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Sammanfattning

Konkurrensen om studenter och resurser har ökat bland universiteten. För att klara av konkurrensen 
har universitet aktivt  börjat arbeta med varumärkesbyggande för att skapa starka varumärken. Den 
största delen av forskningen om varumärken har bedrivits på kommersiella organisationer och den 
forskning som finns om universitets varumärken har inte studerat svenska universitet. Denna 
uppsats vill öka kunskapen om vad ett svenskt universitets varumärke kan bestå av, vilken betydelse 
ett  varumärke kan få och hur det byggs samt vilka problem som kan uppstå. För att lyckas med 
detta har en fallstudie bedrivits på Örebro universitet. Studien bygger på kvalitativ data, som erhölls 
genom semi-strukturerade intervjuer och visual card sorting methods. Data erhölls från 14 
respondenter. Dessa respondenter representerar intressentgruppern studenter, fakulteten, ledningen, 
samarbetsorganisationer samt kommun/landsting då dessa är bland de mest betydelsefulla 
intressenterna för ett universitet. Denna uppsats kommer fram till att universitets varumärken är 
komplexa. Det finns flera olika faktorer som spelar in, kvalitet på utbildningar kan dock anses vara 
den enskilt viktigaste. Då universitet är tjänstevarumärke kan även mindre detaljer bli viktiga. Om 
ett universitet har ett starkt varumärke kan detta innebära många fördelar både för universitet och 
dess intressenter, tillexempel högre kvalitet och en bättre ekonomi. Det finns många risker och 
problem som kan uppstå när ett universitet arbetar med varumärkesbyggande. Dessa kan resultera i 
att  varumärket skadas. Universitets varumärkesbyggande är således en balansgång då fördelarna 
med ett starkt varumärke måste väga upp kostnaderna och riskerna.



Abstract

Competition to obtain students and resources has increased among the universities. To cope with 
competition the universities actively  started to work with brand building to create a strong brand. 
The bulk of research on brands has however been conducted on commercial organizations and the 
research available on universities brands have not studied Swedish universities. The aim of this 
paper is to raise awareness of what a Swedish university's brand may consist of, the importance of 
the brand, how it is built and the problems that may arise. To achieve this a case study has been 
conducted on Örebro university. The study is based on qualitative data, obtained through semi-
structured interviews and visual card sorting methods. Data was obtained from 14 respondents. 
These respondents represent different stakeholders of the university. The different stakeholders 
studied are students, faculty, management, co-operating organisations and municipality/province. 
These are the stakeholders considered the most important for a university. This paper concludes that  
university's brands are complex. There are several factors affecting the brand but the quality  of 
education can be regarded as the single most important. A university  is a service brand which means 
that also smaller details becomes important. If a university  has a strong brand this can mean many 
advantages for both the university  and its stakeholders, including higher quality and a better 
economy. However there are also risks and problems that  may  arise when a university  is working 
with brand building. University's brand-building is thus a balancing act in which the benefits of a 
strong brand must outweigh the costs and risks.
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1. Inledning

I detta kapitel presenteras en bakgrund till uppsatsens problem, därefter diskuteras problemet vilket 
mynnar ut i en problemformulering. Därefter presenteras uppsatsens syfte, avgränsningar samt 
vilka uppsatsen vänder sig till.

1.1 Problembakgrund

Den högre form av läroverk av typen universitet har existerat sedan 1100-talet. Det första 
universitet sägs ha grundats i Bologna redan år 1088 ((A)www.ne.se). Universiteten var länge en 
plats dit bara män hade tillträde. I Sverige var det först 1870 som kvinnor fick rätten att  studera vid 
universitet. Enda fram till långt in på 1900-talet  var det även bara en mycket liten andel av Sveriges 
befolkning som hade studerat vid universitet. Det fanns få platser och konkurrensen om dessa 
platser var mycket  hög. Detta ledde till att endast de skickligaste studenterna lyckades kvalificera 
sig för att studera vid ett universitet (ww.uu.se).

Under 1960-talet förändrades politiken för universiteten i Sverige, vilket nu mera går under namnet 
den svenska modellen. Politiken innebar att universiteten investerade i att öka antalet utbildningar 
och platser på dessa. Universiteten som tidigare haft  fokus på forskning där bara en liten grupp  av 
Sveriges befolkning antagits, fick nytt  fokus och universitetet öppnades för allmänheten. Detta 
resulterade även i att flera nya universitet och högskolor grundades. Denna utveckling fortsatte 
under 1990- och 2000-talet då nya universitet, högskolor och studieplatser ökade och antal 
studenter på de svenska universiteten växte. Under den senaste 10 års perioden ökade antal 
studenter på de svenska universiteten och högskolor med cirka 80-90%. Sedan 1999 har fyra nya 
universitet uppkommit i Sverige, Örebro, Karlstad och Växjö Universitet samt Mittuniversitet. I den 
svenska modellen finansieras den största delen av universitets kostnader av staten och detta 
möjliggör att universiteten inte behöver ta ut en kostnad för att studera (Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien, 2005).

Att utbudet av antalet studieplatser och universitet ökat har bidragit till att det blivit oerhört viktigt 
för det enskilda universitet att lyckas attrahera nya studenter. Detta har lett till att konkurrensen 
mellan universiteten eskalerat  under de senaste åren. Marknadsföringen har därför fått stor 
betydelse då universiteten försöker differentiera sig från konkurrenterna i syftet att locka studenter 
(Wæraas, Solbakk, 2009).

Globaliseringen har gjort  att  universiteten inte längre bara konkurrerar inom det egna landet. 
Universitet  konkurrerar numera med varandra om samma resurser både nationellt  och 
internationellt. I Amerika finns det  cirka 3600 universitet och college, och bara detta gör det svårt 
att  utmärka sig (Bunzel 2007). Kapferer (2008) menar att universitet måste planera som ett globalt 
kommersiellt företag för att vara framgångsrikt. Innan globaliseringen fanns inte detta problem i 
samma utsträckning då universiteten endast konkurrerade inom samma land. Nu måste de fokusera 
på marknadsföringen och anskaffa tillräckligt med resurser för att klara av att konkurrera globalt 
(Kapferer, 2008). Behovet av att erhålla resurser som inte är finansierade av staten för att klara den 
globala konkurrensen ökar också för svenska universitet (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 
2005).

1

http://www.ne.se
http://www.ne.se


Kotler och Fox (1995) menar att så länge de amerikanska universiteten lyckades erhålla tillräckligt 
med resurser, som till stor del införskaffades genom att de lyckades locka studenter som betalade 
kursavgifter så prioriterades inte marknadsföring. När antalet studenter minskade och ekonomin 
försämrades insåg universiteten att  de hade ett  problem. Lösningen för att locka studenter och stärka 
ekonomin blev att fokusera på marknadsföring (Kotler och Fox, 1995). 
Inom marknadsföringen är varumärke ett centralt begrepp (Stout, 2003). Det engelska ordet för 
varumärke är Brand vilket härstammar från brännmärkning av boskapsdjur, vilket skede i syftet att 
identifiera och styrka ägarskapet  (Jobber, 2004). En viktig aspekt av begreppet varumärken är den 
del som rent  juridiskt kan hävda äganderätt  på, till exempel namn, symboler, färger och figurer. Det 
finns även en stor del inom varumärkesbegreppet som inte går att skydda rent juridisk. Detta är 
värden som har en mer abstrakt form. Denna typ  benämns ofta som varumärkes associationer och 
innefattar olika värden och känslor som uppstår i betraktaren av varumärkets ögon (Frankelius, 
2009). Om en organisation besitter ett starkt  varumärke vilket skapar associationer med positiva 
värden och känslor kan detta leda till många fördelar och öka värdet på hela organisationen (Jobber, 
2004).

McAlexander (2004) menar att universitet kan ses som varumärken. Ett universitet  försöker 
tillfredsställa en mängd olika intressenter och det  är för dessa varumärket blir meningsfullt. Wæraas 
och Solbakk (2009) hävdar att även universitet i större utsträckning insett vikten av det egna 
varumärket. Ett tydligt exempel på vikten av varumärken för universitet ges av Fickes, (2003) 
(hämtat från McAlexander, 2004 ). Han presenterar en studie där studenter ombetts ranka de bästa 
skolorna för juridik, i denna placerade sig Princeton University bland de tio främsta. Det intressanta 
med resultatet var att Princetion University  aldrig erbjudit  en juridikutbildning, och därmed aldrig 
erbjudit några platser för att studera juridik. Detta visar vilka konsekvenser ett  starkt varumärke kan 
resultera i för ett universitet. 

1.2 Problemdiskussion

En diskussion som förts under en längre tid är vad som läggs i begreppet varumärke. Det finns dock 
en internationell överenskommen definition som lyder: (Kapferer, 2008)

 A sign or a set of signs certifying the orgin of a product or service and differentiating it from the 
competition (Kapferer, 2008, s. 10)

Trots detta är det enligt Kapferer vanligt att författare och forskare har egna definitioner gällande 
vad ett varumärke är. Detta gör det problematiskt att veta vad som läggs i begreppet varumärke och 
vad som syftas på när begreppet används. Något som gör begreppet ännu mer komplext är att  det 
finns flera olika typer av varumärken, exempelvis produkt, tjänst och hela organisationers 
varumärken.

Något som problematiserar begreppet ytterligare är att inom det svenska språket används endast 
begreppet varumärke för både den juridiska delen och för den mer abstrakta delen i form av värden 
och associationerna. I det engelska språket där största delen av teorin om varumärken återfinns 
används däremot begreppen brand och trademark för att skilja dessa delar åt. Detta leder till att det 
svenska begreppet varumärke blir bredare och svårare att definiera vad som menas (Melin, 1999). 
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Universitet har alltid uppfattats olika, men de har däremot inte givits betäckningen varumärken på 
samma sätt som andra kommersiella produkter eller organisationer. Det är därför problematiskt att 
definiera ett universitets varumärke eftersom det är svårt  att precisera vad man är, vem man är och 
vad man står för, vilket kan uttryckas vara centrala delar i att bygga ett varumärke. För att ett 
universitet ska lyckas med sitt varumärkesbyggande är det viktigt att veta vad ett universitets 
varumärke faktiskt består av (Wæraas, Solbakk 2009). Varumärkesbyggande är mer än bara namn 
eller symboler, i varumärkesbyggande är det viktigt att se helheten. Det är en produkt eller tjänst, 
namn samt koncept som tillsammans bygger varumärket (Kapferer, 2008). För icke vinstdrivande 
organisationer som universitet är varumärkesbyggande speciellt komplicerat då denna typ  av 
organisationer är ytterst komplexa till sin struktur (Hankinsson, 2001). Detta kan då antas göra det 
svårt att se till helheten vid varumärkesbyggande.

Det finns viss forskning om universitet och dess varumärke. Den största delen av den befintliga 
forskningen och teorier om varumärken och varumärkesbyggande är dock fokuserad på 
kommersiella företag. Vidare har den forskning som finns om varumärkesbyggnad för universitet 
och högre utbildningar i princip  enbart studerat amerikanska och engelska universitets och dess 
varumärken (Wæraas, Solbakk 2009). Det saknas således kunskap om hur ett Svenskt universitets 
varumärke och varumärkesbyggande ser ut.

Kapferer (2008) menar att  om en organisation besitter ett starkt varumärke ökar organisationens 
värde. Organisationens varumärke blir således en tillgång. Då konkurrensen inom 
universitetsvärlden ökat har fokus hamnat på universitets marknadsföring och varumärkesbyggande 
(Wæraas, Solbakk, 2009). Fearn (2008) menar att universitet aktivt  arbetar med 
varumärkesuppbyggande och detta har blivit en hel industri. Universiteten hyr idag in dyra 
marknadsföringskonsulter för att stärka sitt varumärke ytterligare. Då det är ett relativt nytt 
fenomen att universitet fokuserar på varumärkesbyggande kan det vara relevant att fråga sig vad ett 
stark varumärke betyder för ett universitet och dess intressenter?

Som tidigare nämns har den största delen av varumärkesforskning gjorts på kommersiella 
organisationer. Kotler och Fox (1995) menar att det blir problematiskt när universitet anammar 
varumärkesforskning som är anpassade till kommersiella företag. Detta på grund av att universitet 
har andra mål än kommersiella företag. Målet för ett universitet  är att ge studenter kunskap  och 
färdighet inom ett visst område. Kommersiella företag däremot har som målsättning att  utifrån sin 
verksamhet generera vinster. Detta kan bland annat resultera i konflikter mellan universitets 
intressenter. Schultz och Barnes (1999) menar att det är svårt för universitet att bygga ett starkt 
varumärke eftersom ett universitet har så många olika intressenter att  tillfredsställa (Schultz, 
Barnes, 1999, hämtat från Chapleo, 2007). Detta påstående instämmer även Jobber (2004) med och 
menar att icke-vinstdrivande organisationer ofta har betydligt fler intressenter än kommersiella 
företag (Jobber, 2004). De olika intressenternas syn på universitetet och dess varumärke är viktiga 
att  ta hänsyn till i varumärkesbyggande, eftersom det är de olika intressenterna som till sist avgör 
styrkan i varumärket (McAlexander, 2004). Samtidigt kan även avsaknaden av erfarenhet och 
forskning i universitetets varumärkesbyggande orsaka konflikter mellan dess intressenter när ett 
universitet arbetar aktivt med detta (Kotler och Fox, 1995).

En viktig faktor som skiljer amerikanska universitet gentemot svenska är att studenter i Amerika är 
tvingade att betala en avgift för att studera. Både statliga och privata universiteten i Amerika 
finansieras genom kursavgifter. I Sverige däremot är det gratis att studera på universitet och 
majoriteten av universiteten i Sverige är statliga. Universiteten i Sverige finansieras till stor del av 
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staten genom skatteintäkter (Rothblatt, 2008). Det skulle då kunna bli problematiskt att  nyttja den 
befintliga forskningen från amerikanska och engelska universitet i varumärkesbyggnad för ett 
svenska universitet, då finansieringsmetoderna sker på så olika sätt. Eftersom finansieringen sker på 
olika sätt kan det även tänkas att  de olika intressenternas åsikter om hur resurser bör spenderas 
vilket skulle kunna leda till konflikter. 

Wæraas och Solbakk (2009) samt Gilligan och Golden (2009) menar att universitetens utveckling 
till att bli mer kommersiella har lett till att dessa börjat leta efter nya intressenter bland 
kommersiella företag. Universitet samarbetar med kommersiella företag bland annat för att erhålla 
resurser till forskning, utveckling och för att stärka sitt varumärke (Kapferer, 2008). Jobber (2004) 
anser att det finns många risker när universitet samarbetar med kommersiella företag.

1.3 Problemformulering

Det finns en problematik i att definiera vad ett universitets varumärke består av eftersom största 
delen av varumärkesforskningen bedrivits på kommersiella företag. Den forskning om universitets 
varumärken som skett har heller inte bedrivits inom svenska förhållanden. Då aktivt 
varumärkesbyggande är ett relativt nytt fenomen i universitetsvärlden och på grund av att  det finns 
lite forskning kring detta, kan det vara av vikt att  belysa hur arbetet ser ut och vilken betydelse ett 
universitets varumärke får. Samtidigt kan det vara viktigt att identifiera vilka problem som kan 
uppkomma i samband med detta, då universitet har ett stort antal intressenter att tillfredsställa.

• Vad kan ett universitets varumärke och varumärkesbyggande bestå av?

• Vilken betydelse kan varumärket ha för ett universitet?

• Vilka problem kan uppstå i samband med varumärkesbyggande för ett universitet?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utgå från befintliga varumärkesforskning och applicera denna på ett 
svenskt universitet för att på så sätt  bidra med kunskap om vad ett svenskt universitets varumärke 
består av samt klargöra vilken betydelse varumärket kan tänkas få. Om inte den befintliga 
kunskapen  om varumärkesforskning går att applicera är syftet att skapa ny kunskap om ett svenskt 
universitets varumärke. Uppsatsen skall även belysa hur ett universitet kan arbeta med 
varumärkesbyggande samt vilka problem som kan uppstå i samband med detta.

1.5 Avgränsning

Författarna har valt  att  begränsa studien till Örebro universitet. Anledningen till att enbart  studera 
ett  universitet är att  vi vill göra en djupare kvalitativ studie av ett universitets varumärke. Studien 
begränsas till att studera fem stycken viktiga intressetgrupper som ett svenskt universitet har. Dessa 
är fakulteten, ledningen, studenter, samarbetsorganisationer och kommunen/landsting. Genom att 
bara studera de viktigare intressentgrupperna på djupet får vi en mer sammanhängande bild av 
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universitetets varumärke. Detta för att vi får mer tid att identifiera och undersöka olika aspekterna 
dessa viktiga intressenter kan tänkas ha.

1.6 Målgrupp

Denna uppsats vänder sig till alla de intressenter som ett svenskt universitet har. Framför allt  vänder 
sig denna uppsats till intressentgrupperna: studenter, fakulteten, ledningen, samarbetsorganisationer 
och kommun/landsting. 
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2. Metod

I detta kapitel motiveras och diskuteras metodologiska val som ligger till grund för denna uppsats.  
Även tillvägagångssätt för uppsatsen diskuteras för att klargöra studiens kvalitet och tillförlitlighet.

2.1 Val av ämne

Idéen till denna uppsats kom från att  författarna funderat på om det spelar någon roll från vilket 
universitet de erhåller sin examen ifrån. I dagspress och branschtidningar presenteras det med 
jämna mellanrum både kvalitativ och kvantitativ statistik på hur de olika universiteten förhåller sig 
till varandra samt till arbetsmarknaden. Efter att vi läst en intressant  kurs på avancerad nivå om 
varumärken och dess betydelse blev den naturlig frågan när författarna snart ska söka jobb, hur ser 
Örebros universitets varumärke ut och hur står det sig i konkurrensen?

På denna fråga har författarna börjat inse att det  inte finns något  enkelt svar. Författarna började 
med  att ta reda på vad ett  universitets varumärke är och vad det står för. I litteratursökningen 
återfanns i princip ingen författare som beskrev universitets varumärken i någon större utsträckning. 
Författarna sökte då i den vetenskapliga databasen elin@orebro, där återfanns ca 35 artiklar som på 
ett  eller annat sätt behandlade universitets varumärken. Efter att studerat dessa artiklar kom vi fram 
till att  det finns relativt  lite forskning om universitets varumärken och att fenomenet 
varumärkesbyggande bland universitet är ett relativt nytt beteende med hänsyn till universitets 
långa historia. Författarna hittade endast artikeln Positioning in Market Space: The Evaluation of 
Swedish Universities’ Online Brand Personalities som nämnde svenska universitet  varumärken, 
resterande forskning berör antingen engelska eller amerikanska universitets och dess varumärken. 
Universitet har alltid haft någon form av rykten och åsikter om sig däremot har inte detta 
uppmärksammats som varumärken på samma sätt som andra organisationer.

Av artiklarna inom ämnet som berör amerikanska och engelska universitet har författarna dragit 
slutsatsen att dessa till viss del skiljer sig från de svenska universiteten. En stor skillnad är att de 
svenska universiteten inte är uppbyggda runt avgifter för studenter.  Därmed har författarna insett 
att  det  finns bristande kunskap  om hur ett svenskt universitets varumärke ser ut och hur dessa 
arbetar med att stärka sitt varumärke. I vetenskapliga artiklarna fann författarna även att det finns en 
eventuell intresse konflikt  när universitet använder sig av olika metoder för att stärka sitt varumärke 
då olika intressenters åsikter krockar. Författarna anser att det vore intressant att undersöka detta 
fenomen och dess problematik kopplat till universitet i Sverige.

2.2 Forskningsfilosofi

Det är i denna typ av uppsatser relevant att diskutera ontologi, det  vill säga synen på vad 
verkligheten är. Detta är relevant därför att författarnas syn på hur verkligheten påverkar uppsatsens 
utformning. Inom ontologin kan två huvudsynsätt identifieras, objektivism och subjektivism. Inom 
objektivismen anses sociala fenomen existera oberoende av sociala aktörer. Det  fenomen som 
undersöks anses alltså existera oberoende av de människor som är delaktiga i dessa fenomen, det 
som undersöks blir då inte människorna utan fenomenet i sig (Saunders et al, 2007). Med en 
objektivistisk syn existerar således universitets varumärken och varumärkesbyggande oberoende 
från dess intressenter. Inom subjektivismen däremot anses sociala fenomen skapas av uppfattningar 
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och handlingar av sociala aktörer. Inom subjektivismen är det istället  människor och de sociala 
drivkrafter som påverkar dessa som är de intressanta att undersöka för att förstå ett fenomen. Detta 
leder även till att  dessa sociala fenomenen är under ständig förändring då de påverkas av sociala 
aktörer (Saunders et al, 2007). Med en subjektivistisk syn är det universitets intressenter som skapar 
dess varumärke och varumärkesbyggande.

Författarna anser att det viktiga är att ha ett öppet sinne i synen på vad verklighet är. Det är också 
viktigt att hela tiden vara mottaglig för nya idéer.  Det optimala och vad som eftersträvas i denna 
uppsats är att försöka erhålla en balans mellan objektivism och subjektivism. Balansen mellan det 
mänskliga sociala beteendet och det naturvetenskapliga är något författarna anser är nödvändigt för 
att  kunna förstå, tolka och belysa kunskap. Författarna gör samma tolkning som Palmer (1969), det 
är inte forskarna som pekar ut tinget utan det är tinget som visar sig för forskaren. Denna uppsats  
fokuserar på intressenternas uppfattning om universitets varumärke och varumärkesbyggande, 
vilket leder till att denna studie dock får en mer subjektivistisk syn på verkligheten.

Ytterligare är det inom ramen för forskningsfilosofi relevant att diskutera frågor som rör 
utvecklingen av kunskap samt kunskapens natur. Detta blir viktigt  därför att utveckling av kunskap 
är vad som faktiskt sker i en uppsats, och författarnas syns på kunskap och den process genom 
vilket kunskap  skapas ligger till grund för hela arbetet och har styrt vid valet av metod under 
arbetets gång (Saunders et al, 2007).

En av de frågor författarna bör ställa sig är hur de ser på kunskap, då detta sedan kommer styra 
vilken typ av kunskap  som kommer genereras i uppsatsen. Det finns flera synsätt  på kunskap och 
författarna kommer diskutera två synsätt som kan ses som varandras motpoler.

Den ena synsättet är vad som kallas positivism, inom detta synsätt anses kunskap vara en 
observation av en social verklighet där resultatet av studien leder till kunskap som kan generaliseras 
och efterliknar den typ av kunskap som finns inom fysik och naturkunskap (Saunders et al, 2007). 
Uppsatser som antar denna typ av filosofi utgår ofta från en hypotes, grundat i befintlig kunskap, 
vilket sedan testas och antingen delvis eller helt förkastas alternativt accepteras. Positivism försöker 
även minimera de värderingar som läggs i forskningen. Det är faktisk och mätbar data som är det 
väsentliga. Ytterligare ett synsätt som ligger nära positivismen är realismen. Inom detta synsätt är 
det som sinnena visar oss sanningen. Objekt har en självständig existens som inte är kopplade till 
människors medvetande (Saunders et al, 2007).

Som motpol till positivismen finns interpretivism. Det interpretivistiska synsättet innebär att det för 
forskaren är nödvändigt att förstå skillnader och kopplingar mellan människor i deras roller som 
sociala aktörer. Det finns ingen objektiv sanning utan det är istället  människan som tolkar sin egen 
verklighet. För forskare innebär detta synsätt att de måste gå in i den sociala värld som undersöks 
och förstå denna ur dess aktörers perspektiv. Antas ett interpretivistiskt synsätt kan resultatet inte 
generaliseras på samma sätt som i ett positivistiskt  synsätt. Detta är däremot inte heller syftet inom 
interpretivismen, istället menas det att alla organisationer är unika och föränderliga och 
generaliseringar blir därmed inte lika viktiga. Interprevivismen anser även att den komplexa bilden 
av studieobjektet  riskerar att  gå förlorad i positivismen som försöker generalisera bilden och 
resultatet efter vissa bestämda lagar och antaganden (Saunders et al, 2007).

Varumärke är ett begrepp och fenomen skapat av människor, och är därmed beroende av 
människors tänkande och handlande. Detta gör att en subjektiv förståelse är nödvändig för att 
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författarna skulle kunna göra tolkningar av universitetets intressenter för att därefter kunna skapa 
den kunskap som efterfrågades. Detta för att  syftet med studien är att skapa en mer komplex och 
djup bild av ett  universitets varumärke. Att författarna tolkar studien gör att kunskapen blir 
subjektiv enligt positivisterna och därmed inte ren och objektiv vilket  eftersträvas i det 
positivistiska förhållningssättet. Det hade varit  problematiskt att utgå från en positivistisk syn då det 
skulle vara svårt att förstå mänskligt agerande och tänkande med generell förståelse, istället förstås 
detta bäst med ett interprevistiskt synsätt. Författarna är medvetna om nackdelen med 
interprevistiskt synsätt, vilket kan sägas vara att det inte går att  garantera vetenskaplighet med 
samma objektivitet som ett positivistiskt  synsätt. Men som Palmer (1969 ) antyder är människan 
dynamisk och med ett inerprevistiskt synsätt framträder människans inre liv, kognition, känslor och 
vilja. Det är de känslor, vad som upplevs som positivt och negativt, konflikter, associationer, 
tankeprocesser och kognitioner som respondenten har om universitets varumärken och 
varumärkesbyggande som efterfrågas. Författarna tror inte att det inte går att  uppnå full objektivitet 
när universitets varumärken studeras. Detta efter som forskaren är en del av världen och redan 
innan studien besitter egna erfarenheter och kunskap. Forskaren påbörjar inte studien utan egna 
tidigare erfarenheter och kunskap och därmed finns inte den utgångspunkt för förståelse som full 
objektivitet kräver. I denna uppsats antas en subjektiv syn på kunskap som grund men med en 
strävan att uppnå så hög grad av objektivitet som möjligt.

2.3 Forskningsansats

Vid valet av forskningsansats utgår uppsatsen från en deduktiv eller en induktiv ansats, alternativt 
kan dessa två ansatser kombineras och då kallas ansatsen abduktiv. Valet och synen på 
forskningsansats blir viktig då det förklarar uppsatsens syn på kopplingar mellan teori och empiri 
(Saunders et al, 2007).

I en deduktiv ansats utgår forskningen från teori och syftet i forskningen är att testa en teori och 
avgöra om denna stämmer eller inte. Den deduktiva ansatsen kan sägas utgå från teori och därefter 
till data. En induktiv ansats i sin tur utgår från insamlad data och med hjälp av denna formuleras 
sedan en teori. Detta leder till att forskarens egen tolkning, förståelse och inställning till insamlad 
data speglar av sig i den formulerade teorin. En induktiv ansats kan ses som ett sätt att skapa en 
förståelse för den mening människor ger olika fenomen och leder till en förståelse för de som 
studeras (Saunders et al, 2007).

Denna uppsats utgår från en abduktiv ansats då författarna såg det fördelaktigt att kunna kombinera 
den induktiv ansatsen med den deduktiv ansatsen. Den teoretiska referensram som uppsatsen utgår 
ifrån beskriver amerikanska och engelska förhållanden för universitets varumärke och 
varumärkesbyggande. Referensramen utgår även från forskning och teorier som fokuserat på 
kommersiella företag då det finns begränsad specifik forskning om universitet och dess 
varumärken. Författarna är medvetna om att referensramen inte är inriktad på svenska förhållanden 
men den teoretiska referensramen leder till ökad förståelse för studien och behövs för att tolka den 
empiri som erhålls. Detta leder till att teorier jämförs med empirin och slutsatser dras beroende på 
resultat. Denna typ av metod blir således inte en deduktiv ansats då författarna inte avser testa en 
redan befintlig teori i syftet att bekräfta eller förkasta denna. Det är däremot inte heller en induktiv 
ansats då författarna inte utgår från insamlad data och därefter utformar en teori. Istället kan 
ansatsen anses vara en variant med inslag av både en induktiv och en deduktiv ansats, där 
författarna utgår från en teoretisk referensram vilken sedan appliceras på empirisk data där 
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resultaten sedan blir att nå förståelse för Örebro universitets varumärke samt varumärkesbyggande. 
Detta leder fram till ny kunskap om svenska universitets varumärken och dess 
varumärkesbyggande.

2.4 Forskningssyfte

Forskningssyfte avgör vilken typ av svar som eftersträvas i uppsatsen. Det kan antingen vara en 
explorativ, deskriptiv eller explikativ studie och dessa innebär olika syften med uppsatsen och 
resulterar i olika typer av svar samt att olika typer av kunskap skapas. Dessa olika syften går dock 
att kombinera i en och samma uppsats (Saunders et al, 2007).

En explorativ studie utgår från att hitta kunskap  och förståelse för ett fenomen. Syftet är att 
undersöka vad som sker, söka nya insikter och eventuellt studera ett  fenomen ur en ny vinkel. En 
explorativ studie har fördelen att  den är flexibel och kan anpassas utefter arbetets gång om så 
behövs. Detta betyder dock inte att explorativa studier saknar riktning, snarare är riktningen i början 
bred och smalnar av i takt med att studien genomförs (Saunders et al, 2007).

En deskriptiv studie innebär att  beskriva en person, händelse eller situation på ett så korrekt sätt 
som möjligt. En stor risk med denna metod är att resultatet endast leder till ytterligare frågor, 
studien kan anses inte gå tillräckligt på djupet (Saunders et al, 2007).

En explikativ studie syftar till att identifiera samband mellan olika variabler. En situation eller 
problem studeras med syftet att förklara sambanden mellan olika variabler (Saunders et al, 2007).

Valet av forskningssyfte speglar de resultat som eftersträvas i uppsatsen. I denna uppsats är syftet 
att  skapa en förståelse och djupare kunskap om vad begreppet varumärken innebär för universitet.  
Detta leder till att ett explorativt syfte valdes. I denna uppsats undersöks på djupet vad ett 
universitets varumärke innebär för dess intressenter och vad de anser om varumärkesbyggande. 
Detta kommer förhoppningsvis leda till ny insikt inom ämnet. Genom att explorativt fånga upp 
universitets intressenters åsikter är målet att ny kunskap skapas om problem som uppstår i samband 
med varumärkesbyggande för ett universitet. Den flexibilitet som ett explorativt syfte erbjuder 
behövs då det finns mycket  begränsad forskning inom detta ämne under svenska förhållande som 
denna uppsats kan stödja sig på. Genom flexibiliteten kan studien anpassas beroende på vad resultat 
och vad det empiriska materialet säger. Alternativet hade varit en deskriptiv studie. Dock anses 
problematiken med att denna typ  av studie att  den inte går tillräckligt på djupet. Syftet med studien 
är att  skapa en djupare förståelse och inte enbart konstatera hur ett universitet arbetar med 
varumärken. 

2.5 Forskningsstrategi

För att  erhålla en rik bild och förståelse för det som studeras menar Saunders et al (2007) att 
fallstudie är ett bra val av forskningsstrategi. En fallstudie innebär en strategi som involverar en 
empirisk undersökning av ett fenomen i sin egna miljö där flera källor studeras för att skapa en 
djupare förståelse för ämnet och dess kontext. Vidare är gränserna mellan fenomen och dess kontext 
inte givna i en fallstudie, därav studier av ett  fenomen i dess egna miljö. Backman (1998) menar att 
fallstudier anses speciellt lämpliga då studieobjektet är komplext, ytterligare menar han att 
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fallstudie är ett sätt  att  förklara, försåt eller beskriva större företeelser, organisationer eller system 
som inte enkelt kan undersökas med andra metoder.

I denna uppsats är utgångspunkten att skapa förståelse för ett svenskt universitets varumärke, 
varumärkesbyggande samt hur olika intressenter ser på detta. Därav har en fallstudie på Örebro 
Universitet genomförts. Universitet är en stor organisation som har många olika intressentgrupper 
att  tillfredsställa detta gör att studien blir mer komplex. För att fånga upp och belysa deras olika 
åsikter har strategin fallstudie valts då detta är en bra metod för att  fånga upp komplexa förhållande 
med.

2.6 Forskningsmetod

När data ska insamlas till den empiriska undersökningen är det viktigt att välja rätt  typ av data för 
det aktuella syftet. Vidare finns det två olika typer av data, kvalitativ och kvantitativ. Variabler som 
data mäts i är vad som skiljer kvantitativ från kvalitativ data. Kvantitativ data mäts i numeriska 
värden. Kvalitativ data mäts således i icke numeriska värden och ofta presenteras data i ord 
(Dahmström, 2005). Det finns dock andra sätt att presentera kvalitativ data än i ord, till exempel 
genom ljud, bilder och filmer (Saunder et al, 2007). Det går även att  mäta kvalitativ data i 
numeriska värden men då krävs det att den kvalitativa variabeln kodas till numeriska värden. 
Kodningar av kvalitativa variabler anses dock inte innehålla samma information som variabler med 
kvantitativt ursprung (Dahmström, 2005).

För att få fram kvantitativ data används ofta olika typer av survey-undersökningar. Kvantitativ data 
används sedan för att  dra statistiska slutsatser eller generalisera. Statistisk data presenteras 
vanligtvis i tabeller och diagram (Saunder et al, 2007). Kvalitativa forskningsmetoder avser 
däremot att svara på frågor om erfarenheter och mening. De försöker även förklara beteenden, 
upplevelser och samspel i sociala sammanhang (Fossey et  al, 2002). Kvalitativa data erhålls främst 
genom fallstudier där forskarna genomför olika typer av intervjuer.  I denna uppsats kommer en 
kvalitativ forskningsmetod användas. Valet att använda en kvalitativ metod gjordes för att syftet är 
att  undersöka hur olika respondenter upplever ett visst beteende, hur samspelet ser ut  samt redogöra 
och förklara ett begrepp. En uppfattning av de olika respondenternas åsikter skulle kunna ges i 
kvantitativa termer, dock krävs det kvalitativa termer för att beskriva den förklaring och förståelse 
som eftersträvas i denna uppsats. Valet att fokusera på kvalitativ data leder till möjligheten att 
studera ämnet på djupet. Genom att  samla in kvalitativa data förstås problemet i ett störa 
sammanhang som inte hade kunnat förstås av kvantitativ data. Genom den kvalitativa datan kan 
intressenters beteende och åsikter förklaras och begreppet varumärke och varumärkesbyggande för 
universitet redas ut.

2.7 Urval

2.7.1 Val av teoretisk referensram

Vi läste först in oss på ämnet om varumärken och varumärkesbyggande för att ta reda på vilka 
aspekter som var de viktigaste inom ämnet. Med de aspekter som litteraturen ansåg vara de 
viktigaste som utgångspunkt gjordes därefter ett visst eget urval av de teorier som ansågs mest 
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lämpliga för denna uppsats. Den teoretiska referensramen om varumärken är delvis grundad i 
vetenskapliga artiklar hämtade från databasen elin@örebro, dels är den teoretiska referensramen till 
stor del hämtat från erkända författare som Jobber, Kapferer och Kotler. Mycket av den teori som 
specifikt rör universitets varumärkesbyggande är hämtat från vetenskapliga artiklar då detta ämne 
inte berörts speciellt mycket i annan litteratur, med undantag för Kotler och Fox (1995) som viss del 
av dessa teorier hämtats ifrån. För varumärkesbyggande och varumärken generellt är större delen 
hämtat från Kapferer (2008) samt Jobber (2004). Dessa är två erkända författare som skrivit mycket 
om varumärken varvid dessa anses lämpliga att utgå ifrån vid val av teoretisk referensram. Den 
senaste forskningen inom ämnet  har även inkluderats, detta genom att  läsa de vetenskapliga artiklar 
som skrivits inom området på senare tid och inkludera dessa i referensramen.

Författarna utvecklade en modell med hjälp  av den teoretiska referensramen för att koppla samman 
de viktigaste aspekterna från teorin. Modellen visar hur den teoretiska referensramen hänger ihop. 
Detta gjordes för att tydliggöra den röda tråden i teorin. Denna modell presenteras i början av teori 
kapitlet (Fig 1.1).

2.7.2 Val av studieobjekt

Att Örebro universitet blev valet av studieobjekt i denna uppsats beror främst på fem olika 
anledningar. Författarna ville studera ett svenskt universitets då största delen av forskningen inom 
ämnet bygger på studier från amerikanska eller engelska universitet. Författarna till denna uppsats 
har studerat 4,5 år på Örebro universitet därav fanns ett intresse i hur Örebro universitets varumärke 
ser ut och hur konkurrenskraftigt det  är. Detta intresse bygger på att författarna snart ska söka arbete 
och konkurrera med andra personer som tagit examen från andra universitet. Författarna bor 
fortfarande i Örebro och därmed blir universitet det naturliga studieobjektet samt den geografiska 
närheten underlättar. I de vetenskapliga artiklarna som lästs för att försöka förstå vad ett universitets 
varumärke är för något återkom en intressant uppgift som uppmärksammats, äldre universitets 
varumärken skiljer sig från nya. Nya universitet tenderar till att arbeta mer med sitt  varumärke och 
investera mer resurser på varumärkesbyggande än de äldre universiteten (Bennett, 2009). Artiklarna 
förklarar denna tendens med att de nya universiteten saknar traditioner och den historia som de 
äldre universiteten har och måste därför arbeta mer med sitt varumärke för att  hävda sig i den 
globala konkurrensen. Örebro som blev universitet så sent som 1999 (www.oru.se) blir därför ett 
lämpligt objekt att studera då universitet bara vart ett universitet i knappt 10 år och borde då enligt 
artiklarna vara ett  universitet som arbetar mycket  med sitt varumärke. Örebro universitet har som 
vision att bli ett känt internationellt forskningsuniversitet  (www.oru.se) det vilket  även det gör valet 
av studieobjekt intressant då universitet bör antas behöva stärka sitt varumärke för att nå sin vision.

2.7.3 Val av respondentgrupper 

McAlexander et al (2004) hävdar att  det är relationen mellan universitet och dess intressenter som 
ger varumärket dess mening och vitalitet. Schultz och Barnes (1999) (hämtat från Chapleo, 2007) 
hävdar att det är universitetens intressenter som avgör hur dess varumärke uppfattas. De menar även 
att ett universitet har många olika intressenter, detta  håller även Jobber (2004) med om. Kotler och 
Fox (1995) har identifierat universitets olika intressentgrupper. Av alla olika intressent grupper 
anser Kotler och Fox (1995) att det är tretton stycken som är speciellt betydelsefulla för ett 
universitet. Kotler och Foxs (1995) urval av intressegrupper är dock kopplat till amerikanska 
universitet, flera av dessa har inte en lika framträdande roll för ett svenskt universitet som är 
finansieras på ett annat sätt och är uppbyggd på ett annat sätt, exempelvis donatorer. Valet  av 
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respondentgrupper utgicks från vad Kotler och Fox anser vara de viktigaste intressenterna och 
därefter valdes de som ansågs lämpliga för svenska förhållanden. Valet av kategorier har även 
diskuterats med uppsatsens handledare. De utvalda kategorierna att inkludera i studien blev då 
slutligen fakulteten, ledningen, studenter, samarbetsorganisationer, och kommunen/landstinget. Ur 
dessa grupper valdes totalt  14 stycken respondenter där samtliga deltog i både en semi-strukturerad 
intervju och i visual card sorting. Varje enskild intervju tog sedan mellan 1,5-2 timmar att 
genomföra. 

2.7.4 Val av respondenter

Valet av de olika respondenterna inom de utvalda kategorierna motiveras nedan:

Fakultet:

I denna uppsats gjordes tre stycken intervjuer med personer från Örebro universitets fakultet. 
Personerna som intervjuades hade olika typer av tjänster och arbetade på olika akademier. Detta 
gjordes för att kunna identifiera skillnader i synen på ämnet mellan olika akademier och 
tjänstepositioner för att få en så korrekt bild som möjligt. 

Ledning:

Två semi-strukturerad intervjuer gjordes med respondenter från Örebro universitets ledning. En av 
dessa gjordes med Örebro universitets informationsstrateg. Respondenten valdes på 
rekommendation av Örebro universitets rektor som ansåg att respondenten hade mest kunskap om 
ämnet som vi valde att studera. Den andra respondenten från ledningen som valdes som respondent 
var vice ordförande i Örebro universitets styrelse. Detta val motiveras med att författarna ville ha en 
respondent som kunde föra Örebro universitets styrelses talan.

Studenter

Fyra studenter som läser olika ämnen, två kvinnor och två män valdes att  intervjuas. Detta gjordes 
för att få mer perspektiv och en större bredd när så få respondenter från denna grupp intervjuades. 
Studenter är en stor del av universitetet, studenternas syn på ämnet blir därav en mycket viktigt 
aspekt i denna uppsats.

Samarbetsorganisationer

Även fyra stycken representanter för organisationer som samarbetar med Örebro universitet  
intervjuades. Detta val gjordes för att universitetets samarbete med olika organisationer anses 
viktigt och en stor del i varumärkesbyggande. De fyra organisationer som valdes ut har olika mål 
med samarbetet med Örebro universitet och samarbetet ser således olika ut. Detta val gjordes 
medvetet för att få mer perspektiv och en större bred. Respondenterna som valdes ut från 
organisationerna var involverade i samarbetet med universitet och hade en befattning som kunde 
representera organisationens åsikter och tankar.

Kommunen / landsting
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En intervju gjordes med Örebro kommuns näringslivschef. Detta val gjordes för att respondenten 
hade hand om samarbetet  mellan Örebro kommun och Örebro universitet. Två respondenter från 
regionkontoret Örebro län valdes att intervjuas då båda respondenter deltog i olika samarbetsprojekt 
med universitet. 

2.8 Empirisk datainsamling

2.8.1 Intervjuer

I val av intervjumetod finns det enligt Saunders et al (2007) tre olika varianter, strukturerade-, semi- 
samt ostrukturerade- intervjuer. En strukturerad intervju genomförs med standardiserad och 
identiska frågor till samtliga respondenter där utrymme för mer djupgående svar inte ges. 
Ostrukturerade intervjuer däremot är djupgående där intervjuaren inte har några specifika frågor, 
istället tillåts respondenten tala fritt  runt ett specifikt ämne med viss eventuell styrning av 
intervjuaren. Semi-strukturerade intervjuer är något av en blandning mellan dessa två metoder. I 
denna typ  av intervju finns ett antal frågor och teman förutbestämt av intervjuaren, dessa kan dock 
variera beroende på den specifika respondenten. Respondenten tillåts sedan till viss del tala fritt runt 
dessa frågor, intervjuaren styr dock delvis frågor och ämnen till det som är relevant i sammanhanget 
(Saunders, 2007).

Vid undersökningen av de olika intressenternas syn och åsikter rörande uppsatsens ämne har så 
kallade semi-strukturerade intervjuer genomförts. Detta val har gjorts på grund av att denna metod 
anses vara den lämpligaste på grund av att den ger de olika respondenterna en viss frihet att tala fritt 
runt ett ämne samtidigt som de styrs av frågor som är aktuella och relevanta i denna uppsats. Att 
frågorna kan anpassas beroende på respondent  passar även detta bra till det valda syftet, detta 
eftersom det till viss grad är olika ämnen som är intressanta för olika grupper av intressenter vilket 
bör framkomma när de olika respondenterna tillåts tala relativ fritt runt de frågor som valts.

För att kunna genomföra dessa semi-strukturerade intervjuer med så hög reliabilitet som möjligt  
finns ett antal faktorer att tänka på. (Saunders et al, 2007) Först  och främst är förberedelse ytterst 
viktigt. Saunders elt al (2007) menar att det är viktigt att de som genomför intervjun är införstådda i 
ämnet eller situationen som diskuteras. Detta har gjorts genom att en omfattande del litteratur och 
vetenskapliga artiklar läst och vilket  gett en relativt  god teoretisk bild av ämnet. Ytterligare faktorer 
att  tänka på är enligt Saunders et al (2007) att genomföra internjuver på ett  lämplig plats. 
Intervjuerna i denna uppsats genomfördes på platser till stor del valda av respondenten själv, detta 
för att denne skulle känna sig trygg. Det är även viktigt att de som genomför intervjun lyckas skapa 
en bra stämning samt lyckas få respondenten intresserad. Detta gjordes i de genomförda 
intervjuerna genom att innan intervjun börjar förklarades syftet och meningen med intervjun varvid 
respondenten fick ett sammanhang. Det är även viktigt  att intervjuarna beter sig på ett lämpligt sätt 
under intervjun, frågor bör ställas i ett neutralt tonläge, krångliga termer undvikas, och intervjuarna 
bör visa att de lyssnar och förstår vad respondenten menar (Saunders et  al, 2007). Detta är punkter 
som tagits hänsyn till och som intervjuarna följde. För att säkerställa resultatet ytterligare spelades 
intervjuerna in samt anteckningar fördes under intervjuns gång. Detta för att  säkerhetsställa att 
resultatet blir så bra som möjligt och för att undvika missförstånd.

