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Sammandrag 

Allt fler personer väljer idag att studera vidare på universitet vilket har lett till att 

utbildningsnivån internationellt sett är högre än någonsin. Den globala konkurrensen som 

framkommit mellan universiteten har gjort det viktigt att marknadsföra sig för att konkurrera 

om studenter på rekryteringsmarknaden. Med hjälp av teorier inom kommunikation, PR och 

varumärke har kvalitativa intervjuer med personer som var och en arbetar med internationell 

studentrekrytering på svenska universitet genomförts. Syftet med studien är att få en tydligare 

bild av hur svenska universitet arbetar med att attrahera avgiftsskyldiga studenter till sina 

lärosäten. Undersökningen visar på att svenska universitet använder sig av liknande 

kommunikationsinsatser för att attrahera avgiftsskyldiga studenter. Studiens resultat tyder på 

att det i slutändan handlar om hur de svenska universiteten bygger upp sitt varumärke genom 

olika konstant pågående insatser för att differentiera sig i förhållande till sina konkurrenter 

vilket bidrar till universitetens attraktionskraft hos presumtiva studenter. 

 

Nyckelord: universitet, kommunikation, PR, varumärke 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en tid av globalisering kräver allt fler arbeten högre utbildning och som en effekt av det har 

internationella trender uppkommit på utbildningsmarknaden. Dessa trender har resulterat i att 

utbildningsnivån har blivit allt högre och över en tredjedel av befolkningen mellan 25–64 år har 

en högskoleutbildning inom OECD-länderna1. Siffran är ännu högre för åldersgruppen 25–34 

år där 44 procent bosatta i ett OECD-land har en eftergymnasial utbildning (OECD, 2018). På 

samma sätt som högre utbildning lockar allt fler personer idag har antalet studenter som studerar 

utomlands ökat. Traditionellt har det största flödet av studenter som studerar utanför sina 

landsgränser kommit från engelskspråkiga länder som USA, Storbritannien och Australien men 

mönstret har på senare år förändrats med en stor ökning av studenter från Kina, Indien, Korea 

samt övriga länder i Asien och kring Stilla Havet (UNESCO, 2013). Faktum är att Kina som ett 

land utanför OECD har ökat sin andel av studenter som studerar utomlands markant. Från 2016 

till 2017 ökade andelen med drygt elva procent till över 600 000 kinesiska studenter (Ministry 

of Education of The People´s Replublic of China, 2018).  

 

Idag inkluderas många länder i den rådande internationella trenden av hög utbildningsnivå. 

Frågan vilket av alla världens universitet som är bäst att söka sig till för att få en utbildning som 

står högt i klass är något som blivit allt mer väsentligt på senare tid. Ranking är ett sätt att mäta 

kvalitén i högre utbildningar med ett syfte att göra en komplex verklighet mer transparent för 

blivande studenter (Högskoleverket, 2008). Rankingen rangordnar världens universitet efter en 

en rad olika faktorer och finns i flera typer av rankinglistor. En av dessa är Times Higher 

Education (THE) som sedan 2004 har levererat en sammanställning över de bästa globala 

universiteten baserat på bland annat läromiljö och forskningens volym, skolans inkomst och 

ryktet hos skolorna (Times Higher Education, 2019). En annan rankinglista är QS World 

University Ranking som är en årlig universitetsranking publicerad av British Quacquarelli 

Symonds som använder sig av indikatorer för att mäta universitets övergripande kvalité. Några 

av dessa är akademiska indikatorer som mäter exempelvis akademiskt rykte samt 

internationella indikatorer som mäter andel studenter vid lärosätet som är internationella (QS, 

2019).  