För att få ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att formulera lämpliga frågor som rör de 
områden som är relevanta för uppsatsen (Saunders et al, 2007). I denna uppsats har frågor 
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formulerats med grund i den teoretiska referensramen, dessa frågor är av typen öppna frågor där 
respondenten tillåts tala fritt runt de frågor som ställs. Detta för att komma åt de olika 
respondenternas tankar och åsikter runt de aktuella ämnet. Formuleringen av frågor har varit en 
genomarbetad process och de färdiga frågorna har testats på olika testpersoner varvid dessa fått ge 
sina åsikter och synpunkter på vad som var bra och vad som var lätt att missförstå. Denna process 
ledde till att frågorna fick en så bra kvalitet som möjligt, vilket var viktigt vid det faktiska 
genomförandet av intervjuerna som möjliggör syftet med uppsatsen nåddes och 
problemformuleringen svaras på.

Det finns vissa frågor som skulle kunna anses känsliga och att  respondenten ska kunna uttrycka sig 
fritt  om både positiva och negativa faktorer som rör Örebro universitet och dess anseende är viktigt.  
Respondenterna i intervjuerna har därför varit anonyma, detta för att dessa ska kunna känna att de 
fritt  kan uttrycka sina åsikter. Vissa respondenter kan däremot inte vara anonyma då deras 
arbetsposition förhindrar detta, exempelvis respondenter från Örebro universitets ledning. Detta för 
att  dessa personers arbetsposition är viktigt att nämna och därav blir det inte praktiskt möjligt att 
hålla dessa anonyma. Där det är möjligt har dock respondenterna informerats om att de hålls 
anonyma vilket leder till att dessa eventuellt svarar mer öppet. De kategorier som hålls anonyma är 
fakulteten och studenter.

Ett alternativ till intervjuer hade varit att genomföra gruppintervjuer i så kallade fokusgrupper eller 
genom enkätundersökningar. Fokusgrupper innebär att flera respondenter intervjuas tillsammans 
och detta sker ofta i en mer öppen och diskuterande form. Fördelen med denna typ  av intervjuer är 
att  det kan leda till en produktiv diskussion där de olika respondenterna diskuterar gruppens olika 
svar och åsikter (Saunders, 2007). Denna intervjuform har vi dock inte valt, då vi anser att de 
enskilda respondentens åsikter är mycket  viktiga för att kunna identifiera åsikter och tankeprocesser 
på ett tydligare sätt. I en fokusgrupp kan respondenten påverkas av vad övriga deltagare tycker och 
tänker. Fördelen med enskilda intervjuer är även att respondenten får all fokus och riskerar inte att 
försvinna i gruppen.

Enkätundersökningar hade eventuellt även detta varit en alternativ datainsamlingsmetod, dock anses 
denna metod inte ger en tillräckligt djup bild av ämnet i denna uppsats. Enkätundersökningar  kan 
göras öppna men det finns ingen möjligheten att ställa nya frågor. Syfena är att skapa en djupare 
förståelse för Örebro universitets varumärke och varumärkesbyggande varav semi-strukturerade 
intervjuer anses mer lämpliga där respondenten får tid och möjlighet att uttrycka sig mer fritt. 
Under en semi-strukturerade intervjuer kan nya frågor uppkomma under intervjuns gång som 
många gånger kan resultera i en djupare förståelse för ämnet.

2.8.2 Visual card sorting

Ytterligare en metod för empirisk datainsamling som används i denna uppsats är så kallad visual 
card sorting teknik. Denna metod valdes bland annat för att  studera beteende och kognitioner 
(tankeprocesser) genom att se hur respondenten kategoriserar valda element och sedan förklarar hur 
olika begrepp tilldelas dessa kategorier. Detta görs med syftet att identifiera respondentens ramverk 
för tolkning och förståelse av dennes omvärld. Denna världsbild anses vara uppbyggd runt olika 
typer av kategoriserings scheman och system som respondenten har i sitt  vardagliga liv. Visual card 
sorting är en form av intervjuteknik som avser mäta och undersöka dessa kategoriseringar 
(Budhwar, 2000). Denna metod valdes också för att öka valditeten i uppsatsen och för att fånga upp  
tankeprocesser som inte fås med under en semi-strukturerad intervju.
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Metoden bygger på att individer antas tilldela objekt till olika kategorier beroende på det specifika 
sammanhanget samt individens erfarenhet. Forskarens uppgift  blir då att identifiera relevanta 
kategorier samt analysera de mönster som ligger till grund i en sortering av dessa. De olika 
kategorier som ska ordnas kan skapas av både respondenten eller forskaren, och kan ta olika former 
som bilder, koncept, objekt och så vidare. Budhwar (2000) menar dock att mer specificerade och 
konkreta kategorier leder till att respondenten är mer införstådd i dessa och därav blir resultatet 
bättre.

Rent praktiskt går visual card sorting till så att respondenten ges tid att  studera och identifiera olika 
kort som har märkts med de olika elementen. Syftet med övningen förklaras och instruktioner ges. 
Därefter ombeds respondenten gruppera de olika elementen beroende på gemensamhet mellan olika 
element inom vissa kategorier och efter den typ av sortering forskaren efterfrågar. Därmed skapas 
ett  antal kategorier innehållande de olika elementen och respondenten ombeds sedan förklara varför 
denna kategorisering gjorts. Flera olika sorteringar kan sedan göras beroende på syfte och målet 
med övningen. Respondentens kategoriseringar av olika element analyseras sedan och antas 
förklara dennes ramverk och tolkningar inom ämnet som studeras (Budhwar, 2000).

Vid de olika intervjutillfällena genomfördes fem olika delningar som vardera innehöll 8-10 kort i 
varje delning. Elementen på korten och de olika ämnena att sortera efter har valts ut av författarna 
med grund i teori samt med en viss egen bedömning av vad som är viktiga element att inkludera. 
Till varje delning fanns en fråga som respondenterna skulle utgå sin sortering från. Frågorna 
skapades utifrån den kunskap författarna ville erhålla och bygger på den teoretiska referensramen.

Respondenten gavs sedan under intervjutillfället instruktioner med syfte och tillvägagångssätt.  
Därefter ställdes frågan som hörde till den aktuella delningen och sedan tilläts respondenten studera 
de olika elementen och ombads sedan rangordna dessa på ett A4 papper märkt med ett plus och 
minus för att underlätta i sorteringen och tydliggöra rangordningen. Sorteringen dokumenterades 
sedan med ett foto. Därefter ombads respondenten motivera sina val och de olika rangordningarna 
och motiveringarna noterades. Detta leder till en bild och insyn i hur respondenten tänker och 
resonerar runt olika begrepp och hur signifikanta dessa anses vara. Då respondenterna tilläts skapa 
egna kategorier och ombeds motivera sina val var det inte lämpligt att presentera resultatet i 
diagram eller tabeller. Resultatet presenteras istället kvalitativt i löpande text. 

2.9 Analysmetod

Insamlade empiriska data i kombination med den teoretiska referensramen ligger till grund för 
uppsatsens analys. Enligt Dahlberg (1997) är en kvalitativ analys syfte generellt att förklara den mer 
eller mindre implicita innebörden i data. Det är enligt Dahlberg (1997) även viktigt att beskriva 
arbetet med en analys noggrant vilket leder till att läsaren kan följa arbetet med analysen och vilka 
grunder analysen vilar på. I denna uppsats har detta att tagits hänsyn till. Syftet  har varit att ge 
läsaren en röd tråd där denna kan se tillvägagångssätt och de data som analysen vilar på.

Analysen är uppbyggd runt den teoretiska modellen som skapats och förklaras under avsnitt 2.7.1. 
Analysmodellen är dock något modifierad för att även stämma överens med empirin. Detta gjordes 
för att skapa en tydlig struktur och för att  säkerhetsställa att den röda tråden bibehölls i analysen. 
Modellen återfinns i början av analysen (Fig 1.4).
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2.10 Validitet och reliabilitet

Validitet avgör ifall fenomenet som undersöktes i studien verkligen stämmer överens med syftet. 
Validitet kan liknas med hur giltig studien är. Validitet är vidare sammankopplat med begreppet 
reblilitet. Reliabiliteten i en studie avgör hur tillförlitlig studien är. Reliabiliteten säkerställs genom 
att olika kontrollåtgärder genomförs när empirin samlas in. Med en hög reliabiliteten får forskarna 
samma resultat vid upprepning av studien. Genom att  säkerhetsställa reliabiliteten i en studie visar 
det att resultatet inte var slumpmässigt (Dahlberg, 1997 ). Kvale (1989) (hämtat  från Dahlberg, 
1997) menar att kvalitativa ansatser alltid har kämpat för att  validera och legitimera sin forskning 
som vetenskaplig och trovärdiga. En förutsättning för att  lyckas med validiteten i en studie är en väl 
skrivet metodavsnitt där författarna har redovisat sina grundläggande antaganden och 
utgångspunkter (Dahlberg 1997 ). Kvale (1987) (hämtat från Dahlberg, 1997) menar även att 
validitet bör diskuteras utifrån den aktuell metod och att denna verkligen korrekt mäter vad som 
avsågs att mäta. Svensson och Starinn (1996) anser att validiteten är överordnad reliabiliteten det 
vill säga är validiteten god är även reliabiliteten god. Men om reliabiliteten är god är det ingen 
garanti att validiteten är god. För att  öka validiteten i en studie kan triangulering användas. 
Triangulering kan vidare användas när det gäller metod, empiri och teori. Detta kan göras rent 
praktiskt genom att använda flera datakällor, undersökare, metoder och perspektiv (Svensson och 
Starinn, 1996). För att öka reliabiliteten kan författarna göra om samma observation flera gånger 
och kontrollera ifall de uppnår samma resultat flera gånger (Dahlberg, 1997 ).

I denna uppsats har ca 30 vetenskapliga artiklar och ca 10 böcker använts. Detta har gjorts för att få 
en större insikt  och kunskap i ämnet och på så sätt kunna göra en mer valid studie av empirin. Då 
relativt många källor från olika författare studerats återfinns många olika perspektiv inom den 
teoretiska referensramen, vilket kan ses som triangulering, vilket leder till ökar validitet inom 
studien. Då metoden är en viktig faktor för att öka validiteten i uppsatsen har mycket tid spenderats 
att  diskutera vilka synsätt och metoder som skulle vara optimala för studien, denna diskussion 
återges i metod avsnittet. För att öka validiteten i empirin och studera de objekt som avsåg att 
studeras var utgångspunkten i valet av respondenter de intressenter Kotler och Fox (1995) listat. 
Författarna till denna har motiverat  varför de specifika objekten var relevanta att studera. Utifrån 
den tydliga motiveringen kunde sedan de objekt som var mest lämpade att studera i en svensk 
studie väljas ut. För att  få respondenter som kunde representera de kategorier som valts ut utifrån 
Kotler och Fox lista antogs ett antal kriterier som återfinns i metod avsnittet (2.8 Urval) som 
respondenterna ansågs tvungna att  uppfylla. Detta gjordes för att  säkerhetsställa att de respondenter 
som intervjuades verkligen var de som avsågs att intervjuas och därav öka validiteten.

Ett relativt stort antal intervjuer har valt att genomföras, detta för att genom triangulering öka 
validiteten i empirin. Saunders et  al (2007) menar att vid en fallstudie är triangulering ofta 
förekommande för att lyckas skapa den djupa bild som eftersträvas. Triangulering innebär att olika 
tekniker används för att samla in data och på så sätt skapa en försäkran om att  den data som erhålls 
är validerad. I denna uppsats vill används dels semi-strukturerade intervjuer samt visual card sorting 
för att lyckas erhålla den djupa bild som eftersträvas. Även flera olika kategorier av intressenter till 
Örebro universitet  intervjuas för att skapa den eftersträvade djupa bild av ämnet. Genom att 
använda olika metoder i en fallstudie kan valditeten ökas och skapa en större och djupare förståelse 
av problemet. Genom triangulering kan förståelsen av den kvalitativa datan bli högre och mer 

 16



innehållsrik. Detta skapar förutsättningar att kunna analysera empirin mer utförligt och därmed även 
svara på problemfrågorna bättre.

Metoderna för den empiriska datainsamlingen har varit semi-strukturerade intervjuer och visual 
card sorting. Semi-strukturerade intervjuer är inte standardiserade därav blir det inte relevant att 
diskutera dess reliabilitet menar Saunders et al (2007). Saunders et al (2007) anser att det inte är 
meningen att reliabiliteten ska vara hög då de istället  visar verkligheten vid den tidpunkt data 
insamlades, och denna verklighet kan sedan dess förändrats. Det är dock av vikt att säkerhetställa 
att  resultatet som fåtts fram inte är slumpmässigt  (Dahlberg, 1997 ). Detta säkerställs i kapitel 2.8.1. 
I denna typ av studier antas komplexiteten och dynamiken i ämnet som studeras vara hög, och 
värdet i att använda semi-strukturerade intervjuer kommer från att de kan anpassas och utvecklas 
för att skapa en bredare och mer komplex bild i studien (Saunders et al, 2007). Saunders et  al 
(2007) menar att det inte är meningen att andra forskare skulle kunna replikera undersökningen och 
erhålla samma resultat. Det är däremot viktigt i denna typ av studier förklara processen vid 
insamlingen av data och utformningen av frågor så läsare kan förstå processen vid datainsamling. 
Detta har även avsett genomföras och denna process förklaras under rubriken empirisk 
datainsamling. Trots att Saunders et al menar att det inte är relevant att diskutera reliabilitet kopplat 
till semi-strukturerade intervjuer är det relevant att betona att triangulering i form av metoder och 
antalet respondenter bidragit till att en så trovärdig och tillförlitlig studie som möjligt.

2.11 Källkritik

I denna uppsats används både primär- och sekundärdata. När sekundärdata används är det extra 
viktigt att vara källkritisk då data kan ha samlats in för ett helt annat syfte. Den teoretiska 
referensramen och vissa delar ur metod diskussionen som användes i uppsatsen är hämtad från 
vetenskapliga artiklar och läroböcker. Den sekundärdata som finns med i uppsatsen har granskats 
reflektioner över hur relevant denna är har skett. Ursprungskällan då en författare till en 
vetenskaplig artikel eller lärobok har refererat till en annan författare har även då det varit möjligt 
lokaliserats. Detta har gjorts för att undvika missförstånd och olika tolkningar som kan skilja sig 
mellan vad författaren till ursprungskällan avsåg och den refererade tolkningen. Det har dock inte 
alltid varit möjligt att hitta ursprungskällan detta har gjort att referat i vissa fall använts, då med 
medvetenhet av risken för feltolkningar och missförstånd. När referat har använts har detta tydligt 
markerats och skrivits ut var referatet är taget ifrån för att läsaren ska kunna notera detta. 

Delar av den teoretiska referensramen är hämtad från vetenskaplig forskning som fokuserat  på 
kommersiella företag och inte universitet. Även detta har noggrant markerats när teorin är skapad 
utifrån kommersiella företags synvinkel för att undvika missförstånd. Teorin som är skapad från 
kommersiella företag passar däremot ofta in även in på universitets varumärken men teorin måste 
granskas mer kritiskt när den används ur fler perspektiv för att avgöra om den är relevant nog. Delar 
av teori om universitets varumärken är även hämtat från forskning som rör amerikanska och 
engelska universitet istället för svenska. Detta bidrar eventuellt  till att teorin blir mindre relevant, 
det blir dock istället viktigt att  studera hur förhållandena skiljer sig och hur det påverkar teorin som 
skapats.

Den empirin som är återfinns i denna studie är införskaffad genom intervjuer och studier utförda av 
författarna själva och därav primärdata. Även om respondenterna i denna uppsats skulle kunna 
anses subjektiva är det dessas åsikter vi efterfrågar och behöver för att nå utsatt syfte.
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Författarna skulle även kunna se sig själva som subjektiva i denna studie då författarna studerar på 
Örebro universitet. Att innan denna studie började fanns åsikter och kunskap om studie objektet 
vilket har lett till att författarna har så gott det går försökt att distansera sig själva och haft  som mål 
att  vara så objektiva som möjligt i denna studie. Genom att medvetenheten finns att författarna inte 
är helt subjektiva har detta försökt minimeras genom att försöka inta ett  så objektivt  förhållningssätt 
som möjligt.
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3. Teori

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för denna uppsats. 
Avsnittet inleds med en teori modell där referensramens disposition tydliggörs (Fig 1.1).

 Fig 1.1 Teorimodell 

Fig 1.1 kopplar samman och tydliggör referensramens struktur. Många av de teoretiska begreppen 
går in i varandra och för att förstå hur de kopplas samman har denna modell skapats. Först 
presenteras allmänt om varumärken vilket leder in på bakgrund, definition, olika typer av 
varumärken, intressenter samt varför varumärken är viktigt. Med denna kunskap blir det lättare att 
förstå nästa avsnitt i referensramen som berör varumärkesbyggande. Avsnittet om 
varumärkesbyggande berör hur ett varumärke byggs, både allmänt och specifikt för ett universitet. 
Framgångsrikt varumärkesbyggande leder fram till en image som överensstämmer med identiteten. 
Det sista avsnittet i referensramen berör image och identitet samt förklarar olika faktorer som 
påverkar dessa.  
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3.1 Allmänt om varumärken

3.1.1 Bakgrund om varumärken

Att använda sig av varumärken har en lång historia. En trolig förklaring till uppkomsten av 
fenomenet var behovet att definiera tillhörighet och ursprung av en produkt. Det svenska ordet 
varumärke kommer från fenomenet att  märka varor (Melin, 1999). Den engelska termen för 
varumärke är brand, som härstammar från de fornnordiska order brandr, vilket betydde att bränna. 
Termens ursprung kommer från brännmärkning av boskap, som gjordes för att identifiera ägarrätt 
(Jobber, 2004). 

Redan under antikens Grekland märkte producenter av vin, olivolja och lerkärl sina varor. Genom 
att märka sina varor kunde producenten skapa ett rykte om sina varor som ledde till att köparen 
kunde särskilja den enskilda producentens produkter ur mängden och associera dessa med vissa 
individuella egenskaper (Kapferer, 2008). Under medeltiden använde även adelsmännen märken 
och symboler på sina sköldar för att utomstående skulle kunna identifiera vilket släkte de tillhörde. 
Under senare delen av medeltiden började även konstnärer och hantverkare i större utsträckning 
signerade sina verk för att särskilja dessa från andra och skapa ett rykte om sig själv (Melin, 1999). 

Två teoretiska milstolpar som varit viktiga för forskning om varumärken är artiklarna ”the product 
and the brand” samt ”the personality of the retail store”

1955 publicerades artikeln ”The product and the brand” i Harvard Business Review. Artikelns 
författare B. G. Gardner & S. J. Levy  var i denna artikel några av de första att diskutera begreppet 
varumärken mer ingående. I artikeln diskuteras varumärkens koppling till produkter. Vidare 
diskuteras konsumenters attityd till produkten och speciellt konsumenters syn på varumärket ges 
stor vikt. Slutsatserna i artikeln är att varumärken och produkter har en uppsättning olika 
kännetecken som utvärderas av konsumenter och att marknadsföra en produkt inte är en isolerad 
aktivitet (Sidney J. Levy, Dennis W. Rook, 1999).

Pierre Martineau författade artikeln ”The Personality of the Retail Store”  året 1958, även denna 
publicerad i Harvard Business Review. Författaren var en av de första att diskutera och lansera 
tankar om att ett företag har en egen personlighet och i och med det är det  viktigt att utveckla 
företagets image. I artikeln kommer författaren fram till att ett varumärke inte enbart är kopplat till 
en specifik produkt utan även till en organisation (Zukin, 2004).

Det var sedan på 1980-talet  som varumärkens vikt på allvar började uppmärksammas. 
Organisationer och företag började inse att  den främsta tillgången företaget hade var dess 
varumärke. På 90-talet  när lågkonjunkturer och mättade marknader började uppstå i större 
utsträckning flyttades mycket fokus till hur kundnöjdhet skapades. Varumärke har dock än i dag en 
central plats i marknadsförings teori (Kapferer, 2008).

3.1.2 Definition av ett varumärke 

Inom det svenska språket används endast  begreppet varumärke, i det engelska språket skiljs 
däremot mellan brand och trademark. Skillnaden mellan engelskans brand och trademark är att 
begreppet trademark syftar till de juridiska skydd som finns för ett  brand. Ett varumärkes 
kommersiella konkurrenskraft är vad som syftas på när begreppet brand används. Inom det svenska 
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språket används endast begreppet varumärke och kan då syfta på både engelskans brand eller 
trademark (Melin, 1999).

För att  ett varumärke ska få juridiskt  skydd måste företaget registrera det hos patent och 
registreringsverket eller vara väl inarbetat. Ensamrätten för varumärket  skyddas genom 
varumärkeslagen, denna finns till för att hindra att en organisations varumärken förväxlas med 
andra näringsidkares varumärken (Agell, Malmström 2007). Ett trademark kan beskrivas som ett 
ord, fras, symbol, design eller andra kännetecken som skiljer en produkt eller tjänst från en annan 
(Schilling, 2008).

Enligt den svenska varumärkeslagen (VmL) definieras varumärken enligt följande:

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana 
som tillhandahålls i en annan.” (1 § VmL)

De första lagarna om juridiskt  skydd för varumärken stiftades i Frankrike 1857. I Sverige stiftades 
de första lagarna om varumärkesskydd år 1884 (Melin, 1999). Idag skyddas varumärken globalt 
genom att 77 länder har skrivit på det så kallade Madrid protokollet, detta protokoll reglerar det 
juridiska skyddet av varumärken globalt (Schilling, 2008).

En relativt allmän definition av brand ges av Jobber som menar att branding är den process som 
företag använder för att  särskilja den egna organisationens produkter från konkurrenters. Genom att 
utveckla egna karakteristiska drag som namn, paketering och design skapas ett brand (Jobber, 
2004). Denna definition kan anses något snäv och inkluderar inte hela organisationens som ett 
varumärke utan fokuserar endast på specifika produkter. Motsatsen till detta är att som Martineau 
diskuterat se hela organisationen som ett  varumärke som sedan hjälper till att stärka enskilda 
produkters brand (Martineau, 1958, hämtat från Zukin, 2004).

Aaker (1999) menar att  varumärke är de samlade associationer olika intressenter har av 
organisationen och dess produkter eller tjänster, det vill säga allt intressenten tror sig veta om 
organisationen bidrar till tolkningen av varumärket (Aaker, 1991, Hämtat från Baker et al, 2005).

Trots de olika definitionerna av varumärke finns det en internationellt överenskommen definition av 
begreppet brand som lyder: 

” A sign or a set of signs certifying the orgin of a product or service and differentiating it from the 
competition” (Kapferer, 2008, s 10)

McAlexander et al (2004) menar att även universitet kan ses som varumärken. Varje universitet  har 
en mängd olika tjänster och produkter som bär dess varumärke. Ett universitet försöker 
tillfredsställa en mängd olika intressenter och det är för dessa som ett universitetets varumärke är 
meningsfullt (McAlexander et al, 2004).

I denna uppsats syftar begreppet varumärke till den engelskans ”brand” och den internationellt 
överenskomna definition och det är detta som menas med begreppet varumärke om inget annat 
anges.
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3.1.3 Produkt och tjänstevarumärken

Juridiskt sett finns det  ingen skillnad mellan produkt eller tjänstevarumärken. Däremot finns det 
vissa andra skillnader. En betydande skillnad är att tjänster, till skillnad från produkter, är osynliga 
(Kapferer, 2008). Inom tjänsteorganisationer finns inte heller samma skillnad mellan interna och 
externa faktorer som det finns inom produktbaserade företag. I de produktbaserade företagen syns 
reklam, produkter och marknadsföringen, det som däremot inte syns i samma utsträckning är 
tillverkning, kontor och anställda. Inom tjänsteföretag finns inte denna uppdelning utan hela 
organisationen syns, externt och internt skiljs inte åt (Kapferer, 2008). Ytterligare en skillnad är att 
tjänster ofta produceras och konsumeras på samma ställe, det vill säga hos organisationen som 
tillhandahåller tjänsten. Detta gör att även mindre detaljer blir viktiga för att nå förväntningar och 
framkalla positiva känslor (Kapferer, 2008). 

Enligt Kapferer (2008) leder det faktum att det inte finns någon specifik produkt att visa upp  till att 
det är betydligt svårare att illustrera vad ett tjänstevarumärke faktiskt är och vad det står för. Detta 
betyder att de organisationer och personer inom organisationen som tillhandahåller en tjänst måste 
vara införstådda i vad varumärket står för, detta för att kunna leverera vad som förväntas. 
Upplevelsen av ett varumärke i tjänsteorganisationer är helt beroende av möten mellan intressenter 
och organisationen när tjänsten levereras (Kapferer, 2008).

Inom tjänsteorganisationer måste de anställda ta till sig varumärkets värderingar som sina egna. Att 
förklara och rättfärdiga dessa värderingar till alla inom organisationen och skapa en förståelse för 
hur individers handlande påverkar varumärket är av stor vikt för byggandet av ett stark varumärke 
för en tjänsteorganisation (Kapferer, 2008). Ett tjänstevarumärke byggs således inifrån. Om 
varumärket representerar en viss kvalitet eller karaktär är det för att  bibehålla varumärket starkt 
viktigt att anställda konstant uttrycker detta i sitt handlande och agerande. 

Judson et al (2006) menar även att  tjänsteorganisationer som universitet bör arbeta med att  stärka 
varumärket inifrån. För intangibla och komplexa erbjudanden utvärderar konsumenten 
tjänsteerbjudandet utifrån de anställda som levererar detta, därmed blir det viktigt att anställda 
levererar en hög kvalitet (Judson et al, 2006). Schiffenbauer (2001) menar även han att ett 
varumärke tappar sin trovärdighet om det inte är stöds och levereras av en enad personalstyrka.

3.1.4 Kommersiella och icke vinstdrivande organisationer

Den stora skillnaden mellan kommersiella och icke vinstdrivande organisationer ligger i 
organisationens mål, där kommersiella organisationer eftersträvar vinst är icke vinstdrivande 
organisationers mål istället något annat än ekonomisk vinst. Detta betyder dock inte att icke 
vinstdrivande organisationer inte måste generera intäkter. Självfallet måste organisationen 
finansieras på något sätt men det primära syftet är inte ekonomisk vinst (Jobber, 2004).

Utöver skillnaden i syfte och mål med organisationen finns det även andra skillnader. Icke 
vinstdrivande organisationer har ofta betydligt fler olika intressenter att förhålla sig till. Det blir 
därmed svårare att tillfredsställa dessa olika intressenters behov än för kommersiella företag. Det 
kan även vara problematiskt att avgöra vad framgång är för icke vinstdrivande företag. För 
kommersiella företag är detta relativt lätt  då det generellt sett mäts i ekonomiska termer. Ytterligare 
en faktor som kan vara mer problematiskt för icke vinstdrivande företag än för kommersiella 
företag är att de har en större behov av att rättfärdiga sin existens och användande av resurser. Alla 
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olika intressenters olika åsikter och synpunkter på hur resurser spenderas och organisationen 
arbetar. Därför måste icke vinstdrivande organisationer vara extra försiktiga så de inte blir indragna 
i olika konflikter vilket kan skada varumärket och intressenters syn på organisationen (Jobber, 
2004). 

Chapleo (2007) menar att universitet på många punkter kan definieras som en icke vinstdrivande 
organisation, dock har universitet på senare år blivit tvungna att efterlikna kommersiella 
organisationer på grund av den ökade konkurrensen. Detta har lett till att fokus på 
varumärkesbyggande har ökat (Chapleo, 2007). Detta håller även Bunzel (2007) med om och han 
menar att universitet  inte bara längre är en institution för högre lärande utan idag även en 
organisation med kommersiellt  tänkande. Universitet verkar på en hård global konkurrerande 
marknad (Bunzel, 2007).

3.1.5 Intressenter för ett universitet

Jobber (2004) menar att icke-vinstdrivande organisationer, som universitet, ofta har betydligt fler 
intressenter än kommersiella företag (Jobber, 2004). Schultz och Barnes (1999, hämtat från 
Chapleo, 2007) samt Kotler och Fox (1995) menar att det är problematisk för universitet att bygga 
ett starkt  varumärke eftersom ett  universitet har så många olika intressenter att tillfredsställa. Kotler 
och Fox har även listat ett universitets olika intressenter och menar att  ett universitet bör sträva efter 
att  ha en bra relation till alla dessa. De olika intressenter som Kotler och Fox identifierat illustreras i 
fig 1:2

             

Fig 1:2 Kotler, Fox, 1995, s 20
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Dessa olika intressenter är de som Kotler och Fox identifierat som kan tänkas ha ett intresse eller 
påverka ett universitet. Kotler och Fox nämner att 13 stycken av dessa kan ses som speciellt viktiga, 
dessa är fakultet, rektor, andra administratörer, styrelse, personal, volontärer, konsumenter, 
donatorer, staten/kommun/landsting, lokala intressenter, aktivister, allmänhet och media (Kotler, 
Fox, 1995) Vissa intressentgrupper och dess betydelse förklaras även mer utförligt nedan.

Fakultet

Ett universitets fakultet är dess lärare, professorer och andra som levererar den faktiska 
utbildningen till studenter. För ett starkt varumärke bör dessa vara införstådda och arbeta mot 
organisationens mål och förstå dess identitet. När fakulteten är studentfokuserad leder detta till att  
studenter troligtvis stannar kvar och detta i sin tur bidrar till att det är lättare att locka nya studenter 
till universitet. Detta kan få positiva konsekvenser för universitetet  som då lättare kan erhålla mer 
bidrag eller andra ekonomiska fördelar (Kotler, Fox, 1995).

Styrelse

Styrelsens arbete är att överse organisationen och övervaka så att organisationen drivs på ett 
effektivt sätt för att nå uppsatta mål. En styrelse har även andra uppgifter som att  utse rektor och 
eventuell annan personal samt avgöra löner för dessa. Styrelsen ska också bidra till framtagande av 
den långsiktiga strategi för universitetet, avgöra i större frågor som eventuellt kan dyka upp och 
andra uppgifter som rör styrning av ett universitet (Kotler, Fox, 1995). 

Konsumenter

Ett universitet  har flertalet  konsumenter, studenter kan dock anses vara den viktigaste gruppen. 
Utan studenter kan inte universitet fungera och det blir därmed viktigt att hantera denna grupp på ett 
lämpligt sätt. Universitet har däremot även mer konsumenter, det kan exempelvis vara företag eller 
staten som förväntar sig att universitetet producerar utbildad personal. De olika konsumenterna 
måste kategoriseras och utvärderas, vilka är prioriterade och hur ska de olika grupperna hanteras är 
viktiga frågor för att skapa ett starkt universitet (Kotler, Fox, 1995).

Staten / Kommunen / Landsting

Universitet har nästan alltid någon form av koppling till och överses av staten. Eftersom staten 
finansierar mycket av ett universitetets verksamhet kräver de också en viss standard, utförande och 
rapportering. Förändringar i politik kan ha en stor påverkan på ett universitet då de är beroende av 
de bidrag som ges av staten (Kotler, Fox, 1995).

Lokala intressenter

Universitets fysiska plats avgör dess lokala intressenter, dessa är de intressenter som finns i 
universitetets fysiska närhet. Dessa kan aktivt intressera sig och försöka påverka universitetet, detta 
därför att det som universitetet gör även kan påverka denna intressegrupp (Kotler, Fox, 1995).
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Allmänheten

Allmänheten har en bild av organisationer som ett universitet som de bär omkring på, denna kan 
sedan påverka stödet för universitetet hos allmänheten. Universitet bör därför enligt Kotler och Fox 
övervaka hur universitetet  uppfattas av allmänheten och aktivt försöka stärka sin allmänna image 
(Kotler, Fox, 1995).

Media

Media kan spela en stor roll i hur ett universitet uppfattas. En bra relation och förståelse för hur 
olika mediala kanaler fungerar kan leda till mer och bättre rapportering om universitetet  i media 
vilket då kan stärka universitetets image (Kotler, Fox, 1995).

Ett universitet har många olika intressenter och det kan vara svårt att balansera vilka som ska 
prioriteras och uppmärksammas. Kotler och Fox (1995) menar att alla ska ges uppmärksamhet men 
att balansera detta är en svår uppgift.

3.1.6 Vikten av varumärken

Ett varumärke förmedlar ut  värden som konsumenter utvärderar och därefter väljer det varumärke 
som överensstämmer med de värden de själva anser viktiga (Kapferer, 2008). En organisations 
värde kan stärkas kraftigt om de besitter starka varumärken, detta kan medföra att en organisations 
med hjälp av sina varumärken värderas betydligt högre än bara sina fysiska tillgångar. Varumärket 
blir således en tillgång. Organisationen blir därmed mer värdefullt  än de maskiner, 
tillverkningsprocesser och andra fysiska objekt som finns (Jobber, 2004). När ett varumärke byggs 
korrekt leder detta till att varumärket blir mer värdefullt än produkten eller tjänsten den faktiskt 
representerar (Stout, 2003).

Ett starkt varumärke kan även påverka konsumenters uppfattning och preferenser. Detta leder i sin 
tur till att starka varumärken även fungerar som ett skydd mot konkurrens. De varumärken som är 
starka har en positiv effekt på konsumentens uppfattning och preferens vilket leder till att det  blir 
svårt för andra företag att slå sig in på marknaden. De blir problematiskt att konkurrera med de 
varumärken som är populära (Jobber, 2004). Ett starkt varumärke kan även generellt  sett  sägas leda 
till större intäkter. Starka eller marknadsledande varumärken ger en möjligheten att erhålla ett högre 
pris. Konsumenten betalar delvis för produkten i sig men även för varumärket (Jobber, 2004).

Konsumenternas fördel är att ett varumärke ger en viss kvalitetsgaranti och skapar tillit (Jobber, 
2004). Ett starkt och välkänt varumärke fungerar som en form av riskreducering för konsumenten. 
Detta eftersom produkten eller tjänsten är laddad med olika värden som garanteras av varumärket. 
Konsumenten ges en uppfattning om vilka attribut denna kan förvänta sig av ett visst  varumärke 
innan konsumenten har använt produkten eller tjänsten (Kapferer, 2008). Ett starkt varumärke leder 
även till att konsumenten skapar ett förtroende för varumärket och företaget som står bakom. 
Kvaliteten och upplevelsen av en tjänst uppfattas som högre om ett starkt varumärke ligger bakom 
(Brodie et al, 2009).

Ett starkt varumärke har även fördelen att det kan fungera som en bas för varumärkesutveckling. 
Det är möjligt att  flytta uppfattningar och associationer från det ursprungliga varumärket vidare till 
nya utvecklingar av produkter eller tjänster (Jobber, 2004).
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Chapleo (2007) menar att även för universitet  är varumärken av stor vikt. Ett starkt varumärke hos 
ett  universitet används för att attrahera utländska studenter samt placera sig bra på olika 
rankningslistor. Ett universitets arbete med varumärken kan även användas för att förändra en 
eventuellt skev syn på vad ett universitet levererar och uppfattningen om universitet.  Det kan även 
fungera som ett sätt att bättre hantera den ökade globalt konkurrensen (Chapleo, 2007).

På grund av globaliseringen har det  för enskilda länder blivit allt viktigare att landet har 
framgångsrika universitet med goda rykten. Finns det inom landet universitet med starka 
varumärken har detta visat sig locka till sig innovativa och entreprenöriella företag. Detta har gjort 
att  universitet blivit tvingade att stärka sitt varumärke för att  klara konkurrensen och leva upp till 
landets mål. De flesta länder har ofta minst  ett universitet med ett starkt  globalt varumärke. För att 
universitet ska lyckas hävda sig globalt krävs det att de tänker som ett global kommersiellt  företag 
(Kapferer, 2008). Amerika är den del av världen som har mest rutin att bygga starka varumärken 
hos universiteten och mycket av kunskapen om detta kommer där ifrån (Schultz, Barnes, 1999, 
hämtat från Chapleo, 2007).

Universitet har alltmer insett att det är ett dess varumärke som till stor del avgör vilket universitet 
studenterna söker sig till (Judson et al, 2006). En svensk studie visar att blivande studenter har svårt 
att  avgöra kvalitet på ett universitets undervisning när denna ska välja vilket universitet att  söka in 
på. Det gör att studenterna ofta går på universitets varumärke och rykte i valet av plats att studera. 
Blivande studenter ser även universitets varumärke som ett  löfte för framtida tillfredsställelse 
(Opoku et al, 2008).

Sevier (1994, hämtat från Judson et al, 2006) ger fyra anledningar till varför studenter väljer ett 
visst universitet framför ett annat, dessa anledningar anses vara image och rykte, fysisk plats, 
kostnad samt tillgången till vissa ämnen som efterfrågas. När studenter sedan fick avgöra vilket av 
dessa som ansågs mest avgörande visade det sig att image och rykte ansågs vara den mest 
betydande faktorn (Judson et al, 2006).

Det är även viktigt för universitets institutioner att kommunicera ut sitt varumärke och sina 
värderingar till studenter. Studier visar att om studenten delar samma värderingar och grunder som 
varumärket vilar på minskar risken avsevärt att  studenten hoppar av sina studier i förtid (Belanger et 
al, 2002). Universitets varumärke blir således ett  viktigt instrument när universitet vill attrahera nya 
studenter (Jevons, 2006). Fördelen med ett starkt varumärke är även enligt Bunzel (2007) att det 
leder till en bättre kvalitet på studenter inom universitetet, detta eftersom konkurrensen om platser 
blir hårdare och det är de skickligaste studenterna med högst resultat som blir antagna (Bunzel, 
2007).

Bennett et al (2009) menar att det för nyare universitet är viktigare med marknadsföring, delvis för 
att  öka medvetenheten hos olika intressenter om universitetet men även för att attrahera den bästa 
personalen, differentiera sig och växa.

3.2 Varumärkesbyggande

För att förstå vad som gör ett brand starkt är det enligt Kapferer (2008) viktigt att se helheten. Det 
räcker inte enbart med ett namn eller en symbol, inte heller enbart  en produkt eller ett koncept. Det 
som gör ett varumärke starkt är en produkt eller tjänst kombinerat med de personer som är i kontakt 
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med marknaden samt konceptet  kombinerat med kommunikationen, pris och plats. Detta leder då 
till en samlad varumärkesupplevelse. Ett starkt brands byggs således av tre faktorer, produkt eller 
tjänst, namn och koncept. Detta illustreras i fig 1.3 (Kapferer, 2008)

  Fig 1:3 Kapferer 2008 s 12

Ett starkt varumärke innehåller ett koncept som är naturligt kopplat till en produkt eller tjänst som i 
sin tur identifieras med hjälp av namn, design eller andra symboler. Differentieringen mot 
konkurrenter förstärks av konceptet med ett unikt antal attribut, både tangibla och icke tangibla. 
Dessa skapar då ett värdeförslag för konsumenten (Kapferer, 2008).

Att bygga ett starkt varumärke tar tid. Enligt Kapferer (2008) finns det  två vägar att gå för att 
lyckas. Antingen från en produkt eller tjänst  och därefter skapa immateriella värden kopplade till 
produkten eller tjänsten. Alternativt finns möjligheten att gå från immateriella värden och därefter 
skapa en produkt eller tjänst. Detta leder inte bara till slutsatsen att  det finns två vägar att stärka ett 
varumärke utan det belyser även det faktum att  ett varumärke har två olika sidor, som i sin tur båda 
kan påverka varumärket på olika sätt. Det två sidorna av ett varumärke är alltså dels produkten eller 
tjänsten i sig samt de immateriella värderingar som finns kopplat till produkten eller tjänsten 
(Kapferer, 2008).

Kärnprodukten eller tjänsten måste möta de grundläggande krav som finns på denna. Det är alltså 
viktigt att det finns en kärnprodukt eller tjänst som åtminstone möter de förväntningar som ställs på 
denna. Utan detta blir det  problematiskt att  lyckas bygga ett starkt varumärke på lång sikt. 
Exempelvis att marknadsföra en bil som inte går att  köra eller en dator som inte fungerar (Jobber, 
2004). För att  stärka produkten eller tjänstens varumärke kan den sedan laddas med olika 
immateriella värden (Kapferer, 2008).
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Kapferer (2008) menar att ett  universitets varumärke byggs genom sina produkter och inte via 
kommersiella reklamkampanjer. Studenter kan ses som är ambassadörer för universitets kvalité och 
hur väl de lyckas speglar av sig i universitets varumärke.

Ett universitets varumärke påverkas även av hur väl dess professorer som finns inom organisationen 
lyckas publicera artiklar i rätt vetenskapliga journaler. Många universitet har stärkt sitt varumärken 
när någon av deras professorer har presenterat  en accepterad teori som blivit internationellt  känd 
(Kapferer, 2008).

Universitets varumärken kan enligt Curran och Hague (2008) sägas vara en representant för vad 
universitetet står för. De menar att arbeta med universitets varumärken är lika mycket att definiera 
vad universitetet vill vara som vad det faktiskt är. Detta för att  ett universitets värden måste förstås 
och kunna relateras av organisationens medlemmar. I framtiden menar Curran och Hague (2008) att  
universitet måste lansera sitt  varumärke som något som liknar ett livsstils koncept. För att lyckas 
med detta måste universitet bygga upp en sådan miljö runt universitet och dess undervisning att det 
ses som en upplevelse att studera inom universitetet. Byggnader kan skapa känslor och attityd och 
kan fungera som kulturellt kapital inom ett universitets varumärke. En trend i Amerika är att flera 
kvarter byggs om till ett stort campus för att  skapa rätt miljö för studenterna. När universitet arbetar 
med sitt varumärke kan det dock vara lätt  att glömma bort sitt  primära syfte, det vill säga 
undervisning. Det kan ses som att universitet behandlar sina studenter som konsumenter istället för 
att utbilda dessa till kritiska tänkare menar Curran och Hague (2008).

Enligt Hankinsson (2001) är det speciellt komplicerat för icke vinstdrivande organisationer som 
universitet att  bygga sitt varumärke efter som dessa organisationer är ytterst komplexa med en 
ytterst komplex organisations struktur. I dessa banor resonerar även Brookes (2003) som menar att 
det är svårt  att samordna ett universitets olika instutioner under ett varumärke. Marknadsförare som 
bygger varumärken lägger sig i alla delar av en organisation av sin natur. När de arbetar med ett 
universitets varumärke kan konflikter mellan marknadsförarna och annan personal i organisationen 
lätt uppkomma. Personal på universitet tenderar att ha starka åsikter och idéer som inte alltid 
stämmer överens med marknadsförarnas (Low, Fullerton, 1994, hämtat från Chapleo, 2007).

För att ett universitet ska lyckas tillfredsställa sina intressenter och därmed stärka sitt varumärke har 
det blivit  vanligt att  universitet börjat praktisera relationsmarknadsföring. Det är relationen mellan 
universitet och deras intressenter som ger varumärket dess mening och vitalitet menar McAlexander 
et al (2004). Om universitet lyckas skapa en bra relation till sina intressenter leder detta till en långt 
gående lojalitet till universitets och dess varumärke. Till exempel kan denna lojalitet sedan leda till 
att alumn senare i livet kan stödja universitet (McAlexander et al, 2004).

Äldre universitet tenderar att tycka att kommersiell marknadsföring inte är lika viktig, generellt 
tycker dessa istället att det är forskning och kvalitet på utbildningen som bör användas som metod 
för att stärka varumärket. Det har visat sig att nyare universitet däremot försöker påverka 
studenterna mer aktivt med metoder som hämtats från kommersiell marknadsföring. Detta kan bero 
på att de nyare universiteten inte har samma traditioner och kultur som de äldre universiteten, och 
därmed även ett större behov av att stärka sina varumärken (Naude et al, 1999).

Ett sätt  för universitet att stärka sitt varumärke och erhålla högre bidrag från staten menar Rothblatt 
(2008) är att presentera nya innovationer, vinna priser och publicera vetenskapliga artiklar i rätta 
journaler vilket visar att universitet presterar (Rothblatt, 2008). 
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Bunzel (2007) menar att det finns universitet som inte alls marknadsför sig genom kommersiella 
metoder och inte anser detta vara något som universitet bör investera tid eller pengar på. Ytterligare 
menar Bunzel (2007) att universitet måste ställa sig frågan om arbetet  med att  stärka ett universitets 
varumärke värt all tid och alla resurser? Han menar att det viktigaste för ett universitet är att ge 
tillbaka av en investering från en intressent. Med detta i åtanke anser då universitet att fördelarna 
väger upp kostnaderna att arbeta med att stärka sitt varumärke? ( Bunzel, 2007)

Varumärkesbyggande genom idrott

Det är vanligt i Amerika att universitet använder idrottslag och olika idrotts utbildningar för att 
stärka sitt varumärke. Universitetens idrottsprogram kan enligt Schulman och Bowen (2001) ge 
nationell uppmärksamhet och locka intressenter till organisationen som annars inte skulle 
uppmärksammat universitetet  (Schulman, Bowen, 2001). Ett framgångsrikt idrottsprogram ses som 
ett unikt verktyg för att stärka ett universitets image. Även om sport  inte är ett universitets 
viktigaste uppgift är det en av de synligaste aktiviteterna. Studier i Amerika har visat att 
framgångsrika idrottsprogram genererar intäkter, det har även visat sig öka antalet sökande 
studenter samt höjt antalet gåvor universitetet erhållits (Judson et al, 2006).

Idrottsprogram ger en bra möjlighet att stärka studenter och andra intressenters kopplingar till 
universitetet, idrott ger en plattform att utgå ifrån och kan skapa starka känslor, kopplingar och 
samhörighet till universitetet som även kan behållas långt efter studenter slutat studera vid 
universitetet. Idrott ger en punkt som de flesta kan relatera till och skapa en stark samhörighet och 
lojalitet till universitetet, och då även dess varumärke (Clark et al, 2009).

3.2.1 Varumärkesstrategi

Inom varumärkesstrategin finns det två olika huvudstrategier, hus av varumärken och varumärkta 
hus. Dessa två huvudstrategier kan ses som direkta motpoler till varandra. När en organisation 
använder sig av strategin varumärkta hus fokuseras det på att  bara använda sig av ett varumärke. 
Organisationen investerar alla resurser på att stärka sitt  enda varumärke som representerar hela 
organisationen. Fördelen med att  bara ha ett varumärke är att företaget bara behöver kommunicera 
ut ett varumärkesbudskap vilket gör denna strategi kostnadseffektiv. Nackdel med att använda ett 
varumärke som representerar hela organisationen är att om varumärkets rykte och associationer 
skulle skadas kan det få stora konsekvenser för hela organisationen (Uggla, 2002).

Den motsatta strategin är att använda sig av hus med varumärken. Inom denna strategi använder sig 
organisationen av olika varumärken på sina produkter, tjänster och enheter. Genom att använde 
enskilda varumärken på de olika produkterna, tjänsterna och enheterna kan organisationen 
diversifiera sig på ett bättre sätt och anpassa varumärket så att  detta passar den enskilda produkten, 
tjänsten eller enheten på bästa sätt. Fördel med denna strategi är att om en produkt, tjänst eller 
enhets varumärke få negativa associationer eller rykte drabbar det bara det  enskilda varumärket och 
inte organisationen som helhet på samma sätt. Nackdelen med denna strategi är att det kan vara dyrt 
att underhålla och stärka många olika varumärken samtidigt (Uggla, 2002).
Enligt Uggla (2002) går det även att kombinera dessa två huvudstrategier på olika sätt. En 
organisation kan använda sig av mor och dotter varumärken. Denna strategi går ut på att 
modervarumärket bidrar med associationer och attribut till dottervarumärket. Dottervarumärket 
används i sin tur till att nischa produkten eller tjänsten. Denna typ av strategi ligger enligt Uggla 
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(2002) närmare varumärktahus. En annan strategi som ligger närmare hus av varumärken är att 
använda sig av garantvarumärken. Modervarumärket används bara till att  garantera och försäkra 
konsumenten om garantarumärkets kvalitet. Modervarumärket bidrar inte med några andra 
associationer eller attribut vilket gör att det är möjligt att nischa ett garantvarumärke mer än ett 
dottervarumärke (Uggla, 2002).  

3.2.2 Co-Branding

Co-Branding innebär ett samarbete mellan två eller flera organisationer där dessa samarbetar på ett 
eller flera områden. De olika organisationernas egna varumärke behålls och syns tillsammans med 
syftet att påverka konsumenter. Samarbetet bör även ha en viss varaktighet över tid (Uggla, 2002).

Det finns flertalet  orsaker till att  organisationer väljer att  arbeta med co-branding. Det kan öka 
chanserna för lyckade utvidgningar till nya marknader genom att en organisation kopplas till en 
annan som redan kan eller är starka på den nya marknaden. Co-branding kan även hjälpa en 
organisation att kommunicera med en marknad eller målgrupp som de tidigare inte kunnat nå av 
olika anledningar. Co-branding kan då fungera som en dörröppnare för att kommunicera effektivt 
med den nya marknaden. Att kombinera olika organisationers komponenter kan leda till en bild av 
den gemensamma produkten eller tjänsten som något med extra hög kvalitet  och få denna att 
utmärka sig i konkurrensen. Co-branding kan även fungera som ett sätt  att  skapa image och rykte 
runt ett varumärke. Att samarbeta med ett varumärke med stark image innebär att  denna image och 
associationer kan sprida sig vidare till den egna organisationens image och rykte (Kapferer, 2008).

Co-branding innebär dock inte alltid fördelar, det  finns även risker. Jobber (2004) skriver 
exempelvis att co-branding leder till minskad kontroll. Detta eftersom det inte längre endast är den 
egna organisationen som styr utan ett samarbete. Alla parter tappar alltså en del av kontrollen, vilket 
kan vara även mer problematiskt om oenighet, missförstånd och konflikter uppstår. Co-branding 
kan även tänkas leda till att värdet på det  ursprungliga varumärket  minskar om sammarbetet inte 
fungerar som tänkt eller om någon av de olika parterna får problem vilket då även kan skada de 
ursprungliga varumärkena då dessa associeras ihop (Jobber, 2004). När organisationer samarbetar 
genom att  utbyta kompetens med varandra finns det även alltid en risk att  det ena företaget delar 
med sig för mycket kompetens som det andra företaget sedan kan uttnytja när samarbetet är över. 
Därför är det viktigt att samarbetet som innebär kompetens utbyte är ömsesidgt samt att det finns 
juridiska avtal som reglerar samarbetet (Uggla, 2002).

När icke vinstdrivande företag och kommersiella företag samarbetar genom co-branding är det 
enligt Dickison och Barker (2007) generellt sett så att de kommersiella företaget ofta i högre grad 
vill dra nytta av att associeras med den icke vinstdrivande organisationen medan det för den icke 
vinstdrivande organisationen generellt sett är ett sett att säkra sin finansiering. När co-branding sker 
mellan en kommersiell organisation och en icke vinstdrivande organisation är det viktigt att känna 
till vilka värden den andra parten associeras med. Det är även viktigt att de båda organisationerna 
passar varandra. Detta efter som det innebär en risk då negativa värden och associationer kan rinna 
över till samarbetsorganisationen (Dickinson, Barker, 2007).

För universitet har olika former av co-branding och samverkan blivit allt viktigare menar Kapferer 
(2008) Detta för att när universitetet inte får tillräckligt med kapital av staten i form av bidrag och 
liknande tvingas de vända sig till privata företag. I studier har det visat sig att de handelshögskolor 
som är globalt starka ofta har ett  mycket nära samarbete med kommersiella företag (Kapferer, 
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2008). Även Baker et  al (2005) instämmer i att universitet i allt större utsträckning börjat samarbeta 
med kommersiella företag. Ett sådant samarbeta kan enligt Baker et al ta många olika former, men 
det bör vara ett strategiskt, ömsesidigt givande och ofta sträcker det sig över en längre tidsperiod. 
Ytterligare menar även Baker et al (2005) att orsakerna till att universitet formar dessa samarbeten 
ofta är att universiteten behöver finansiering (Baker et al, 2005).

Antaganden och synpunkter på allianser och samarbeten kan påverka synen på de enskilda 
organisationerna menar Baker et al (2005) Tankar och åsikter om allianser och samarbeten fungerar 
därmed som en typ av varumärkesassociationer (Simonin, Ruth, 1998, hämtat från Dickinson, 
Barker, 2007). Att associationer och tankar om alliansen eller den enskilda organisationen spiller 
över på den andra organisationen kan dock båda vara positivt och negativt. Det kan dels tänkas att 
kvalitets och andra positiva rykten associeras ihop med den samarbetande organisationen. Det kan 
det även vara riskfyllt då negativa associationer som finns även de kan associeras över till den egna 
organisationen (Baker et al, 2005).

Baker et al (2005) menar även att  universitet helt utan kopplingar till omvärldens organisationer kan 
uppfattas som litet  och ointressant. Om universitetet har stora välkända organisationer kopplat till 
sig kan det istället uppfattas som viktigt och attraktivt.

En risk när universitet arbetar med co-branding är att studenter och andra intressenter uppfattar 
dessa samarbeten som något som begränsar dess valmöjligheter. Det kan exempelvis handla om att 
studenter känner att de inte kan välja fritt  mellan olika alternativ utan måste välja det från 
universitetets samarbetspartners (Baker et al, 2005).

Det största problemet kopplat  till icke vinstdrivande organisationer som universitet  och co-branding 
finns enligt Varadarjan och Menon (1988) i att universiteten till en viss grad i dessa samarbeten 
tvingas utnyttja sina intressenter, exempelvis studenter och lärare, och detta bidrar till att 
universitetets integritet  ifrågasätts. Varadarjan och Menon menar att intressenter utnyttjas därför att 
universitet tvingas ge en bild av att dess intressenter kan bli framtida konsumenter till sina 
samarbetspartners. Om samarbetet ses som utnyttjande blir konsekvenserna inte att de olika 
varumärkena stärks utan snarare tvärtom menar Varadarjan och Menon (1988).

När ett  universitets samarbeten uppfattas som något som sker för att förbättra organisationen, 
exempelvis ingå ett samarbete som innebär nya datorer till universitetet, leder detta till att 
intressenterna uppfattar samarbetet som något positivt som som skapar en fördel för intressenterna 
själva vilket då även stärker dessas bild av universitetet och dess varumärke. Samtidigt så skapar de 
en känsla av att valmöjligheterna mellan olika produkter och tjänster minskar. Desto större känsla 
samarbetet ger av att begränsa valmöjligheter desto negativare uppfattas universitetet  (Baker et al, 
2005).

3.2.3 Rebranding

Rebranding innebär att förändra ett varumärkes namn, detta kan sedan ske både på produkt och 
tjänstenivå eller på organisationsnivå. Det vill säga antingen att byta namn på endast  en viss 
produkt eller tjänst eller byta namn på hela organisationen (Jobber, 2004).

Både Jobber (2004) och Kapferer (2008) betonar att rebranding eller brand transfers, som Kapferer 
benämner det, kan vara ytterst riskfyllt. Kapferer menar att överge ett  varumärkesnamn innebär att 
marknaden förlorar en av sina utgångspunkter, ett alternativ och eventuellt lojala kunders favorit 
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namn. Detta leder till att risken att förlora marknadsandelar vid namnbyten är stor (Kapferer, 2008). 
Även Jobber håller med i dessa tankar, han skriver att marknaden och intressenter riskerar att bli 
förvirrade, och till och med kan bli arga och besvikna, vilket i sin tur också leder till förlorade 
marknadsandelar (Jobber, 2004).

Trots de stora riskerna med re-branding finns det anledningar till att organisationer faktiskt byter 
namn på sina produkter, tjänster och hela organisationer. Enligt Jobber (2004) kan orsakerna vara 
flera, det kan bero på sammanslagningar eller uppköp  av eller med andra organisationer. Ett nytt 
namn kan då behövas för att identifiera den nya organisationen. Det kan även vara för att skapa en 
nya image eller en ny position på marknaden. Om en organisations namn associeras negativt eller 
till en äldre image kan ett  nytt namn vara en lösning och signalera en förändring. Även vid 
organisatoriska förändringar kan namnbyte vara ett sätt att signalera till marknaden att 
organisationen på något sätt  förändrats. Om en organisation har flera olika varumärken kan ett 
namnbyte på dessa skapa en harmonisering och samla de olika varumärkena under en organisation 
på ett tydligare sätt. Till sist kan juridiska aspekter ligga till grund för namnbyten, varumärken är till 
viss del skyddade och när ett varumärke bryter mot detta juridiska skydd kan ett byta av 
varumärkesnamn tvingas fram (Jobber, 2004). Dessa orsaker till rebranding poängterar även 
Kapferer (2008).

För rebranding inom universitet menar Kotler och Fox (1995) att ett väl valt namn för ett program 
eller kurs inom ett universitet bidrar till positiv uppmärksamhet och att  programmet eller kursen 
anses mer fördelaktig hos olika intressenter (Kotler, Fox, 1995).

3.3 Identitet och image

Kapferer (2008) skiljer mellan identitet och image. Image skapas av mottagaren, det vill säga 
intressenter och allmänheten, och identitet skapas av organisationen. Syftet med en identitet är att 
specificera organisationens mening, mål och självbild. Detta görs internt av organisationen. Innan 
en identitet  presenteras till omvärlden är det viktigt att veta exakt vad det är som ska presenteras 
samt hur detta görs. Att veta vilka värderingar och värden som sänds ut och hur är något som måste 
föregå mottagandet av dessa signaler hos omvärlden. Image uppstår när identiteten sänds ut och 
olika intressenter och omvärlden tolkar dessa olika signaler som utgår från produkter, tjänster eller 
andra kommunikationsmedel.

3.3.1 Image

Image uppstår och värderas hos intressenter, image blir alltså omvärldens tolkning av den identitet 
som en organisation presenterar. Detta leder till att det blir omöjligt  för en organisation att själva 
styra sin image. Image blir istället resultatet av hur olika intressenter över tid tolkar de signaler som 
sänds ut av en organisation. Budskap om en organisation som levereras av media, familj, vänner, 
anställda och så vidare spelar även de in i hur en organisations image tolkas av omvärlden 
(Fombrun, Shanley, 1990).

En organisations image är komplex, det är en stor variation i de olika faktorer som spelar in i 
tolkningen av en organisations image. Moffitt (1992, 1994) identifierar följande faktorer som 
viktiga i olika intressenters tolkning av en organisations image: budskap som kommuniceras ut av 
organisationen, samtal med vänner och familj rörande organisationen, marknadsföring av 
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organisationen, tidigare möten med organisationen samt exponering av organisationens lokaler och 
byggnader (Moffitt 1992, 1994, hämtat från Arpan, 2003).

Anställda spelar en viktig roll i leveransen av organisationens identitet som sedan tolkas av 
intressenter till image. Jobber (2004) berör detta ämne i vad han kallar internal marketing. Internal 
marketing grundas i kommunikation och utbildning för anställda i organisationens identitet. De 
anställda måste förstå de värderingar och den grund som organisationen bygger sin identitet på och 
hur de själva påverkar organisationens image i sitt arbete. Speciellt viktigt blir detta inom 
tjänsteorganisationer där konsumenter har en stark kontakt med organisationen som levererar 
tjänsten. Kvaliteten på tjänsteleveransen måste nå den kvalitet som finns i strategier och identitet 
(Jobber, 2004).

En studie i Amerika av Arpan et al (2003) visar att kriterierna för hur ett universitets varumärke 
värderas är olika beroende på intressegrupp. Studien visade att det var tre faktorer som var viktigt  i 
studenters uppfattning om ett universitets image, akademiska faktorer, idrottsliga faktorer och 
omfattningen av nyhetsbevakningen av universitetet var de som ansågs starkast påverka 
universitetets image (Arpan et al, 2003).

Kotler och Fox (1995) menar att  ett universitets image ofta är byggd på vad de tidigare gjort. 
Universitet har en ofta en stark historia och därav redan bestämda uppfattningar om dess image. 
Detta gör att  det är svårare för universitet att ändra sin image än för andra organisationer, en 
förändring i marknadsföringsstrategin ger inte omedelbar effekt. Vidare menar de att  ett universitets 
faktiska kvalitet ofta är mindre viktig än dess image och rykte om kvalitet. Det är denna som avgör 
om studenter och andra intressenter söker sig till universitetet (Kotler, Fox, 1995).

3.3.2 Identiteten

Identitet är ett relativ nytt begrepp  inom organisations och varumärkesteori menar Kapferer (2008) 
Identitet är vad som hjälper en organisation att existera och speciellt det som gör organisationen 
unik med en egen historia och plats vilket hjälper till att skilja organisationen från andra. En 
organisations identitet avgörs genom att avgöra vilka mål och visioner som finns, vad som särskiljer 
organisationen från andra, vilka behov organisationen uppfyller, organisationens syfte, vilket värde 
och värderingar som finns, vilken kompetens och legitimitet som finns samt vilka kännetecken som 
gör organisationen unik (Kapferer, 2008). Identitet kan kort definieras som vad organisationen vill 
att  dess varumärke ska representera enligt Aaker och Joachimsthaler (2000) (Hämtat från 
Ghodeswar, 2008).

För att vara effektiv måste en organisations identitet ta hänsyn till de olika intressenterna, 
differentiera varumärket från konkurrenter och representera vad organisationen kan och kommer 
göra över en längre tid (Aaker, Joachimsthaler, 2000, hämtat från Ghodeswar, 2008). Aaker (1996) 
menar även att en mycket viktigt faktor till ett framgångsrikt varumärke är att förstå hur 
utvecklingen av en varumärkens identitet sker. Att veta vad ett varumärke står för och effektivt 
lyckas kommunicera ut denna identitet är av stor vikt (Aaker, 1996, hämtat från Ghodeswar, 2008). 
En stark identitet hos ett varumärke som förstås och upplevs av intressenter hjälper till att utveckla 
tillit. Detta leder sen till en differentiering från andra varumärken. En klar och tydlig identitet måste 
kopplas till varumärkets attribut och dessa sedan kommuniceras på rätt sätt till intressenter så dessa 
uppfattas på ett enkelt och korrekt sätt (Ghodeswar, 2008).

3.3.3 Associationer
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Associationer kan hjälpa ett varumärke att  utveckla en klar och tydlig identitet. Emotionella värden 
och associationer kan ytterligare bidra till att  ett varumärke utmärker sig jämfört  med konkurrenter. 
Varumärken som associeras med starkt positiva värderingar är de kraftfullaste och även de som är 
svårast att imitera. Vidare är det associationer och varumärket som tillsammans skapar en 
organisations image hos omvärlden (Ghodeswar, 2008).

Ett sätt  att skapa positiva associationer är enligt Melin (1999) att använda sig av kända personer. 
Genom att koppla en känd person till en organisation kan detta skapa positiva associationer och 
utveckla varumärket. Detta på grund av konsumenter gärna vill identifiera sig med dessa personer 
och därmed även med de varumärken denna kopplas till. Det finns dock risker med detta 
tillvägagångssätt, händelser i dessa personers privatliv kan även kan skada organisationens rykte 
och leda till negativa associationer (Melin, 1999).

3.3.4 Rykte

För att framgångsrikt bygga ett varumärke krävs ett positivt rykte menar Herbig och Miewicz 
(1995) Att bygga ett rykte är mer än att enbart tillfredsställa de olika konsumenter och intressenter 
som finns. Ett rykte är något som skapas över en längre tid och visar hur olika intressenter 
utvärderar varumärket. Fördelen med ett varumärke med positivt rykte är att detta underlättar och 
hjälper till i processen att attrahera kunder, om istället en organisation konstant misslyckas med att 
leverera enligt förväntningar och vad som lovats leder detta till att ett eventuellt positivt rykte 
förloras och på sikt leder kan det även leda till att ett negativt  rykte skapas om varumärket. Att inte 
leverera vad som utlovats leder till att ett varumärke uppfattas som opålitligt och icke trovärdigt 
(Herbig, Miewics, 1995).

Hur väl en organisation integrerar med sina intressenter avgör organisationens anseende menar 
Rankins och Cooke (1999)  Ytterligare menar Rankins och Cooke (1999) i likhet med Miewics och 
Herbig (1995) att det är av stor vikt att leva upp  till det som utlovas och konsekvent leverera 
utlovad kvalitet till sina olika intressenter. Ett starkt  och positivt rykte kan bidra till att locka och 
kvarhålla attraktiva intressenter, som exempelvis anställda, investerare och konsumenter. 
Konsekvensen av detta blir att det är lättare att nå organisatoriska mål. Ett  positivt rykte som lockar 
till sig attraktiva intressenter får sedan i sin tur effekten att ryktet stärks ytterligare, det  vill säga att 
det blir en typ av positiv spiral (Rankins, Cooke, 1999).

Att på kort tid förändra ett rykte är svårt enligt Shapiro (1983) Människor tenderar att placera 
varumärken i kategorier och har svårt  att snabbt ändra åsikter om dessa. Det finns även en 
fördröjningseffekt, en handling förändrar inte ett rykte direkt utan det krävs en viss tid mellan 
handlingen innan denna eventuellt påverkar ryktet (Shapiro, 1983)

De gamla universiteten i Europa har under många århundraden skapat ett rykte om sig menar 
Kapferer (2008). Det krävs dock stora resurser för att stärka de europeiska universiteten till 
världsledande varumärken. Ryktet  är en mycket viktigaste faktor när ett  universitet vill stärka sitt 
varumärke globalt och det är omvärlden som bedömer ett universitets varumärke (Kapferer, 2008).

Att rykte är mycket viktigt för universitet  håller även Bunzel (2007) med om. Han menar att rykte 
för universitet är helt avgörande för universitets konkurrenskraft. Ett universitets rykte avgör hur 
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det placerar sig på olika rankinglistor. Detta har lett till att universiteten spenderar miljontals dollar 
för att förbättra sin image och rykte för att klättra i rankinglistorna (Bunzel, 2007).

3.3.5 Positionering

Positionering är ett viktigt koncept för att skapa ett starkt varumärke. Att positionera ett varumärke 
innebär att betona de olika kännetecken som särskiljer det  egna varumärket från konkurrenters 
(Kapferer, 2008). Målet är att skapa en särskiljande plats på marknaden för en organisation eller 
dess produkter och tjänster (Jobber, 2004).

Al Ries och Jack Trout som kan sägas vara de som populariserade begreppet positionering menar att 
syftet med positionering är att lyckas positionera produkten i konsumenternas medvetande. Detta 
ska då generera lojalitet till märket och en stark plats på marknaden (Melin, 1999).

Detta instämmer även Aaker (1996) i, han menar att genom positionering skapas en insikt för 
varumärket i konsumentens medvetande och att  positionera ett varumärke är en del i skapandet av 
varumärkets image. Det är genom positionering som varumärket särskiljer sig från sina 
konkurrenter (Aaker, 1996, hämtat från Ghodeswar, 2008).

Konsumenters val har sin grund i jämförelse, därmed blir positionering mycket viktigt (Kapferer, 
2008). Ghodeswar (2008) menar att för att lyckas med positionering är det viktigt  att förstå 
konsumentbeteende.

Kapferer (2008) menar att framgångsrik positionering sker av att fastställa svaret på fyra frågor, 
varför, för vem, mot vem och när. Varför fastställer vilka fördelar konsumenten kan få av produkten 
eller tjänsten. För vem avgör vilken målgrupp och marknad organisationen inriktar sig mot. Mot 
vem berör vilka konkurrenter som finns och när berör tidsaspekten (Kapferer, 2008).

Kotler och Fox (1995) menar att planering och implementering av ett universitets position kan vara 
problematiskt, då det är svårt  att ändra förutfattade meningar och åsikter som finns om universitetet. 
Kotler och Fox menar att för att lyckas måste alla tillgängliga medel användas för att  stödja den nya 
positionen, att förändra sin position är ett tidskrävande projekt som kan ta flera år att genomföra 
(Kotler, Fox 1995).

Opoku et al (2008) menar att ett viktigt verktyg för positionering och differentiering för 
universiteten är dess hemsida. Detta för att hemsidan är något av de första potentiella studenter 
undersöker vid valet av skolor. Hemsidor blir då ett mycket viktigt positionsverktyg för att sända ut 
sitt budskap och positionera sitt varumärke för att  möta den globala konkurrensen (Opoku et al, 
2008).

3.3.6 Varumärkessymboler

Företaget kan berika sina produkter eller tjänster med ord, design, symboler, logos och fraser med 
syfte att särskilja dessa från konkurrerande produkter eller tjänster. Resultatet av dessa metoder 
leder till att produkten eller tjänsten blir unik, detta kan sedan en organisation skydda juridiskt och 
erhålla en ensamrätt på. På engelska kallas denna del av varumärket för trademark (Schilling, 
2008).

Visuella symboler menar Kapferer (2008) hjälper till att skapa en förståelse för ett varumärkes 
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kultur och personlighet. Ytterligare menar Kapferer att det viktiga med symboler och logotyper är 
inte att de hjälper till att identifiera ett varumärke utan att varumärket istället identifierar sig med 
sina symboler. Ett varumärke identifierar sig med sina symboler, och när de inte längre kan 
identifiera sig med sina symboler på grund av förändringar vill organisationen byta ut eller förändra 
dessa symboler. Ett varumärkes självbild och innersta natur speglas i dess symboler (Kapferer, 
2008).

Uggla (2002) menar att en viktig anledning för att organisationer använder sig av visuella symboler 
och kännetecken är att dessa kan skapa positiva associationer hos konsumenten. Visuella symboler 
kan uttrycka vilka specifika attribut ett varumärke besitter. Det är mer förekommande att premium 
varumärken använder sig av olika typer av symboler och kännetecken för att differentiera sig från 
konkurrerande varumärken i samma kategori. Premium varumärken försöker ofta väcka starka och 
djupa emotionella associationer hos konsumenten för att  övertyga denna att betala det  ofta högre 
priset för varumärket. Varumärken som inte befinner sig inom premium klassen använder sig oftare 
av symboler för att försöka uttrycka de funktionella attribut varumärket besitter. Uggla (2002) 
menar att  det är viktigt  att  tänka på var symboler och visuella kännetecken placeras så att de syns 
eftersom de är skapade för att betraktas. Därför är det viktigt att symboler och andra kännetecken är 
kopplade till det specifika sammanhanget och användarbeteendet (Uggla, 2002).

För universitet och andra tjänsteorganisationer kan symboler och annan estetisk design vara ytterst 
viktigt på grund av tjänster natur som icke synliga eller fysiska objekt (Stern et al , 2001, hämtat 
från Bennett et al, 2009). Estetisk design exempelvis namn, logo, byggnader, ses av intressenter och 
allmänheten och dessa skapar sedan en uppfattning om organisationen delvis baserad på vad de ser 
(Pratt, Rafaeli, 1997). Den estetiska designen kan fungera som ett effektivt verktyg för att 
symbolisera en organisation som ett universitets värderingar och mål (Melewar, Karaosmanoglu, 
2006). Det kan även fungera som ett sätt att skapa och behålla en organisations mening och syfte 
(Simoes et al, 2005).

Även formell marknadsföring som reklam, pr och annan marknadskommunikation påverkar ett 
universitets varumärke, även den mer generella kontakten med intressenter som regeringen, press 
och liknande avgör hur varumärket uppfattas. Denna kommunikation kan dels vara kontrollerad 
som i reklam eller okontrollerad som exempelvis vad massmedia skriver (Melewar, 
Karaosmanoglu, 2006, hämtat från Bennett et al, 2009). Symboler och kommunikationen med 
omvärlden bidrar till en stor del av hur organisationen uppfattas av sin omvärld, det vill säga dess 
image (Bennet et al, 2009).
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4. Empiri

Detta avsnitt inleds med en kortare beskrivning av Örebro Universitet. Därefter presenteras 
insamlad empiriska data för de olika intressentgrupperna. Inom varje grupp presenteras först data 
från den semi-strukturerade intervjuer samt därefter för visual card sorting. Dispositionen av de 
olika intressentgruppernas data är: studenter, fakultet, samarbetsorganisationer, kommun/landsting 
och ledning.

4.1 Örebro universitet 

1967 bildades Örebro högskola som en filial till Uppsala universitet, ett år senare, det vill säga 
1977, blev de sedan en självständig högskola. År 1999 blev Örebro högskola sedan ett universitet 
((B)www.ne.se).

Terminen 2007/2008 fanns det 13000 studenter och ca 1200 anställda på Örebro universitet. Utöver 
Örebro universitets campus finns även ett antal regionala campus, dessa finns i Grythyttan, 
Kopparberg samt Karlskoga. Örebro universitet erbjuder ca 90 olika utbildningsprogram och ca 800 
fristående kurser. Örebro universitet är uppdelat i 7 olika akademier och har en bred spridning i de 
olika program och kurser som erbjuds. Bland de olika examen som Örebro universitet erbjuder 
finns bland annat civilekonom, jur kand och Örebro Universitet har även ansökt och arbetar för att 
kunna erbjuda en läkarexamen ((A)www.oru.se). Ytterligare finns även gymnastik och 
idrottshögskolan (GIH) som är en idrottsutbildning med lång historia och starka traditioner. GIH 
startade redan 1966 som den då andra utbildningsplatsen för ämnet idrott i Sverige (http://
gihorebro.wordpress.com/about/).

I vision för åren 2005-2015 finns syftet att  utveckla ett  europeiskt forskningsuniversitet i en 
tillväxtregion med attraktiva och nyskapande utbildningar (www.oru.se).

4.2 Semi-strukturerad intervju med studenterna

Respondenter:
Respondent 1: Akademin för humaniora, Man
Respondent 2: Handelshögskolan, Kvinna
Respondent 3: Handelshögskolan, Man
Respondent 4: Hälsoakademin, Kvinna

Universitet 

Samtliga respondenter menar att universitetet är en plats som utbildar studenter och bedriver 
forskning, alla menar dessutom att  detta är universitetets främsta syfte. Respondent 4 menar vidare 
att ett universitets syfte även är att vara en förberedande process till arbetsmarknaden. 

Generellt sett menar respondent 3 och 4 att det som avgör ett universitets anseende är kvaliteten på 
utbildningen samt vilka utbildningar som finns. Vilka utbildningar som universitet kan erbjuda 
menar respondent 2 och 3 är mycket viktigt för dess anseende. Detta motiverar respondent 2 med att   
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om ett universitetet kan ge examen i utbildningar med hög status leder det till ett högre anseende för 
universitetet. Respondent 3 menar vidare att ett universitets hemsida är en viktig del i dess 
anseende, då det är på denna hemsida de flesta blivande studenter tittar när de vill börja studera och 
när de vill ha information gällande olika kurser och kursbeskrivningar, studenterna jämför 
kursutbudet på de olika universitetens hemsidor. En viktigt del i anseendet för ett universitet är att 
lyckas ge ett seriöst intryck menar respondent 3. Respondent 2 anser att orten som universitetet är 
placerat på är viktigt. Respondenten menar att om universitetet är beläget i någon stor stad eller på 
någon annan attraktiva plats som är lätt att ta sig till ökar dess anseende. Detta håller även 
respondent 3 med om och menar att  för många studenter är det viktigt att det är lätt  att ta sig till 
universitet från sin hemort. Respondenten påpekar dock att det finns vissa studenter som söker sig 
till de ”bästa” och högst ansedda skolorna och då är inte närheten till sin hemorten lika viktigt. 
Respondent 2 menar även att  antagningspoäng är viktigt för ett universitets anseende, är 
antagningspoängen höga leder det till att mer kvalificerade studenter antas vilket sedan ökar 
kvaliteten och därmed anseendet. Ytterligare något som är viktigt för anseendet säger respondent 3 
är att staden är välkomnande för de studenter som flyttar dit. Detta grundar respondenten i tron att 
ingen vill flytta till en stad och stanna om de inte känner sig välkomna. Detta leder till att 
universitetet måste erbjuda mer än bara utbildning, det vill säga ett studentliv. Respondenten 
påpekar dock att utbildningen ändå är det centrala men det är även viktigt att ge en bra bild av 
staden och universitetet som helhet. 

Respondent 2 uppfattar inte universitet som varumärken. Respondenten menar att varumärken 
istället är något som kommersiella företag använder sig av och associerar därför inte universitet 
som ett varumärke. Respondent 3 säger däremot att ett universitets varumärke är relativt och ett sätt 
att  se hur ett universitet står sig mot ett annat. Respondenten uppfattar vidare vissa universitet mer 
som ett varumärke än andra. Äldre universitet uppfattas exempelvis ha ett varumärke som säger att 
de är stora och konkurrenskraftiga. 

Konkurrensen mellan universitet uppfattar alla respondenter som hög. Respondent 4 har fått  känslan 
av att universitet tävlar om att locka till sig flest studenter. Universiteten vill vara så stort som 
möjligt och tar till alla medel för att  locka till sig studenter. Respondent 1 säger att han upplever att 
konkurrensen ständigt ökar. Respondent 3 tror att konkurrensen ökat då många utbildningar nu 
erbjuds på flera orter. 

Generellt tror inte respondenterna att det är någon skillnad i kvalitet mellan de olika universiteten. 
Respondent 1 tror att alla universitet har en hög kvalitet, annars skulle de inte få kallas universitet. 
Respondent 2 menar att de yngre universiteten anpassar sig till de äldre universitetens kvalitet då 
det blir ett universitet. Däremot tror respondent 3 och 4 att de äldre universiteten marknadsför sig på 
ett  helt annat sätt. Respondent 4 menar att  äldre universitet marknadsför sig som att det funnits 
länge och därmed har en högre kvalitet och att dess kultur och traditioner förstärker detta samt är ett 
sätt att  locka studenter. Respondent 1 och 3 menar att  de yngre universiteten har ett större behov av 
att  marknadsföra sig då de inte synts lika mycket  som de äldre. Respondent 1 menar att de äldre 
universiteten redan har ett inarbetat och positivt  anseende vilket gör att  de inte behöver 
marknadsföra sig i samma utsträckning. Samtliga respondenter tror att universitetets anseende 
spelar stor roll i möjligheten att få jobb. Hur väl forskningen tags på allvar beror främst på hur 
duktiga universitet är på det specifika ämnet inom vilket forskningen presenteras menar samtliga 
studenter. Dock anser alla respondenter att  universitets anseende ändå har en viss betydelse även när 
forskningen presenteras.
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Örebro Universitet

Alla respondenter upplever Örebro Universitet som ett positivt universitet. Respondent 1 upplever 
dock att kvaliteten är varierande mellan olika kurser och känner ibland att det är för lätt  att få ett 
godkänt. Respondenterna upplever kvaliteten på lärare som varierande. Respondent 2 och 4 påpekar 
att  lärarens kvalitet spelar stor roll i hur kursen uppfattas.  Det geografiska läget är något som alla 
respondenter nämner som positivt för Örebro universitet. Örebro universitet upplevs som ett stort 
universitet med många utbildningar menar respondent 1 och 2. Respondent 4 säger dock att Örebro 
universitet inte sticker ut, det som erbjuds finns på alla andra universitet. Respondent 3 tror att 
Örebro universitet försöker positionera sig som ett av landets universitet, Örebro universitet var en 
av de sista högskolorna att få universitetsstatus och det pratas om att inga fler ska få 
universitetsstatus och att Örebro universitet är ett ”universitet” tror respondenten att universitetet 
trycker på.

Örebro universitet klarar sig relativt bra i konkurrensen. Det är inte bäst men inte heller sämst utan 
hamnar någonstans i mitten menar alla respondenter. Respondent 2 upplever att Örebro universitet  
blir konkurrenskraftigare, detta syns i att intagningspoängen ständigt ökar. Däremot upplever 
respondent 1, 2, 3 att det ändå är lätt att komma in på Örebro universitet. Respondent 3 ser en risk 
med att det är lätt att bli antagen. Att alla som söker antas kan leda till att  de lockar studenter med 
låga ambitioner som enbart studerar för de inte har något annat att göra. Detta tror respondenten 
leder till att många inte fullföljer sin utbildning utan hoppar av i förtid vilket inte är positivt för 
Örebro universitet. 

Respondent 3 menar att antalet studenter ökar och universitetet växt vilket är ett tecken på att de 
klarar sig bra i konkurrensen. Respondent 4 menar att Örebro universitet kanske inte är studenternas 
förstahandsval men det är heller inte det sista. 

Örebro Universitets rykte uppfattar respondent 4 som relativt bra, dock har vissa utbildningar och 
akademier har olika rykten. Dessa olika rykten påverka sen i sin tur hela universitetets rykte. 
Respondent 2 säger att Örebro universitet är ett  bra universitet att studera på men att de inte har så 
hög status. Respondent 3 säger att  Örebro universitet inte är lika prestigefyllt  som andra äldre 
universitet men upplever ändå att Örebro universitet tas på allvar. Respondenten säger vidare att det 
finns andra universitet och högskolor som har betydligt sämre rykte och anseende och upplever att 
Örebro universitet  är på väg att bygga upp ett starkt rykte om sig och börjar bli igenkänt som en 
universitetsstad. Globalt tror respondent 1 och 2 att Örebro universitet är helt okänt.

De värderingar som Örebro Universitet står för tror respondent 1 är demokrati, jämlikhet samt 
kvalitet. Respondent 3 tror sig ha läst att universitetets värderingar är att alla ska behandlas lika, 
mot diskriminering och att alla ska få en chans till utbildning. Respondent 2 och 4 säger att de inte 
har någon uppfattning om vilka värderingar Örebro universitet står för.

Respondent 4 säger att Örebro universitet inte sticker ut speciellt mycket, det är relativt välkänt men 
de flesta vet inget mer om Örebro universitet än att det finns. Respondent 1 och 2 säger att de 
upplever Örebro universitets image som att  ständigt utvecklas, öka kvaliteten samt växa. Örebro 
universitets image uppfattar respondent 3 att fokusera på att de är en ny universitetsstad och 
försöker visa upp  att de finns och vad de erbjuder. De tidningsreklamer och annonser som 
respondenten sett om Örebro universitet fokuserar på vilka utbildningar som finns.
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Respondenterna 2,3 och 4 säger att  de inte anser Örebro universitets logotyp vara speciellt  snygg. 
De åsikter som nämns gällande logotypen är barnslig, oproportionerlig samt inte professionell. 
Respondent 1 anser däremot logotypen är bra och ser påkostad ut och associeras med hög kvalitet. 
Alla respondenter associerar Örebro slott med universitetets logotyp, andra associationer som 
nämns är vapensköld och bokstaven Ö. 

Andra associationer som Örebro universitet ger säger respondent 3 är Örebros gamla vattentorn, 
den så kallade svampen. Respondenten upplever att bilder på svampen syns i marknadsföring från 
universitetet. Respondenten menar även att  de använder Örebro slott och Örebro stad i allmänhet 
som en koppling till universitetet, därför förknippas Örebro universitet med Örebro som stad. Även 
respondent 4 förknippar Örebro universitet med Örebro slott. Detta dels för att logotypen påminner 
om slottet men även för att bilder på slottet ofta syns i reklam eller på universitetets hemsida. 

Byggnaderna på Örebro universitets campus upplever alla respondenter ge ett blandat  intryck, 
samtliga säger att de nya husen upplevs som moderna och fina men de äldre husen upplevs negativt. 
Respondent 3 och 4 säger båda att de anser de äldre husen ge en känsla av ett sjukhus eller 
vårdcentral. Respondent 2 menar att det är positivt att universitetet är samlat på ett ställe vilket 
skapar en campus känsla.

Respondent 1 och 4 associerar Göran Persson och historien när han utnämndes till hedersdoktor 
med Örebro universitet. Båda ser det dock inte speciellt negativt utan mer som en rolig grej. Andra 
kända personer som associeras med Örebro universitet  Carl-Jan Gran Granqvist samt Fredrik 
Federlay. 

Respondent 1,3 och 4 säger att de inte känner någon lojalitet till Örebro universitet. Respondent 3 
och 4 menar att de dock är nöjda med sin utbildning men känner ändå ingen speciell lojalitet. 
Respondent 1 säger att han funderar på att  läsa sin sista termin på ett universitet med högre 
anseende och ta ut sin examen därifrån. Dock säger respondenten att även om det inte finns någon 
direkt lojalitet till universitetet finns en lojalitet till vissa lärare. Respondent 2 tycker att  Örebro 
universitet och utbildningen där är en stor del av respondentens liv och om universitetets anseende 
ökar gynnar det både respondenten och universitetet vilket skapar en hög lojalitet. Ingen av 
respondenterna hade någon direkt uppfattning om Örebro universitet  innan de började studera här. 
Alla respondenter säger att  läget var en viktig faktor i valet  att söka sig till Örebro universitet. 
Respondent 1,3 och 4 nämner även personliga kontakter i Örebro universitet som en viktig faktor, 
andra faktorer som nämnts var att rätt utbildningar fanns på universitet. Respondent 4 säger att 
Örebro universitet  inte var förstahandsvalet men då respondenten antagits där blev det så och det 
har hittills varit en positiv upplevelse. Alla respondenter upplever att kontakten med universitetet 
varierar beroende på vilken del av universitetet som de vill nå. Alla säger att det går att få kontakt 
med universitetet  men upplever att de själv måste söka kontakten. De upplever inte att personalen 
på universitetet söker kontakt med sina studenter. 

Ingen av respondenterna upplever att  Örebro universitet syns speciellt  mycket i media. Respondent 
1 och 2 säger att i lokal media ges Örebro universitet ett visst utrymme men det är då ofta negativ 
publicitet, exempelvis mord, våldtäktsförsök, att de placerats långt  ner i rankinglistor samt Göran 
Perssons utnämning till hedersdoktor. 

Synen på varumärkesbyggande
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Respondent 1, 2 och 4 tror att arbetet med att få läkarexamen är ett sätt att stärka Örebro 
universitets anseende och att  få läkarexamen skulle påverka hela universitets anseende positivt. Alla 
respondenter upplever även att det läggs mycket resurser på att få läkarutbildning. Respondent 2 
tror att om universitet kan ge examen i arbeten med hög status som exempelvis civilekonom, läkare, 
tandläkare, jurist ökar det anseendet för universitetet  som helhet. Respondent 1 och 2 anser att hela 
tiden höja sin kvaliteten är ett  sätt som Örebro universitet försöker stärka sitt anseende på. 
Respondent 1 menar även att strävan att bli ett  europeiskt forskningsuniversitet är ett sätt att försöka 
stärka sitt anseende. Respondent 1,3 och 4 upplever att Örebro Universitet inte producerar speciellt 
mycket reklam. Respondent 4 tror att ett sätt att stärka sitt anseende är att de antas mycket studenter 
vilket respondenten tror de gör för att växa snabbt. Detta ser respondenten som negativt då det leder 
till att kvaliteten på undervisningen blir sämre då lärare får mindre tid till varje student. Respondent 
1 menar att det är viktigt att forskning fokuserar på områden som är användbara och kan användas i 
praktiken för att stärka universitetets anseende. Respondenten upplever ibland att  forskningen kan 
vara "flummig" och inte ge någon praktiskt nytta.

Alla respondenter menar att de externt ser på Örebro universitet  som en helhet, men internt upplevs 
det som att de olika akademierna är olika delar med egna varumärken och intressen. De upplevs 
även som att det finns stora skillnader mellan de olika akademierna. 

Att Örebro universitet bytt namn på flertalet utbildningar, akademier och program tror respondent 1, 
2 och 3 är att  sett att locka till sig mer studenter och låta mer attraktiv. Namnbyten får ingen konkret 
effekt för de som redan studerar på universitetet tror respondenterna. Respondent 1 och 3 säger att 
det är positivt att namn som associeras med vad utbildningen handlar om och respondent 1 tillägger 
att  det är viktigt att leva upp  till de associationer som namnet förknippas med. Respondent 1 menar 
att  dessutom att campus Grythyttan är ett eget varumärke som mer förknippas med Carl-Jan 
Granqvist än med Örebro universitet.

Respondenterna upplever att de själva till viss del kan påverka Örebro universitets anseende. 
Respondent 1 och 4 menar att den kvalitet och den kunskap  de har när de kommer ut i arbetslivet 
kan avgöra den bild arbetsgivaren får av Örebro universitet. Respondent 3 menar att de som 
studenter säger och berättar om för omgivningen kan spela en roll, respondenten upplever att många 
inte vet speciellt mycket om universitetet och de som berättas för dem skapar den bild de får av 
universitetet. 

Respondent 1 och 3 upplever inte Örebro universitet  som speciellt kommersiellt. Etiskt bör inte ett 
universitet i Sverige vara kommersiellt, om de blir för kommersiella kommer de bli ifrågasatta 
menar respondent 2. Alla respondenter menar att det är viktigt för ett universitet att synas utåt och 
marknadsföra sig men det är en balansgång mellan att  lägga resurser på marknadsföring och på 
utbildning och studenter som universitetet måste klara av. När ett universitet kommunicerar ut sitt 
budskap är det viktigt att det som lovas hålls och inga falska löften ges menar samtliga 
respondenter. Respondent 3 säger även att marknadsföring måste fokuseras på den faktiska 
utbildningen och vad de kan erbjuda, det är inte lämpligt att fokusera på studentliv eller något runt 
studierna då det ger ett oseriöst intryck. Respondent 4 menar att marknadsföringen måste vara 
professionell och seriös. Respondent 1 säger att  det bästa sättet att öka ett universitets anseende är 
att  attrahera bra lärare och forskare vilket ökar universitetets anseende mer långsiktigt än 
kommersiell marknadsföring. Respondent 2 menar att det är viktigt att marknadsföringen utgår från 
en bra etisk grund. 
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Respondent 1 och 2 tror att  om den lärarledda undervisning och tid med lärare minskar för att vara 
kostnadseffektiv leder till att kvaliteten försämras, även större klasser leder till att  kvaliteten 
minskar. Om studenter godkänns enbart för att universitetet ska få mer pengar är det också mycket 
negativt och skadar anseendet kraftigt menar respondent 1,2 och 3. Respondent 3 menar att det är 
ohållbart på lång sikt att enbart fokusera på att locka nya studenter, det är minst lika viktigt att de 
som redan finns på universitet slutför sin utbildning. Respondent 4 tror däremot att konkurrensen 
gjort att universitet måste ha en hög kvalitet på forskning och utbildning och de blir då inte direkt 
lidande av att  universiteten blivit mer kommersiella. Om universitet tvingas bli mer 
kostnadseffektiva leder det till att universitetet samtidigt blir mer innovativa och entreprenöriella 
för att skaffa de intäkter som krävs när konkurrensen ökar säger respondent 2.