                                                           
1  OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Nationalencyklopedin, 2019). 
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I Sverige finns i dagsläget 17 olika universitet från norr till söder (Universitetskanslersämbetet, 

2019). Även här rankas universiteten där bland annat Karolinska institutet, Uppsala universitet 

och Lunds universitet ligger i toppen bland svenska universitet internationellt (Times Higher 

Education, 2019). Dagens människor har idag många olika möjligheter när det kommer till valet 

av utbildning och lärosäten måste på grund av detta aktivt genom marknadsföring försöka locka 

till sig dessa potentiella studenter. För att lyckas med det lägger Sveriges universitet 

sammanlagt över 100 miljoner kronor per år på marknadsföring för att nå nya studenter både 

inom och utanför Sveriges gränser. Den globala världen gör dessa satsningar viktiga för att 

profilera sig som lärosäte och för att rekrytera nya studenter såväl som forskare och lärare. En 

rekrytering av utländska studenter hjälper till i bygget av ett modernt lärosäte (Forsberg, 2015).   

 

De studieavgifter som infördes 2011 i Sverige innebar att studenter utanför EU/EES och 

Schweiz inte längre kunde komma till Sverige för en kostnadsfri utbildning. Detta resulterade 

i att ett flertal svenska universitet började med marknadsföring riktat mot avgiftsskyldiga 

studenter. Beslutet som fastslogs av riksdagen år 2010 hade syftet att svenska högskolor ska 

kunna konkurrera med kvalitet på den internationella utbildningsmarknaden och inte ha en 

konkurrenskraft på grund av den kostnadsfria utbildningen (Sveriges Riksdag, 2010). Effekten 

av detta resulterade i att antalet sökande studenter från de drabbade länderna sjönk drastiskt till 

svenska lärosäten (Kahlroth, 2017). I samband med den fastslagna reformen tog de svenska 

skolorna sig in på en global utbildningsmarknad med internationell konkurrens om en växande 

grupp betalande studenter. Universiteten uppmanades därefter att satsa på marknadsföring för 

att rekrytera utomeuropeiska avgiftsskyldiga studenter (Sveriges Riksdag, 2010). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Det var under mitten av 1980-talet som marknadsföringen av högre utbildningar fick sitt 

genombrott inom forskningen. Hemsley-Brown och Oplatka (2007) skriver att en större 

uppmärksamhet har lagts på forskningen om marknadsföringen av utbildningsinstitutioner och 

att den till en början grundades på marknadsföringsmodeller som utvecklades utanför 

utbildningssektorn (Hemsley-Brown & Oplatka, 2004). På grund av fler konkurrenskraftiga 

skolor har marknadsföringen framkommit som ett sätt för institutionerna att konkurrera om 

studenter på rekryteringsmarknaden (Maringe, 2006). Ett större utbud av utbildningar och fler 
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skolor att välja på är också något som bidragit till ett ökat behov av marknadsföring och 

rekryteringsstrategier hos olika utbildningsinstitutioner (Ivy, 2008). Maringe (2006) skriver att 

det krävs en insikt i hur blivande studenters beslutsfattande processer ser ut gällande valet av 

utbildning för att universitet ska få en tydlig förståelse för rekryteringsmarknaden. För att 

förstärka positionering på utbildningsmarknaden krävs det därför att skolor vet hur sökande 

väljer sina universitet och utbildningar.  

 

Strävan efter att attrahera begåvade studenter har bidragit till en växande konkurrens mellan 

universiteten vilket i sin tur har lett till en mer omfattande rekryteringsprocess. Denna process 

innefattar användningen av olika verktyg för att nå ut med information till blivande studenter 

för att öka chanserna att de söker sig till det specifika universitetet. Den konkurrenssatta 

marknaden har inneburit att universiteten inte längre enbart fungerar som en institution för 

utbildning utan också som ett företag. De marknadsföringsstrategier som skolorna genomför 

har allt mer kommit att påverkas av de olika rankinglistor som existerar, då en bättre ranking 

innebär en starkare position i jämförelse med andra universitet (Bunzel, 2007). Aguillo et al. 