Samarbeten

Ingen av respondenterna har någon uppfattning om det finns några samarbeten med utomstående 
företag eller organisationer. Alla respondenter anser dock att det vore positivt  om det fanns tydligare 
samarbeten då det skulle ge en praktisk koppling till omvärlden, öppna dörrar till arbetslivet, öka 
konkurrenskraften och ge underlag för forskning och leda till att universitetet kan erhålla mer 
forskningspengar. Respondent 2 ser inga risker med denna typ av samarbeten om universitetets 
ursprungliga syfte att utbilda studenter och bedriva forskning inte ändras. Att få en koppling till 
arbetsmarknaden och utbilda studenter till vad arbetsmarknaden efterfrågar tror respondent 1 är 
viktigt. Respondent 1 ser däremot risker med denna typ  av samarbeten om de inte ger något tillbaka 
till studenter utan endast är ett sätt för universitetet att dra in pengar och för företag att synas bland 
studenter utan att ge något relevant tillbaka till studenterna. Respondenten har upplevt en ökning i 
reklam på universitetet, för ex klädbutiker och matkedjor samt att butiken Phone house sålt 
mobiltelefoner inne i universitetet. Detta upplever respondenten som negativt och ger universitetet 
ett  oseriöst intryck. Respondent 1 säger att  ett krav på olika samarbeten är att alla parter får ut  något 
relevant, vilket även respondent 4 instämmer i. Respondent 4 säger att universitetet inte får bli en 
"bubbla" utan måste vara en del av samhället. Respondent 1 och 4 menar även att om 
samarbetsföretagen får ett dåligt rykte kan det spilla över på universitetet som då också får ett dåligt 
rykte om sig.

Intressenter

Alla respondenter säger att studenter är den viktigaste intressenten för ett universitet, utan studenter 
finns inget universitet. Därefter menar respondent 1 och 2 att lärare och forskare är viktigt för att 
skapa en bra kvalitet på utbildningarna, andra viktiga intressenter som nämns är samarbetsföretag. 
Respondent 3 menar att det även är viktigt att ha en bra relation till näringslivet för 
arbetsmarknadens skull, respondenten påpekar dessutom att det finns flera andra intressenter som 
också är viktiga. Det är viktigt att synas utåt till dessa intressegrupper men de måste ske på rätt sätt 
och i rätt kanaler. 

Örebro kommun

Respondent 2 tycker att Örebro kommun är en trevlig och mysig stad med ett  vackert slott. Att det 
finns starka kopplingar mellan Örebro kommun och Örebro universitet tror alla respondenter. 
Respondent 1, 2 och 3 menar att  Örebro universitet är viktigt för Örebro kommun då det lockar till 
sig människor och gynnar det lokala näringslivet. Vidare menar de att  Örebro kommun blir en del 
av Örebro universitet. Respondent 3 tror dock att de flesta som flyttar hit för att studera inte tänker 
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speciellt  mycket på kommunen. Respondenten upplever sig tillhöra Örebro universitet och inte 
kommunen. Universitetet och campus blir mer centralt och det upplevs som en egen liten del och 
som inte är så starkt kopplat till kommunen. Respondent 2 menar att Örebro kommun blir en del av 
Örebro universitets image. 

4.2.1 Visual Card Sorting med studenterna

Vilka metoder anser du vara lämpligast och effektivast för att stärka Örebro universitets 
anseende? rangordna alternativen

Alla respondenter har rankat att öka kvaliteten på grundutbildningen och utexaminerade studenter 
som det effektivaste sättet för Örebro universitet att stärka sitt anseende på. Respondent  1 menar att 
det är just kvaliteten på studenter som skapar universitets anseende, något som de övriga 
respondenter håller med om.

Alla respondenter har rankat framgångsrik forskning och kända professorer samt programutbud som 
ett mycket effektivt sätt att öka Örebro universitets anseende. Respondent  2 och 4 anser att det är 
viktigt för ett  universitets anseende att kunna erbjuda eftertraktade program tillexempel Jurist, 
Civilekonom och läkare. Dessa utbildningar har hög status då det ger en hög inkomst säger 
respondent 1. Respondenterna menar vidare att en läkarexamen skulle vara det mest effektivaste 
sättet för Örebro universitet att stärka sitt anseende. Respondent 3 påpekar att även om universitet 
kan erbjuda högstatus program måste de hålla hög kvalitet på dessa. Respondent 4 anser att 
framgångsrik forskning ökar Örebro universitets anseende i universitetskretsar, respondent 1 menar 
också att detta resulterar till att universitet får mer pengar och forskningsuppdrag.

Utveckla studentlivet och campus placerar alla respondenter i mitten. Respondent 1 tycker att det är 
viktigt att studenterna trivs och har en bra arbetsmiljö, men respondent 4 påpekar att  det inte är det 
effektivaste sättet att stärka Örebro universitets varumärke på.

Starka samarbetsföretag, höga antagningspoäng och klättra i rankinglistor har respondenterna 
placerat mycket  olika. Respondent 3 och 4 anser att  rankinglistor och antagningspoäng är en effekt 
av hur hög kvaliteten är på grundutbildningen. Alla respondenter påpekar att de vill ha kontakt med 
näringslivet under studietiden men de prioriterar det olika.

Nyhetsbevakningen av universitetet, kommersiell reklam och att associeras med kända personer tror 
ingen av studenterna skulle öka Örebro universitets anseende speciellt  mycket. Respondent 2 menar 
till och med att skulle Örebro universitets associeras med kändisar så skulle det skapa negativa 
associationer, då kändisar ofta upplevs som korkade. Respondent 1 och 2 tror att nyhetsbevakning 
och kommersiell reklam skulle göra varken till eller från för Örebro universitets varumärke.

Rangordna de olika beståndsdelarna av ett universitets anseende efter vad du anser viktigast?

Alla respondenter anser att  pålitlighet och kvalitet på utbildning är de viktigaste beståndsdelarna i 
ett  universitets varumärke. De är alla överens om att universitet måste hålla vad de lovar. 
Respondent 3 och 4 anser att kvalitet är grunden i ett universitet.
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Innovation och entreprenörskap, image/associationer samt värderingar anser respondenterna är 
mycket viktigt för ett  universitets varumärke. Respondent 1 anser att universitets värderingar skapar 
starka associationer. Respondent 1 och 3 anser att entreprenörskap  driver universitets utveckling 
framåt och är mycket viktigt. 

Kvaliteten på forskningen placerar studenterna i mitten. Respondent 2 motiverar detta val med att 
det skapar kvalitet i undervisningen. 

Starka traditioner och starka samarbetsföretag rankas mycket olika. Respondent 2 anser att de 
skapar goda rykten och lockar studenter. Respondent 1 menar dock att starka traditioner ofta 
uppfattas negativt.

Byggnader och campus samt symboler anser studenterna inte är speciellt viktigt för universitets 
anseende. Respondent 2 motiverar detta med att en symbol skulle kunna leda till att ett  klädesplagg 
köps men ingen skulle välja ett universitet på grund av dess symboler. Respondent 2 och 4 anser att 
byggnader inte är speciellt viktigt för ett  universitets anseende respondent 2 påpekar dock att riktigt 
dåliga byggnader skulle kunna skada ett universitets anseende.

Rangordna de olika alternativen för ett universitets syfte efter vad du anser viktigast?

Alla respondenter anser att utbilda och förbereda studenter inför arbetslivet är universitets främsta 
syfte. Respondent 3 menar att det är mycket viktigt att studenter utbildas till det som 
arbetsmarknaden efterfrågar.

Respondent 1, 2 och 4 har sedan placerat driva forskning och vetenskapen framåt. Respondent 2 
motiverar sitt val med att universitets andra huvudsyfte är att skapa ny kunskap.

Sedan placerar respondent 1, 2 och 4 att öka välfärden i värden. Respondent 2 anser att anledningen 
till att det forskas inom universitet är för att skapa en bättre värld.

Respondent 1, 2 och 3 har placerat  att  fostra studenter till fria och kritiska tänkare i mitten. Både 
respondent 2 och 3 anser att detta är ett sekundärt syfte för ett universitet och inte det viktigaste. 
Respondent 4 placerar detta alternativ lägst men anser dock att det är en bieffekt och inget syfte i 
sig.

Öka globaliseringen, freden och det mångkulturella samhället samt stödja och utveckla det lokala 
näringslivet placerar studenterna i mitten. Även detta motiverar respondent 2, 3 och 4 att det  är ett 
sekundärt syfte för ett universitet och blir snarare en bieffekt.

Skapa goda rykten och öka statusen för landet rankas mycket olika av respondenterna. Respondent 
4 menar att detta är jätte viktigt då det lockar företag till landet och skapar arbeten. Respondent 2 
anser dock att det inte alls är ett av universitets syften och rankar det sist.

Alla respondenter rankar skapa arbeten på universitet bland de minst viktiga syftena för ett 
universitet. Detta är ej ett primärt syfte anser respondent 1 och 3. 

Rangordna följande universitet efter styrka i anseende
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Alla respondenter rankar Harvard högst med motiveringen att det är mest känt.

Respondent 1, 3 och 4 rankar sedan New York universitet, medan respondent 2 rankar det på fjärde 
plats. Respondenterna motiverar sitt val med att New York är en stor och attraktiv stad. Respondent 
4 menar efter som staden är så internationell känd resulterar det i att det upplevs bättre en de 
svenska universiteten.

Respondent 1, 2 och 3 rankar Uppsala och Lund som de svenska universiteten med högst anseende. 
Respondent 1 och 4 motiverar valet med att de är gamla universitet med bra kvalitet på sin 
utbildning och forskning.

Sedan rankar respondenterna 1, 2 och 3 Stockholm, Linköping och Umeå, dock inte i samma 
ordning. Stockholms anseende bygger respondent  1 och 2 på att det är Sveriges huvudstad 
respondent 3 menar att det är svårt  att komma in där därför är Stockholms anseende högt. 
Linköpings och Umeås anseende anser respondent 2 bygger på att de har läkarutbildning dock anser 
respondent 2 att Umeås anseende är lägre en Linköpings för att det ligger i Norrland. Respondent 1 
associerar Umeå till Sveriges bästa idrotts universitet och att Linköpings anseende bygger på att de 
är duktiga på teknik och associeras till SAAB. Respondent 3 har läst  att de som studerar i 
Linköping lätt får arbete efter examen därför rankas Linköpings universitet högt. Respondent 4 
rankar Stockholm på tredje plats efter som det är så stort och att det är så svårt att komma in. 

Örebro universitet rankas därefter av alla respondenter. Respondent 1 och 4 anser att Örebro 
universitet inte lyckas komma upp  i samma klass som de äldre universiteten, dock är det bäst bland 
de nya universiteten. Respondent 1, 2 och 3 hävdar att Örebro universitets läge gör att deras 
anseende stärks mycket. Respondent 3 tycker att på grund av Örebro universitets ypperliga läge och 
Umeå universitets dåliga läge har de båda universiteten nästan lika högt anseende.

Alla respondenter rankar Karlstad och Mittuniversitet lägst  med samma motivering, respondenterna 
upplever att de har ett dåligt rykte och är mycket små.

Rangordna de olika intressenterna efter hur betydelsefulla ni anser de vara för ett universitet

Alla respondenter anser att studenter är universitets viktigaste intressent. Respondent 2 motiverar 
det med att studenterna möjliggör universitets huvudsyfte, dvs undervisning och forskning.

Sedan placerar respondent 1, 2 och 4 fakulteten. Respondent 4 motiverar detta val med att  de 
möjliggör att utbildningen på universitet får en hög kvalitet.

Staten och kommunen rankas högt av respondent 1, 2 och 4. De menar att det är staten som 
universitet får sina pengar ifrån och därför är de viktiga. Respondent 2 tilläger att  universitet även är 
beroende av att kommunen ställer upp och hjälper till. 

Allmänheten, Övrig personal, Lokala intressenter, Volontärer och Media placeras från mitten till de 
minst viktiga av universitets olika intressenter. Allmänheten ses av respondent 2 som helt oväsentlig 
intressent för universitet, medan respondent 4 anser att de är viktiga för de bidrar med skattepengar 
och universitet ska tjäna allmänheten. Respondent 4 menar att övrig personal och volontärer är lätta 
att  ersätta så därför är de inte speciellt  viktig intressent. Samarbetsföretag råder det delade meningar 
om bland respondenterna. Respondent 1 tycker de är viktiga för att locka studenter till universitet, 
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medan respondent 3 anser att de inte bedriver någon verksamhet på universitet  och därför inte är en 
viktig intressent.

4.3 Semi-strukturerad intervju med fakulteten

Respondenter:
Respondent 1: Handelshögskolan, Man
Respondent 2: Akademin för humaniora, Kvinna
Respondent 3: Musikhögskolan, Man

Universitet

Respondent 2 säger att ett universitet är en plats för utbildning och forskning, ett ställe där som 
både ger och skapar kunskap i forskning och utbildning. Universitet ska även vara till nytta för 
allmänheten och samhället. Respondent 1 säger att  universitet är sammankomst för ett högre 
lärande, även respondent 3 beskriver universitet som ett högre lärosäte. Respondent 3 menar även 
att det är viktigt att alla har tillgång till universitetet, det finns många typer av kunskapsformer och 
det leder till att det bör finns olika typer av studenter.

Respondent 3 säger att universitet har två primära mål, forskning och utbildning. Forskningen är 
sedan som en spjutspets men att värna om både dessa mål är mycket viktigt. Respondenten upplever 
ibland att det bedrivs tvivelaktig forskning vilket inte är positivt då forskning ska vara forskning 
och stå orubblig. Forskningen måste dock sedan spridas vidare till studenter och det omgivande 
samhället men att inte tumma på forskning eller undervisning är centralt. Respondent 1 säger att 
universitets främsta syfte är att höja lärande i hela samhället, att  skapa och lyfta fram kunskap. 
Detta görs med motiverade studenter och forskning. Även respondent 2 tänker i liknande banor och 
säger att ett universitets främsta syften är att bild folk och förmedla forskningsresultat. 

Respondent 1 menar att konkurrensen ökat mycket under de senaste fem till tio åren. Konkurrensen 
var tidigare inget som märktes eller som tänktes på men nu har det blivit mer framträdande. 
Respondent 3 säger att konkurrens generellt  är bra men det beror på hur universitet konkurrerar, om 
de konkurrerar genom kvalitet  är det positivt men om de konkurrerar genom ”flashig” 
marknadsföring enbart för att locka studenter är det negativt. Respondenten upplever även att det 
ibland skapas tvivelaktiga utbildningar som enbart finns för att locka studenter. Respondenten säger 
att  den ökade konkurrensen generellt lett till att universiteten blivit fler och att det blivit  viktigare 
att  positionera sig och vara mer spetsig. Att positionera sig och samarbeta menar även respondent 2 
är viktigt för att klara konkurrensen. Vidare säger respondenten att det är olyckligt att universiteten 
tvingas konkurrera, men att det är bra att det finns en geografisk spridning och universitet  i närheten 
för de som vill studera men kanske inte vill flytta speciellt långt.

Respondent 1 tror att det är vanligt hos de yngre universiteten att se marknadsföring som den väg 
universitetet når ut, då de inte kan visa upp gamla traditioner och mycket professorer. Yngre 
universitet måste generellt  vi marknadsföring visa upp sig mer, kvaliteten skiljer sig däremot inte så 
mycket som de äldre universiteten vill göra gällande säger respondenten. Respondent 3 tror att de 
äldre universitetens traditioner har lett  till att de fått en kvalitetsstämpel, de har då även ett 
försprång i rekryteringen då bara namnet ger kvalitetssignaler och en viss position. Internt inom 
universitetsvärlden syns det dock att vissa utbildningar är bättre på de yngre universiteten, där finns 
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en nyfikenhet och forskare som bidrar med nytänkande vilket ger en högre kvalitet. Det går däremot 
inte säga generellt att någon typ av universitet skulle vara bättre. Det handlar om vilka som står 
bakom och finns det en grupp drivande forskare bakom leder det till en hög kvalitet.

Respondent 1 säger att studenter har lättare att  få jobb om de får sin examen från ett universitet  med 
bra anseende, speciellt om det  är ett jobb med högt anseende. Detta samanband tror respondenten är 
mycket starkt. Resterande respondenter håller även med om att universitetets anseende kan spela en 
viss roll när studenter söker jobb. Respondent 1 säger även att ett universitets anseende har en 
fantastisk betydelse för att locka  bra och kända forskare till universitet.

Respondent 2 anser att de äldre universitet lätt kan fastna i äldre strukturer eftersom det är en 
svårjobbad värld med mycket hierarki och strukturer. Respondenten menar att det är svårare för de 
äldre universiteten att  förändras och det är lätt att de gör som de alltid gjort. Vidare säger 
respondenten att det är lättare för ett nytt universitet  och de kanske även är mer drivande i att 
förändra och utvecklas. Respondenten har uppfattningen att de större och välkända universiteten har 
lättare att få forskningsanslag vilket är olyckligt. Det är svårt för mindre och unga universitet att slå 
sig fram. Respondent 3 tror också att media ger större tyngd och uppmärksamhet åt forskning om 
den kommer från något  mer etablerat universitet, inom forsknings och universitetsvärlden är de mer 
oberoende av vad forskningen kommer ifrån. De övriga respondenterna tror att hur framstående 
universitetet är inom själva ämnet som det forskats om är viktigare är det generella anseendet 
universitetet har. 

Örebro Universitet

Samtliga respondenter säger att de trivs på Örebro universitet. Respondent 3 säger dock att 
självklart finns det punkter där det finns olika åsikter men så är det på alla arbetsplatser. Respondent 
1 upplever att  den öppna och trevliga atmosfär som funnits förut inte längre finns, det är är mer 
slutet och det existerar konkurrens och strider om finansiella medel. Respondenten upplever även 
att universitet är uppdelat i olika grupperingar. Respondenten säger att detta inte beror på ovänskap 
utan om universitets knappa resurser. Det är en tuffare miljö som bland annat beror på den ökade 
konkurrensen. 

Respondent 2 säger att det har varit mycket omorganisationer, den administrativa dele har till viss 
del tagit över och styrt, vilket gjort att fokus flyttats från universitetets grundsyfte. Det upplevs som 
fakulteten är mer trängd och styrd av administrativa system. Istället för ett stöd är det som ett tvång, 
det har blivit mer styrning. Omorganisationen skulle leda till mindre administrativ arbete men det 
har upplevts som det blivit mer, vilket även varit negativt ekonomiskt. Även respondent 3 nämner 
omorganisationen som negativ, det upplevs internt som rörigt och att lärare fått mer administrativt 
arbete och det är oklart vilka uppgifter fakulteten har. Båda respondent 1 och 2 anser att detta har 
lett till att tiden för studenter har minskats. Syftet med omorganisationen tror respondenten var att 
spara pengar men det har istället skadat  organisationen internt. Hela omorganisationen har bara 
ekonomiska syften och det är bara pengar som styr säger respondent 2. 

Respondent 3 känner en lojalitet till universitetet, respondenten har varit med från starten vilket lett 
till en stark koppling och en vilja att vara en bra representant för universitetet. Respondent 1 säger 
att  det finns en lojalitet, den är dock starkt kopplad till den akademi där respondenten arbetar. Även 
respondent 2 säger att det finns en stark lojalitet till universitetet. 
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Respondent 3 säger att  det som är positivt med Örebro universitet är att det finns en nyfikenhet, det 
som universitetet  saknar är dock traditionen och att  universitetet  får en plats i samhället. Många 
känner nog till att universitetet finns men att gå från att  känna till det  till att se det som en 
kunskapsplats hos Örebros invånare tror respondenten är viktigt. 

Respondent 3 tror att det kan finnas ett glapp mellan ledningens och lärarnas syn på Örebro 
universitets värderingar. Det respondenten beskriver är att  den värdering som universitetet står för 
är genus, där har universitetet kommit långt och det är något att vara stolt  över. Respondent 1 menar 
att  de värderingar universitetet står för är kreativitet och att vara gränsöverskridande. 2 
Respondenter upplever sig inte kunna påverka Örebro universitets varumärke, det kan hända att det 
går att påverka en enskild individ på något sätt.

Alla tre respondenter tror Örebro universitet  klarar sig relativt bra i konkurrensen. Respondent 1 
och 3 tror dock att  Örebro universitet klarar sig bra mot de nyare och ungefär lika stora 
universiteten men mot de äldre står de sig inte riktigt lika bra. Respondent 2 menar att hög kvalitet 
på utbildning är viktigt för att klara konkurrensen, Örebro universitet måste satsa resurser på 
utbildningen. Respondenten upplever att mycket resurser går till annat som att bygga skrytbyggen, 
administration och andra omkostnader som inte är kopplat till utbildningen. Studentens 
prestationspengar äts upp av andra kostnader. Kan Örebro universitet lägga mer pengar på 
undervisningen skulle det bli bättre kvalitet, det måste dock finnas en balans mellan att lägga 
pengar på utbildning/forskning och andra kostnader.

Respondent 3 säger att de styrkor han ser med Örebro universitet  är att det finns spännande miljöer 
och att det inte är vattentäta skott mellan akademierna. Det har att göra med att Örebro universitet 
är ett nytt universitet. Det finns inte vissa ramar som måste följas på samma sätt som det gör hos de 
äldre universiteten. Samarbeten mellan olika akademier tror respondenten fungerar bättre på Örebro 
universitet. Att få till tvärvetenskapliga kontakter och genomföra dessa är betydligt smidigare här än 
på ett äldre och större universitet. Detta håller även respondent 1 med om, respondenten säger att 
Örebro universitet inte är lika upplåsta i sina samhällsfack som äldre universitet. Det finns 
samarbeten mellan olika institutioner och grupperingar. Örebro universitet är fortfarande 
gränsöverskridande till viss del, och att  de ska vara det står även i Örebro universitets vision. På de 
äldre universiteten existerar inte samarbete på samma sätt, utan de tenderar istället  till att vara 
ovänner med varandra. Respondenten säger dock att på senare tid har denna typ av samarbeten 
minskat. Detta ser respondenten som ett av universitetets svagheter, det interna grupperingarna 
missgynnar de interna samarbetet som förut fungerade bättre. Respondent 3 säger att  internt är det 
mycket tjafs, det upplevs som att  det ibland blir för mycket internt och många småsaker som är 
viktiga för den enskilda görs till en stor grej.

 Respondent 2 säger att en styrka med Örebro universitet är att de får in pengar till forskningsmedel, 
detta gör att de syns och anseendet stärks. Det finns även vissa spetsutbildningar som är bra menar 
respondenten. Respondenten upplever dock att Örebro universitet ibland slår på stora trumman sen 
händer inget. Respondent 1 nämner också att en svaghet är att  det  rent allmänt är en dålig 
infrastruktur i näringslivet runt omkring Örebro. 

Både resondent  2 och 3 nämner att de anser satsningarna på regionala campus, exempelvis campus 
Kopparberg och Karlskoga, som negativt. Respondent 3 säger att dessa satsningar bör ifrågasättas. 
Alla inblandade är från Örebro, därför är det onödigt att lägga utbildningen någon annanstans. Det 
blir ett konstigt betraktelsesätt som kostar pengar. Det upplevs som Örebro universitet gör 
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satsningar utan att kontrollera fakta innan, vilket sen kostar resurser. Även respondent 2 säger att 
dessa satsningar kostar mer än vad de är värt. Campus Grythyttan menar dock respondenten är 
positivt då det är så specifikt inriktat och ett varumärke i sig. Respondent 2 säger ytterligare att 
Örebro universitet borde se och försöka hitta samarbeten med de andra universiteten istället för att 
konkurrera med dessa. Det finns alltid olika samarbeten att hitta men att tvingas ihop skulle inte 
fungera. Olika ämnen har sina olika kontakter och kan föra ett samspel med andra.

Respondent 1 tror inte Örebro universitet är speciellt  känt i omvärlden. De som känner till det skulle 
sedan ranka Örebro universitet på den undre halvan trots att de inte riktigt vet varför. Respondenten 
tror att varumärket har betydelse för hur utomstående ser på ett universitets kvalitet och ett 
universitet bedöms mycket utifrån namnet, och då placeras inte Örebro universitet i toppen. 
Respondent 3 tror att bland studenter finns ett positivt rykte om en bra studentmiljö och 
bostadsgaranti.  Respondent 2 tror det både finns positiva och negativa rykten, det beror på vilken 
kontakt som hafts med universitetet. 

Respondent 3 tror de vill uppfattas som ett framgångsrikt och ungt universitet som på ett fåtal 
områden ska vara vägledande. Respondenten tror dock inte Örebro universitet lyckats. Vidare skulle 
läkarutbildning betyda mycket för universitetets status och då får de fram en spetskunskap. Detta 
skulle höja hela universitetets status. Läkarutbildning är den som haft längst tradition i 
universitetsvärlden. Det är ett  ämnesområde som är så förknippat med universitet och är den sista 
pusselbiten för att bli riktigt framgångsrik. I människors medvetande finns det en uppfattning att ett 
universitet utan läkarutbildning inte är ett universitet menar respondenten. Respondent 2 tror att 
arbetet med att få läkarutbildningen ses av ledningen som ett sätt  att öka anseendet för universitetet, 
men respondenten är tveksam till om det speglar av sig i de olika akademierna i någon större grad. 
Dock håller respondenten med att  det ligger en status i att  få läkarutbildning och att det 
uppmärksammar universitetet vilket är positivt. Även respondent 1 håller med om att 
läkarutbildning skulle stärka hela universitetet och dess varumärke samt vara en stark merit.

Respondent 2 tycker inte att Örebro universitetet har någon tydlig identitet. Identiteten har 
förändrats och det är svårt att veta vad Örebro universitet vill positionera sig som, vilket är något 
som de internt borde finnas en vetskap om menar respondenten. Det  pratas mycket om att uppfattas 
som ett europeiskt forskningsuniversitet men det är svårt att greppa vad det är för något i praktiken. 
Respondenten säger sig också vara osäker på hur ledningen tänker med den nya grafiska profilen 
och hemsidan. Respondenten frågar sig hur ledningen kan lansera en ofärdig hemsida. Hemsidan 
borde ha testats internt först, nu har de istället lagt ut en hemsida som inte fungerar fullt ut  för 
allmänheten vilket inte är bra och skadar bilden av universitetet

Respondent 2 anser det  även vara synd att GIH bytte namn till hälsoakademin. GIH var ett  starkt 
och inarbetat varumärke och det var synd att  Örebro universitet tappade det. Respondent 3 menar 
att  den koppling till idrott som universiteten har i Amerika inte skulle fungera i Sverige. I Sverige är 
idrotten istället uppbyggt runt ideell verksamhet.

Respondent 1 upplever universitetets logotyp som relativt snygg och säger sen att det finns tydliga 
instruktioner om hur logotypen får användas men på den centrala byggnaden som ofta lyfts fram 
bryts dessa instruktioner, vilket respondenten anser konstigt. Respondent 2 säger sig först inte ha 
gillat logotypen men har nu vant sig och den upplever den som okej. Respondent 3 anser logotypen 
vara bra, enkel och renskalad men associerar den till namnet dasslocket vilket den kallades då den 
var ny. 
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Alla respondenter upplever byggnaderna som relativt bra eller ok. Respondent 2 tror att Örebro 
universitet eventuellt förbyggt sig lite och nu måste de betala alla nybyggnader. Respondent 3 
upplever att campus är dött  på kvällstid och skulle vilja se ett mer levande campus, att få campus att 
kännas mer levande även på kvällstid tror respondenten är viktigt.

På frågan om kända personer associerade till Örebro universitet nämner alla respondenter Göran 
Persson, samtliga upplever också denna koppling som negativt. Respondent 2 upplevde den 
historien som ett förlöjligade universitetet. Respondent 3 säger att han ofta i kontakt med 
utomstående möts av den kopplingen och den är djupt rotad. Respondent 1 nämner även Carl Jan 
Granqvist vilket respondenten menar är en positiv koppling. 

Det som gör Örebro universitet unikt säger respondent 3 är placeringen, det är nära Stockholm, 
Göteborg och Oslo. Universitetet ligger på en geografisk axel med närhet till många stora regioner 
vilket borde utnyttjas mer. 

I media uppfattas Örebro universitet både positivt och negativt säger respondent 2. Respondenten 
anser att  media är snabb på att häng ut universitetet när det hänt något negativt, men även positiva 
sidor lyfts fram. dock anser respondenten att  Örebro universitet har bra relationer till media och de 
är med en hel del i radio, tvärsnytt och andra lokala medier. Örebro universitetet syns ibland även i 
nationella medier. Respondent 1 upplever inte att universitetet syns speciellt mycket i media, och 
när de väl gör det är det oftast något negativt. Dock säger respondenten att de kan bero på lokal 
medias synsätt. Respondent 3 säger att universitetet ges för lite plats i media, bilden är också väldigt 
fattig. Respondenten säger vidare att skriver exempelvis Närkes Allehanda om universitetet så är 
det ofta negativt, lokal tv och radio är lite bättre. Det upplevs som att  media är lite småaktiga ibland, 
de har en uppgift att visa helheten vilket de inte gör menar respondenten.

Synen på varumärkesbyggande

För att stärka sitt anseende försöker ledningen presentera vision och revisioner vilket presenterar i 
stormöten säger respondent 2. Ledningen försöker att alla ska ha samma plattform att utgå ifrån 
men sedan att omsätta det till arbete i vardagen är det svårt. Respondent 1 upplever att Örebro 
universitet är relativt svaga i sina försök att stärka sitt anseende. Respondent 3 menar att det satsas 
mycket tid och resurser till studentrekrytering. Det har varit  framgångsrikt då Örebro universitet fått 
mer sökande, det finns dock självklart fler förklaringar till det men satsningen är en.

Respondent 3 säger att ledningen internt inte försöker stärka anseendet och att det inte finns någon 
medveten strategi. Även respondent 1 håller med och säger att det  inte finns några interna direktiv 
när det gäller varumärkesbyggande. Universitetet  försöker ge en klar bild utåt  men att de misslyckas 
med den interna kommunikationen. 

Respondent 1 tror att de från ledningens håll vill samla universitetet under ett varumärke men att 
det i praktiken blir svårt då det är en stor och komplex organisation med många grupperingar. 
Respondent 3 menar att det  finns en konkurrens mellan akademierna om resurser. I den akademi 
respondent 2 är verksam i ser de sig som både en del av Örebro universitet men de har också en 
uppgift att  stärka sin egen identitet och visa upp  sina styrkor. Det blir således även viktigt att stärka 
den egna akademin menar respondent 2.
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Att byta namn på program och akademier sker medvetet för att låta attraktivt, även om 
namnändringen är substanslöst säger respondent  1. Dock kan det vara bra med namn som är mer 
förklarande och tydligare visar vad de står för. Respondent 3 menar att namnbyten är något som 
Örebro universitet tvingas göra för att verka mer attraktiv och anpassa sig efter ett europeiskt snitt. 
Respondent 2 menar även att namnbytena blivit en konsekvens av att olika akademier slagits ihop 
och dessa var då tvungna att ta ett nytt namn och det blivit en form av kompromiss.

Det finns en viss press från ledningens håll att publicera vetenskapliga artiklar, vilket är för att 
stärka anseendet menar respondent 2. Det var ett tag så att  fakulteten skulle publicera så mycket 
som möjligt  då det antogs leda till ett gott anseende. Denna diskussion har dock lagt sig aningen 
men ledningen vill fortfarande att fakulteten ska leverera. Respondent 1 håller med om detta och 
menar att det finns en press att  skriva och publicera artiklar och denna har ökat i takt  med att 
konkurrensen ökat. Att publicera artiklar leder till att  universitetet uppmärksammas och stärker sitt 
anseende, framförallt i universitetsvärlden. Det är också en viktig faktor när olika universitet 
jämförs. Respondent 3 tror däremot inte att det  är någon press att publicera artiklar utan att det 
snarare är lärarna själva som vill göra det för sin egen och även för universitetets skull. 

Respondent 2 menar att det är problematiskt att universitet blivit mer kommersiella, ett universitet 
går inte styra som ett företag. Då universitet delvis får betalt när studenter klarar en kurs är det svårt 
att  förutse hur mycket pengar som finns när budgeten skapas. Det  blir en gissning och det kan leda 
till att  det tummas på kvaliteten och fler studenter släpps igenom för att erhålla pengar, 
respondenten tror dock att lärare är så professionella att de inte gör så då även deras rykte står på 
spel. Men generellt  leder det till att  de som planerar inte vet hur mycket pengar som finns och det 
leder till mindre tid för lärare med studenter vilket  påverkar kvaliteten. Budget och resurser styr 
mycket och sätter gränser. Det är en balansgång, akademin ansvarar för sin budget till ledningen 
som sedan ansvarar för hela universitetets budget till staten och där måste det vara plus-minus noll. 
Respondenten menar att  pengar inte får ta över och styra helt, det är utbildningen som är det viktiga. 
Självklart är pengar viktigt men blir det för mycket ekonomiska diskussioner kommer det förgöra 
hela universitetet, kvalitet och utvecklingspotential måste också värderas. Även respondent 1 
upplever att det ekonomiska styr, det petas även mycket i småören. Det går även åt mycket 
administrativ tid som känns onödig för att redovisa användande av resurser. Respondent 3 ser även 
risker med att universitet tummar på själva grunden som är forskning och undervisning när de 
försöker lyfta fram varumärket. 

För att stärka sitt  anseende menar respondent 3 att det absolut  effektivaste är via mun till mun 
metoden mellan studenter, diskussioner mellan studenter är ovärderlig och betyder betydligt mer än 
den reklam och broschyrer som produceras. Både respondent 1 och 3 säger dock att det inte går att 
kommer ifrån att universitet måste marknadsföra sig och lägga resurser på att synas.

Det metoder som inte är lämpliga för ett universitet att använda sig av anser respondent 3 är att  lova 
något som universitet inte kan hålla eller att bli för vulgär i sin marknadsföring. Respondent 1 
instämmer i detta då universitet måste ha substans bakom sin marknadsföring och sitt varumärke, 
det får inte bara vara tomma ord.

Samarbeten

Respondent 3 ser inga egentligen problem med samarbeten med företag inom forskningen, men de 
måste dock titta på formerna och försäkra sig om att forskningen tillåts vara oberoende. 
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Universitetet måste ha en distans och vara en kritisk granskare och forskningen får inte styras av 
kommersiella intressenter. Respondent 2 säger också att forskningen måste få vara fri och resultaten 
måste kunna spridas och användas i omgivningen, annars ser respondenten samarbeten som ett bra 
sätt att få in pengar och kan resultatet gynna ett  företag kan de också få vara med och betala. 
Samarbeten måste även ske inom vissa ramar, universitet bör inte samarbete med kontroversiella 
företag. Respondent 1 upplever att det inte finns speciellt många samarbeten med omvärlden, vilket 
är synd då det skulle vara bra och stärka universitetet. Samarbeten finns men de är mer på 
individnivå i dagsläget. Samarbeten måste även ge något tillbaka till universitetet och bör inte 
enbart vara till för att visa upp företag. 

Intressenter

Respondent 3 ser staten och kommunen som mycket viktiga intressenter. De är stora organisationer 
som universitet jobbar mot och även med. Studenter och fakultet är även viktiga, det finns en vilja 
hos ledningen att bemöta studenter säger respondenten men om detta sen genomförs på ett bra sätt 
är svårt att veta. Respondent 2 menar att de viktigaste intressenterna är de omgivande samhället, 
studenter, forskare och arbetsmarknaden. Samhällets trender svänger ofta och det  kan vara svårt för 
universitetet att hänga med men det  är viktigt att vara långsiktig och inte enbart  följa trender. Säkra 
kort och utbildningar som det alltid finns en efterfrågan på blir då en viktig del. Universitet måste 
dock ha en omvärldsuppfattning och inte stänga in sig i en bubbla. Respondent 1 menar att 
allmänheten är en viktig intressent som det är viktig att visa upp sig för, vilket respondenten inte 
anser att Örebro universitet är speciellt bra på.

Örebro kommun

Respondent 2 menar att det är viktigt att samarbetet mellan kommunen och universitetet fungerar, 
skulle de motarbeta varandra skulle det  bli en katastrof. De bör ha gemensamma mål och stötta 
varandra. Det har varit sämre med samarbetet förut men nu är det relativt bra. Kommunen, 
universitetet och regionsförbundet upplevdes förut som tre skilda delar, men nu fungerar samarbetet 
bättre. Tillsammans driver de kommunen framåt vilket alla tjänar på. Respondent 3 säger att 
universitetet måste vara en självständig organisation men det finns en stark koppling mellan 
universitetet och kommunen. Det finns dock en risk att kommunen påverkar för mycket och om 
kommunen har ett dåligt rykte, vilket respondenten upplever att Örebro till viss del har, det kan  
spilla över på universitetet  om det  finns en starkt koppling mellan de båda. Även respondent 1 
menar att det inte vore positivt för universitetet att kopplas allt för starkt till kommunen.

4.3.1 Visual Card Sorting med fakulteten

Vilka metoder anser du vara lämpligast och effektivast för att stärka Örebro universitets 
anseende? rangordna alternativen

Respondent 1 och 2 placerar båda öka kvaliteten på grundutbildningen och utexaminerade studenter 
som det effektivaste sättet att stärka Örebro universitets anseende. 

Framgångsrik forskning och kända professorer rankas mycket högt av alla respondenter. Att visa 
framfötterna via forskning är det centrala säger respondent 3.
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I mitten har respondenterna sedan placerat nyhetsbevakning och starka samarbetsföretag. Starka 
samarbetsföretag bidrar till att kvaliteten på forskningen och grundutbildningen ökar menar 
respondent 1. Respondent två motiverar sitt  val att placera nyhetsbevakning i mitten med att det 
bland annat påverkar hur universitets syns utåt och placerar sig i rankinglistor.

Samtliga respondenter har mot slutet i sina sorteringar placerat programutbud, högt 
antagningspoäng, klättra i rankning listor samt utveckla studentliv och campus. Respondent 1 
menar dock att utveckla studentliv och campus kan vara viktigt då det kan öka anseendet hos 
studenterna och mun till mun marknadsföring kan vara viktigt. Programutbud och antagningspoäng 
anses också relativt  viktigt, det lockar studenter och antagningspoäng leder till att  motiverade 
studenter antas. 

Kommersiell reklam och att  associeras med kända personer placeras lägst av samtliga respondenter. 
De tror inte det är speciellt viktigt för Örebro universitets anseende. 

Rangordna de olika beståndsdelarna av ett universitets anseende efter vad du anser viktigast?

Hög kvalitet på utbildningar och kvalitet på forskning placeras av samtliga respondenter högst, de 
är grunden och universitetets huvuduppgift. 

I mitten placerar sedan alla respondenter i inbördes olika ordning innovation och entreprenörskap, 
pålitlighet, image/associationer, värderingar och starka samarbetsföretag. Respondent 1 menar att 
innovation och entreprenörskap är viktigare för nya universitet då de måste hitta nya vägar för att 
klara konkurrensen med de äldre universiteten. Respondenten säger vidare att pålitlighet är viktigt, 
speciellt  om det finns samarbeten med externa organisationer vilka då måste kunna lite på 
universitetet. Respondent 3 menar att det är viktigt att  det finns vissa värderingar som universitetet 
utgår ifrån i sitt arbete. 

Sist placerar respondenterna symboler, byggnader och campus samt starka traditioner. Respondent 3 
säger dock att byggnader och campus kan vara viktigt, de måste vara ändamålsenliga. Starka 
traditioner och symboler menar ingen av respondenterna är speciellt viktigt, De har dock en viss 
poäng men de är inget centralt. 

Rangordna de olika alternativen för ett universitets syfte efter vad du anser viktigast?

Driva forskning och vetenskapen framåt, fostra studenter till fria och kritiska tänkare samt utbilda 
och förbereda studenter inför arbetslivet placerar samtliga respondenter som de viktigaste syftena 
för ett universitet, dessa ses som huvudsyften. Respondent 1 säger att  de andra kategorierna är 
viktiga men inte alls på samma sätt.

I mitten placeras öka globaliseringen, freden och det mångkulturella samhället, stödja och utveckla 
det lokala näringslivet, skapa goda rykten och öka statusen för landet samt öka välfärden i världen 
av samtliga respondenter. Det ses som viktiga syften eller konsekvenser av de primära syften men 
de är inte i sig de primära syftena. 

Skapa arbeten på universitet ses inte som speciellt viktigt och placeras sista av alla respondenter. 
Det är bra att  det skapas arbeten på universitet men det är absolut inget syfte med ett universitet 
motiverar respondenterna detta med. 
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Rangordna följande universitet efter styrka i anseende

Harvard university placeras först av alla respondenter, de har traditioner, kvalitet och är 
världsledande.

Sedan placerar samtliga respondenter Lund och Uppsala universitet. De har ett bra anseende i 
Sverige, traditioner och det är dit många studenter söker sig. 
Därefter placeras Umeå, Linköping, Stockholm och Örebro. Dessa anses inte riktigt nå upp till 
Lund eller Uppsala men de har ändå relativt  goda rykten om sig. Örebro universitet hamnar även 
sist i denna kategori då det upplevs vara de minst starka av dessa.

Sist placeras Mittuniversitetet och Karlstads universitet, detta för att de uppfattas små och inte nå 
upp till lika hög kvalitet som de andra universiteten.

New York university placerar alla respondenter vid sidan av då ingen känner till det speciellt  bra 
och därav inte kan placera in det.

Rangordna de olika intressenterna efter hur betydelsefulla ni anser de vara för ett universitet

Respondent 2 och 3 placerar staten högst, det är därifrån uppdrag och pengar kommer och därför 
anses de viktigast. Respondent 2 och 3 placerade sedan studenter som näst  viktigast då det är dessa 
som gör universitetet till vad det är. Respondent 1 placerade däremot studenter högst  av samma 
anledning men placerar staten sist.

Samtliga respondenter rankar även fakulteten högt med motiveringen att dessa krävs för att driva 
universitetets verksamhet.

I mitten placerar samtliga respondenters kommunen, samarbetsföretag, lokala intressenter samt 
media. Dessa är viktiga men inte helt avgörande. 

Sist placeras allmänheten, lokala intressenter samt volontärer. Dessa anses inte speciellt viktiga 
jämfört med de andra intressenterna.

4.4 Semi-strukturerad intervju med samarbetsorganisationerna

Respondenter:
Merit Israelsson:  Nodkoordinator i Robotdalen samt projektledare för Inkubera.
Lars Ekevärn:  Representant för Örebro Noden i Robotdalen
Göran Nylen: Tekniskchef för Linde Material handling AB i Örebro.
Göran Wieweg: Platschef för Sodexho vid Örebro universitet.

Samarbeten

Sodexho
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Sodexho är ett Franskt företag som grundades 1966. Företaget bedriver verksamhet i 80 länder och 
har över 355 000 anställda. Sodexho arbetar bland annat inom måltids och lokalvårds branschen. 
Vid Örebro universitet har Sodexho två stycken kaféer och två restauranger. Örebro universitet är 
Sodexhos uppdragsgivare de har tecknat ett uppdragsavtal med varandra. Syftet med samarbetet är 
att  det ska finnas god och vällagad husmanskost till studenter och personal samt café verksamhet 
med generösa öppettider. Universitet förväntar sig att Sodexho levererar detta och granskar 
Sodexho så att de faktiskt levererar den hög kvalitet  på sina tjänster som har lovats i 
uppdragsavtalet. Detta tycker Sodexho är positivt och uppmanar universitet att utvärdera dess 
verksamhet som ett steg i kvalitets utveckling. Göran Wieweg anser att samarbeten med universitet 
fungerar otroligt bra där båda parter har ett ganska fritt  spelrum, men skulle Sodexho vilja göra 
några större förändringar i sin verksamhet vid Örebro universitet måste de få först få ett 
godkännande från universitetet. Sodexho har en del krav på Örebro universitet i dess samarbete, de 
förväntar sig att  universitet ska vara flexibla och snabbt hjälpa till ifall Sodexho får några problem. 
De ska även ha förståelse när Sodexho tvingas göra prisjusteringar och se till att Sodexho har 
ensamrätt på försäljning i de hus som de är verksamma i. Det goda samarbetet gör att universitet 
skulle kritisera Sodexho innan de skulle byta måltidsleverantör om de missnöje med Sodexhos 
tjänster skulle uppstå menar Wieweg. Han upplever att det finns en ömsesidig lojalitet i samarbetet. 
De anställda på Sodexho anser sig vara en del av Örebro universitet och är mycket måna om Örebro 
universitets anseende. De upplever Örebro universitet som en trygg arbetsplats. Wieweg menar att 
universitet ökar sitt  anseende när de samarbetar med ett så stort välkänt internationellt företag som 
Sodexho. Hög kvalitet på mat och Sodexho tjänster gör att  universitet får ett högre helhets 
anseende. När universitet  får gäster och tar del av Sodexhos olika tjänster associerar de den höga 
kvalitet som Sodexho erbjuder till Örebro universitet. Efter som Sodexho är ett så stort och flexibelt 
företag kan de anpassa sig precis efter vad Örebro universitet  och deras gäster efterfrågar. Sodexho 
vid Örebro universitet erbjuder bland den billigaste lunch bland de svenska universiteten. Sodexhos 
låga priser är en av anledningarna att Örebro universitet kan marknadsföra sig som ett av Sveriges 
billigaste universitet att studera på. Sodexho drar även nytta av Örebro universitets anseende. 
Örebro universitet är en av landets största arbetsplatser om antal studenter räknas in. Genom att 
Sodexho samarbetar med Örebro universitet får de en mycket starkt referens när de ger ut offerter 
vilket ökar Sodexhos anseende. Wieweg ser inga risker i att Örebro universitet samarbetar med 
kommersiella företag men han påpekar att  samarbetet måste gynna båda parter om detta sker har 
universitet allt att vinna på detta då universitet blir konkurrenskraftigare.

Robotdalen

Robotdalen är ett forskning och utvecklingsprojekt inom området robotik och automation. Projektet 
är ett samarbete mellan flera parter bland annat  Örebro universitet, Mälardalens högskola, Örebro 
kommun, Västmanland och Örebro län, ABB, Volvo och Atlas Copco. Syftet  med projektet är att  bli   
världsledande inom forskning, utveckling och tillverkning av robotbaserade automation samt stärka 
den lokala regionen. Merit Isralesson säger att tanken med Robotdalen är att göra Mälardalen till 
robotikens Sillicon Valley. Lars Ekevärn påpekar just hur viktigt det är för näringslivet i regionen att 
projektet finns och att universitet föröver mycket viktig kunskap  till företagen, något som även 
Israelsson menar sker genom att universiteten löser företagens olika problem. Både Israelsson och 
Ekevärn säger att samarbetet inom robotdalen fungerar mycket bra och samarbetet stärker de 
inblandades anseende och kunnande. Ekevärn anser att  tillsammans kan parterna uppnå ett resultat 
som skulle vara omöjligt för varje enskild part att nå. Det finns reglerat hur mycket resurser alla i 
samarbetet ska avsätta för projektet och alla räknar med att Örebro universitet levererar sin del. 
Kommunen och samhället bidrar främst med pengar medan universitet bidrar med kunskap. 
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Israelsson menar att Örebro universitet måste marknadsföra Robotdalen mer till både allmänheten 
och företag, detta skulle öka Örebros anseende inom teknik området. Att Örebro universitet nu inte 
har någon stark teknikbas är något både Ekevärn och Israelsson är överens om.

Inkubera

Inkubera är inkubator som ska hjälpa till att utvecklat idéer och innovationer till kommersiella 
produkter. Inkubera är inte en vinstdrivande organisation utan finns till för att stödja utveckling och 
entreprenörskap i Örebro län. Inkubera finansieras av offentligverksamhet bland annat av Örebro 
kommun, Regionförbundet och Örebro universitet. Många av idéerna och innovationerna kommer 
från Örebro universitets forskning vilket har lätt  till att  ett samarbete har skapats mellan de båda 
organisationerna menar Israelsson. Inkubera samarbetar ofta även med Örebro universitets studenter 
och hjälper dessa när de har en affärside som de vill utveckla kommersiellt. Inkubera och Örebro 
universitet bedriver ingen konkurrerande verksamhet utan båda organisationerna har olika uppgifter, 
Israelsson menar att detta gör att båda parter har allt att vina på ett  starkt och nära samarbete och 
inget att förlora. Genom samarbetet skapas en symbios som leder till att de båda organisationernas 
och även regionens anseende stärks.

Linde Material handling AB

Linde Material handling AB är ett Tyskt företag som ägs av Kion Group och tillverkar hydraulik för 
mobila enheter och materialhanterings utrustning. Huvudkontoret i Sverige ligger i Örebro där 
verksamheten främst går ut på att sälja och anpassa truckar för den Svenska marknaden. Samarbeta 
med Örebro universitet är relativt nytt och har funnits i två år. Projektet startades på begäran av en 
kund. Samarbetet består av ett gemensamt forskningsprojekt som kallas Malta och handlar om  
automatiserad robotstyrning. Projektet har många olika medlemmar och finansieras bland annat av 
KK-stiftelsen.  Det tog ett  tag för Linde att komma in i samarbetet med Örebro universitet och 
förstå hur universitet fungerar och arbetar men nu är de mycket nöjda med samarbetet. Linde 
hävdar att ett företag fungerar annorlunda en ett universitet men kommunikationen i samarbetet  har 
varit  mycket bra och öppen. För Lindes del hoppas de att projektet leder fram till något de kan 
utnyttja kommersiellt. Göran Nylen säger också att forskningsprojektet har varit en viktig första 
kontakt med Örebro universitet och nu ser de bara möjligheter hur samarbetet med Örebro 
universitet skulle kunna utvecklas. Linde samarbetar mycket med universitet i Tyskland och 
England kan mycket väll tänka sig att ge Örebro specifika uppdrag i framtiden om de upplever att 
kompetensen finns där. Linde medger att det  finns en viss lojalitet till Örebro universitet  då deras 
huvudkontor ligger i samma stad och väldigt nära Örebro universitet. De påpekar att just närheten 
betyder mycket  för Linde i samarbetet med Örebro universitet. De krav som Linde hade på Örebro 
universitet i forskningsprojektet Malta var att Örebro universitet uppfyller det som lovats när 
projektet planerades. Nylen upplever inte att Örebro universitet har några krav på Linde, detta 
tycker han är synd då universitet borde vara mer tydliga med att kommunicera vad de vill uppnå. 
Linde som har stor erfarenhet att forska tillsammans med andra universitet anser att det inte är 
några problem att avgöra hur forskningen får användas efter som det alltid finns avtal som reglerar 
detta. Linde ser inga direkta risker att samarbeta med ett universitet, dock upplever de att saker 
tenderar att dra ut mycket på tiden i sådana samarbeten. Det upplevs ofta som ett problem att det tar 
så lång tid att få tillbaka något konkret från ett samarbete med ett universitet tycker Nylen. 
Kommersiella företag har ofta inte tid att vänta för de blir då i från sprungna av sina konkurrenter. 
Det är även viktigt att det finns substans bakom när Linde går in och samarbetar med ett  universitet. 
Samarbetet måste leda fram till något konkret och användbart. Båda parter i samarbetet måste vara 
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tydliga med vad de vill uppnå med samarbetet. Linde ser inte heller någon risk med att de får några 
negativa associationer från samarbetet med Örebro universitet.

Nedan presenteras den empiriska data om universitet som erhållits av Göran Nylen och Göran 
Wieweg. Den empiriska data som erhållits av Lars Ekevärn presenteras i under kategorin kommun 
och Merit Israelssons empiriska data presenteras under kategorin ledning. Detta då både Israelsson 
och Ekevärn representerar flera kategorier.  

Universitet

Både Nylen och Wieweg ser universitet som en plats som utbildar studenter och Wieweg påpekar 
att  det viktigaste är att universitet utbildar studenter till något som marknaden efterfrågar och inte ut 
till arbetslöshet. Wieweg anser också att ett universitet ska medverka till att samhället utvecklas. 
Nylen menar att det  är viktigt att universitet ses som vilket företag som helst där rektorn ska axla 
VDns roll. Ett universitet  har precis som ett företag specifika avdelningar som har specifika 
uppgifter att  sköta. Universitetet måste drivas som ett kommersiellt företag med en budget som 
absolut inte får överskridas. Om ett universitet måste be om mer pengar skadas dess anseende och 
ger en oseriös stämpel som antyder att universitet inte klarar av att sköta sin egen ekonomi. Om 
universitet klarar att hålla sin budget upplevs universitet mer pålitligt och som företag vågar 
samarbeta med. Drivs universitet som ett  kommersiellt företag kommer det leda till att kvaliteten 
ökar både på studenterna och forskningen eftersom universitet blir mer kostnadseffektivt och 
utnyttjar resurserna på bättre sett. Det viktiga när en organisation ska styras är att det finns en 
positiv anda. Konkurrensen tror Nylen är mycket bra för ett universitet, precis som för alla 
organisationer, då det leder till att universitet tvingas tänka framåt och att utvecklas.

Nylen menar att ett universitets anseende speglas av studenternas kvalitet och hur starka företag 
som är knutna till universitet. Varken Nylen eller Wieweg tror att  det behöver vara bättre kvalitet på 
äldre universitet men Nylen säger att studenter från ett äldre universitet med högt anseende tags mer 
på allvar. Studenter från ett universitet som befinner sig på nedre halvan får en negativ stämpel på 
sig även fast de inte förtjänar det. Han menar även om att har universitet ett  gott anseende ökar 
chanserna för studenterna att få bättre arbeten. Om forskningen tags på allvar beror inte på vilket 
rykte universitet har utan hur duktiga de är på det specifika ämnet som forskningen presenteras 
inom menar respondenterna. Nylen påpekar dock att om ett universitet har dåligt rykte inom något 
område speglar det av sig även där universitet är framstående.

Örebro universitet

Wieweg tycker att Örebro universitet har ett gott anseende. Wieweg anser att Örebro universitet har 
en ungdomlig strävan att hela tiden bli bättre och att konkurrera med de äldre universiteten. Något 
som ökar Örebro universitets anseende menar Wieweg är högstatus utbildningarna Jurist  och 
Civilekonom. Han menar också att  något som gör Örebro universitet unikt är universitets stora bred 
på utbildningar. Nylen anser att Örebro universitet är okänt och de enda som Linde visste om 
Örebro universitet innan samarbetet var dess placering och att de är duktiga inom robotik och 
automation, något som de även är kända för utomlands i vissa kretsar. Wieweg tror att Örebro 
universitet har ett mycket gott rykte i omvärlden, det motiverar han med att det studerar så många 
utbytesstudenter på Örebro universitet och alla som han pratar med har nästan bara positivt  åsikter 
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om universitet. Nylen tror att  Örebro universitet befinner sig i mitten på skalan bland svenska 
universitet.

Nylen och Wieweg upplever Örebro universitets logotyp som väldigt fyndig efter som den 
innehåller många olika element. Wieweg får associationer till Örebro kommun, Svartån och Örebro 
Slott. Wieweg tycker att byggnaderna och atmosfären på campus är välplanerad och tycker det är 
mycket bra att de inte byggt universitet på höjden. Wieweg upplever att vissa byggnader är bättre en 
andra men att lite mer färg inte skulle skada. Han upplever också att kårhuset sticker ut på ett 
positivt sätt. Både Nylen och Wieweg associerar Göran Persson till Örebro universitet och 
händelsen när han fick sin doktorshatt, Wieweg ändå ser det som något positivt. Wieweg tycker att 
Carl Jan är en viktig symbol för Örebro universitet och skapar mycket positiva associationer så som 
drivkraft.

Wieweg tycker att  media framställer en positiv bild av Örebro universitet, ofta är det forskning som 
presenteras i media. Nylen menar dock att det inte krävs så mycket för att media ska framställa 
något som negativt.

Örebro universitet står för rättvisa och demokrati menar Wieweg. Nylen vet inte vilka värderingar 
Örebro universitet har eller kan tänkas står för.

Synen på varumärkesbyggande

Både Nylen och Wieweg tror att läkarexamen är något Örebro universitet försöker skaffa sig för att 
bland annat öka sin status. Båda anser att skulle Örebro universitet få läkarexamen skulle det öka 
anseendet för hela Örebro universitet. Wieweg motiverar detta med att  en läkarexamen är något som 
kräver hög kvalitet och skulle Örebro få det skulle den kvalitetsstämpeln associeras till hela 
universitet. Han tror även att Örebro universitets mål att  växa och locka till sig fler studenter görs 
för att öka anseendet. Nylen tror att Örebro universitet anpassar sitt programutbud för att  på så sätt 
verka attraktivare och öka sitt anseende. Den framgångsrika robotforskningen på Örebro universitet 
tycker Nylen ökar dess anseende.

Nylen tycker att Örebro universitet  är väldigt anonyma och anser att kommunikationen utåt borde 
förbättras. De borde satsas mer på marknadsföring och att föra ut ett tydligt budskap om vad de kan 
och vad de är bra på. Som det är nu anser Nylen att företagen i Örebro universitets närhet inte vet 
vad universitet kan bidra med, skulle universitet vara tydligare med detta skulle de kunna locka till 
sig mycket mer forsknings pengar och bidrag som skulle leda till att universitets anseende ökas. Att 
örebro universitet behöver sammarbetsföretag för att  få ett starkare anseende tycker även Wieweg. 
Han tycker också det är viktigt att universitet syns utåt och för att  göra det måste universitet bland 
annat marknadsföra sig. För att klara sig i konkurrensen från andra universitet menar båda att 
resurser måste läggas på marknadsföring.

Både Nylen och Wieweg menar att det är mycket viktigt att universitet är pålitliga när de använder 
metoder för att  förbättra sitt anseende. Det universitetet lovar och kommunicerar ut måste de även 
kunna hålla. Om de inte skulle lyckas med detta påverkar det universitets anseende väldigt negativt. 
Wieweg påpekar att tydligheten är otroligt viktig då val av studieplats kan avgöra en individs 
framtid.
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Wieweg menar att de omorganisationer som gjorts på Örebro universitet för att kunna satsa mer 
pengar på forskning och på så sätt öka sitt anseende genom att administrativa kostnader minskas har 
inte har varit lyckade. Wieweg som pratar med fakulteten varje dag har fått en bild av att många 
anställda på Örebro universitet känner undanknuffade och dåligt  behandlade. Detta tror Wieweg 
istället leder till sämre kvalitet på och forskning och undervisning. 

Intressenter

Både Nylen och Wieweg anser att studenterna är universitets viktigaste intressent och universitet 
finns till för dessa. Nylen säger att de övriga intressenter ett universitet har är svårare att rangordna.

Örebro kommun

Örebro kommun har ett gott rykte anser både Wieweg och Nylen. De båda är överens om att Örebro 
universitet är en viktig intressent till Örebro kommun då universitet lockar mycket studenter till 
kommunen. Wieweg menar att kommunens uppgift är att  studenterna ska trivas i Örebro, gör 
studenterna det stannar de kvar och betalar skatt och gör av med pengar i det lokala näringslivet. 
Han tycker att universitet har ett storebror förhållande till kommunen och att kommunen är mer 
beroende av universitets anseende en tvärtom. Nylen menar att  universitet är viktigt  för det lokala 
näringslivet i kommunen och det skulle vara en katastrof om universitet skulle försvinna.

4.4.1 Visual Card Sorting med samarbetsorganisationerna

Vilka metoder anser du vara lämpligast och effektivast för att stärka Örebro universitets 
anseende? rangordna alternativen

Båda respondenterna har placerat öka kvaliteten på grundutbildningen och utexaminerade studenter 
som de effektivaste metoderna för att  stärka Örebro universitets anseende på. Wieweg menar att 
lyckas inte universitet med det spelar de övriga alternativen ingen roll. Något som även Nylen 
menar då han påpekar att just kvaliteten är A och O.

Framgångsrik forskning och kända professorer samt klättra i rankinglistor placeras av båda 
respondenterna högt upp. Wieweg menar att det är så universitet  marknadsför sig utåt. Något som 
Nylen även anser då han menar att framgångsrik forskning höjer ett universitets status och effekten 
av detta är att universitet klättrar i rankning listor.

Nylen och delvis Wieweg framhåller vikten för Örebro universitet  att knyta till sig starka 
samarbetsföretag. Nylen menar att Örebro universitet måste vidga sina vyer, Örebro universitet 
måste använda sig av både praktisk och teoretisk data för att lyckas nå en hög kvalitet på forskning.

Kommersiell reklam, associeras med kända personer och programutbud råder delade meningar om 
dess effektivt för att stärka Örebro universitets anseende.

Utveckla studentlivet och campus anser båda respondenter är viktigt för att studenterna ska trivas 
dock skulle inte Örebro universitets anseende öka speciellt mycket.
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Nyhetsbevakning av universitet samt höga antagningspoäng tror inte respondenterna skulle stärka 
Örebro universitets anseende speciellt mycket. Nylen menar att höga antagningspoäng blir är en 
bieffekt av kvaliteten på grundutbildningen.

Rangordna de olika beståndsdelarna av ett universitets anseende efter vad du anser viktigast?

Hög kvalitet på utbildningar samt kvalitet på forskning anser båda respondenter är de viktigaste 
beståndsdelarna av ett universitets anseende. Wieweg menar att det är grundstenarna i ett 
universitet. Nylen anser att dessa skapar ett bra rykte och gör så att  studenterna lättare får ett bra 
arbete.

Nylen tycker att innovation och entreprenörskap samt starka samarbetsföretag också är mycket 
viktig beståndsdel. Detta skapar en flexibel och kreativ miljö som resulterar i kvalitet på forskning. 
Wieweg anser dock att  de inte är relaterade till universitets huvudsyften och placerar därför inte 
alternativen speciellt högt upp.

Båda respondenterna placerar Image/associationer, pålitlighet och värderingar i mitten. Nylen säger 
att det är viktigt att universitet går att lita på.

Byggnader och campus samt symboler anser respondenterna vara de minst viktiga beståndsdelarna 
av ett universitets varumärke.

Rangordna de olika alternativen för ett universitets syfte efter vad du anser viktigast?    

Driva forskning och vetenskapen framåt samt utbilda och förbereda studenter inför arbetslivet 
tycker de båda att det är viktigaste syftet för ett universitet. Wieweg menar att det är därför 
universitet bildades.

Öka välfärden är också ett av universitets främsta syften anser respondenterna. Wieweg menar dock 
att det oftast uppfattas som ett mer sekundärt syfte.

Stödja det lokala näringslivet tycker de båda respondenterna är något ett universitet bör göra och 
detta placeras högt.

Fostra studenter till fria och kritiska tänkare samt öka globaliseringen, freden och det 
mångkulturella samhället placeras i mitten av de båda respondenterna, det anses vara ett sekundärt 
syfte för ett universitet

Skapa goda rykten och öka statusen för landet placeras högt av Nylen men lågt av Wieweg. Wieweg 
menar att det inte är ett  enskilt universitets uppgift utan det blir resultatet av alla landets universitet 
tillsammans. 

Skapa arbeten på universitet placerar de båda respondenterna sist. Wieweg menar att det är inget 
syfte ytan en positiv effekt.

Rangordna följande universitet efter styrka i anseende

Harvard placeras högst upp av båda respondenter då det är mest känt och har högst status.
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Wieweg placerar New York university näst högst upp  efter som ”New York är New York”. Nylen 
placerar New York university i mitten fast han påpekar att han inte har hört talas om universitet  men 
att staden var avgörande i placeringen.

Uppsala och Lund placeras högst av de svenska universiteten. Wieweg menar att de är gamla 
universitet där städerna är uppbyggda kring universitet. Nylen menar att de är universitet som 
producerar kvalitet både på studenter och i forskning.

Sedan placerar de båda respondenterna Stockholm och Linköpings universitet. De anser att dessa 
universiteten ligger på samma nivå. Wieweg anser att mycket i Stockholms universitets anseende 
beror på att det förknippas med Sveriges huvudstad. 

Efter det placerar de båda respondenterna Örebro och Umeå universitet. Wieweg menar att  Örebro 
universitet har det högsta anseendet bland de nya universiteten men att Umeå har aningen bättre 
anseende en Örebro.

Sist placerar de båda respondenterna Mittuniversitet  och Karlstads universitet. Wieweg menar att de 
är två nya och okända universitet.

Rangordna de olika intressenterna efter hur betydelsefulla ni anser de vara för ett univeristet

Båda respondenterna har placerat  studenter, staten och kommunen som de tre viktigaste 
intressenterna för ett universitet. Nylen menar att  kommunen och staten är beroende av den kunskap 
som studenterna skapar. Wieweg menar att staten är viktig efter som den ger universiteten dess 
intäkter.

Sedan placerar båda respondenter fakulteten. Wieweg menar att det  är de som bygger universitet 
inifrån.

Sammarbetsföretag placerar båda i mitten. Wieweg menar att det är viktigt för ett universitet att 
skapa bra relationer och nätverk med omvärlden.

Övrig Personal, media, lokala intressenter, allmänheten och volontärer anser de båda 
respondenterna inte vara lika viktiga för universitet som de andra och dessa placeras sist.

4.5 Semi-strukturerad intervju med kommunen/ landstinget

Lars Ekevärn, Näringslivschef Örebro kommun 
Kerstin Färm, Forskningsledare, Regionsförbundet Örebro
Fredrik Högberg, Projektledare, Regionsförbundet Örebro

Örebro kommun

Örebro kommuns största central ort  är staden Örebro. Örebro stad har långa traditioner och fick sina 
stadsrättigheter för över 700 år sedan. I Örebro kommun bor ca 130 000 människor och gör 
kommunen till Sveriges sjunde största kommun. Sedan 1999 är Örebro en universitetsstad. 
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Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet är ett samverkansorgan för Örebro läns landsting samt de tolv kommunerna som 
ingår i Örebro län. Organisationen främsta uppgift är att bedriva utvecklingsarbete i form av tillväxt 
och ökad kvalitet inom regionen.

Universitet

Alla tre respondenter nämner att ett universitet är en institution som ägnar sig åt undervisning och 
forskning. Ekevärn benämner universitet som en kunskapsfabrik och poängterar att kontakt med 
omvärlden är mycket viktigt för ett universitet. Vidare menar respondenten att universitet  är en 
positiv kritiskt kraft som kan lyfta fram avigsidor då de inte är styrda av ett vinstintresse. Även 
Färm håller med om att universitet  måste föra en dialog med det omgivande samhället vilket hon 
upplever att universiteten idag inte gör i tillräckligt stor utsträckning, forskning måste komma till 
nytta och inte enbart vara till för forskarens skull. 

Ett universitets främsta syfte menar Högberg är att  hålla en hög kvalitet  på sina utbildningar, det 
räcker inte att enbart locka studenter utan kvalitetsstämpeln är det centrala. Färm menar att ett 
universitets främsta syfte är att forska, utbilda och att sprida kunskapen till det omgivande 
samhället, att samverka med det omgivande samhället är också en central uppgift. Ekevärn säger att 
utöver utbildning och forskning är ett universitets främsta syfte att  förse landet och regionen med 
kompetent medarbetare. Han trycker även på att de måste vara självständiga och vid sidan av att 
betrakta och ge sina synpunkter på vad som händer i samhället. 

Samtliga respondenter upplever konkurrensen mellan universiteten som hög. Färm menar att den 
ökning av universitet och att  alla ges en möjlighet att studera varit både positiv och negativ, 
självklart är det positivt att alla får möjligheten att studera men det kan också leda till att  vissa 
studerar för att de inte har något annat att göra vilket kan vara negativt då dessa eventuellt inte är 
motiverade. Vidare menar Färm att konkurrens är bra om universiteten konkurrerar om att vara så 
tillgänglig, öppen och erbjuda så bra utbildningar som möjligt. Om konkurrensen istället leder till 
att  universiteten ska ha den mest  excellenta forskningen och därav fokuserar på smala områden och 
forskningen bara är intressant för de som skapar den är det negativt. Ekevärn tror att  det kan spela 
en viss roll vilket universitet examen är ifrån när en student sedan ska söka jobb, Ekevärn tror även 
det till viss del kan vara avgörande hur forskningen ses beroende på vilket  universitet den kommer 
ifrån. Speciellt kan universitetets anseende vara viktigt när forskningsanslag fördelas. 

Ekevärn upplever att de högre utbildningarna spelar i olika divisioner. Detta tror han kommer leda 
till att positionering blir oerhört viktigt, men det kommer ändå finnas olika klasser av universitet. 
Även Högberg tror att positionering kommer bli oerhört viktigt för universitet i framtiden, det 
fungerar inte att vara för spretig utan att fokusera på spetskunskap blir viktigare. Högberg tror även 
att för att klara konkurrensen är det inte enbart universitetet som är viktigt utan även omgivande 
faktorer spelar en viss roll. Universitet står inte helt på egna ben utan är en integrerad del i regionen 
och det är den som måste vara konkurrenskraftig. 

Örebro Universitet
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Styrkor för Örebro universitet som Ekevärn nämner är viljan, entusiasmen, ungdomen och kanske 
också bredden på utbildningar. Färm menar att styrkorna är att  de utvecklats väldigt mycket de 
senaste 10-15 åren, både inom forskning och utbildning samt tillgänglighet. Svagheten med Örebro 
universitet upplever Ekevärn och Högberg är att det inte har en tillräckligt tydlig position. Ekevärn 
säger att framförallt i framtiden är det viktigt att bli spretigare åt något håll. Färm menar att 
svagheten är att Örebro universitet inte är tillräckligt öppen för att ta in förslag och åsikter från 
omvärlden, de borde föra en starkare dialog med omvärlden. Färm upplever det som att  Örebro 
universitet försöker positionera sig mot vissa områden som läkarutbildning och teknik, detta 
upplevs personligen som synd då de istället borde positionera sig mot det de redan har och är duktig 
på, inte på det de skulle vilja ha. 

Omvärldens syn på Örebro universitet uppfattar Färm som ett  ”mellan” universitet, de är inte det 
med mest prestige men inte heller de med minst. Högberg tror att  Örebro universitet har 
möjligheten att  komma långt men för tillfället är de relativt okänt. Ekevärn tror att uppfattningarna 
om Örebro universitet skiljer beroende på vilken relation som de har till universitetet, men generellt 
menar han att det inom alla organisationer finns en tilltro till att de är mer välkänd än de faktiskt  är 
vilket även gäller för Örebro universitet. Ekevärn säger även inom målgruppen blivande studenter 
har Örebro universitet ett bra rykte, detta förklarar respondenten med att det  finns en bostadsgaranti, 
det är en bra stad storleksmässigt och att flytta till när blivande studenten ska flytta hemifrån för 
första gången. Att det finns ett bra rykte syns i att  andelen förstahandssökande är högt och det finns 
ett bra söktryck. Ekevärn säger dock att på det stora hela är Örebro universitet relativt okänt.

I konkurrensen menar Högberg att Örebro universitet klarar sig bra jämfört med andra universitet 
eller högskolor i samma storleksklass. Han anser att det är en bit kvar för att nå upp  till de större 
universiteten. Färm menar att i konkurrensen kan Örebro universitet klara sig väldigt bra om de 
fokuserar och specialiserar sig på det som de är bra på, och inte försöker ta upp konkurrensen med 
prestige ämnen som de inte har hög kompetens i utan endast vill satsa på dessa för att de har hög 
status. 

Färm säger att Örebro universitet har både en stark privat och professionell betydelse, hon har 
studerat där och utan samarbetet  med Örebro universitet skulle hennes jobb inte vara meningsfullt. 
Färm säger sig dock inte ha någon speciellt lojalitet  till universitetet, skulle det finnas något annat 
universitet som fungerade bättre är det dit hon skulle vända sig. 

Färm menar att Örebro universitets byggnader ger ett blandat intryck. Långhuset är inte speciellt 
imponerande men Musikhögskolan och Prisma huset är fina. Högberg säger att byggnaderna är helt 
ok men de ger inga direkta associationer. Att universitetet och campus är samlat på ett ställe istället 
för att vara utspritt över hela staden som det är inom vissa andra universitet  menar respondenten är 
bra, det leder till en helt annan typ  av miljö. Ekevärn upplever campus området med sina vita 
byggnader som en vit oas. Vidare menar han att husen generellt är fräscha och av hög kvalitet och 
upplever campus som en positiv miljö, det är dock synd att  det ligger så långt från centrum. Något 
annat som är negativt är det gula prisma huset som respondenten anser också borde vara vita.

Örebro universitets logotyp säger sig Färm och Högberg inte ha reflekterat speciellt mycket över, 
Högberg säger att den inte är något speciellt och känns relativt neutral och Färm menar att den är 
ok. Ekevärn upplever logotypen däremot som gammeldags och tycker att den påminner om den 
logotyp  som Örebro kommun hade på 1800-talet. För att vara ett ungt och modernt universitet 
menar Ekevärn att de försöker efterlikna de äldre universiteten i för hög grad, det  gäller inte bara i 
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logotypen utan även i andra traditioner och ritualer. Respondenten tror det  istället vore bättre att 
vara mer modern i sina traditioner och ritualer. 

I media, och då framförallt lokal media tycker Färm att Örebro universitet ges en relativt positiv 
bild. Det har skrivits mycket nu om läkarutbildning och generellt känns lokala media stöttande. 
Högberg upplever också att  det skrivs mycket kopplat till sjukvård och läkarutbildning men inte 
speciellt mycket om den forskning som sker på universitetet. 
Kända personer associerat till Örebro universitet säger Ekevärn är de olika rektorerna som 
universitetet haft. Ekevärn nämner även att det inte går att komma ifrån kopplingen till Göran 
Persson. Det var negativt att det upplevdes att  Örebro universitet blev ett universitet på grund av 
Göran Persson, då det istället var rätt läge och de har gjort  sig förtjänt av utmärkelsen till 
universitet. Kopplingen till Göran Persson skulle Örebro universitet klara sig bra utan.

Campus Kopparberg anser Ekevärn vara en ordentlig felsatsning och något som skadat Örbro 
universitets varumärke. Campus Grythyttan är ser respondenten dock som positivt, det förknippas 
av de flesta som ett vasst campus. Grythyttan har dock ett eget liv och förknippas inte självklart  till 
Örebro universitet men det spiller över positivt på universitetet.

Synen på varumärkesbyggande

Färm och Högberg säger att de inte har någon klar bild av hur Örebro universitet  försöker stärka sitt 
anseende. Högberg upplever dock en ökad vilja att samverka från universitetets sida vilket är ett  sätt 
att  stärka sitt anseende. Färm säger att  olika öppna föreläsningar, forskarskolor, projekt där de syns 
på stan osv, är sätt att visa upp att de finns och vad de gör. Färm tror även att försöken att få 
läkarutbildning är ett sätt att stärka sitt anseende. Färm tror även att  ledningen på Örebro 
Universitets håll tror att  de stärker sitt anseende mer om de samarbetar med företag och inte riktigt 
har insett vikten av att samarbete med den offentliga sektorn, med undantag för läkarutbildningen 
och dess kopplingar till universitetssjukhuset. Färm ser även en risk att det kan uppstå konflikter i 
samband med att Örebro universitet försöker få läkarutbildning. Andra universitet kan tycka att 
Örebro universitet inte bör få läkarutbildning, då de vill ha dessa resurser för sig själva och anser att 
Örebro universitet inte har den kompetens som krävs. 

Högberg tror att för att stärka sitt anseende är det viktigt med mycket samverkan med näringslivet 
och att  skapa den kopplingen samt att  jobba med yrkesutbildning och praktikplatser. Ett universitet 
lever inte av sig själv, det är en del av samhället och de måste samverka. Det är viktigt att inte gå 
fram som en enskild spelare och anse sig själv alltid ha rätt utan istället kunna före en dialog med 
omvärlden.

Ekevärn säger att Örebro universitets sätt att stärka sitt anseende sker i att renodla verksamheten 
och fokusera på det som de ska göra. De strävar efter hög kvalitet på det de gör och de arbetar 
målmedvetet på att  vässa verksamheten och kvaliteten i det som de levererar. Det som sedan inte är 
universitets uppgift försöker de att inte lägga sig i. 

Kunskap  skapas alltid i ett  sammanhang säger Ekevärn. Idealet är att sammanhanget inte ska 
påverka den kunskap  som skapas, det ska inte vara osjälvständiga val. Det finns dock en poäng att 
kunskapen efterfrågas. Det bör finnas en del som är grundforskning som ingen efterfrågar då den 
behövs men det måste också skapas kunskap som kommer till nytta. En balans mellan dessa är 
viktigt.
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Att konflikter uppstår när universitet försöker stärka sitt  anseende kan Ekevärn mycket väl tänka 
sig. Det kan vara att de försöker hitta snabba och enkla sätt att bli populär eller starta utbildningar 
som sticker ut men inte fyller kvalitetskraven. Örebro universitet har inte gjort detta i någon större 
utsträckning, men det finns många vägar att hamna fel som gör att de inte når dit de vill. Högberg 
menar att  om universiteten blir för kommersiella kan det leda till att forskare inte söker sig till 
universiteten vilket då går ut över kvaliteten.

Både Ekevärn och Färm menar att systemet med att forskare hela tiden måste söka pengar är ett 
slöseri med tid och resurser och tar bort fokus från själva forskningen. Färm menar att det borde 
finnas ett annat system för finansiering av forskning så forskare kan fokusera på forskningen. Färm 
ser även risker med att universiteten blir mer kommersiella, det finns risker att  vissa kommersiella 
organisationer då kan köpa forskningsresultat de vill. Det kräver mycket av forskarens integritet att 
inte låta sig köpas till vad som helst. Att ha en etisk kompetens och integritet blir då mycket viktigt. 
Även Ekevärn säger att det är viktigt att inte styras eller låta sig köpas av externa finansiärer. Färm 
tror att ibland tillmättes de äldre universitetens forskning större betydelse. Samtidigt bedrivs det 
ibland minst lika bra forskning vid de mindre universiteten. Detta är de mindre universitetens sätt 
att  hävda sig och deras möjlighet att  få forskare till sig är att bedriva en excellent forskning. De 
måste vara innovativa och nyskapande för att locka folk som söker deras tjänster. I de äldre 
universiteten är det status bara i namnet. Då behöver universitet inte vara lika ”på”.

Färm säger även att behöva jaga studenter för att få pengar är en fråga om kvalitet och kvantitet. 
Ska universitet bara anta många studenter som sedan inte klarar av studierna och hoppar av får de 
konsekvenser. Även Ekevärn säger att detta är ett dilemma. 

Ytterligare en konflikt som Färm ser är att olika akademier känner att de inte lyssnas på och de 
synpunkter de har inte uppmärksammas och större vikt läggs vid andra akademier. 

Färm själv upplever att de som skapar konflikter är trögheten i strukturerna och långsammeten i att 
tillgodose behov som är frustrerande för de som väntar på att få ett en utbildning eller ett inslag i en 
utbildning som de anser viktig och sen blir det ändå inte alltid så bra i praktiken.

Metoder som är lämpliga för att stärka ett  universitets anseende är att ha en hög kvalitet på 
utbildningar och forskning samt att ha en bra student och personal politik säger Färm. Att vara på 
och ta hand om de människor som finns i systemet är viktigt. Även att ha ett bra samarbete med det 
omgivande samhället. Det handlar både om offentlig sektor och privata företag, De måste gå i takt 
med omgivningen.

Det metoder som känns mest sympatiska för att stärka ett universitets anseende är att positiva och 
riktiga resultat syns i tidningar, tv och annan media säger Ekevärn. Det blir i form av ”det här har de 
gjort på det här universitetet”. Även vederhäftig information som berättar om utbildningarna 
upplevs som lämpliga metoder. Det universitet bör fokusera på är att sända ut positiva signaler som 
handlar om utbildningar, forskning, lyckosamma samarbetsprojekt, högt tryck på ansökningar och 
utbildningar som är överfyllda.

Att vara konspiratorisk i sin marknadsföring säger Färm inte är lämpligt. Färm ser även en risk att 
forskning och undervisning kan styras in på lönsamma områden som kanske inte är direkt 
nödvändiga för samhället. Det kan leda till att nödvändiga delar tas bort för samhället efter som de 
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inte kan betala, exempelvis offentlig sektor. Ekevärn säger att allt  som är mer yta än innehåll är 
olämpligt, universitet bör hålla sig undan billiga trick för att locka studenter. 

Samarbeten

Ekevärn säger att samarbeten med kommersiella företag är i grunden positivt. Det måste dock 
finnas bra spelregler för detta. Normalt brukar forskning vara öppen, offentlig och synlig. I beställd 
forskning finns det en risk att det leder till affärshemligheter som ägs av beställaren, det kan på sikt 
vara ett problem. Kunskap som skulle ge en större innovationskraft om fler fick tillgång till kan då 
hållas inom ett företag vilket är negativt om samhället som helhet skulle tjäna på att få tillgång till 
kunskapen. Om ett företag betalar för att någon ska göra något är det dock mycket begärt att alla 
sedan ska få tillgång till det. Det påverkar hur mycket företagen vill satsa. Om det sker i för stor 
utsträckning är det negativt och universitetet blir någon som utför beställningsforskning till enskilda 
företag. De krav som bör ställas är att universitet får ha kvar sitt  oberoende säger Ekevärn, 
huvuddelen av resultatet bör vara tillgängligt  offentligt. Det kan finnas delar som kan vara privat 
men det bör bestämmas innan. Ekevärn tror även att anseendet kan skadas om det uppfattas som 
väldigt mycket slutna rum eller att någon betalat  universitetet för att göra saker. Det finns ett 
dilemma i att använda resurser som egentligen är till för hela universitetet och då även ska ge 
resultat som gynnar omvärlden till privata företag. 

Ekevärn tror även att  om samarbetsföretag får negativ publicitet eller rykte kan det spilla över till 
universitetet, det är då viktigt att  vara tydlig med hur samarbetet ser ut och att  samarbetsföretaget 
inte driver universitetets verksamhet. Det är viktigt att definiera vad de olika parterna gör i sådana 
samarbeten. 

Färm och Högberg som båda jobbar inom regionförbundet Örebro upplever att samarbetet  med 
universitetet fungerar bra. Färm upplever dock processer och strukturer inom universitetet som 
tröga. Högberg säger även att en problematik är att utbildningarna inom universitetet  inte är 
synkroniserade mot vad näringslivet efterfrågar.

Intressenter

Färm och Högberg säger att de ser de viktigaste intressenterna ur sitt perspektiv, de är då offentlig 
sektor och de företag och verksamheter som finns i regionen. Färm påpekar att även andra områden 
än de regionala kan vara viktiga, finns det en specifik inriktning eller spetsforskning är det mer än 
bara den regionala sektorn som kan ha nytta av resultaten. För basforskning och utbildning är det 
troligt att liknande kunskap även finns på andra ställen och då blir det regionala viktigare. 

Ekevärn säger att universitetets finns till för samhällets skull, det bidrar till sammetsutvecklingen på 
sikt. De är delaktig i utveckling, kulturarv, forskning och att flytta en forskningsfront framåt som 
inte direkt är kommersiellt  gångbar. Andra intressenter är de som ska anställa de utexaminerade 
studenterna, de är intresserade av att  få bra medarbetare med både konkret kunskap och en nivå som 
gör att de kan ifrågasätta och se saker i system och strukturer samt ett kritiskt förhållningssätt till 
kunskap och resultat. 

Örebro kommun
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Det finns en stark koppling mellan Örebro universitet och Örebro Kommun säger Ekevärn. Örebro 
universitet granskar en hel del av kommunens jobb, kommunen har då efterfrågat det då det  ger en 
möjlighet för någon vid sidan av att  ge kritik. Kommunen är även med och stöttar universitetet, 
exempelvis i en forskarskola som handlar om den offentliga sektorn där de betalar 
doktorandtjänster.

Örebro universitet är en viktig aktör för regional utveckling och samarbetet med universitetet är 
viktigt  för regionkontoret. Regionkontoret  har bland annat gett universitetet specifika 
uppdragsutbildningar. Regionkontoret stöder även forskningsprojekt och doktorander.
Färm tror att  ett starkt samarbete med regionförbundet skulle kunna öka universitetets anseende. 
För att  forskningen och utbildningen ska bli så bra som möjligt måste universitet ha en kontinuerlig 
dialog med omvärlden vilket de kan ge.

Färm tror att kommunen och universitetet har stor betydelse för varandra, och kan ha ett stort utbyte 
av varandra. Bara för Örebro kommun att säga att Örebro är en universitetsstad är viktigt. Att  det 
finns så mycket studenter är viktigt för kommunen och att försöka behålla dessa vore mycket 
positivt. Färm tror även att universitetet är viktigare för kommunen än tvärtom. Högberg tror också 
att  Örebro universitet har mycket stor betydelse för kommunen. Båda är viktiga för varandra men 
måste han hårdra det, är det viktigast för kommunen att  ha universitetet  säger han. Ett  universitet 
drar till sig folk, utifrån universitet skapas kompetens som kan sugas upp av regionen och leda till 
att  nya företag skapas. Universitet är som en motor för kommunen. Ekevärn som arbetar inom 
kommunen säger att det finns många kontaktytor mellan kommunen och universitetet. I vissa fall är 
kommunen också delaktig i utbildningar och ordnar praktikplatser till studenter. 

Ekevärn säger även att Örebro kommunen och Örebro universitet nästan bara påverkar varandra 
positivt. I olika tidningsartiklar där Örebro nämns går det att identifiera att de 20-30 % som är 
positiva handlar om universitetet. Från kommunen har de en stor nytta av universitetet, det kanske 
är den enskilt viktigaste aktören om kommunen själv bortses för bilden av Örebro säger han.

Att stärka samarbetet mellan kommunen och universitetet  är något som det arbetas aktivt för. Dock 
måste samarbetet utformas så att båda parter har nytta av det. I den mån kommunen kan påverka 
försöker de alltid mäkla ihop  universitetet med företag, branscher och människor. Från kommunen 
ser de en fantastisk potential i den kunskapsfabriken universitetet är men framförallt att det kommer 
så mycket studenter till kommunen. Dessa kanske kan stanna kvar och är en otrolig möjlighet för 
kommunen och näringslivet att rekrytera medarbetare som då redan är på plats. Ekevärn tror dock 
att många företag inte insett vilken potential universitet har och vilka möjligheter det ger.

Ekevärn ser också ett viktigt samspel mellan universitetet och staden. Universitetet är delvis 
beroende av att  också staden är attraktiv för att locka studenter och personal. Kommunen ger direkt 
inga resurser till universitetet men de är med och finansierar olika samarbeten. Exempelvis 
samarbetar de i arbetet att  universitetet ska få en läkarutbildning då det inte bara skulle stärka 
universitetet utan även kommunen och universitetssjukhuset. Kommunen kan även bidra med 
mycket annat än ekonomisk hjälp, exempelvis fungera som kontaktskapare och hantera politiska 
frågor.

Ekevärn menar sen att det finns en ömsesidighet i de avtal kommunen har med universitetet. 
Kommunen levererar sin del, och universitetet levererar intressant kunskap tillbaka. Det är ett 
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ganska ömsesidig beställar-leverans samarbete. Universitetet måste sen arbeta med sin egen 
utveckling i sin egen miljö. 

Färm säger dock att de system som används inom kommunen är snabba och de som används inom 
universitetet är tröga, detta leder till att de går i otakt. Det finns inte alltid tid till att vänta på 
universitetets långsamma processer, det är två system som krockar vilket skapar konflikter.

4.5.1 Visual Card Sorting med kommunen /landstinget

Vilka metoder anser du vara lämpligast och effektivast för att stärka Örebro universitets 
anseende? rangordna alternativen

Samtliga respondenter rankar framgångsrik forskning och kända professorer som det effektivaste 
sättet att stärka Örebro universitets varumärke. Även att öka kvaliteten på grundutbildning och 
utexaminerade studenter ses av alla respondenter som mycket bra sätt att öka Örebro universitets 
varumärke. 

Starka samarbetsföretag samt utveckla studentliv och campus placeras i mitten av alla respondenter. 
Ekevärn och Högberg menar att universitetet måste vara en trevlig och attraktiv miljö som personer 
vill komma till. Högberg anser också att universiteten är en del av ett större sammanhang och därav 
blir även samarbetsföretag viktiga. 

Programutbud rankas däremot olika av respondenterna.

Associeras med kända personer, klättra i ranking listor, genom kommersiell reklam, högt 
antagningspoäng och nyhetsbevakning av universitet tror respondenterna mindre på. Färm menar att 
klättra i rankinglistor och antagningspoäng är en konsekvens av att hög kvalitet, vilket även 
Högberg instämmer med. Ekevärn menar att  kommersiell marknadsföring inte är speciellt viktigt, 
utan den bästa reklamen är istället  människor och den synen de fått av universitetet i kontakt med 
detta eller av universitetet som helhet. 

Rangordna de olika beståndsdelarna av ett universitets anseende efter vad du anser viktigast?

Hög kvalitet på utbildningar och kvalitet på forskning rankas av alla respondenter som viktigast, de 
menar att det är grunden och det primära syftet för ett universitet.

Pålitlighet samt innovation och entreprenörskap placerar även samtliga respondenter högt, 
innovation leder till utveckling och pålitlighet är viktigt för att det måste gå att lita på att ett 
universitet håller vad som lovas.

Starka samarbetsföretag samt byggnader och campus placeras av samtliga respondenter någonstans 
i mitten, det är viktigt att skapa trivsel och samarbeten stärker universitetet.

Image och associationer, symboler, värderingar och starka traditioner tror ingen av respondenterna 
är speciellt viktiga, inte viktigare än de som placerats högre åtminstone. Ekevärn menar att  det 
imponerar mer med att vara modern och leva i tiden än att ha starka traditioner. 

Rangordna de olika alternativen för ett universitets syfte efter vad du anser viktigast?
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Utveckla studenter till fria och kritiska tänkare, driva forskning och vetenskap framåt samt utbilda 
och förbereda studenter inför arbetslivet anser samtliga respondenter vara det primära syftet för ett 
universitet. Det är grunden och det som ett universitet finns till för. 

Respondenterna anser att resterande syften är sekundära och blir bieffekter av de primära syftena.
Både Ekevärn och Färm placerar stödja och utveckla det lokala näringslivet samt skapa arbeten på 
universitet i mitten.

Öka välfärden i världen, öka globaliseringen, freden och det  mångkulturella samhället samt skapa 
goda rykten och öka statusen för landet placerar respondenterna från mitten till det minst viktigt 
syftet.