(2010) skriver att den betydelse som rankings har fått i världen är ett resultat av den 

globalisering som skett gällande utbildningar. Universiteten konkurrerar idag på en 

internationell basis om både ekonomiska och mänskliga resurser. Vidare används även 

rankingar som ett marknadsföringsverktyg som gör det möjligt att öka potentialen för att 

anställa högkvalitativa forskare som bidrar till att positionen på utbildningsmarknaden 

ytterligare förbättras.  

  

1.3 Problemformulering 

Den tidigare forskningen tyder på att det finns en global utmaning hos universiteten vad gäller 

den internationella konkurrensen mellan utbildningsinstitutioner. Den nutida trenden som 

innebär att allt fler personer i världen väljer att läsa vidare på högskola samt de rankinglistor 

som rangordningar världens alla universitet bidrar till den hårdnande konkurrensen. De 

rankinglistor som finns kan öka ett universitets attraktionskraft hos bland annat internationella 

studenter då en bra ranking förknippas med utbildningar av kvalité. Detta innebär att ranking 

kan vara av betydelse för universiteten i rekryteringsprocessen då deras rangordning hjälper till 

att positionera dem på utbildningsmarknaden på ett globalt plan.  
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Av anledning att tidigare forskning har lagt mycket vikt vid utländska universitet ämnar denna 

studie att undersöka hur Sverige står sig som studiedestination när det finns en ökad konkurrens 

i världen. År 2011 införde dessutom Sveriges Riksdag en lag om studieavgifter gällande 

personer som bor utanför EU/EES och Schweiz som sökt studier i Sverige på egen hand och 

inte kommer via ett utbytesavtal. Effekten kring införandet av studieavgifter ledde till ett 

kraftigt ras av internationella studenter som tog sig till Sverige för att studera 

(Regeringskansliet, 2016). Antalet ökade fram till 2010 men efter införandet av avgifter 

halverades antalet internationella studenter till Sveriges skolor drastiskt (Statistiska 

Centralbyrån, 2014).  

  

Den internationella konkurrensen tillsammans med studieavgifter för utomeuropeiska 

medborgare ledde till ett mer omfattande arbete för de svenska universiteten för att försöka 

återfå den mängd internationella studenter som de hade innan införandet av avgifter. 

Marknadsföringen av universiteten riktat mot internationella studenter, däribland 

avgiftsskyldiga, har därefter blivit viktig för att svenska lärosäten ska stå sig internationellt. 

Detta på grund av att en större mångfald i klassrummet bidrar till en ökad kvalité i form av 

bland annat olika perspektiv och kunskapsutbyten (Swedish Government Inquiries, 2018). Dels 

också för att vissa rankinglistor tittar på indikatorer som rör just hur internationell ett universitet 

är, däribland hur många internationella studenter de har (QS, 2019; Times Higher Education, 

2019). Hur många internationella studenter ett universitet har kan bidra till att ett universitets 

konkurrenskraft stärks.  

 

De studenter utanför Europa som måste bekosta sin utbildning på egen hand har lett till att 

svenska universitet konkurrerar på en global marknad. Ett flertal svenska universitet bedriver 

därför internationell rekrytering som är riktad mot avgiftsskyldiga studenter utanför Europa för 

att få in studenter från hela världen.  

 

Frågeställning:  

• Hur attraherar svenska universitet avgiftsskyldiga studenter till sina lärosäten?  

 



Michaela Schiess & Johanna Teir 

 

 

8 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska universitet attraherar avgiftsskyldiga 

studenter.   

 

1.5 Disposition 

Efter inledningen (1) kommer den fortsatta dispositionen av studien bestå av sju delar som är 

indelade enligt följande: teoretisk referensram (2), metod (3), empiri (4), analys (5) diskussion 

(6), slutsats (7) samt referenslista (8). Den teoretiska referensramen är utvecklad med hjälp av 

teorier från kommunikation och PR och innehåller slutligen en analysmodell som senare 

kommer att användas för att analysera datainsamlingen. I metodavsnittet finns en 

argumentation kring valet av metod, intervjupersoner samt en beskrivning av datainsamlingen. 