Rangordna följande universitet efter styrka i anseende

Samtliga respondenter placerar Hardvard university  först, de är internationellt känt, stort och har ett 
mycket bra anseende. 

Därefter placerar samtliga respondenter Uppsala universitet. De har en starkt tradition, är välkänt 
och upplevs ha en hög kvalitet. 

Därefter placeras Lund, Stockholm, Umeå och Linköpings universitet, med lite olika placeringar 
mellan respondenterna. Dessa beskrivs som de lite äldre universiteten med starka traditioner och 
med hög kvalitet på forskning och undervisning. 

Högberg placerar även New York university i denna kategori med motiveringen att  New York 
associeras till en attraktiv miljö. Ekevärn och Färm säger däremot att  de inte vet något om New 
York university och kan därför inte placera in det.

Örebro universitet placeras av samtliga respondenter över Karlstad och Mittuniversitetet men 
respondenterna upplever inte att de når upp till de andra universiteten som placerats högre.

Sist placerar samtliga respondenterna Karlstad och mittuniversitetet. De är de mindre och yngre 
universiteten som är svårt att ha någon bild av och de syns inte speciellt mycket. 

Rangordna de olika intressenterna efter hur betydelsefulla ni anser de vara för ett universitet

Staten placeras av alla respondenter högt, de är de som finansierar universitetet och skapar de 
förutsättningar universitet har. 

Färm placerar dock allmänheten först då det är dessa som med skattemedel finansierar universitetets 
verksamhet och ska dra nytta av den kunskap och forskning som skapas. Ekevärn och Högberg 
placerar däremot allmänheten sist.

Därefter placeras kommunen, samarbetsföretag, studenter, fakultet samt lokala intressenter. Dessa 
anses viktiga för att verksamheten på ett universitet ska fungera och vara effektiv.
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Sist placeras lokala intressenter, media, volontärer. Dessa anses viktiga men inte lika viktiga som de 
andra.

4.6 Semi-strukturerad intervju med ledningen

Respondenter:
Merit Israelsson: Vice ordförande i universitets styrelse
Niklas Jälevik: Informationsstrateg vid Örebro universitet

Universitet

Israelsson ser universitet som en kunskapsborg. Jälevik menar att ett  universitet är en organisation 
som fått sina rättigheter från staten och har ett tydligt syfte utbilda, forska och samverka med 
omvärlden. Israelsson anser att universitets viktigaste syfte är att utbilda studenter men även 
forskning är ett viktigt syfte.

Både respondenterna anser att ett universitets anseende kommer från dess kärnverksamhet att 
utbilda och forska. Jälevik menar att studenterna är ett universitets bästa ambassadörer och en god 
kvalitet på studenter ökar anseendet. En viktig grund för att skapa bra kvalitet på studenterna och 
utbildningen menar Jälevik är universitets personal, lärare och forskare. Jälevik menar att ett 
universitet måste stärka sitt  anseende på två fronter, duktiga studenter skapar ett  bra rykte hos 
allmänheten, framgångsrik forskning stärker universitets anseende inom utbildningssektorn.

De metoder universitet bör använda för att stärka sitt anseende är att synas i rätt sammanhang och 
genom personliga möten. Ett universitet bör inte använda sig av masskommunikation då detta inte 
är kostnadseffektivt menar Jälevik. 

Båda respondenterna har märkt av att konkurrensen har ökat i universitetsvärlden. De menar att 
detta beror på att universiteten konkurrerar både nationellt och globalt. Jälevik anser att 
universiteten i Europa har fått  hård konkurrens från universitet  i Asien. Han menar att det är främst 
inom forskningsområdet som konkurrensen har ökat från Asien, Europa måste hålla en lika hög 
kvalitet på sin forskning för att inte bli utkonkurrerade. Israelsson anser att universitets varumärke 
blir allt viktigare. Ett  starkt varumärke gör att  universiteten kan locka till sig mer studenter och 
forskningsmedel, detta leder i sin tur till en bättre ekonomi som skapar förutsättningar att  universitet 
kan fortsätta utvecklas. Israelsson menar att konkurrens som företeelse är lika bra för ett universitet 
som det är för andra företag. Universiteten måste se konkurrensen som en sporre för att bli ännu 
bättre. En risk inom universitetsvärlden är att  när konkurrensen ökar kan politiker ta beslut som 
snedvrider konkurrensen. En stor fördel med globaliseringen menar Israelsson har varit att de 
svenska forskarna har mer internationella kontakter och samarbeten än tidigare.

Israelsson menar att äldre universitet har mycket gratis bara för att  de är välkända och har starka 
traditioner. Detta anser även Jälevik som säger att det är stor skillnad mellan yngre och äldre 
universitet då de äldre universiteten har haft lång tid på sig att bygga upp starka verksamheter. 
Äldre universitet får då mer forskningsmedel efter som de har bättre förutsättningar att konkurrera 
om dessa. De båda respondenterna tror dock inte att kvaliteten på grundutbildningarna är bättre på 
ett  äldre universitet än hos ett yngre, Israelsson tror dock att många tror att  kvaliteten är bättre på ett 
äldre universitet. Israelsson ser en fördel för de yngre universiteten på lång sikt då hon tror att de 
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äldre universiteten lätt fastnar i gamla hjulspår och inte utvecklas med tiden. Ett ungt universitet är 
mycket flexiblare och kan lättare anpassa sig till förändringar. Jälevik tror dock inte generellt  sätt att 
yngre universitet arbetar mer med marknadsföring än de äldre.

Universitets anseende får konsekvenser när utexaminerade studenter ska söka arbeten, både Jälevik 
och Israelsson anser att studenter som tar examen från ett  universitet med ett högt anseende lättare 
lyckas få kvalificerade arbeten med hög status. De tror även att universitets anseende påverkar om 
forskningen som kommer från universitet tas på alvar. Jälevik menar dock att det som mest avgör 
hur väl forskningen tas på allvar är forskaren och forskargruppens egna anseende och inte lika hög 
grad universitet.

Örebro universitet

De båda respondenterna är överens om att Örebro universitet har haft  en enorm utveckling och 
tillväxt under de 10 åren som det varit  ett universitet. Israelsson säger att det har krävts stor 
ansträngning för att nå dit där Örebro universitet är idag och det är beundransvärt hur långt 
universitet har nått på bara 10 år. Jälevik menar att  Örebro universitet inte har samma fokus längre 
på tillväxt, utan försöker istället att etablera en stark forskningsverksamhet med hög kvalitet och 
spetskunskaper. 

Israelsson och Jälevik delar in Sveriges universitet  i två grupper Jälevik kategoriserar universiteten i 
äldre och yngre och Israelsson i division 1 och division 2. Båda anser att Örebro universitet  ligger 
bäst till i den lite sämre gruppen, men har ett tag kvar innan de kan nå upp och konkurrera med 
Linköping som är sist i den första gruppen. Inget av de andra nya universiteten i Sverige har gjort 
samma kraftiga utveckling som Örebro universitet anser Jälevik.

Jälevik menar att en stor fördel för Örebro universitet är dess geografiska läge i Sverige, det leder 
till stort upptagningsområde för studenter med närhet både till Stockholm och Göteborg.
Israelsson anser att de andra universiteten i Sverige börjat  få mer och mer respekt för Örebro 
universitet, men att det fortfarande anses som litet. Jälevik menar att många inom utbildnings 
sektorn tyvärr fortfarande ser Örebro universitet som en högskola och att det är många som inte vet 
hur långt Örebro universitet har kommit och var de faktiskt befinner sig idag. Inom vissa områden 
där Örebro universitet är starka tillexempel robotforskning, genusvetenskap  samt 
handikappvetenskap är de även internationellt kända.

Om Örebro universitets identitet säger Israelsson att de vill uppfattas som ett ungt och kaxigt 
universitet som håller en internationell kvalitet. Israelsson menar att detta är en vision som 
universitet inte riktigt har nått  än och det  inte är så konstigt att det  finns en glapp  där.  Det skulle 
vara problematiskt om de var det de ville vara. Jälevik menar att universitet under dessa 10 år haft 
en identitet som unga och nyskapande men nu vill universitet bara uppfattas som ett universitet och 
visa vilken kvalitet som verksamheten faktiskt har. Jälevik menar dock att omvärlden inte vet om att 
Örebro universitet bytt identitet.

Värderingsmässigt menar Jälevik att Örebro universitet inte ska skilja sig från något annat 
universitet. Då Örebro universitet är ungt finns värderingar att det ska vara lite mer nytänkande och 
nyskapande än äldre universitet. Israelsson tycker att Örebro universitets grundvärdering är att 
ständigt eftersträva hög kvalitet hos studenter och i forskning.
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Båda respondenterna anser att  Örebro universitet skapar associationerna kunskap  och utveckling. 
Israelsson tycker också att Örebro universitet ger associationen innovation.

Örebro universitets logotyp tycker Jälevik är en bra mix av nytänkande och tradition med starka 
signalfärger. Den skapar associationer till Örebro slott  och en vapensköld. Vidare ska det blå i 
logotypen symbolisera svartån.

Jälevik upplever Örebro universitets byggnader som fräscha och moderna, förutom L huset som 
känns alldeles för institutionell. De nya byggnaderna har fokus legat på att skapa rymd och ljus. 
Israelsson anser att flera av universitets nyare byggnader är häftiga och att universitet gör mycket 
för att skapa en trevlig och kreativ atmosfär. Israelsson menar att på sikt kommer campus att 
utvecklas och knytas ihop med Netcity, campus blir då som en egen statsdel med kvällsöppna 
restauranger och pubar.

Israelsson tycker att lokal media ofta framställer Örebro universitet negativt. Det tycker hon är synd 
då de istället borde stödja universitet. Jälevik tycker att det är medias roll att  framställa Örebro 
universitet både negativt och positivt men det som rapporteras från Örebro universitet är ofta ytlig 
och inte ger en nyanserad bild.

Israelsson tror att uppfattningen intern skiljer sig mycket i universitet beroende på vilken person 
som tillfrågas dock tror hon generellt att Örebro universitet uppfattas som en bra och trevlig 
arbetsplats. Jälevik tror också att uppfattningen skiftar inom Örebro universitet. Många i 
organisationen ser bara den delen av universitet  som de är verksamma inom och ser inte hela 
organisationen.

Jälevik associerar flera kändisar till Örebro universitet bland annat Svennis, Ulrika Knape och 
Rickard Olsson. Båda respondenter säger att de valde att  inte nämna Göran Persson då han skapar 
negativa associationer till Örebro universitet och att det är något de försöker arbeta bort.

Synen på varumärkesbyggande

Israelsson menar att det främsta Örebro universitet gör för att försöka stärka sitt anseende är att 
ständigt försöka stärka kvaliteten i alla led. Israelsson påpekar att en god kvalitet är det bästa sättet 
för ett universitet att stärka sitt anseende. Örebro universitet arbetar mycket med att lyfta fram de 
konkreta delarna i verksamheten och forskningen. Denna strävan att få ut det budskapet sker 
framför allt till utbildningssektorn då det är de som fördelar forskningsanslagen. Detta görs konkret 
genom att  lyfta fram forskning och olika projekt, detta skapar det förtroende som är så viktigt  att ha 
som universitet anser Jälevik. Jälevik menar att  universitet jobbar aktivt med att försöka skapa ett 
stort nätverk mot näringslivet och andra offentliga aktörer efter som även detta resulterar i ett starkt 
anseende. Israelsson menar dock att Örebro universitet måste bli mycket bättre på att samarbeta 
med det lokala näringslivet något som skulle stärka hela regionens anseende. Jälevik menar att 
Örebro universitet  har mycket samarbeten med näringslivet även fast det  inte är speciellt  känt bland 
allmänheten. Varje akademi har ett innovationsråd som ska verka för att skapa kontakter med 
näringslivet och den offentliga verksamheten. Innovationsråden ska fungera som externa kanaler 
och ska agera som universitets ambassadörer och föra ut universitets kunskap. Jälevik anser att om 
Örebro universitet skulle få läkarexamen så skulle det stärka universitets anseende på alla plan. 
Framför allt skulle anseendet stärkas i utbildningssektorn. Att få läkarutbildningen är något Örebro 
universitet arbetat aktivt med att få under en längre tid.
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Jälevik menar att Örebro universitet har som vision att bli ett framgångsrikt forsknings universitet 
med ett högt anseende internationellt. Forskningsverksamheten på Örebro universitet växer varje år 
och målet är att nå en 50/ 50 fördelning mellan forskning och utbildning.

Jälevik menar att det är svårt  för Örebro universitet att vara unika och inget som det  arbetas aktivt 
för att de ska bli. Det som dock är unikt för Örebro universitet är visa program och universitetets 
geografiska läge.

Israelsson anser att det är mycket svårare att arbeta och styra ett  universitets än ett  kommersiellt 
företag, då ett universitet är mer demokratiskt och det finns ingen chef som har full kontroll och kan 
säga att så här ska vi göra. För att stärka universitets varumärke internt menar Israelsson att det är 
viktigt att ha en intern förankring i det som görs och att det är tydligt vem som har ett  specifikt 
ansvar och befogenheter. Det gäller att skapa ett bra samarbetsklimat i organisationen då detta 
kommer spilla över på den övriga verksamheten. Jälevik menar att internt jobbar ledningen med att 
synas så mycket som möjligt. Han menar att det är jätte viktigt att ha en bra och tydlig 
kommunikationskanal ut i organisationen då det är viktigt att personalen ges information.

Örebro universitets hemsida är den viktigaste kommunikationskanalen anser Jälevik. Hemsidan har 
många målgrupper det gör att det är svårt att tillfredsställa alla utan hemsidan blir en kompromiss. 
Hemsidan är även det viktigaste enskilda marknadsföringsredskapet men efter som den är en 
kompromiss kan hemsidan inte spetsas. Jälevik tycker även att det är viktigt att hemsidan speglar 
trovärdighet och kvalitet.

Båda respondenterna menar att de inte aktivt arbetar med att skapa associationer mellan Örebro 
universitet och kända personer. Israelsson tror inget svenskt universitet arbetar med att skapa sådana 
associationer. Där emot menar båda att  en känd forskare kan skapa positiva associationer och 
många forskare som Örebro universitet anställer är headhuntade för att de är kända och 
framgångsrika. Associationer Örebro universitet försöker skapa menar Jälevik är att det är lätt att  få 
arbete när de har studerat på Örebro universitet. Ytterligare en association är att det finns starka 
professionsutbildningar på Örebro universitet.

Både Israelsson och Jälevik berätta att  Örebro universitet inte använder sig av idrott och idrottare 
för att stärka sitt anseende. Jälevik ser det som problematiskt om en statlig organisation som 
universitet skulle börja stödja idrott för att  öka sitt anseende då andra föreningar som inte blir 
finansierade skulle känna sig missgynnade. 

Båda respondenterna säger att  de inte satsas några direkta resurser på att  stärka Örebro universitets 
varumärke genom kommersiell reklam, utan varumärket skapas genom kvalitet  och att studenterna 
är nöjda med studieplatsen. Israelsson säger att universitet marknadsför sig i den mån de har råd och 
att den bästa marknadsföringen sker genom mun till mun marknadsföring. Jämfört med ett stort 
kommersiellt företag har universitet inga resurser alls att lägga på kommersiell reklam.

Israelsson tycker inte det finns något problem att samordna universitets akademier under Örebro 
universitet. När akademierna presenteras utåt benämns de som en del av Örebro universitet, 
exempelvis ” Handelshögskolan vid Örebro universitet”. Jälevik menar att från ledningens håll 
försöker de skapa en enhetlig bild utåt för då lyfts hela universitet, de vill att det ska upplevas som 
en styrka att bli förknippade med Örebro universitet. Jälevik menar dock att  Örebro universitets 
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akademier fungerar som under varumärken måste accepteras då de ofta är beroende av att 
positionera sig, detta blir då en känslig balansgång. Israelsson menar att Grytthyttan ofta ses som ett 
eget varumärke och förknippas mer med Carl-Jan Granqvist än Örebro universitet. Jälevik säger att 
campus Kopparberg ska läggas ner efter som det varit svårt att locka ditt studenter.

Jälevik menar att  namnen på olika kurser, program och akademier har en stor betydelse. Genom att 
bara ändra ett namn kan kursen eller programmet få betydligt fler sökande. Namn ändringarna görs 
i rent marknadsföringssyfte. Genom att byta namn kan universitetet skapa positiva associationer till 
exempel Handelshögskolan som drar nytta av Handelshögskolans starka varumärke i Stockholm 
menar Jälevik. När universitet byter namn läggs stor vikt hur det uppfattas i omvärlden säger 
Jälevik.

Israelsson menar att det finns både externa och interna konflikter som uppstår. Externt konkurrerar 
universitet om resurser och om högt anseende. Örebro har stött på problem från externa aktörer när 
de försökt utvecklat sin verksamhet  genom att få läkarexamen. De gynnar inte övriga universitet när 
ett  annat universitet får läkarexamen. Internt kan konflikter uppstå när inte alla i organisationen vill 
utvecklas och förnya sig utan gör kraftigt motstånd. Jälevik anser att konflikter lätt kan uppstå när 
universitet vill lyfta fram en del och satsa på spetskunskap då känner sig andra delar av universitet 
missgynnade. Det är en svår balansgång när universitet ska fördela sina resurser. Det gäller att hela 
tiden kunna rättfärdiga varför universitet fördelar sina resurser som det gör.

Samarbeten

Den ständiga debatten om att forskningen ska vara fri kan leda till konflikter när universitet 
samarbetar med kommersiella företag menar Jälevik. Även Israelsson antyder att  detta problem 
finns efter som när ett  kommersiellt företag har ett nära samarbete med universitet är risken stor att 
de får ett för stort inflytande över universitet. Israelsson menar också att det finns risker att 
kommersiella företag och universitet inte förstår varandras världar och hur de olika organisationerna 
fungerar och detta skapar konflikter. Jälevik anser dock inte det finns så stora risker för universitet 
att  samarbeta med kommersiella företag men han påpekar dock att det ändå är viktigt att noggrant 
analysera och välja ut sina samarbetspartners.

Israelsson menar att ett universitet har ett statligt uppdrag och får inte bli för kommersiellt för då 
kommer universitets ursprungliga syfte att försvinna. Därför kan inte universitets organisation likna 
ett  företags. Dock tror Israelsson att  när universitet går mot en ökad kommersialisering efter som 
konkurrensen ökar kommer detta leda till att universitet tvingas bli mer innovativt för att hävda sig. 
Jälevik tror dock att universitet blir mindre innovativt när konkurrensen ökar och tvingas bli mer 
resurseffektiva. Mindre resurser ger mindre möjligheter att testa nya vägar. Kommersialisering av 
universitet ser Israelsson som en möjlighet att få in mer resurser och knyta till sig samarbetspartner, 
detta kommer leda till att universitet  kan öka kvaliteten på både studenter och forskningen. 
Israelsson påpekar att den största delen av forskningspengarna kommer från näringslivet.

Intressenter

Båda respondenterna ser universitets studenter som den viktigaste intressentgruppen. Israelsson 
menar att utan dessa skulle det inte finnas något universitet. De anser också att universitet har 
väldigt många intressegrupper att  tillfredsställa. Israelsson menar att det jobbas aktivt med att skapa 
arenor och mötesplatser mellan universitet och sina intressenter. Israelsson ser näringslivet som en 
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stor och betydelsefull intressent. Jälevik ser en helhetsbild då hela samhället drar nytta av den 
kunskap som skapas hos universitet. Han hävdar också att studenter ses ofta som universitets 
kunder.

Örebro kommun

Både respondenter anser att det finns ett starkt samarbete mellan Örebro universitet och Örebro 
kommun. De båda anser att båda parter har allt att vinna av ett gott samarbete. Örebro universitet 
lockar många nya människor till Örebro kommun som leder till ekonomiska intäkter för Örebro 
kommun. Universitet är en bidragande faktor till att Örebro kommun växer och att staden utvecklas. 
Båda respondenterna är också överens om att  Örebro kommun måste göra staden trevlig att bo i. 
För ingen vill studera i en stad som är otrevlig att  bo i menar Israelsson. Hon tycker även att Örebro 
kommun måste arbeta med att skapa sig en image som studentstad. Detta är även något universitet 
försöker få kommunen att arbeta aktivt för säger Jälevik. Båda har att vinna på att den andres 
varumärke stärks. De är dock överens om att Örebro kommun är mer beroende av Örebro 
universitets varumärke än tvärtom. Örebro kommuns rykte tror Israelsson har ökat de senaste 15 
åren och att staden anses trevlig att bo och leva i. Hon tycker att Örebro kommun borde bli lite mer 
kaxigare i sin framtoning. Jälevik tycker dock att Örebro kommun är alldeles för okända på ett 
nationellt plan och måste bli tydligare kommunicera ut sitt budskap.

4.6.1 Visual Card Sorting med ledningen

Vilka metoder anser du vara lämpligast och effektivast för att stärka Örebro universitets 
anseende? rangordna alternativen

Både Israelsson och Jälevik tror att det effektivaste sättet  för Örebro universitet att stärka sitt 
anseende är att öka kvaliteten på grundutbildningen och utexaminerade studenter samt utveckla 
studentlivet och campus. Jälevik motiverar detta val med att  det har med studenternas och deras 
utbildning att göra. 

Både respondenterna anser att framgångsrik forskning och kända professorer samt starka 
samarbetsföretag också är ett mycket  bra sätt för Örebro universitet  att stärka sitt anseende. Jälevik 
motiverar detta med att det  har med universitets samverkan att göra. Israelsson anser att 
framgångsrik forskning stärker Örebro universitets anseende utåt. 

Israelsson tror att nyhetsbevakning är det mest effektiva sättet för Örebro att stärka sitt anseende 
medan Jälevik rankade det alternativet sist. Israelsson motiverar sitt val att  nyhetsbevakningen är 
den bästa reklamen då den ses som oberoende. Jälevik menar dock att det effektivaste sättet är att 
utgå från universitets kärnverksamhet och stärka den.

Israelsson tror inte att programutbudet, klättra i rankinglistorna, högt antagningspoäng är speciellt 
viktiga för att stärka Örebro universitets anseende. Jälevik tror dock att det är viktigt då framförallt 
högt anseende och programutbudet är kopplat till kvaliteten på grundutbildningen.

Att associera universitet med kända personer och använda sig av kommersiell reklam tror båda 
respendenter är det minst effektiva sättet av de alternativ som angivits för Örebro universitets att 
stärka sitt anseende. 
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Rangordna de olika beståndsdelarna av ett universitets anseende efter vad du anser viktigast?

Både Israelsson och Jälevik anser att  kvalitet på forskningen och på grundutbildningen är de som 
starkast påverkar ett universitets anseende. Detta efter som det utgör universitets grundverksamhet.

Vikten av de övriga beståndsdelarna i ett universitets anseende är de inte överens om. Israelsson 
anser att  för att få ett stark anseende bör universitet ha starka samarbetsföretag och en hög grad av 
innovation och entreprenörskap i sin organisation. Israelsson motiverar detta med att  det ligger i 
tiden och att det stärker hela region samt att det kommer bli ännu viktigare i framtiden. 

Jälevik tycker att image och associationer är viktiga beståndsdelar för ett  universitet och att de 
byggs upp  av universitets värderingar och pålitlighet. Jälevik hävdar också att  byggnader och 
campus är mycket viktigt för hur universitet uppfattas.

Rangordna de olika alternativen för ett universitets syfte efter vad du anser viktigast?

Driva forskning och vetenskapen framåt samt utbilda och förbereda studenter inför arbetslivet anser 
båda respondenterna är ett universitets främsta syfte. Israelsson anser att det är universitets primära 
syften medan de övriga syftena i sorteringen är sekundära. Jälevik anser att det även är viktigt att 
universitet fostrar studenter till fria tänkare och skaffar sig en lokal näringslivsförankring. Öka 
globaliseringen, freden och det mångkulturella samhället, skapa goda rykten och öka statusen för 
landet, skapa arbeten på universitet och öka välfärden i världen anser Jälevik är fina mål men hör 
inte till universitets kärnverksamhet.

Rangordna följande universitet efter styrka i anseende

Både Israelsson och Jälevik rangordnar universitetens olika anseende på ett liknande sätt. Harvard 
placeras högst då båda anser att det är ett  världskänt och mycket framgångsrikt universitet. Uppsala 
och Lund placerar de båda respondenterna högst upp bland de svenska universiteten. Sedan placerar 
båda respondenterna Stockholm universitet. Jälevik motiverar valet av Stockholms universitet att 
det är på grund av stadens storlek, läge och delvis för att det är Sveriges huvudstad.

Linköping, Umeå och Örebro universitet placerar respondenterna olika. Jälevik anser att både 
Linköping och Umeå är större universitet än Örebro universitet, men han ändå placerar ändå Örebro 
universitet som bättre än Umeå, eftersom Örebro universitet ligger mycket bättre till geografiskt 
samt har mer potential i framtiden.

Jälevik placerar New York efter Harvard på grund av att det står New York och det associeras till 
globalt och stort. Han påpekar dock att New York university inte ens ses som det mest 
framgångsrika universitet i New York men att han ändå placeras det som numer två i relation till de 
övriga svenska universiteten. Israelsson placerar New York universitet sist då hon aldrig hört talas 
om det.

Karlstad och Mittuniversitetet placeras sist  bland de svenska universiteten. Jälevik menar att de är 
både små och okända. 

Rangordna de olika intressenterna efter hur betydelsefulla ni anser de vara för ett universitet
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Jälevik anser att det är onödigt från universitets sida att rangordna deras intressenter efter hur 
betydelsefulla de är. Efter som de flesta av intressenterna är universitet beroende av på ett eller 
annat sätt. Israelsson delar upp intressenterna i två grupper. Den ena gruppen är de intressenter som 
universitet betjänar. Den gruppen består av studenter, kommunen, samarbetesföretag, lokala 
intressenter, allmänheten, volontärer och media. Den andra gruppen är universitets uppdragsgivare 
och universitets anställda. Den gruppen består då av staten, fakulteten och övrig personal. 
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5. Analys

I detta avsnitt analyseras insamlad empirisk data med grund i den teoretiska referensramen. 
Avsnittet inleds med att dispositionen av analysen presenteras (Fig 1.4) och förklaras. Därefter 
följer analysen som sedan ligger till grund för uppsatsens slutsatser.
   

 Fig 1.4 Analysmodell

Analysmodellen (Fig 1.4) bygger på den teoretiska modellen (Fig 1.1), analysmodellen har dock 
anpassats för att även stämma överens med empirin. Först analyseras den allmänna synen på 
universitet som varumärke. Avsnittet berör även vilken typ  av varumärke universitet är, vilka 
intressenter som finns samt vilka fördelar ett starkt varumärke kan skapa för universitetet och dess 
intressenter. Därefter följer ett avsnitt som analyserar hur universitet arbetar med 
varumärkesbyggande där olika aspekter och strategier rörande varumärkesbyggande analyseras. I 
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det sista avsnittet  analyseras image och identitet som kan ses som resultatet av 
varumärkesbyggandet. I detta avsnitt  analyseras även de olika faktorer som påverkar image och 
identitet. 

5.1 Allmänt om varumärken

5.1.1 Definition av ett varumärke

Melin (1999) beskriver hur det i engelska språket skiljs mellan trademark och brand medan 
svenskan endast använder begreppet varumärke. Örebro Universitet har en mängd olika produkter 
och tjänster som bär dess varumärke, namnen och symbolerna är juridiskt skyddade (trademark). 
Dessa är sedan laddade med associationer och värderingar, dessa tillsammans blir varumärket 
(Brand).

Ett universitet har en mängd olika intressenter och det är för dessa intressenter som varumärket blir 
betydelsefullt menar McAlexander et al (2004). Det har dock i empirin framkommit att synen på 
universitet som varumärken skiljer sig mellan respondenterna. En respondent av studenterna ser inte 
universitet som varumärken, varumärken är något som kommersiella företag använder och därför 
ses inte universitet som varumärken. Vissa universitet ses mer som varumärken än andra säger en 
annan respondent från studenterna, äldre universitet upplevs ha ett varumärke som säger att de är 
stora och konkurrenskraftiga. Resterande respondenter upplevs inte ha något problem med att se 
universitet som varumärken, ingen nämner att universitet inte är varumärken och det finns inte 
heller några problem att referera till universitet som varumärken. Av de definitioner av varumärken 
som ges i teorin av Jobber (2004), Kapferer (2008) samt varumärkeslagen (1 § VmL) kan ett 
universitet absolut ges betäckningen varumärke samt ses ur ett varumärkes perspektiv. Samtliga 
definitioner utgår från att varumärket är ett sätt att särskilja den egna organisationen från andra. 
Med sitt namn, logotyp och andra egenskaper samt de associationer de ger går det således sätta 
etiketten varumärke på ett universitet.

5.1.2 Produkt och tjänstevarumärken

Flera respondenter benämner universitet som en skapare av kunskap, kunskapen skapas vidare både  
genom forskning och undervisning. Skapande av kunskap genom forskning och undervisning kan 
då ses som den tjänst som universitet tillhandahåller, universitet  kan därmed ses som en 
tjänsteorganisation. Forskning kan dock mynna ut  i fysiska produkter men då inte universitet 
kommersiellt tillverkar dessa ses universitet ändå som en tjänsteorganisation. Respondenter från 
ledningen menar att studenter kan ses som ett  universitets kunder. Undervisningen blir då den tjänst 
som universitetet tillhandahåller och fakulteten är de som tillhandahåller denna, forskare däremot 
ses som anställda, inte som kunder. Curran och Hague (2008) menar dock att det finns en risk att 
universitet ser sina studenter som kunder, detta kan anses negativt och ta bort fokus från sitt primära 
syfte att utbilda studenter och utveckla dessa till kritiska tänkare.

Att universitet är en tjänsteorganisation leder till att det inte finns samma skillnader som i 
produktorganisationer mellan interna och externa faktorer. I universitet, som i de flesta 
tjänsteorganisationer, syns hela organisationen och det externa och interna skiljs inte åt. Tjänsten, 
dvs undervisningen och forskning, produceras och konsumeras på samma ställe. Kapferer (2008) 
menar att de leder till att mindre detaljer blir viktiga för helhetsintrycket. Exempel på detaljer som 
skulle kunna försämra intrycket av tjänsteleveransen som nämns av respondenter är det upplevda 
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slöseriet med resurser, ett dött campus, långt till city, färgval på hus, negativ publicitet  och att 
kontakten med universitetet inte fungerar. Dessa skulle kunna ses som mindre viktiga faktorer, men 
för ett tjänsteföretag spelar de in i den helhetsbilden intressenter får av universitetet.

Upplevelsen av ett varumärke i en tjänsteorganisation är helt beroende av möten mellan intressenter 
och organisationen när tjänsten levereras menar Kapferer (2008). En tolkning av fakulteten svar är 
att  resurserna som läggs på varje enskild student minskar vilket får konsekvensen att tiden och 
möten mellan lärare och studenter minskar. Två av studenterna tror att om tiden med lärare minskar 
leder det till att kvaliteten sänks. Kvaliteten på lärare upplevs vidare vara varierande, två av 
studenterna menar också att  kvaliteten på lärare är avgörande för hur helhetsintrycket på kursen 
upplevs. Studenter upplever att  den övrig kontakten med universitetet varierar, beroende på vilken 
del de vill komma i kontakt med. Det beskrivs också att studenterna själva måste söka kontakt med 
universitetet. Universitet söker inte själva kontakt med sina studenter. Inom ledningen sägs det att 
de aktivt arbetar med att skapa mötesplatser mellan universitetets olika intressenter. 

Kapferer (2008) menar även att det för en tjänsteorganisation är svårt  att illustrera vad varumärket 
är och står för. Kapferer (2008) menar även att det är viktigt för tjänsteorganisationer att de som 
levererar tjänsten är införstådda i vad varumärket representerar för att kunna leverera vad som 
förväntas. Det varumärket representerar måste anställda uttrycka i sitt handlande och agerande. 
Kapferer (2008) menar även att de anställda i en tjänsteorganisation måste ta till sig varumärkets 
värderingar som sina egna. Att förklara och rättfärdiga värderingar inom organisationen och att 
anställda har en förståelse för hur individers handlande påverkar varumärket är viktigt. Varumärket 
byggs således inifrån. En respondent från fakulteten menar att  det troligtvis finns ett glapp mellan 
ledningens och lärarnas syn på vilka värderingar universitetet  står för. En respondent från fakulteten 
menar att en stark värdering universitetet står för är jämställdhet. En annan respondent från 
fakulteten beskriver att de värderingar universitetet står för är kreativitet och gränsöverskridande. 
Ledningens respondenter har lite olika syn på vilka som är Örebro universitets värderingar. Den ena 
respondenten menar att de är hög kvalitet på forskning och undervisning som är 
grundvärderingarna. Den andra av ledningens respondent menar att alla universitet har samma 
värderingar men det  som eventuellt skiljer sig åt i Örebro universitets fall är att  vara ungt och 
nyskapande. En respondent från fakulteten menar att ledningen försöker skapa en gemensam 
plattform att utgå ifrån men att sedan omsätta det till vardagligt arbete är svårt. Jämförs ledningens 
och fakultetens syn på vilka värderingar universitetet  står för syns det att  det finns ett glapp, precis 
som en respondent från fakulteten påpekar. Enligt Wæraas & Solbakk (2009) är varumärket en 
representant för vad universitetet står för. Det  innebär att definiera vad universitet vill vara och vad 
universitet faktiskt är. Att göra det är enligt Kapferer (2008) svårt, men det innebär att de som 
levererar tjänsten, dvs fakulteten, är införstådda i vad varumärket står för. I detta fall finns det som 
synes eventuellt  ett glapp vilket kan ses som problematiskt. Två av respondenterna från fakulteten 
menar exempelvis att de inte kan påverka Örebro universitets varumärke i någon större 
utsträckning. Det kan anses problematiskt då varumärket enligt Judson et al (2006) utgår från 
anställdas handlande. 

Konsumenter och intressenter utvärderar tjänsten utifrån de som levererar denna och om 
varumärket inte stöds av fakulteten tappar det sin pålitlighet  menar Schiffenbauer (2001). Vidare 
ger ett varumärke kvalitetsgarantier och skapar tillit. Även respondenterna anser att pålitlighet  är 
mycket viktigt för ett universitets varumärke. Att universitetet håller det som lovas sägs vara 
mycket viktigt  för anseendet. Att pålitlighet är viktigt för universitet stöds även i visual card sorting 
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där pålitlighet rankas högt och som en mycket viktig beståndsdel av ett universitets varumärke 
enligt majoriteten av respondenterna.

Två av studenterna säger sig ha en viss uppfattning om vilka värderingar universitetet står för, de 
som nämns är demokrati, jämlikhet, kvalitet, och att alla ska ges en chans. De andra övriga 
respondenter från student gruppen vet inte vilka värderingar Örebro universitetet står för. En 
respondent från samarbetsorganisationerna menar att rättvisa och demokrati är de värderingar 
Örebro universitet står för. Den andra respondenten från samma grupp  vet dock inte vilka 
värderingar Örebro universitetet står för. Som synes finns det vissa värderingar som flera 
respondenter är överens om att universitetet står för, men det finns också stora skillnader. 
Universitetet kan därmed antas att de delvis misslyckats med att sända ut signaler om vilka 
värderingar universitetet faktiskt står för.

Respondenter från ledningen och fakulteten menar att det är studenterna som är den bästa reklamen, 
de fungerar som ambassadörer för varumärket. Studenter anses av dessa respondenter som ett mer 
effektivt sätt att stärka varumärket än genom reklam. Detta ligger i linje med Kapferers (2008) 
tankar att universitetets varumärke byggs genom sina studenter och inte reklam. Studenterna själva 
upplever att de till viss del kan påverka Örebro universitets anseende. Två av studenterna säger att 
den kvalitet och den kunskap de har när de kommer ut i arbetslivet kan avgöra den bild 
arbetsgivaren får av universitetet. Att studenternas kvalitet är viktigt för varumärket stöds även i 
visual card sorting där samtliga respondenter placerat att öka kvaliteten på grundutbildning och 
utexaminerade studenter bland de effektivaste sätten att  stärka ett  universitets varumärke. Att då 
företag redan har förutfattade meningar om studenters kvalitet grundat på universitetets anseende 
som en respondent från intressentgruppen företag menar blir då problematiskt.

En student menar att de andra studenter säger och berättar för omgivningen kan spela in, det 
upplevs som att många vet inte speciellt mycket om universitetet och det dessa får berättat för sig 
kan bidra till hur de ser på universitetet. Att hur väl studenter lyckas får konsekvenser för 
varumärket menar även Kapferer (2008).

Internt inom fakulteten upplevs den omorganisation som gjorts negativ och rörig. Det har lett  till att 
fokus delvis försvunnit från grundsyftet. Omorganisationen hade bara ekonomiska syften säger en 
respondent från fakulteten. En respondent från samarbetsorganisationerna menar att syftet var att 
spara pengar genom att minska administrativa kostnader. Det administrativa har dock blivit mer 
komplicerat och tagit över, vilket lett till att fakulteten känner sig trängd och styrd. Personal från 
fakulteten känner sig undanknuffade och dåligt behandlade. Att det finns interna problem blir 
problematiskt. Om då fakulteten är missnöjd och på grund av interna problem inte kan utföra sitt 
jobb på bästa sätt kan det antas påverka universitets varumärke negativt.

5.1.3 Kommersiella och icke vinstdrivande organisationer

Organisationens mål och syften är vad som skiljer en kommersiell organisation från en icke 
vinstdrivande. Ett  universitets syfte säger samtliga respondenter i alla intressegrupper är att utbilda 
studenter och bedriva forskning. En motivering som ges är att öka kompetensen i samhället. De 
primära syftena för ett universitet är samtliga respondenter överens om, det syns även tydligt i 
visual card sorting där samtliga respondenter placerat driva forskning och vetenskapen framåt samt 
utbilda och förberedda studenter inför arbetslivet som de främsta syftena. Även Curran och Hague 
(2008) menar att ett universitets främsta syfte är undervisning. Kommun och fakulteten placerar 
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även fostra studenter till fria och kritiska tänkare som ett primärt syfte, studenter och företag 
placerar detta mer i i mitten och ser det inte som lika viktigt. De övriga syftena som föreslagits i 
visual card sorting placeras olika mellan respondenterna. Dessa övriga alternativ ses generellt som 
sekundära syften eller bieffekter av de primära. Skillnader i placeringar mellan grupper syns 
exempelvis i att intressentgruppen kommunen generellt placerar skapa arbeten(på universitetet) och 
stödja och utveckla det lokala näringslivet som viktigt. Även gruppen företag har placerat att 
utveckla och stödja det lokala näringslivet som viktigt. De övriga grupperna har däremot placerat 
dessa syften mot slutet och menar att de inte är speciellt viktiga. Det kan tänkas bero på att 
intressentgrupperna ser till sina egna intressen.

Det primära syftet för en icke vinstdrivande organisation som ett universitet  är inte ekonomisk 
vinst, men ekonomi spelar ändå en viktig roll. Det blir viktigt att hålla budget och det faktum att det 
finns många olika intressenter kan leda till konflikter om hur ekonomin fördelas. Det finns enligt 
Jobber (2004) ett stort behov av att rättfärdiga sin existens och användande av resurser. 
Respondenter från ledningen anser att  det är en svår balansgång när universitetet ska fördela 
resurser, det gäller att hela tiden kunna rättfärdiga varför fördelningen görs. Det uppstår lätt 
konflikter när en del lyfts fram till förmån framför en annan. Det finns både en intern och en extern 
konkurrens om resurser, externa konflikter är kopplat till hur olika universitet slås om resurser och 
de interna om hur olika delar av universitetet slås om resurser. En av fakultetens respondenter 
upplever att universitet  har blivit  mer slutet och att det finns interna strider om finansiella medel. 
Två av fakultetens respondenter upplever även att ekonomi styr till stor del och sätter gränser. 
Budgeten upplevs ta bort fokus från grundsyftet. Systemet är uppbyggt så att universitet delvis får 
pengar när studenter klarar en kurs vilket gör det svårt att veta innan hur mycket pengar som finns. 
Detta leder till att budgeten blir en gissning vilket påverkar kvaliteten och tiden lärare kan spendera 
med studenter vilket vi sett antas försämra kvaliteten och därmed universitetets anseende. 
Universitetets totala budget måste gå plus minus noll gentemot staten. En respondent från 
samarbetsorganisationerna menar att om universitet måste be om mer pengar så skadar det 
anseendet och det uppfattas som oseriöst  samt får en stämpel på sig att inte klara sin egen ekonomi. 
Om universitet däremot håller budget upplevs det som pålitligt och någon som företag vågar 
samarbeta med

Enligt Chapleo (2007) har konkurrensen mellan universitet lett till att universitet tvingats efterlikna 
kommersiella organisationer. Om så är fallet och om det är lämpligt  har respondenterna olika 
uppfattning om. Respondenten från ledningen anser att universitet har ett  statligt  uppdrag och får 
inte bli för kommersiella, då kommer universitetets ursprungliga syfte att försvinna. Därför kan inte 
en organisation som ett universitet efterlikna ett företag. En respondent inom fakulteten menar att 
det är problematiskt om universitet blir mer kommersiella och att ett  universitet inte går att  styra 
som ett företag. En respondent från ledningen anser att det är betydligt svårare att styra ett 
universitet än ett företag då universitet är mer demokratiska och att det finns inte finns någon chef 
med full kontroll som kan styra. Detta stämmer även överens med Hankinssons (2001) åsikter som 
menar att icke vinstdrivande organisationer är komplexa med en komplicerad organisationsstruktur 
vilket gör de svårstyrda. En respondent från samarbetsorganisationer menar däremot att universitet 
bör ses som vilket företag som helst, och rektorn kan ses som VD. Ett universitet bör vidare drivas 
som ett kommersiellt  företag med en budget som absolut inte får överskridas. Drivs universitet som 
ett kommersiellt företag blir det mer kostnadseffektiv och kan utnyttja resurser bättre vilket ökar 
kvaliteten i forskning och undervisning. Det finns olika avdelningar och alla har sin uppgift att 
sköta. En student säger dock att etiskt så bör inte universitet i Sverige vara kommersiella, om de blir 
för kommersiella kommer de bli ifrågasatta. Från kommunen ses också problem med att universitet 
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blir för kommersiella då det finns en risk att det går att köpa forskningsresultat och universitetets 
objektivitet ifrågasätts. Två respondenter från kommun/ledning upplever däremot inte Örebro 
Universitet som speciellt kommersiellt. 

5.1.4 Intressenter

Icke vinstdrivande organisationer som universitet  har enligt Jobber (2004) betydligt fler intressenter 
än kommersiella företag. Detta instämmer även ledningen med då de säger att universitetet har 
väldigt många intressenter att tillfredsställa. Ledningen säger att det är onödigt att rangordna dessa 
intressenter, universitetet är beroende av alla. Ledningen menar dock att det går att skilja på de 
intressenter som betjänas och de som är uppdragsgivare samt bidrar med resurser. Studenter anser 
däremot att studenter är den viktigaste intressegruppen. Fakulteten menar att studenterna och staten 
är de viktigaste. Samarbetsorganisationerna och kommun menar att  studenter är viktiga men även 
kommunen och staten är mycket viktiga intressentgrupper för ett  universitet. Även här kan antas att 
de delvis ser till sitt eget intresse, och ledningen har ett intresse i att alla intressenter tillfredsställs. 

McAlexander et al (2004) menar att relationsmarknadsföring och därmed skapa sig en bra relation 
till sina intressenter är ett mycket viktigt för ett  universitet. En bra relation till sina intressenter antas 
vidare leda till att  en lojalitet skapas till universitetet och dess varumärke. Majoriteten av 
studenterna säger däremot att de inte känner någon lojalitet till universitetet, de är inte missnöjda 
med sin utbildning men känner ändå ingen starkt lojalitet. En respondent kommer till och med 
eventuellt byta universitet och ta examen från ett universitet med högre anseende. Från fakulteten 
finns det däremot en stark lojalitet  till universitetet. Sodexho menar att de finns en ömsesidig 
lojalitet mellan deras organisation och universitetet. Anställda inom Sodexho känner att de är en del 
av universitetet. Från Linde truckar upplevs det också finnas en viss lojalitet. Den bygger på att 
huvudkontoret ligger nära universitetet. En respondent från kommunen/landsting upplever inte 
någon lojalitet till Örebro universitet. Om det fanns ett annat universitet som fungerade bättre än 
Örebro universitet så skulle respondenten vända sig dit.

5.1.5 Vikten av varumärken

En organisations varumärke kan stärka organisationen värde menar Jobber (2004) och Stout (2003). 
Varumärket är en tillgång som stärker organisationen och gör den attraktiv. Ett starkt varumärke för 
ett  universitet kan antas leda till många positiva konsekvenser. Om universitet  däremot inte har ett 
starkt varumärke kan detta bli problematiskt för universitet och dess intressenter.

Majoriteten av alla respondenter tror att  ett universitets anseende till viss del är viktigt när studenter 
ska söka jobb. Speciellt viktigt antas det vara när det är arbeten med hög status som söks, då antas 
universitetets anseende spela en större roll. När det  gäller hur forskningen ses på råder till viss del 
delade meningar om universitetets anseende har någon inverkan. Majoriteten av respondenter från 
studenter, ledning och kommun menar även att universitetets anseende har betydelse när forskning 
presenteras. Inom fakulteten och samarbetsorganisationer anser vissa respondenter att det är hur 
framstående universitet är inom det ämne som forskningen presenteras i som är avgörande. En 
respondent från fakulteten tror att media ger mer tyngd och uppmärksamhet åt forskning om den 
kommer från ett välkänt universitet men inom forskningsvärlden spelar det  inte lika stor roll 
varifrån forskningen kommer. Respondenter från fakulteten, kommunen och studenter menar också 
att universitet med starkt anseende har lättare att tilldelas forskningsanslag. 
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En respondent från fakulteten menar att  universitets anseende har en stor betydelse för att locka bra 
och kända forskare, det lockar även till sig motiverade studenter. En respondent  från ledningen 
anser att ett starkt varumärke leder till att universiteten kan locka till sig ett större antal studenter 
vilket leder till en bättre ekonomi. Detta överensstämmer Jobber (2004) med då han menar att ett 
starkt varumärke kan leda till större intäkter.  

Ett starkt varumärke kan även påverka konsumenters uppfattning och preferenser enligt Jobber 
(2004). Majoriteten av all respondenter rankar Harvard University, Uppsala universitet  och Lund 
universitet som de 3 främsta i Visual card sorting. Dessa kan anses ha ett mycket bra anseende och 
de associeras vidare med hög kvalitet. Dessa starka varumärken har en positiv effekt på 
konsumenterna och det kan därmed antas vara svårt för andra universitet att konkurrera mot dessa. 

Varumärket fungerar därmed även som ett skydd mot konkurrens, när ett  varumärke är starkt 
föredras det av konsumenter vilket ger en fördel i konkurrensen. Majoriteten av alla respondenter 
säger att de upplever konkurrensen mellan universiteten som hög, flera respondenter upplever även 
att konkurrensen ständigt ökar. Anledningar som ges till att konkurrensen ökat är att det finns fler 
universitet och andra högre utbildningar vilket lett  till att konkurrensen om studenterna ökat. Den 
ökade globaliseringen och Asiens frammarsch inom forskningsområdet är även bidragande orsaker. 
Att konkurrensen upplevs hög resulterar i att allt det som ett universitet kan göra för att klara av 
konkurrensen blir viktigt, då även dess varumärke.

Konkurrensen mellan universitet ses dock av respondenterna som både positiv och negativ. Det som 
upplevs positivt är att det tvingar universitetet framåt och till utveckling. Universiteten tvingas bli 
effektivare och kvaliteten ökar. Det som upplevs negativt är om det satsas på kvantitet istället för 
kvalitet. Det kan också leda till att universitet i försök att bli framstående inom något 
forskningsområde smalnar av i fokus och att forskningen blir för smal och inte är till nytta för 
omvärlden. Detta benämns av respondentern som problematiskt. 

Konkurrensen mellan universiteten kan således ses som hög och universitet med starka varumärken 
är svåra att konkurrera med. Inom studentgruppen tror respondenterna att de äldre universiteten 
redan har ett inarbetat  och positivt anseende med traditioner och kultur, vilket gör att dessa inte 
behöver marknadsföra sig lika kraftigt. Yngre universitet saknar detta vilket leder till att de tvingas 
till att marknadsföra sig mer. En respondent från fakulteten menar att de äldre universitetens 
traditioner lett till att de fått en kvalitetsstämpel och därför har ett  försprång i studentrekryteringen 
då bara namnet ger kvalitetssignaler och en viss position. Även ledningen menar att de äldre 
universiteten har bättre förutsättningar och att  många tror att kvaliteten på dessa universitet är 
bättre, även om den antagligen inte är det. När ett starkt varumärke ligger bakom upplevs kvaliteten 
som högre menar även Brodie et al (2009). Varumärket fungerar således som en kvalitetsgaranti. De 
äldre universitetens tradition och kultur leder till att de får starka varumärken menar Naude et al 
(1999), vilket även stämmer överens med respondenternas svar. Naude et  al (1999) menar även att 
äldre universitet generellt inte ser marknadsföring som lika viktigt, istället är det kvalitet och 
forskning som är det  centrala. Nyare universitet antas däremot mer aktivt försöka påverka studenter 
med kommersiell marknadsföring.  Respondenter från ledningen menar att Örebro universitet, som 
kan ses som ett nytt universitet, inte använder sig av speciellt mycket kommersiell marknadsföring. 
Det är istället kvaliteten som är det viktiga. De svenska förhållandena stämmer då inte överens med 
Naude et al (1999) teorier om att yngre universitet skulle använda sig av kommersiell 
marknadsföring i en större utsträckning. 
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Ett starkt varumärke kan fungera som en bas för varumärkesutveckling enligt Jobber (2004). En 
respondent från samarbetsorganisationerna säger att Örebro universitet är kända för sin kompetens 
inom robotik och automation, detta håller även en respondent från ledningen med om. Ur dessa 
styrkor har sedan projekt som robotdalen och projekt MALTA utvecklats och dessa projekt har 
sedan varit framgångsrika. I detta fall har Örebro universitet således lyckats utveckla nya projekt ur 
varumärket.

Örebro universitet har dock även stött på problem när varumärkesutvidgningen Campus 
Kopparberg genomförts. Respondenter inom fakulteten anser att projektet ses negativt och kostar 
mer än vad det är värt. Detta håller även en respondent från kommun/landsting med om och anser 
att  Campus Kopparberg var en ordentlig felsatsning och något som skadat Örebro universitets 
varumärke. Ledningen har beslutat att  campus Kopparberg ska läggas ner då det är svårt att locka 
studenter ditt.

Det är universitetets varumärke som till stor del avgör vilket universitet studenten söker sig till och 
det är svårt för studenter att avgöra kvaliteten på utbildningar menar Judson et al (2006) och Opoku 
et al (2008). Detta leder till att  blivande studenter måste gå efter universitetets varumärke i valet  av 
studieplats. En respondent av studenterna menar att universitets varumärken är ett sätt att avgöra 
hur olika universitet står sig mot varandra. 

Sevier (1994, hämtat från Judson et al, 2006) nämner fyra anledningar till studenters val av 
universitet, image och rykte, fysisk plats, kostnad samt tillgången till specifika ämnen. Kostnad är 
en orsak som ingen av de studerande respondenterna nämner, eftersom det inte finns någon avgift 
för att studera på universitet i Sverige bör inte detta vara av någon vikt. Ingen av studenterna hade 
något direkt uppfattning om Örebro universitetet innan de började studera där vilket  kan ses som att 
image och rykte eventuellt inte heller är avgörande. Samtliga respondenter säger däremot att det 
geografiska läget var en viktig faktor, även att de ämnen de ville studera erbjöds av universitet var 
en viktigt orsak. Utöver dessa nämner 3 av respondenterna även personliga kontakter som en viktig 
faktor.

Bunzel (2007) menar att ett starkt varumärke leder till ökad konkurrens om studieplatserna och 
detta leder i sin tur att  skickligare studenter antas. Detta stöds från en respondent från fakulteten 
som anser att höga antagningspoäng leder till att  mer motiverade studenter antas. Majoriteten av 
studenterna anser dock att det är lätt att  antas till Örebro universitet. Att alla som söker antas ser 
studenterna risker med, det kan locka studenter med låga ambitioner och som sedan inte klarar av 
studierna och hoppar av vilket är negativt för universitetet. En respondent från kommun/landsting 
menar att det självklart  är bra att alla får en möjlighet att studera men det kan leda till att studenter 
som är omotiverade antas. Mindre duktiga och omotiverade studenter skulle kunna leda till att 
kvaliteten på undervisningen sänks. Detta skulle även kunna leda till lägre kvalitet på 
utexaminerade studenter vilket antas spegla av sig negativt i universitets varumärke. 

Universitet kan ses som ett tjänstevarumärken. Universitet är vidare en icke vinstdrivande 
organisation med många olika intressenter. Om ett universitet har ett starkt varumärke kan det ge 
många fördelar, bland annat för att hantera den globala konkurrensen. Då ett starkt varumärke ger 
många fördelar analyseras hur ett sådant byggs för ett universitet i nästa avsnitt
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5.2 Varumärkesbyggande

Ett starkt varumärke enligt Kapferer (2008) utgår från en produkt eller tjänst som sedan kopplas till 
ett  namn, symboler och andra värderingar. Ett  universitets huvudsyfte enligt respondenterna och 
Curran och Hague (2008) är som tidigare framkommit att utbilda studenter och bedriva forskning. 
Detta kan då sägas vara de tjänster som varumärket utgår ifrån. En respondent från ledningen menar 
vidare att studenter bidrar till allmänhetens uppfattning om universitetet och forskningen bidrar till 
utbildningssektorns uppfattning. Då det är utbildningssektorn som fördelar forskningsanslag blir det 
viktigt att de uppfattar universitetet som positivt.

Kärnprodukten eller tjänsten måste enligt teorin möta de grundläggande krav som finns på denna. 
Det är problematiskt att bygga ett starkt varumärke utan att  kärnprodukten eller tjänsten åtminstone 
möter de förväntningar som ställs på denna. I respondenternas svar har det visat sig att kvalitet är 
oerhört viktigt. Majoriteten av alla respondenter menar att ett universitets anseende utgår från den 
kvalitet som de har på utbildningar och forskning. Respondenternas svar om vad som gör ett 
universitets varumärke utgår mycket från själva forskningen och utbildningen och kvaliteten på 
denna. Namn, symboler och andra värderingar anses viktiga men är sekundära. Att möta de 
förväntningar på kvalitet som finns kan antas stämma även i universitets fall, kvaliteten på 
utbildningen och forskningen ges stor vikt och anses av respondenterna vara det viktigaste som 
avgör universitetets anseende. 

För att lyckas hålla en hög kvalitet är personal, lärare och forskare en viktigt grund i universitetet 
menar ledningen. De kan antas vara de som bidrar till att  skapa och bibehålla kvaliteten. En student 
menar att det bästa sättet att stärka anseendet är att locka kompetenta lärare och forskare. Detta 
stämmer även överens med universitetets organisationstyp som tjänsteorganisation. De som 
levererar tjänsten är de som avgör dess kvalitet, fakultet  och personal blir således viktigt och för att 
lyckas locka dessa är det enligt Bennett et al (2009) viktigt med ett starkt varumärke.  Samtidigt 
som varumärket är viktigt för att locka personal är det  den personal som finns som delvis bygger 
varumärket, dessa två aspekter på varumärke och personal blir således beroende av varandra.

Av respondenternas svar framkommer även andra faktorer som påverkar ett universitets anseende. 
Studenterna menar att en viktig faktor utöver kvalitet är vilka utbildningar som erbjuds. Kan 
universitet ge examen i utbildningar med hög status leder det till att universitetets anseende stärks, 
att utbildningar med hög status stärker varumärket menar också en respondent från 
samarbetsorganisationerna. Att  högstatus utbildningar ges stor vikt syns även i att majoriteten av 
alla respondenter nämner att få examensrätt för läkare skulle öka universitetets anseende. 

Att specifika utbildningar kan påverka ett svenskt universitet varumärke nämns dock inte i den teori 
som finns om universitets varumärken. I empirin syns det däremot tydligt att om universitet 
erbjuder vissa högstatus program kan det enligt  respondenterna höja hela universitets anseende. 
Utbildningar som anses ha hög status som nämns är jurist, civilekonom och läkare. I empirin 
framkommer det flera olika anledningar varför de programmen anses ha hög status och varför ett 
universitet som har dessa får högre anseende. En anledning varför dessa utbildningar associeras 
med hög status är för att de anses vara hög status arbeten, som ger en hög inkomst. En respondent 
anser att det finns en tradition i universitetsvärlden att  ett universitet ska ha en läkarexamen, och har 
inte universitet en läkarexamen ses det inte som ett riktigt universitet. En annan respondent menar 
att  det krävs en hög kvalitet på universitet för att  få läkarexamen, denna kvalitets stämpel associeras 
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sedan till hela universitet. En läkarexamen stärker universitets anseende framför allt i utbildnings 
sektorn. 

Majoriteten av respondenterna anser att skulle Örebro universitet få läkarexamen skulle hela 
universitets anseende höjas. De anser att Örebro universitet arbetar aktivt med att få läkarexamen 
och en anledning till detta är för att stärka anseendet och att det läggs stora resurser på detta. Flera 
respondenter menar att det enskilt effektivaste sättet att stärka Örebro universitets anseende är att få 
examensrätt för läkare.

Två respondenter menar dock att andra universitet som har läkarutbildning inte vill att ytterligare 
universitet ska få läkarexamen. Detta kan tolkas som att om ett  universitet får läkarexamen höjs 
dess anseende på bekostnad av andra universitets och dessa får mindre resurser.

Hur viktigt program utbudet är för Örebro universitets anseende rankas däremot väldigt olika av 
alla respondenter. Det finns respondenter som rankar programutbud långt trots att  de i intervjuerna 
menar att en läkarexamen skulle stärka Örebro universitet mycket. Detta kan tolkas att program 
utbud i sig inte är speciellt viktigt, utan att  det är specifika program som är viktigt så som 
läkarprogrammet.

En förklaring till att vi inte har hittat något stöd till att  högstatus program så som läkarexamen 
skulle kunna höja ett universitets anseende i teorin skulle kunna vara att det inte finns speciellt 
mycket teori om universitets varumärken.

Det finns även andra aspekter på ett universitets varumärke som respondenterna anser viktiga. Även 
om utbildning och kvalitet är det centrala menar en student att det är viktigt att det  finns ett bra 
miljö. Studentlivet kan då antas spela en viss roll och finns det en positiv studentmiljö stärker det 
anseendet.

Flera respondenter har uppmärksammat att antalet antagna studenter ökar. Att växa och anta fler 
studenter ses som ett sätt att stärka sitt anseende. En respondent från fakulteten upplever att  mycket 
tid och resurser satsats på studentrekrytering, och antalet  sökande studenter har även ökat. 
Respondenterna ser dock att det kan vara problematiskt  att anta många nya studenter. Det blir en 
fråga om kvalitet kontra kvantitet. Att antalet studenter ökar ser studenterna som att det kan leda till 
att  fakultetens tid med varje student minskar och det kan som redan nämnts leda till att kvaliteten 
försämras. Om studenter sedan godkänns för att universitetet ska få in pengar är det mycket negativt 
och skadar universitetets anseende. En student samt respondenter från kommunen säger att på lång 
sikt är det viktigt att de studenter som finns slutför sin utbildning och det är inte hållbart att enbart 
fokusera på att locka nya studenter.

5.2.1 Varumärkesbyggande genom marknadsföring

Respondenterna menar att det  inte går att komma ifrån att universitet måste marknadsföra sig och 
synas. Majoriteten av respondenterna är överens om att marknadsföringen bör fokuserar på den 
faktiska utbildningen och vad universitet kan erbjuda. Finns det fokus på omkringliggande faktorer, 
exempelvis studentliv, så ger det ett oseriöst intryck. Professionell och seriös marknadsföring blir 
således mycket viktigt för ett universitet för att behålla sin trovärdighet. En student säger även att 
marknadsföringen bör utgå från en etisk grund.
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Att försöka hitta snabba och enkla sätt att bli populär, att starta utbildningar som sticker ut men inte 
uppfyller kvalitetskrav är risker som en respondent från kommun/landsting ser när universitet 
försöker stärka sitt varumärke. En annan respondent från kommun/landsting tror att  om universitetet 
uppfattas som för kommersiellt leder det till att forskare inte söker sig till universitetet vilket 
påverkar kvaliteten negativt. Studenter, fakulteten menar även att det i marknadsföringen är viktigt 
att  inte ge falska löften och att hålla det som utlovas. Det måste finnas en substans bakom 
varumärket och marknadsföringen. En respondent från fakulteten ser en viss risk att  universitet 
börjar tumma på grunden, dvs forskning och utbildning, när fokus hamnar på att lyfta fram 
varumärket.

Kommunikationen kan vara kontrollerad som i reklam osv och icke kontrollerad som exempelvis 
vad media skriver. Som redan nämnts använder Örebro universitet inte speciellt mycket 
kommersiell marknadsföring. Från ledningen sägs de att universitet inte har speciellt  mycket 
resurser att investera i kommersiell marknadsföring, det  görs istället i den mån de har råd. 
Masskommunikation anses inte effektivt och används således inte. Från kommunen/landsting, 
studenter och framförallt företagen anses det dock som viktigt för universitet att marknadsföra sig. 
En respondent från samarbetsorganisationerna anser Örebro universitet vara väldigt anonyma och 
borde förbättra sin kommunikation utåt och visa att de finns och vad de kan. Företagen i Örebro 
idag vet inget om universitetet menar han. Även studenter och fakulteten menar att det inte går att 
komma ifrån att  Örebro universitet måste marknadsföra sig och visa upp sig för att klara 
konkurrensen. Det blir dock en balansgång mellan att lägga resurser på marknadsföring och på 
utbildning. De olika respondentgrupperna instämmer i vad teorin säger, att marknadsföringen är 
mycket viktigt. Att det inte finns pengar till att marknadsföra sig som ledningen säger blir då 
problematiskt. Ledningen menar då att lösningen på detta är att  marknadsföra sig smart, personliga 
möten och att synas i rätt sammanhang. Att synas håller alla respondenter med om är viktigt, att 
göra det genom kommersiell marknadsföring är kanske inte lika viktigt enligt respondenternas svar. 
Även Kapferer (2008) menar att universitetets varumärke byggs genom utbildning och forskning 
och inte genom kommersiella reklamkampanjer. I visual card sorting placerar de flesta 
respondenterna kommersiell reklam bland de minst effektiva sätten att stärka universitets anseende 
på. För ett universitet är de viktiga att  synas, att lägga mycket resurser på kommersiell reklam är 
möjligt för kommersiella företag men för en icke vinstdrivande organisation som ett  universitet 
framkommer det att detta inte är möjligt. Resurserna är mindre och måste balanseras mellan 
universitetets olika delar. Att ändå nå ut med budskapet om vem man är och vad man gör är viktigt 
säger företagen och kommunen. Det finns således en problematik i att Örebro universitet dels bör få 
ut budskapet om vem man är och vad man kan men begränsade resurser försvårar detta. 

Den icke kontrollerade kommunikationen som Melewar & Karaosmanoglu (2006, hämtat från 
Bennett  et al, 2009) tar upp borde få en större genomslagkraft då den kontrollerade 
kommunikationen begränsas av bristen på resurser. Även teorin pekar att media kan spela en stor 
roll i hur universitetet uppfattas. Nyhetsbevakningens vikt för universitetet  råder det dock delade 
meningar om vilket framkommer i visual card sorting. Även hur media framställer Örebro 
universitet råder det delade meningar om. Studenterna anser inte att Örebro universitet syns 
speciellt  mycket i media, och när de väl gör det är det som skrivs ofta negativt. Även fakulteten 
håller med om att universitetet syns lite i media, det som skrivs är dock både positivt och negativt. 
När lokalpressen skriver är det dock ofta negativt. En respondent från ledningen anser också att den 
lokala tidningen Nerikes Allehanda ofta framställer universitetet negativt vilket är synd då de borde 
vara mer stödjande. Inom samarbetsorganisationerna är synen på hur Örebro universitet framställs i 
media olik. Bland annat nämns att  det inte ska mycket till för att universitetet ska få negativ 
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publicitet. En annan respondent från samarbetsgruppen anser dock att media ger en positiv bild av 
Örebro universitet, ofta är det forskning som presenteras vilket är positivt något som även 
kommunen/landsting anser. En representant från ledningen anser att media har en uppgift att 
granska universitetet, vilket då kan bli både positivt och negativt men bilder blir ofta ytlig och 
onyanserad. Att universitetet ges dålig publicitet är självklart negativt, speciellt då de själva inte har 
resurser till att marknadsföra sig och på så sätt nyansera bilden av universitetet. Att genom media 
sända ut en bild om vem man är och vad man gör är viktigt, det försvåras dock av att  media är 
snabba på att rapportera negativa aspekter. Speciellt problematiskt blir det när de har en dålig 
relation till lokala media vilket till viss del kan tolka ur respondenternas svar att  Örebro universitet 
har. 

Varumärkesbyggande genom vetenskapliga artiklar

Rothblatt (2008) samt Kapferer (2008) menar att ett  universitets varumärke påverkas av hur 
anställda vid universitetet lyckas publicera vetenskapliga artiklar. Respondenter från fakulteten 
säger att det finns en viss press att publicera artiklar och detta görs för att de antas öka anseendet. 
Att lyckas publicera artiklar leder till att universitetet  uppmärksammas och anseendet stärks, 
speciellt i utbildningssektorn.
 
Varumärkesbyggande genom idrott

I Amerika är det vanligt att stärka universitetets varumärke genom idrottslag och idrottsliga 
prestationer. Idrott menar Judson et al (2006) är ett mycket effektiv sätt att stärka sin image. 
Respondenterna menar dock att detta inte fungerar eller används hos Svenska universitet. En 
respondent menar att de beror på att systemen för idrott skiljer sig mellan Amerika och Sverige. 
Båda respondenter inom ledningen säger att  Örebro universitet inte använder sig av idrott för att 
stärka sitt  anseende. Skulle Örebro universitet göra det skulle det leda till problem, detta för att det 
skulle upplevas som att en statlig organisation stöder en förening och konsekvensen blir att  andra 
föreningar känner sig missgynnade. Det finns dock vissa universitet i Sverige som förknippas med 
idrott. En av studenterna förknippar Umeå universitet som Sveriges bästa idrottsuniversitet. En 
respondent inom fakulteten påpekar att Örebro universitet hade ett starkt varumärke inom idrott i 
GIH. Att Örebro universitet  släppte det namnet upplevs som synd då det var ett inarbetat och starkt 
varumärke. 

5.2.2 Varumärkesstrategi

Enligt Uggla (2002) finns det två huvudvägar att gå i sin varumärkesstrategi, varumärkta hus och 
hus av varumärken. Det finns sedan även strategier som är en blandning av dessa. 

Från ledningens håll säger är målet att skapa en enhetlig bild utåt. De försvåras av att universitet  är 
en stor och komplex organisation med många grupperingar De olika akademierna fungerar som 
”undervarumärken”. De är beroende av att positionera sig själva. Det finns en balansgång men det 
ska vara en styrka att tillhöra Örebro universitet. Ledningen anser det inte vara problematiskt att 
samordna akademierna under Örebro universitet, när de kommuniceras externt benämns de som en 
del av Örebro universitet. Alla studenter menar vidare att externt ses Örebro universitet som en 
helhet. Internt upplevs det däremot som de olika akademierna är olika delar med egna varumärken 
och intressen. Det upplevs även som det finns stora skillnader mellan akademierna. Även inom 
fakulteten säger respondenterna att de upplever sig tillhör Örebro universitet men även den egna 
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akademins varumärke måste stärkas. Det konkurreras även internt mellan akademier om resurser.  
Det finns vissa samarbeten akademierna, så kallad tvärvetenskap, interna grupperingar och 
konkurrens missgynnar dock samarbetet. Från företagen tror en respondent att om universitetet har 
ett  dåligt rykte spiller det över på akademierna. Det kan dock även vara positivt om universitetets 
rykte är bra och detta sedan spiller över på de olika akademierna. Att det är problematiskt att 
samordna ett universitets olika akademier under ett varumärke menar även Brookes (2003), och 
utifrån respondenternas svar kan detta antas stämma.

Det externa campus som finns upplevs av fakulteten som negativ, det bör ifrågasättas mer då det  är 
en stor kostnad för universitetet. Grythyttan upplevs däremot som positivt av respondenterna men 
det ses ofta som ett eget varumärke och förknippas med Carl Jan Granqvist  istället för med Örebro 
Universitet. 

Om utgångspunkten är vad respondenterna uttrycker kan universitet som helhet  ses som ett 
modervarumärke som bidrar med associationer och attribut. De olika akademierna kan sen ses som 
dottervarumärken som används för att nischa tjänsten, i detta fall kunskapen som produceras.  Som 
en respondent säger kan positiva eller negativa associationer sedan spilla över mellan moder och 
dottervarumärket. Det finns vidare i Örebros fall både konkurrens och samarbete mellan 
dottervarumärkena, dvs de olika akademierna. 

5.2.3 Co-Brandning/ Samarbeten 

Universitets samarbeten med andra organisationer kan ta många olika former. I empirin 
framkommer det att de fyra organisationer vi intervjuat har helt olika syften och former för 
samarbetet.

I samarbetet med Sodexho köper universitetet en tjänst, som bidrar till en positivare upplevelse på 
campus. I projektet  robotdalen, som är ett forsknings och utvecklingsprojekt är syftet att bli 
världsledande inom automatiserad robotik. Samarbetet med Linde material handling syftar till att 
utveckla kunskap och en specifik produkt. Samarbetet med Inkubera i sin tur syftar till att utveckla 
den kunskap som skapas på universitetet  och utveckla denna kommersiellt. Uggla (2002) menar 
även att samarbetena bör vara varaktiga över en längre tid, vilket dessa är. Co-Branding syftar till 
att  stärka varumärket, även om att stärka varumärket är det primära syftet i dessa samarbeten bidrar 
det ändå till att göra det  på olika sätt. Vilket även respondenterna för de olika samarbetande 
organisationerna menar att de gör. 

Teori avsnittet om co-brandning kan tolkas så att det är viktigt att både parter får ut något ur 
samarbetet, något  som även respondenterna påpekat. I Örebro universitets fall och de samarbeten vi 
studerat får Sodexho ekonomisk vinning och en bra referens, Inom robotdalen skapas kunskap som 
tillkommer alla parter i samarbetet och stärker samtliga inblandade, Linde material handling får ny 
kunskap och en produkt de kan kommersialisera och Inkuberas syfte med samarbetet är att  stärka 
regionen. Rothblatt (2008) menar att presentera innovationer stärker varumärket och kan leda till 
ökat bidrag från staten. Att innovation är viktigt stöds även av visual card sorting där flera 
respondenter rankade innovation som viktigt  för ett universitets varumärke. En respondent menar 
att  för yngre universitet blir innovation och att  hitta nya vägar ett viktigt sätt för att kunna 
konkurrera med de äldre universiteten. 
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Det finns även risker med samarbeten, Jobber (2004) menar att mycket av de risker som finns har 
sin grund i att  samarbetet innebär minskad kontroll. Att organisationen inte själv har full kontroll 
kan således bli problematiskt, speciellt  om det uppstår problem i samarbetet. Samtliga respondenter 
från samarbetande organisationer menar att samarbetet fungerar bra med Örebro universitet. Det 
upplevs som det finns en bra och öppen kommunikation som minskar risken för problem. Från 
fakulteten och ledningen nämns det att forskningen måste vara fri, oberoende och inte styras av 
kommersiella intressen. Samarbeten inom forskning kan skapa problem, det finns en ständig debatt 
om forskningens frihet. Om det upplevs att kommersiella företag får för stort inflytande över 
universitetet blir det problematiskt. Från kommunenen/landstinget menar de att det vore ytterst 
problematiskt om forskningsresultat skulle gå att köpa av kommersiella företag.  

Uggla (2002) menar även att  det  är viktigt att det finns tydliga juridiska avtal som reglerar 
samarbetet, i detta fall finns denna typ av avtal vilket ytterligare minskar riskerna för konflikter 
säger respondenterna. De juridiska avtalen löser även patentproblemen, dessa avtal är något som 
respondenter inom samarbetsorganisationerna menar fungerar väldigt bra i samarbetet med 
universitetet. Vissa respondenter menar att de kan vara problematiskt då universitet samarbetar med 
kommersiella företag då de anser att forskningsresultat och kunskap  ska gynna hela samhället och 
inte tillfalla ett enskilt företag.

Dickison och Barker (2007) menar att en av den vanligaste anledningen till att universitet startar 
samarbeten är att  säkra finansiering, dock har ingen av de samarbeten vi studerat det som primärt 
syfte. Ingen av organisationernas syfte var heller att dra nytta av universitetets associationer vilket 
Dickison och Barker (2007) menar är vanligt när kommersiella företag samarbetar med universitet. 
Det är istället  andra syften som är primära. Ytterligare en problematik som verkar finnas i 
samarbetet mellan universitet  och andra organisationer som framkommer i empirin är kopplat till 
tid. Både respondenter från kommunen/landsting och samarbetsorganisationer menar att 
tidsperspektivet skiljer sig. Universitet tenderar till att ha en långsam struktur och långsamma 
processer. Detta går inte helt  i takt med andra organisationer då de behöver resultat snabbare än vad 
universitetet kan leverera. Emprin kan tolkas som att universitet har olika tidsramar jämfört med 
andra organisationer, vilket kan bero på dess komplexitet och demokratiska struktur. Kommersiella 
företag har inte tid att vänta på universitetet menar en respondent från samarbetsorganisationer. 
Även ledningen menar att det kan uppstå problem då universitet och andra organisationer verkar i 
två helt olika världar. 

Vidare menar Baker et al (2005) att universitet utan kopplingar till omvärlden kan uppfattas som 
litet och ointressant. En respondent från ledningen menar att universitetet har ett  mycket bra 
samarbete med näringslivet men att  det inte är känt bland allmänheten. Att detta inte är känt stöds 
även av studenternas påstående om att de inte har någon uppfattning om att det skulle finnas några 
samarbeten. De flesta respondenter är däremot överens om att samarbeten kan vara bra, det leder till 
en praktisk koppling, ökar konkurrenskraften, ger underlag för forskning och stärka varumärket. Att 
samarbeten kan stärka anseendet framkommer även i visual card sorting där företaget SAAB 
associeras med Linköpings universitet  och de leder till att Linköpings universitet anses ha en hög 
teknisk kunskap. I likhet med Kapferer (2008). säger även respondenterna att samarbete är ett bra 
sätt att få in extra resurser, bedriva forskning, och utveckla verksamheten. När samarbeten uppfattas 
existera för att förbättra universitetet  upplevs det positivt men det kan även leda till att universitetets 
integritet ifrågasätts och valmöjligheterna begränsas enligt Baker et al (2005). Detta stöds även av 
studenternas svar som ser positivt på samarbeten så länge det ger något relevant tillbaka till 
universitetet och dess studenter. Upplevs det  som att samarbetet endast är ett sätt för företag att 
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synas bland studenter och universitetet tar betalt för detta är det däremot negativt. En student 
upplever en ökning i reklam på universitetet och att affärskedjan The Phone House stått i 
universitetets lokaler och sålt mobiltelefoner vilket denne menar är negativt. Det ger ett oseriöst 
intryck och bidrar inte med något relevant till studenter. 

I visual card framkommer att de flesta tycker att samarbeten är viktigt och ett  sätt att stärka 
varumärket, det är dock inte det effektivaste sättet  eller den mest betydelsefulla intressenten. 
Kommunen och företag tycker det är viktigt att stärka det lokala näringslivet, fakultet  och ledningen 
anser det också viktigt men blir mer en bieffekt av de primära syftet.

En risk med samarbeten som finns enligt Baker et al (2005) är att negativa värden och associationer 
kan spilla över på den samarbetande organisationen. Detta påstående stöds även av respondenternas 
svar. Respondenterna menar då även att universitetet måste välja samarbetspartners noga och 
försöka undvika företag med tveksamma verksamheter. 

Samarbetet med Kommun/Regionförbundet 

Kotler och Fox (1995) menar att kommunen är en viktig intressentgrupp för ett universitet, 
majoriteten av alla respondenter menar även de att kommunen och universitetet har stor betydelse 
för varandra. Från kommunen menar de att bara vara en universitetsstad är viktigt. Universitetet 
sägs av respondenterna leda till att locka människor till kommunen, skapa kompetens som stärker 
regionen och det lokala näringslivet. Universitetet bidrar till att kommunen växer och utvecklas. 
Kommunen stöttar även universitetet i olika projekt. En anledning till att universitetet samarbetar 
med kommunen och regionförbundet är att universitetet erhåller resurser, att samarbeta för att få 
resurser är även enligt teorin en viktig faktor. En fördel kommunen får av samarbetet med 
universitetet är att  de fungerar som en kritisk granskare. Landstinget får hjälp av universitetet i sitt 
mål att utveckla regionen, detta syns exempelvis i utbildning och att de tar del av forskningsresultat.

Det är dock inte bara kommunen som är beroende av universitetet, även universitetet  är beroende av 
kommunen. Exempelvis säger ledningen att båda har att vinna på ett starkt samarbete. Universitetet 
är delvis beroende av att  kommunen upplevs attraktiv för att locka studenter. Kommunens uppgift 
är att se till att studenterna trivs i staden menar vissa respondenter. Kommunen bidrar även med 
hjälp till universitetet, det finns många samarbeten och kontaktytor säger en respondent från 
kommunen/landsting. Att kommunen är en viktig intressent stöds även i visual card sorting där 
majoriteten av respondenter placerar kommunen relativt högt.

Att ett universitets geografiska läge är viktigt har redan framkommit i analysen. I respondenternas 
svar framkommer även att utöver den geografiska placeringen är även hur attraktiv staden upplevs 
en viktig faktor för universitetets anseende. Detta syns delvis i att alla ser en stark koppling mellan 
kommunen och universitetet. Det syns också tydligt i visual card sorting. Flera respondenter 
placerar New York University  högt utan att egentligen veta något om det. De menar att  de placeras 
högt därför att New York är en attraktiv stad som upplevs mycket positiv. Även Stockholm 
universitet placeras av vissa respondenter högt med motiveringen att  Stockholm är Sveriges 
huvudstad samt en stor stad. Är staden attraktiv påverkar det då universitetet positivt, det  kan dock 
även gå åt andra hållet. Upplevs staden eller regionen negativt kan de påverka universitetet negativt 
säger två av respondenterna från fakulteten.

5.2.4 Rebrandning
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Att förändra namnet på kurser, program och akademier är något Örebro universitet gjort. Kotler och 
Fox (1995) menar att namn på kurser och program kan bidra till positiv uppmärksamhet och 
resultera i att dessa ses mer fördelaktigt hos intressenter. Detta instämmer en representant från 
ledningen och menar att  namnen på kurser, program och akademier har stor betydelse. Att förändra 
dessa namn kan bidra till att locka fler sökande studenter och namnbyten görs främst i 
marknadsförings syfte. Även studenterna har uppmärksammat detta och ser namnbytena som ett  sätt 
att  locka studenter och verka mer attraktiv men det ger inga konkreta effekter för de som redan 
studerar på universitetet, även fakulteten instämmer i detta och ser namnbytena som substanslösa 
och endast ett sätt att verka mer attraktiv.

Studenterna och fakultet  nämner dock att  det  är bra att namnet speglar innehållet i utbildningen och 
lever upp till vad namnet associeras med. Namnet kan således antas ha en viss betydelse för 
utbildningarnas attraktionskraft. Vilket även stöds i Kotler och Fox (1995) påstående att namn på 
kurser och program bidrar till positiv uppmärksamhet och att dessa ses mer fördelaktigt hos 
intressenter. Att namnbyten kan skapa positiva associationer stöds även av att ledningen säger att 
det relativt nya namnet handelshögskolan vid Örebro universitet förknippas och associeras med 
handelshögskolan i Stockholm och de associationer som denna har. 

Jobber (2004) samt Kapferer (2008) pekar på att  det finns olika anledningar till att namnbyten, 
namnen på kurser och program har i Örebro universitets fall skett för att verka mer attraktiv. 
Ytterligare en anledning till namnbyten är sammanslagningar och omorganiseringar. De namnbyten 
som skett på akademier menar en respondent från fakulteten bero på sammanslagningar och 
omorganisationer och då en kompromiss då ingen akademi vill ta en annans namn och då måste 
universitet komma på ett nytt.

Jobber (2004) och Kapferer (2008) betonar att det finns mycket risker med namnbyten, exempelvis 
att  en utgångspunkt förloras, ett inarbetat namn försvinner och det skapas förvirring. För Örebro 
universitet togs ett inarbetat namn bort när GIH blev Hälsoakademin.

5.3 Image/Identitet

Identitet kan enligt Aaker och Joachimsthaler (2000) (Hämtat från Ghodeswar, 2008) definieras 
som vad organisationen vill att varumärket ska representera. Ledning menar att under de första åren 
haft en identitet som ungt och kaxigt och försökt nå en hög internationell kvalitet  genom 
spetskunskap. Ledningen säger att detta har förändrat identiteten och nu vill Örebro universitet 
uppfattas som ett ”universitet” med de associationer som det medför om kvalitet. Fokusen från att 
vara ett  nytt universitet har således försvunnit. Den identitet som Örebro universitet  har med hög 
kvalitet och forskning försöker de nå genom att  försöka förbättra kvaliteten i alla led och lyfta fram 
den konkreta verksamheten och forskningen.

Anställda spelar en viktig roll i leveransen av organisationens identitet som sedan tolkas av 
intressenter till image enligt Jobber (2004). Fakulteten har således en viktig roll i detta. För att 
lyckas leverera identiteten måste de alltså först veta vad identiteten är. Respondenter inom 
fakulteten nämner universitetets identitet  som nyfikenhet, avsaknad av traditioner, 
gränsöverskridande samt ungt och framgångsrikt. En respondent från fakulteten upplever dock att 
det saknas en tydlig identitet. Att det upplevs som att det saknas en tydlig identitet blir därmed ett 
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problem då identiteten mycket utgår från anställda och dessa bör då veta vad identiteten är för att 
kunna leverera detta. 

Ledningen säger att det är viktigt att ha en intern förankring i det som görs. Även Jobber (2004) 
menar detta då det i tjänsteorganisationer finns en stark kontakt mellan konsumenter och de som 
levererar tjänsten. Kvaliteten på tjänsteleveransen måste nå den kvalitet som finns i strategier och 
identitet.  Ledningen menar att  det utöver den interna förankringen är viktigt att det  framgår vem 
som gör vad och vilket ansvar och befogenheter som finns. Från ledningens håll sägs det att de 
försöker skapa ett bra arbetsklimat. Ledningen försöker också synas så mycket som möjligt  och det 
är viktigt att det finns en bra och tydlig kommunikations kanal för att få ut information till 
personalen. Från fakultetens sida upplevs detta dock lite annorlunda. En respondent nämner att det 
arrangeras stormöten där visioner och identitet presenteras, stormötena upplevs dock inte som 
speciellt  effektiva. Ledningens mål med en intern kommunikationskanal fungerar därmed inte som 
tänkt i praktiken. Detta överensstämmer även med vad en annan respondent inom fakulteten säger 
om att universitetet försöker sända ut en klar bild av Örebro universitet men misslyckas med den 
interna kommunikationen. Ytterligare en respondent upplever det som att det inte finns någon intern 
strategi vilket ytterligare stärker antagandet om att den interna kommunikationen inte fungerar som 
den ska.

Ledningen säger att de inte tror att Örebro universitet lyckas nå ut med den nya identiteten som 
finns. Att en student uppfattar Örebro som en ny universitetsstad trots att ledningen säger att de 
försöker skapa en image som antyder på en etablerad universitetsstad, och inte en ny, visar på att  det 
finns glapp. Detta stöds även av att kommunen uppfattar det som ungdomligt. Att image mycket 
bygger på vad som tidigare gjorts och universitetets historia spelar in och att det  tar tid att förändra 
sin image som Kotler och Fox (1995) menar kan vara en orsak till detta glapp. Örebro universitet 
var ett av de senare universiteten att ges universitetsstatus vilket kan tänkas hänga kvar. Detta kan 
också bidra till att Örebro universitet  uppfattas som ungdomlig, entusiastisk och viljan att växa. 
Detta kan antas bero på den redan nämnda fördröjningseffekten. 

Fakulteten upplever att Örebro universitet till viss del når de som de ansåg vara identiteten. Det 
finns ett visst samarbete mellan akademierna som upplevs bättre än på andra universitet och det 
stärker identiteten som gränsöverskridande. En respondent upplever däremot att de inte når den 
image som ungt och framgångsrikt. Fakultetens syn på om Örebro universitet når identiteten eller 
inte blir dock problematiskt då den identitet  de anser universitetet ha inte stämmer överens med 
ledningens syn på vilken identitet  som finns. Detta blir extra problematiskt då detta är speciellt 
viktigt i tjänsteorganisationer som universitet. De kanaler som sänder ut identiteten och som 
mottagaren tolkar till image kan vara flera. I universitetets fall är det delvis de som universitetet 
själva sänder ut men även externa signaler påverkar mottagarens bild av organisation. 

Ett universitets image skapas av dess intressenter och det är därmed intressenternas uppfattning om 
organisationen som blir dess image. Organisationens image är den tolkning olika intressenter gör 
över tid av de signaler som sänds ut om organisationen. För Örebro universitets finns en rad olika 
uppfattningar och åsikter om dess image bland de olika respondenterna. Generellt upplevs Örebro 
universitets image som positiv. Studenter uppfattar universitetets image som ständig utveckling, 
kvalitetshöjning och tillväxt. Det uppfattas som Örebro är och försöker hävda sig som en ny 
universitetsstad. Det upplevs även som ett stort  universitet med många utbildningar. Däremot 
upplevs det av studenter inte lika prestigefyllt eller med lika hög status som andra universitet. 
Företagen har även de en positiv bild av Örebro universitets image, universitetet benämns som 

 94



ungdomligt och i likheter med vad studenter säger att Örebro universitet  vill hävda sig. Kommunen 
upplever universitetets image som ungdomlig med vilja och entusiasm.

5.3.1 Rykte

Ett rykte om en organisation skapas över längre tid och visar hur olika intressenter utvärderar 
varumärket. Örebro Universitets rykte beskrivs av de flesta respondenter som relativt bra, men det 
finns även negativa aspekter. Örebro universitet har generellt inte det bästa ryktet av de svenska 
universiteten, men inte heller det  sämsta. En student säger att de olika akademierna har egna rykten 
vilket sedan påverka Örebro universitet rykte som helhet. Örebro universitet  börjar dock bygga upp 
ett starkt rykte samt Örebro börjar bli igenkänt som en universitetsstad. En respondent från 
fakulteten menar däremot att de flesta kanske känner till att Örebro universitet  finns men inte mer 
än så. En respondent från kommunen säger att ryktet  skiljer beroende på vilken kontakt som hafts 
med universitetet. Respondenter från ledningen och samarbetsorganisationer säger att  Örebro 
universitet har bra rykte inom vissa områden där de är starka, bla robotforskning. 

 Shapiro (1983) menar att människor tenderar att placera varumärken i kategorier beroende på 
vilket rykte det har. Det syns tydligt i empirin då det pratas om kategorier som division 1 och 2, 
äldre och yngre universitet samt olika divisioner. Örebro universitet tenderar att placeras i mitten 
eller som bäst i den lägre kategorin, detta syns även tydligt i visual card sorting när universitetens 
anseende rankades. 

Shapiro (1983) menar även att det finns en fördröjningseffekt i förändring av rykte och att tid är en 
viktig faktor i en organisations rykte. Det syns tydligt att  de universitet som rankats högst och 
beskrivs positivast är de äldre universiteten, ex Harvard, Uppsala och Lund. Dessa har under längre 
tid byggt upp ett starkt  rykte som inte de yngre universiteten kan mäta sig med. Ett exempel på 
fördröjningseffekten är att  många fortfarande ser Örebro universitet som en högskola anser en 
respondent från ledningen.

Ett positivt rykte säger en respondent ur fakulteten leder till att universitetets anseende stärks, vilket 
även Herbig och Miewicz (1995) instämmer i.  Enligt Herbig och Miewicz (1995) är ryktet även 
bidragande till att locka nya kunder, i detta fall då studenter. En respondent från kommunen säger 
att  universitetet lockar till sig studenter på grund av ryktet om en positiv studentmiljö och 
bostadsgaranti. Detta syns i den stora mängden förstahandssökande och bekräftar teorin om att 
rykte bidrar till att  locka studenter. Ledningen menar att stärks kvaliteten på utbildningen är det som 
leder det till att ett positivt rykte skapas hos allmänheten.

Globalt tror majoriteten av respondenterna att Örebro universitet är helt okänt, det kan finnas vissa 
nischer där det är välkänt men i stort är det okänt. Det finns mycket utbytesstudenter på Örebro 
universitet säger en respondent från samarbetsorganisationerna vilket kan ses som ett tecken på att 
det ändå har ett bra rykte globalt. De utbytesstudenter som respondenten talat med har en positiv 
bild av universitetet.  

5.3.2 Positionering

Att lyckas särskilja sig från konkurrenter menar Kapferer (2008) är viktigt för att skapa ett starkt 
varumärke, dvs att positionera organisationen. En respondent från ledningen säger dock att det är 
svårt att vara unik och det  är inte heller något de försöker vara. Trots att ledningen inte arbetar för 
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att positionera sig menar respondenter från fakulteten, i samstämmighet med teorin att positionering 
är viktigt. Två respondenter från fakulteten menar att det  är väldigt viktigt för ett universitet  att 
positionera sig för att lycka hävda sig i konkurrensen, universitetet borde vara mer spetsigt. Örebro 
universitet har ingen tydlig identitet  eller position menar en respondent inom fakulteten. Det 
upplevs som den förändras hela tiden. Internt borde de veta vilken identitet och positionering 
universitet har. Även inom kommunen och fakulteten tror de att positionering kommer bli viktigt i 
framtiden och att universiteten inte kan vara för spretiga utan måste spetsa sig mot vissa områden. I 
likhet med fakulteten anser respondenter för kommunen inte heller att  Örebro universitet har någon 
tydlig position, det finns också åsikter om att de borde positionera sig på det  som de redan är duktig 
på och inte inom nya ämnen. Något som gör Örebro universitet unikt är den stora bredden på 
utbildningar säger respondent  från samarbetsorganisationen. Att flera respondenter säger att de tror 
det i framtiden blir viktigare att bli spetsigare, kan då vara ett problem om universitet  har en 
position som signalerar bredd. 

Studenterna anser att Örebro universitet inte sticker ut, de som erbjuds finns på alla andra 
universitet menar en respondent. Det kan då tänkas bero på att universitetet inte heller försöker 
sticka ut. En student tror att universitetet försöker positionera sig som ett av landets universitet, att 
Örebro universitet eventuellt  var en av de sista högskolor att få universitetsstatus tror respondenten 
är något som trycks på. Denna position stämmer delvis överens med ledningens identitet att vara ett 
av universiteten. Här finns således en överensstämmelse. Dock kan syns det att Örebro universitet 
inte helt ut lyckas positionera sig då respondenter från samarbetsorganisationerna säger att 
universitetet är okänt och företag inte vet vad universitetet står för eller kan.

Trots att Örebro universitet inte arbetar för att vara unikt finns det ändå åsikter hos respondenterna 
om vad som gör universitet unikt. Många respondenter nämner den geografiska placeringen som 
unik, vilket dock är självklart. De menar dock att Örebro universitet har en fördel här då det är 
beläget på ett attraktivt geografiskt läge. Det geografiska läget kan enligt respondenternas åsikter 
antas vara en viktigt faktor för ett universitets framgång. Att den geografiska placeringen är viktigt 
stöds också av visual card sorting. Två respondenter menar till och med att  Umeå universitet som de 
egentligen anser lite bättre än Örebro universitet ändå kategoriseras som likvärdiga. Detta för att 
Örebro universitets geografiska plats anses mycket positiv och Umeås geografiska plats upplevs 
vara en nackdel för universitetet, vilket gör att de upplevs lika. Även i studenternas visual card 
sorting syns att det att den geografisk placering spelar en viss roll. Umeå rankas av studenterna 
lägre än Linköping på grund av att det ligger i Norrland. 

Opoku et al (2008) menar även att ett universitets hemsida är ett mycket viktigt verktyg för att 
positionera och differentiera sig. Hemsidan sägs vara det första potentiella studenter undersöker när 
de ska välja studieort. Detta ligger helt i linje med vad av studenterna säger. Respondenten menar 
att  det  är på universitetets hemsida de flesta tittar och skapar sig en uppfattning om universitetet, 
informationen på hemsidan jämförs sedan med andra universitets hemsidor. En respondent från 
ledningen menar att hemsidan är otroligt viktigt. Det problematiska med hemsidan är dock att  det 
blir en kompromiss då det finns så många målgrupper att tillfredsställa som tittar på sidan. Detta 
leder till att den inte går att göra spetsig. Hemsidan måste dock spegla trovärdighet och kvalitet. 
Dessa respondenters synpunkter ger stöd åt Opoku et al (2008) åsikt att hemsidan är mycket viktig 
och att ledningen är medvetna om detta är då mycket positivt. Det finns dock problem med Örebro 
universitets hemsida då de nyligen lanserats en ny hemsida som inte fungerar som tänkt. Att en 
hemsida som inte fungerar som den ska presenterats för allmänheten är inte positivt och skadar 
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bilden av universitetet. Respondenten från ledningen menar att hemsidan ska spegla trovärdighet 
och kvalitet, att det inte fungerar på ett bra sätt kan dock anses leda till motsatsen.

5.3.3 Associationer

Associationer bidrar till att utveckla en klar och tydlig identitet samt image och kan bidra till att 
stärka varumärket enligt Ghodeswar (2008). Associationer ger även en fördel i konkurrensen, 
associationer kan då antas vara viktigt  för universitet där konkurrensen upplevs som hård. De 
associationer som nämns i sammanband med Örebro universitet skiljer mellan respondenterna. 
Ledningen associerar kunskap, utveckling och innovation. Studenternas associationer kopplas 
mycket till Örebro som stad, byggnader som slottet och vattentornet svampen nämns, detta för att 
det upplevs som dessa syns i marknadsföringen från universitetet. 

Varumärket och dess associationer är det som delvis skapar organisationens image menar 
Ghodeswar (2008).. Att  studenter associerar universitetet med staden leder då till att  universitetet 
kopplas ihop med staden i sin image. De associationer som ledningen säger universitet står för kan 
också kopplas till identiteten och skulle kunna antas vara hur de vill bli associerad. Att ingen 
respondent nämner dessa sedan kan tyda på att Örebro universitet ännu inte associeras med dessa 
faktorer som ledningen nämner.

Enligt Ghodeswar (2008) är varumärken som associeras med starka positiva värderingar de 
kraftfullaste och de som är svårast att konkurrera med. De flesta respondenter menar att generellt är 
kvaliteten minst lika bra på de yngre universiteten som på de äldre, och alla menar att  kvaliteten är 
det viktiga för ett universitet. Ändå placeras Harvard, Lund och Uppsala av alla respondenter högst 
i visual card sorting och Karlstad bland de lägsta. Trots att  de då ändå anser att kvaliteten bör vara 
lika, ger de helt  olika associationer och värden. Det visar hur svårt det är att konkurrera med 
universitet som tillskrivs mycket positiva associationer. 

Att image och associationer är en mycket viktig del för ett  universitets varumärke stämmer dock 
inte överens med respondenternas visual card sorting. Där finns delade meningar om dess betydelse. 
De delade meningarna finns även inom de olika respondentgrupperna och det finns inget tydligt 
mönster.

Melin (1999) menar även att ett  sätt att skapa positiva associationer är att använda sig av kända 
personer. Enligt ledningen är detta inget som Örebro universitet arbetar aktivt med. En respondent 
från ledningen tror inte heller att  något annat svenskt universitet arbetar med detta. Samma 
respondent nämner dock att kända forskare kan skapa positiva associationer. Ledningen menar att 
associeras med kända personer inte används som metod att stärka sitt varumärke kan tänkas bero på 
att  associeras med kända personer är mer lämpligt för kommersiella företag. Det kan även tänkas att 
inom universitetsvärlden är de kända personerna forskare, och att associeras med dessa stärker 
varumärke. Kapferer (2008) bekräftar detta ytterligare i sitt påstående att många universitet har 
stärkt sitt varumärke då en känd professor har uppmärksammats vid universitet.

Trots att det inte arbetas med att associeras med kända personer finns det ett antal personer som 
respondenterna starkt förknippar med Örebro universitet. Majoriteten av alla respondenter nämner 
att  de associerar Göran Persson och historien om när han blev utnämnd till hedersdoktor. Ledningen 
säger dock att de inte nämnt denna och detta är en stämpel de försöker tvätta bort då den upplevs 
negativ. Även fakulteten håller med om att denna association varit negativ, vissa respondenter ser 
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det dock positivt och menar att det är en roligt grej. Även Carl Jan Granqvist nämns av många 
respondenter som en association och detta ses generellt positivt. Även andra kändisar nämns, större 
delen av dessa är sådana som studerat på universitetet och nu syns mycket i media. 

I visual card sorting placeras att associeras med kändisar av alla respondenter mot slutet och anses 
då inte speciellt viktigt. Trots att det inte anses viktigt syns det i empirin att samtliga respondenter 
associerar kända personer till universitetet. Melin (1999) menar även att associeras med kända 
personer kan vara negativt  då negativa händelser som rör personen kan spilla över på 
organisationens anseende. En av studenterna instämmer i detta då respondenten säger att associeras 
med kända personer kan vara negativt då dessa uppfattas som korkade. Trots att ledningen inte 
försöker associera Örebro universitet med kända personer samt ingen tror att det är speciellt viktigt 
associeras kändisar till Örebro universitet, vilket kan både vara positivt och negativt. 

5.3.4 Varumärkessymboler

Symboler används för att särskilja, skapa associationer och positionera en organisation. Visuella 
symboler ska skapa en förståelse för varumärket menar Kapferer (2008). De ska uttrycka vad 
varumärket står för och speciellt för tjänsteorganisationer blir symboler viktigt. En viktig symbol 
för en organisation är dess logotyp. Örebro universitets logotyp kände alla respondenter till och 
hade åsikter om, trots att respondenterna generellt  placerar symboler i visual card sorting lågt rankat 
så har alla en åsikt om logotypen. Stern et  al (2001, hämtat från Bennett et al, 2009) menar att 
logotypen är mycket viktig, speciellt för tjänsteorganisationer, respondenternas svar tyder dock på 
motsatsen. En student menar exempelvis att logotyp kan vara viktig i inköpet av en tröja men inte 
vid valet av universitet. 

Åsikterna om logotypen skiljer sig relativt mycket mellan respondenterna. Från ledningen upplevs 
den positivt, den beskrivs som en bra mix av nytänkande och tradition med starka signalfärger. 
Inom fakulteten nämns det  att det  finns regler om hur logotypen får användas, detta följs dock inte i 
den kanske mest framträdande användande av logotypen, på det centrala huset på campus som är 
som mest synligt vilket upplevs som konstig. Andra beskrivningar som nämns är neutral, barnslig, 
oproportionerlig, icke professionell, fyndig, gammeldags och påkostad. Vidare associeras den till 
Örerbro stad, Örebro slott, Svartån, kvalitet, vapensköld och dasslock då det var vad den kallades 
när den antogs. Logotypen väcker som Uggla (2002) menar en mängd olika associationer. En 
respondent från kommunen menar att det är problematiskt att logotypen associeras med 
gammeldags när Örebro universitet är ett relativt nytt och ungt. Symbolen borde enligt Kapferer 
(2008) representera vad varumärket står för vilket  kan ses i de associationer som nämns att det inte 
fullt ut gör. 

Utöver logotyp  kan även annan estetisk design vara mycket viktigt för tjänsteorganisationer som 
universitet. Pratt och Rafaeli (1997) samt  Moffitt  (1992, 1994, hämtat från Arpan, 2003) nämner att 
byggnader ses av intressenter och synen på dessa bidrar sedan till organisationens image. 
Byggnader och campus bidrar således till organisationens image enligt Moffitt (1992, 1994, hämtat 
från Arpan, 2003). En respondent från ledningen tycker att byggnader och campus är viktigt för ett 
universitets varumärke, och att utveckla studentlivet och campus är viktigt. Samma respondent 
säger att de försöker skapa fräscha och moderna byggnader med ljus och rymd, det ska vidare 
finnas en trevlig atmosfär på campus. Ledningens syn på byggnader och campus överensstämmer 
således med Moffitt (1992, 1994, hämtat från Arpan, 2003) och Pratt och Rafaeli (1997) åsikter. 
Dock framkommer det i visual card sorting att generellt anses inte byggnader och campus speciellt 
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viktigt, det placeras snarare någonstans i mitten av de flesta respondenterna. Det anses viktigt att  det 
finns en bra studentmiljö, studenterna måste trivas och skulle byggnaderna vara riktigt dålig skulle 
det skada anseendet men det är inte heller det viktigaste som universitet  borde fokusera på. Curran 
och Hague (2008) menar att  en trend i Amerika är att stora campus skapas för att  ge en bra miljö för 
studenter. Denna trend verkar även Örebro universitet  avse följa. Ledningen har planer på att 
utveckla campus och knyta ihop det med det närliggande NetCity  och då bli som en egen statsdel 
med ökat liv och rörelse. 

Örebro universitets byggnader ger ett blandat intryck anser respondenterna. De nyare byggnaderna 
upplevs positivt och de äldre byggnaderna upplevs negativt. De nämns även att  campus är dött på 
kvällstid vilket upplevs negativt. Generellt är det mycket vit  färg, vissa upplever det positivt medan 
andra får associationer av sjukhus. Det är även positivt att campus är samlat på ett ställe och inte 
byggs på höjden. Respondenterna har alltså starka åsikter om campus, och hur det skulle kunna 
förbättras. Om det sedan leder till att öka anseendet starkt råder delade meningar men det anses 
generellt  inte vara det effektivaste sättet. Men viss roll antas det ändå spela. Helt klart  är att 
byggnaderna skapar åsikter och associationer, både positiva och negativa, vilket även stöds av Pratt, 
Rafaeli (1997) åsikter.

En respondent inom fakulteten upplever att mycket resurser går åt  att bygga skrytbyggen, dessa 
resurser borde istället läggas på utbildningen menar respondenten och det upplevs som Örebro 
universitet förbyggt sig. Ledningens försök att  skapa en trevlig atmosfär genom byggnader upplevs 
av respondenten alltså som slöseri med resurser. Detta kan ses som ett problem. Om byggnaderna 
upplevs som skryt skulle det kunna skada varumärket och som Melewar och Karaosmanoglu (2006) 
menar kan byggnader symbolisera mål och värderingar och då skulle det vara negativt om de 
upplevs som skryt eller slöseri med resurser. 
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6. Slutsats

I detta kapitel kommer olika slutsatser dras med grund i analys, empiri och teori. Dessa slutsatser   
avser besvara problemformuleringen för uppsatsen och uppfylla syftet.  Avsnittet är uppbyggt runt 
de tre problemfrågorna och dessa besvaras var för sig.

6.1 Vad kan ett universitets varumärke och varumärkesbyggande 
bestå av?

Ett universitet kan ges den svenska betäckningen varumärke. Det innefattar dels de juridiskt 
skyddade delarna samt olika värderingar och associationer. Det finns även en utbredd syn på 
universitet som varumärken och Kapferer (2008) definitioner av varumärke går att applicera på ett 
universitet.

Vad som fokuseras på i varumärket kan antas skilja sig åt mellan äldre och yngre universitet. Äldre 
universitets varumärken antas generellt  bygga på tradition och kultur. Yngre universitet kan antas 
fokusera på att vara nyskapande, unga och kaxiga. Ett ungt universitet  kan utnyttja att de saknar 
historia och traditioner genom att skapa en image som associeras med ungdomlig vilja och 
entusiasm. Imagen kan då uppfattas som universitet bedriver en ständig utveckling och tillväxt, 
vilket kan ses som mycket positivt. Svenska universitet placeras ofta in i kategorier, det anses finnas 
två kategorier av universitet där den ena är de framstående universiteten och de övriga placeras i en 
kategori under dessa.

Ett svenskt ungt  universitet kan antas inte använda speciellt  mycket kommersiell marknadsföring i 
sitt varumärkesbyggande, något som Naude et al (1999) dock menar är vanligt för unga universitet. 
Det kan delvis antas bero på att det  inte är möjligt på grund av ett ungt universitets begränsade 
resurser. 

Ett universitet kan ses som ett tjänstevarumärke. Den tjänst som skapas är då kunskap, vilket skapas 
genom undervisning och forskning. Studenter kan ses som kunder och fakulteten är de som 
levererar tjänsten. Vidare ses forskare som anställda. Att universitet kan ses som tjänstevarumärke 
innebär att externa och interna faktorer inte skiljs åt, tjänsten produceras och konsumeras på samma 
ställe. Mötet mellan studenter och fakulteten avgör hur kvaliteten på undervisningen uppfattas och 
det kan i sin tur antas påverkar hur varumärket upplevs. Då universitet är en tjänsteorganisation är 
det viktigt att fakulteten är införstådda i vad varumärket står för så de kan leverera vad som 
förväntas.

Ett universitets varumärke kan delvis antas bestå av kvaliteten på utexaminerade studenter, de 
fungerar som ambassadörer för universitetets varumärke. Att växa och anta fler studenter är även 
det ett sätt att  stärka sitt varumärke. Ett universitets varumärke kan vidare uppfattas ur två olika 
synvinklar, dels ur utbildningssektorn samt allmänhetens syn.

Ett universitet är en icke vinstdrivande organisation med ett  stort antal intressenter att tillfredsställa 
för att lyckas skapa ett starkt varumärke. De viktigaste intressenterna att  tillfredsställa kan anses 
vara studenter, staten och kommunen. Har universitet en bra relation till sina intressenter kan detta 
skapa en lojalitet till universitetet och dess varumärke. Det finns många olika syften universitet bör 
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uppfylla för att tillfredsställa sina intressenter, de primära syftena för ett universitet är dock 
undervisning och forskning.

Det viktigaste i ett universitets varumärke kan anses vara kvalitet  på utbildning och forskning. Det 
är kvaliteten som hela varumärket utgår ifrån och som är grunden. Kompetenta lärare och forskare 
blir således en viktig faktor i ett universitets varumärke då dessa till stor del avgör hur kvaliteten 
uppfattas. Även högstatusprogram kan stärka ett universitets varumärke. Läkarprogram är ett 
program som kan ge en mycket positiv effekt på varumärket. Ett läkarprogram kan skapa kvalitets 
associationer till hela universitet. Namnen på kurser, program och akademier påverkar dess 
attraktionskraft och detta påverkar då även universitetets varumärke. Namnen kan skapa positiva 
associationer och förtydliga innehållet.

Ytterligare en viktig del i ett universitets varumärke är att det finns substans i vad varumärket står 
för.  Även pålitlighet kan antas vara en av de viktigaste beståndsdelarna i ett universitets varumärke.

Det finns även andra faktorer som kan antas till viss del påverka ett  universitets varumärke. 
Studentmiljö och studentliv är något som kan antas spela en viss roll i ett universitets varumärke.
Även i vilken omfattning universitetets anställda publicerar vetenskapliga artiklar antas påverka. Att 
publicera artiklar stärker varumärket speciellt inom utbildningssektorn.

Ett universitets varumärke består och påverkas delvis både av universitetets rykte och dess image. 
Ryktet och image är något som skapas över tid och blir intressenters utvärdering av allt universitetet 
gör. Ett universitet tenderar att få ett starkt rykte inom de områden där de är framstående. Det är 
inom dessa nischer universitet  har en större möjlighet att  uppmärksammas globalt. Att ha en tydlig 
identitet för universitet är viktigt för att klargöra för de anställda hur universitets varumärke ska 
uppfattas för att de ska kunna leverera detta. För att lyckas skapa en tydlig identitet kan det  vara av 
stor vikt att ha en intern förankring för universitetets värderingar och identitet samt ha en bra och 
tydlig intern kommunikationskanal. Identiteten bidrar till universitetets image och både dessa är 
viktiga delar i ett universitets varumärke.

Den geografiska placeringen av universitetet samt hur attraktiv staden som universitetet finns i kan 
antas spela en viss roll i universitetets varumärke. Om universitet är beläget i en huvudstad kan 
detta leda till att universitets varumärke anses attraktivare. Hur kommunen/landstinget uppfattas där 
universitetet finns spelar en roll i universitetets varumärke. Ett starkt samarbete mellan kommun/
landsting och universitet kan leda till många fördelar för båda parter. 

Universitets symboler antas inte vara avgörande hur universitets varumärke uppfattas. En viktig 
symbol för universitet kan dock anses vara dess logotyp, denna kan bidra med att skapa positiva 
associationer och identifiera varumärket. Ett universitets byggnader antas inte heller vara avgörande 
för ett universitets varumärke, dessa kan dock antas spela en viss roll då de skapar associationer och 
bidrar till att studenter och fakulteten trivs. En trend för att  skapa positiva associationer till 
universitets varumärke är att skapa stora campus med en attraktiv atmosfär. Ett svenskt  universitets 
varumärke byggs däremot troligtvis inte upp genom idrottsliga prestationer.

Positiva associationer stärker varumärket och leder till att universitetet blir mer konkurrenskraftigt. 
Hur intressenter uppfattar vikten av associationer och image för ett universitet kan antas variera 
mycket. Stadens samt stadens symboler och byggnader där universitet är placerat kan användas för 
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att skapa associationer till universitets varumärke. När detta sker skapas en stark koppling mellan 
universitetet och staden.

Att associeras med kända personer är något som kan antas vara viktigt för kommersiella 
organisationer. Svenska universitet  arbetar troligtvis inte aktivt  för att associeras med kända 
personer, detta beror troligtvis på grund av att  dess intressenter inte tycker det är viktigt. Kända 
professorer kan däremot antas skapa positiva associationer för ett universitet.

Ett universitets varumärkesstrategi kan ses som att mor och dotter varumärken används. 
Universitetet som helhet ses som modervarumärke som bidrar med attributer och associationer, de 
olika akademierna ses som dottervarumärken där kunskapen nischas.

Då konkurrensen ökar för universitet kan det antas vara viktigt att  bygga ett unikt varumärke. Dock 
kan vara svårt för ett universitet att  vara unik och det kan antas att nya universitet inte strävar efter 
detta då de istället vill uppfattas som ett etablerat universitet i mängden.

För att  bygga sitt varumärke måste universitetet synas, det sker främst genom personliga möten och 
att synas i rätt  sammanhang. Reklam och okontrollerad kommunikation spelar dock även de en viss 
roll. Den okontrollerade marknadsföringen kan antas få större betydelse då den kontrollerade 
marknadsföringen begränsas på grund av begränsade resurser att producera egen marknadsföring. 
Ett universitets hemsida kan däremot antas vara en av de viktigaste sättet att kommunicera ut sitt 
varumärke till olika intressenter.

Universitet kan genom olika slags samarbeten stärka sitt varumärke, kompetens och erhålla 
resurser. Detta kan också leda till att de samarbetande organisationerna stärker sitt  varumärke och 
kompetens. Har universitet starka samarbeten kan det antas att universitetets intressenter upplever 
varumärket mer positivt.

Ett universitets varumärke är komplext och det är viktigt att se till helheten. Då ett universitet är ett 
tjänstevarumärke kan även detaljer vara viktiga. Följande bild (Fig. 1.5) tydliggör vad ett 
universitets varumärke kan bestå av, bilden utgår från Kapferers modell för ett starkt varumärke
(Fig 1:3 Kapferer 2008 s 12). Ett universitets koncept kan antas vara dess image och identitet vilket 
påverkas av ett flertal faktorer vilket framgår i fig 1.5. Den tjänst ett universitet erbjuder är 
kunskap som ges i form av olika utbildningar och forskning. Ett universitets varumärke består även 
av namn och symboler, dessa kan vara namn på kurser och program, logotyp samt byggnader.
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Fig 1.5 Sammanfattning av problemfråga 1

6.2 Vilken betydelse kan varumärken ha för ett universitet?

Konkurrensen mellan universiteten anses vara hög och upplevs öka. Detta resulterar i att  vikten av 
ett  starkt varumärke ökar. Ett starkt varumärke för universitet kan leda till positiva konsekvenser för 
universitetet och dess intressenter. Några av de positiva effekter ett  starkt varumärke kan leda till 
som framkommit i denna uppsats är:

• Att utexaminerade studenter har lättare att få ett kvalificerat arbete.

• Forskningen kan till viss grad anses mer tillförlitlig och ges större medial uppmärksamhet.

• Öka chanserna att få forskningsanslag.

• Lyckas locka bra och kända forskare samt fler och mer motiverade studenter.

• Förbättrad ekonomi genom ökade intäkter.

• Fungera som ett skydd mot konkurrensen och påverka bilden av universitetet positivt.
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• Fungerar som en garanti för kvalitet.

• Fungera som en bas för varumärkesutveckling

• Att varumärkeslojalitet utvecklas hos universitetets intressenter

Det är svårt  för blivande studenter att avgöra kvaliteten på universitet, varumärket spelar då en 
viktig roll i valet av studieort. Varumärket blir således även ett sätt för studenter att jämföra olika 
universitet. Ett universitets varumärke kan även vara avgörande för hur kvaliteten på universitetet 
upplevs. 

Om ett universitet har ett starkt varumärke kan det innebära många fördelar för universitetet. Det 
är dock balansgång för universitet att jobba med varumärkesbyggande då fördelarna måste väga 
upp kostnaderna och risker.

6.3 Vilka konflikter och problem kan uppstå i samband med 
varumärkesbyggande för ett universitet?

Konkurrensen mellan universitet kan vara problematiskt om det leder till att tvivelaktiga 
utbildningar skapas för att erhålla resurser eller att kvalitet kan få stå tillbaka för kvantitet. Detta 
kan då antas skada varumärket. Konkurrensen kan även antas leda till att forskningens områden 
smalnar av för att universitetet ska kunna stärka sitt anseende inom ett visst område och då också 
stärka varumärket, detta kan leda till att  forskningen blir för smal och inte kommer samhället till 
nytta. 

Om ett universitet blir för kommersiellt kan det bli problematiskt då det finns risker att  forskningen 
och universitetets objektivitet ifrågasätts vilket kan skada varumärket. Detta skulle även kunna leda 
till att universitetets ursprungliga syfte förändras. Då ett universitet är svårare att styra en än 
kommersiell organisation kan det  leda till att  det blir mer problematiskt  att arbeta med 
varumärkesbyggande. Detta på grund av att universitet är en demokratisk organisation som saknar 
en chef som har full auktoritet att styra organisationen. Synen på hur ett universitet ska styras skiljer 
sig åt mellan universitets intressenter vilket kan leda till konflikter och missförstånd som skulle 
kunna skada varumärket.

Om ett universitet antar ett stort antal studenter för att öka sitt anseende och på så sätt erhålla mer 
resurser genom att sänka antagningskraven kan en viss problematik uppstå. Detta kan resultera i 
mindre motiverade studenter som sänker kvaliteten på undervisningen samt tenderar att hoppa av 
sin utbildning i högre grad. Detta kan då få en negativ inverkan på universitets varumärke.
Om tiden och resurserna som läggs på varje student minskar leder det till att kvaliteten kan antas bli 
lägre, vilket då kan skada varumärket.

Det kan vara problematiskt  för ett universitet att balansera resurserna till sitt varumärkesbyggande 
så att  fördelarna blir högre än kostnaderna. Ytterligare ett problem som rör resurser ett  universitet 
kan tänkas få är att det är svårt att upprätta en realistisk budget. Detta kan leda till ekonomiska 
problem vilket i sin tur kan skada pålitligheten och universitetets varumärke.
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För att skapa ett starkt varumärke måste universitet synas, detta blir problematiskt då det finns 
begränsade resurser till att marknadsföra sig. Detta leder till den okontrollerad kommunikationen 
kan antas få större genomslagkraft. Detta blir ytterligare problematiskt om universitetet har en dålig 
relation till media. Då ett universitets hemsida är en stor del i hur universitetets varumärke uppfattas 
blir det problematiskt om hemsidan har brister. Om hemsidan har brister kan det leda till att 
varumärket tappar i pålitlighet och kvalitetsassociationer. Om universitet inte lyckas positionera sig 
kan det leda till problematik, då kan universitetet risker att förbli okänt och inget vet vilka 
kompetenser som finns.

Om det finns ett glapp mellan ledningen och fakultetens värderingar samt identitet kan det uppstå 
en viss problematik, det blir då svårt att veta vilka värderingar samt den identitet som bör ingå i 
universitetets varumärke när tjänsten levereras. Detta kan även leda till att de olika intressenterna 
inte blir införstådda i universitetets värderingar eller identitet  vilket får effekter på den upplevda 
imagen av universitetet. Om fakulteten upplever att de inte kan påverka varumärket uppstår en 
problematik då varumärket kan antas uppfattas utifrån de anställdas handlande. Då varumärket inte 
stöds av fakulteten kan det leda till att varumärket tappar sin pålitlighet. Detta blir problematiskt då 
pålitlighet är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett universitets varumärke. Vidare kan det när ett 
universitet arbetar med varumärkesbyggande bli problematiskt  om det som utlovas inte hålls vilket 
även de skadar pålitligheten och då även varumärket. Marknadsföringen från ett universitet bör 
även fokusera på utbildningen, fokuserar den på andra omgivande faktorer finns det en risk att det 
ger ett oseriöst  intryck vilket också kan antas skada pålitligheten och således även varumärket. 
Även universitetets symboler kan antas till viss del bidra till universitetets image. Om inte 
universitets symboler stämmer överens med universitets identitet skulle detta då kunna bidra till en 
otydlig image. Även byggnader och campus spelar en viss roll för universitets image, om dessa 
upplevs speciellt dåliga eller som skrytbyggen kan det påverka varumärket negativt.

Det finns en fördröjningseffekt  i förändring av ett universitets rykte och image. Detta försvårar 
universitets möjligheter att förändra sitt rykte och image vilket försvårar varumärkesbyggande. Det 
kan vara problematiskt om ett universitet  som helhet har dåligt rykte då detta kan spilla över på de 
enskilda akademierna. Då universitet  kan ses som tjänstevarumärken blir det även problematiskt att 
bygga varumärket då små detaljer blir viktiga och påverkar helhetsintrycket. 

Att studenter fungerar som ambassadörer för universitetets varumärke blir problematiskt då de som 
bedömer studenternas kvalitet  inte är objektiva och redan har förutfattade meningar baserat på 
universitetets varumärke, ett  moment 22 förhållande inträffar. Att studenter ses av ledningen som 
kunder kan även det vara problematiskt. Det kan antas ta bort fokus från att utbilda studenter till fria 
och kritiska tänkare.

En varumärkesutvidgning kan bli problematiskt om den inte lyckas då detta kan leda till att 
varumärket skadas, varumärket kan även skadas internt om det upplevs att resurser slösas bort. 
Omorganisationer av universitet  som genomförs på grund av ekonomiska syften kan även skada 
varumärket internt. Detta kan leda till att personalen känner sig dåligt behandlade och interna 
problem. Det påverkar då i sin tur kvaliteten på tjänsten som levereras negativt vilket då även 
skadar varumärket. Det finns även risker och konflikter kopplat till namnbyten, de kan upplevas 
som substanslösa och att inarbetade namn förloras.

Att ett universitet har många olika intressenter gör det problematiskt att lyckas tillfredsställa alla. 
Intressenterna tenderar till att se sig själva som viktiga, vilket leder till att de olika intressenterna 
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anser att universitetets sekundära syften bör prioriteras olika. Universitetets intressenter har olika 
syn på hur resurser ska fördelas, detta skapar interna konflikter vilket kan antas skada varumärket. 
Det kan även vara problematiskt  när ett universitets intressenter inte upplever lojalitet till 
universitetet och dess varumärke, intressenterna kan då söka sig till ett annat universitet med 
starkare varumärke.

Att universitet inte kan har examensrätt för vissa utbildningar med hög status kan vara 
problematiskt då dessa kan anses vara en stor del i ett starkt varumärke och skapa positiva 
associationer för universitetet. Det kan även vara problematiskt för universitet att  få dessa 
utbildningar då det är en stor konkurrens bland universiteten. 

När ett universitet associeras ihop med staden där det är placerat finns det även risker att negativa 
aspekter för staden spiller över på universitetet. Det kan även vara problematiskt att bygga ett starkt 
varumärke för ett universitet om det anses ha en dålig geografisk placering. Trots att universitet inte 
arbetar aktivt för att associeras med kända personer finns det en risk att  de ändå associeras ihop med 
kända personer. Detta kan vara problematiskt  om de kända personer eller situationer upplevs 
negativt då det kan spilla över på universitetets och skada varumärket.

Att bygg upp  ett svenskt universitets varumärke genom idrottsliga prestationer skulle kunna leda till 
konflikter då andra förening skulle känna sig missgynnade. 

Det finns även flertalet problem som kan uppstå när universitet samarbetar med externa 
organisationer, dessa kan vara:

• Minskad kontroll

• Att forskningens oberoende och frihet minskar och istället styrs av kommersiella intressen.

• Samhället kan inte dra nytta av forskningens resultat då den istället tillfaller kommersiella företag.

• Universitetet och de samarbetande organisationernas olika tidsperspektiv leder till konflikter.

• Universitetets och samarbetsorganisationer har svårt att förstå varandras struktur och 
förutsättningar vilket kan skapa konflikter.

• Om samarbetet inte ger något relevant tillbaka till universitetet uppfattas det som negativt och 
skadar varumärket

• Negativa associationer från samarbetsorganisationen kan spilla över på universitetet.

Som framkommit finns det många risker och problem som kan uppstå när ett universitet arbetar 
med varumärkesbyggande. Dessa kan då resultera i att varumärket skadas och ger motsatt effekt än 
vad som tänkts.
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6.4 Bidrag till ny kunskap

Då denna uppsats syfte delvis var att bidra med ny kunskap inom varumärkesforskning, och då 
specifikt varumärkesforskningen rörande ett svenska universitets varumärke presenteras nedan en 
sammanfattning av den viktigaste nya kunskap vi anser denna uppsats bidragit med.

• Svenska universitets placeras i två kategorier, en bättre och en sämre. De äldre universiteten 
placeras in i den bättre och de yngre universiteten i den sämre.

• Ett ungt svenskt universitet  har troligtvis inte möjligheten att avsätta resurser till 
varumärkesbyggande vilket beror på universitetens begränsade resurser. 

• Högstatus utbildningar kan bidra till att öka anseendet på ett svenskt universitets varumärke,  
detta gäller främst läkarutbildningen som skapar kvalitets associationer.

•  Symboler har troligtvis ingen avgörande betydelse för hur ett universitets varumärkes uppfattas. 

• Svenska universitet bygger troligtvis inte sitt varumärke genom idrottsliga presentationer. Om 
universitet gjorde detta skulle det kunna leda till konflikter där olika intressenter känner sig 
missgynnade.

• Svenska universitet arbetar troligtvis inte aktivt med att associeras med kända personer. 

• Universitet behöver inte ha en strävan efter att bli unika trots hög konkurrens.

• Det kan vara problematiskt att  bygga ett starkt varumärke för ett universitet om dess geografiska 
placering upplevs negativ.

• Universitet kan tendera till att ha ett annat tidsperspektiv än dess olika samarbetsorganisationer  
vilket kan leda till konflikter i samarbetet.

• Ett moment 22 förhållande inträffar då studenter fungerar som ambassadörer för universitetets 
varumärke men de som bedömer studenternas kvalitet är inte  objektiva och  har  redan 
förutfattade meningar baserat på universitetets varumärke.

6.5 Förslag på vidare forskning

Det skulle vara intressant om denna studie skulle kunna genomföras på ett större antal svenska 
universitet och inkludera fler av universitetens intressentgrupper. Att inkludera både yngre och äldre 
universitet samt universitet med ”starka” och ”svaga” varumärken skulle vara intressant för att 
identifiera skillnader och öka kunskapen om svenska universitets varumärken ytterligare. 

Till sist tror vi även att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie som denna några 
år in i framtiden för att se vad som hänt. Marknaden, konkurrensen och universiteten utvecklas och 
nya former för att marknadsföring kan tänkas uppstå. Om konkurrensen fortsätter öka kan det 
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tänkas att varumärket och varumärkesbyggande blir allt mer viktigt och det skulle intressant att se 
vad detta resulterar i. 
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Bilagor

Bilaga 1 Studenter intervjuguide

Hur ser ni på universitet och vad avgör dess anseende?

Definition: Varumärke, universitet, Universitets varumärke, problematik
Syfte
Utvecklingen: Framtiden
Konkurrensen
Äldre / yngre

Hur upplever ni Örebro universitet ?

Konkurrens
Positivt/Negativt
styrkor/svagheter
Rykte ( anseende )
Globalisering
Värderingar
Omvärldens bild av ÖU (Image)
Associationer: Logo, Symboler, Byggnader, Kända personer
Positionering (unikt?) skilja sig åt från andra?
Personlig betydelse
Lojalitet
Innan studierna,
Anledning till att ni sökte till Örebro universitet
Media: vilken bild ges

På vilket sett uppfattar ni att Örebro universitet försöker stärka sitt anseende ?

Olika varumärken (campus, instituioner, program): Samordning under ett varumärke. (olika 
organisationer i Örebro universitet)
Rebranding: Program, Orsaker, Framgång? (namnbyten)
Påverka

Har ni någon uppfattning om konflikter som kan uppstå när ett universitet försöker öka sitt 
anseende?

Kommersialisering
Resurser
Metoder (lämpliga/icke lämpliga)
Innovation och entreprenöriellt tänkande
Forskning och undervisning

Hur ser ni på Örebro universitets samarbeten med kommersiella företag ?
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Viktiga samarbeten
Krav
Risker och konflikter
Syfte

Hur ser ni på olika intressenter för Örebro universitet?

Viktiga intressenter

Hur ser ni på Örebro kommun kopplat till Örebro universitet?

Rykte
Betydelse för varandra
Påverkan: stärka varandra
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Bilaga 2 Fakultet intervjuguide

Hur ser ni på universitet och vad avgör dess anseende?

Definition: Varumärke, universitet, Universitets varumärke, problematik
Syfte
Utvecklingen: Framtiden
Konkurrensen
Äldre / yngre

Hur upplever ni Örebro universitet ?

Konkurrens
Positivt/Negativt
styrkor/svagheter
Rykte ( anseende )
Globalisering
Hur vill ni uppfattas (Identitet)
Värderingar
Omvärldens bild av ÖU (Image)
Associationer: Logo, Symboler, Byggnader, Kända personer
Positionering (unikt?) skilja sig åt från andra?
Personlig betydelse
Lojalitet
Internt
Media: vilken bild ges

På vilket sett uppfattar ni att Örebro universitet försöker stärka sitt anseende ?

Internt?
Associationer: Symboler, Byggnader
Olika varumärken (campus, instituioner, program): Samordning under ett varumärke. ( olika 
organisationer i örebro universitet )
Rebranding: Program, Orsaker, Framgång? (namnbyte)
Påverka
Publicera vetenskapliga artiklar

Har ni någon uppfattning om konflikter som kan uppstå när ett universitet försöker öka sitt 
anseende?

Kommersialisering
Resurser
Rättfärdiga universitetets existens och användande av resurser
Metoder (lämpliga/icke lämpliga)
Innovation och entreprenöriellt tänkande
Forskning och undervisning

Hur ser Örebro universitets samarbeten med kommersiella företag ut?
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Viktiga samarbeten
Krav
Risker och konflikter
Syfte

Hur ser ni på olika intressenter för Örebro universitet?

Viktiga intressenter
Tillfredsställa dessa
Allmänheten

Hur ser ni på Örebro kommun kopplat till Örebro universitet?

Rykte
Betydelse för varandra
Sammanlänkade? Logo, symboler
Påverkan: stärka varandra
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Bilaga 3 Samarbetsorganisationer intervjuguide

Beskriv lite kort ert organisation?

Hur ser ni på Örebro universitets samarbete med er ?

Krav
Risker och konflikter
Påverkan
Hur kan ni dra nytta av Örebro universitets varumärker och de av erat
respons
Syfte

Hur ser ni på universitet och vad avgör dess anseende?

Definition: Varumärke, universitet, Universitets varumärke, problematik
Syfte
Utvecklingen: Framtiden
Konkurrensen

Hur upplever ni Örebro universitet ?

Konkurrens
Positivt/Negativt
styrkor/svagheter
Rykte ( anseende )
Värderingar
Omvärldens bild av ÖU (Image)
Associationer: Logo, Symboler, Byggnader, Kända personer
Positionering (unikt?) skilja sig åt från andra?       
Personlig betydelse
Lojalitet
Innan samarbetet,
Media: Vilken bild ges

På vilket sett uppfattar ni att Örebro universitet försöker stärka sitt anseende ?

Har ni någon uppfattning om konflikter som kan uppstå när ett universitet försöker öka sitt 
anseende?

Kommersialisering
Resurser
Metoder (lämpliga/icke lämpliga)
Innovation och entreprenöriellt tänkande
Forskning och undervisning

Hur ser ni på olika intressenter för Örebro universitet?
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Viktiga intressenter

Hur ser ni på Örebro kommun kopplat till Örebro universitet?

Rykte
Betydelse för varandra
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Bilaga 4 Kommun/landsting intervjuguide 

Beskriv lite kort Örebro kommun/landsting och dess varumärke?

Hur ser ni på Örebro kommuns/landsting kopplingar till Örebro universitet?

Rykte (anseende)
Betydelse för varandra
Sammanlänkade? Logo, symboler
Påverkan: stärka varandra
Resurser
samarbete
respons
Syfte

Hur ser ni på universitet och vad avgör dess anseende?

Definition: Varumärke, universitet, Universitets varumärke, problematik
Syfte
Utvecklingen: Framtiden
Konkurrensen

Hur upplever ni Örebro universitet ?

Konkurrens
Positivt/Negativt
styrkor/svagheter
Rykte ( anseende )
Värderingar
Omvärldens bild av ÖU (Image)
Associationer: Logo, Symboler, Byggnader, Kända personer
Positionering (unikt?) skilja sig åt från andra?
Media: Vilken bild ges

På vilket sett uppfattar ni att Örebro universitet försöker stärka sitt anseende ?

Har ni någon uppfattning om konflikter som kan uppstå när ett universitet försöker öka sitt 
anseende?

Kommersialisering
Resurser
Metoder (lämpliga/icke lämpliga)
Innovation och entreprenöriellt tänkande
Forskning och undervisning

Hur ser ni på Örebro universitets samarbeten med kommersiella företag?

Viktiga samarbeten
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Krav
Risker och konflikter

Hur ser ni på olika intressenter för Örebro universitet?

Viktiga intressenter 
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Bilaga 5 Ledning intervjuguide

Frågor till de semi-strukturerade intervjuerna

Rektor

Hur ser ni på universitet och vad avgör dess anseende?

Definition: Varumärke, universitet, Universitets varumärke, problematik
Syfte
Utvecklingen: Framtiden
Konkurrensen
Äldre / yngre

Hur upplever ni Örebro universitet ?

Konkurrens
Positivt/Negativt
styrkor/svagheter
Rykte (anseende)
Globalisering
Hur vill ni uppfattas (Identitet)
Värderingar
Omvärldens bild av ÖU (Image)
Associationer: Logo, Symboler, Byggnader, Kända personer
Positionering (unikt?) skilja sig åt från andra?
Internt
Media: vilken bild ges

På vilket sett försöker Örebro Universitet stärka sitt anseende ?
 
Internt?
Associationer: Symboler, Byggnader
Skilja sig från andra (Positionera): Hemsidan
Idrott
Finansiering
Kända personer
Olika varumärken (campus, institutioner, program): Samordning under ett varumärke. ( olika 
organisationer i Örebro universitet )
Rebranding: Program, Orsaker, Framgång? (namnbyten)
Medveten varumärkesstrategi - allmän kvalitetshöjning?

Har ni någon uppfattning om konflikter som kan uppstå när ett universitet försöker öka sitt 
anseende?

Kommersialisering
Resurser
Rättfärdiga universitetets existens och användande av resurser
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Metoder (lämpliga/icke lämpliga)
Innovation och entreprenöriellt tänkande
Forskning och undervisning

Hur ser Örebro universitets samarbeten med kommersiella företag ut?

Viktiga samarbeten
Krav
Risker och konflikter
Syfte

Hur ser ni på olika intressenter för Örebro universitet?

Viktiga intressenter
Tillfredsställa dessa
Allmänheten

Hur ser ni på Örebro kommun kopplat till Örebro universitet?

Samarbete
Rykte
Betydelse för varandra
Sammanlänkade? Logo, symboler
Påverkan: stärka varandra
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Bilaga 6 Visual Card Sorting

Vilka metoder anser du vara lämpligast och effektivast för att stärka Örebro universitets 
anseende? rangordna alternativen

1. Klättra i rankning listorna.
2. Öka kvalitén på grundutbildningen och utexaminerade studenter
3. Framgångsrik forskning och kända professorer
4. Starka samarbetsföretag
5. Genom kommersiell reklam
6. Nyhetsbevakningen av universitetet 
7. Programutbud
8. Högt antagningspoäng
9. Associeras med kända personer
10. Utveckla studentlivet och campus.

Rangordna de olika beståndsdelarna av ett universitets anseende efter vad du anser viktigast?

1: Starka traditioner
2: Byggnader och campus
3. Image/Associationer
4. Hög kvalitet på utbildningar
5. Starka samarbetsföretag
6. Kvalitet på forskning
7. Symboler
8. värderingar
9. Pålitlighet
10. Innovation och entreprenörsskap

Rangordna de olika alternativen för ett universitets syfte efter vad du anser viktigast?

1. Utbilda och förbereda studenter inför arbetslivet
2. Fostra studenter till fria och kritiska tänkare.
3. Driva forskning och vetenskapen framåt
4. Stödja och utveckla det lokala näringslivet
5. Skapa arbeten på universitet.
6. Öka globaliseringen, freden och det mångkulturella samhället
7. Skapa goda rykten och öka statusen för landet.
8. Öka välfärden i världen.

Rangordna följande universitet efter styrka i anseende

1. Lund universitet
2. Harvard university
3. New York university
4. Örebro universitet
5. Umeå universitet
6. Linköping universitet
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7. Mittuniversitet
8. Karlstad universitet
9. Stockholm universitet
10. Uppsala universitet

Rangordna de olika intressenterna efter hur betydelsefulla ni anser de vara

1. Kommunen
2. Staten
3. Studenter
4  Fakulteten
5. Övrig Personal
6. Samarbetesföretag
7. Lokala intressenter
8. Allmänheten
9. Media
10. Volontärer
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