Studiens empiriska del kommer att vara uppbyggd på tre indelade avsnitt med ett avsnitt för 

varje universitet för att underlätta läsningen. Efter genomgången av det empiriska materialet 

följer ett analysavsnitt som kommer att kopplas till den teoretiska referensram som lyfts i 

uppsatsen för att kunna besvara studiens frågeställning och uppfylla syftet. Studien kommer att 

avslutas med en slutsats som kort och koncist besvarar uppsatsens frågeställning. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Kommunikation 

Den process i vilket en kontakt sker mellan människor beskriver kommunikationens 

grundtanke. Denna kontakt kan uttrycka sig i tal och skrift, i vår reella verklighet eller på den 

virtuella närvaron online. Två grundläggande funktioner för kommunikationen är enligt James 

Carey, spridningen och inhämtningen av information samt funktionen kommunikation har för 

att skapa sammanhållning och en gemensam kultur, människor emellan (Bro, 2013). 

Inhämtningen och spridningen av information handlar om påverkan, övertalning och 

attitydbildning medan den sistnämnda fokuserar på människors umgänge i form av berättande 

och drama (Larsson, 2014). Information definieras i detta fall som det innehåll 

kommunikationsprocessen omfattar, med andra ord det som utbyts i processen (Windahl & 

Signitzer, 2009).   

  

Enligt litteratur på området finns det en rad olika anledningar till att kommunikation är så viktig 

för människor. Genom kommunikation kan människor få en ökad förståelse för världen och sin 

omgivning. Denna förståelse som erhålls via spridningen av information och kunskap hjälper 

till att bygga relationer människor emellan men hjälper även till att utveckla människors egna 

personligheter och identiteter. Dessa är enbart några skäl till att kommunikation mellan 

människor är så viktigt - vi skapar mening genom kommunikation (Weick, 2009).   

 

2.1.1 Den linjära kommunikationsmodellen 

Den modell som Shannon och Weaver utvecklade på 1940-talet målar upp kommunikation som 

en linjär kontakt mellan en sändare och en mottagare där budskapet förs fram via olika kanaler. 

Figuren nedan är en utvecklad version av denna kommunikationsmodell som även inkluderar 

feedback (Mohorek & Webb, 2015). 
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Figur 1. En utvecklad modell av den linjära kommunikationsmodellen, Claude Shannon & 

Warren Weaver (Larsson, 2014 s. 51) 

 

Oavsett om sändaren är en organisation eller en privatperson är det alltid specifika personer 

som kommunicerar ut ett meddelande till den grupp de vill få kontakt med. Dessa kan vara 

kommunikatörer, ledare eller sakansvariga. Sändaren väljer budskapet och vilken kanal genom 

vilket budskapet ska sändas (Mohorek & Webb, 2015). Budskap är varje 

kommunikationsprocess centrala beståndsdel och dess funktion är att skapa ett intresse hos den 

valda gruppen människor som sändaren försöker nå ut till angående just sändarens tjänst, 

produkt eller vad det nu kan tänkas gälla. Detta budskap sänds genom olika kanaler för att bäst 

nå ut till exempelvis potentiella kunder eller andra grupper som är relevanta för organisationens 

ändamål. Dessa kanaler kan vara digitala och analoga som exempelvis kan budskapet spridas 

via sociala medier eller via reklamaffischer. Vilken kanal som sändaren väljer har att göra med 

vem de vill sprida budskapet till (ibid.). Via vald kanal måste även sändaren ta hänsyn till brus 

som kan komma att påverka mottagandet av budskapet hos mottagaren. Människor och miljö 

kan ha en inverkan på hur budskapet upplevs av mottagaren vilket kan leda till att budskapet 

inte alls tas emot som det var tänkt av sändaren (ibid.). När budskapet kommer fram till 

mottagaren kan denne bearbeta det budskap som framkommit vilket i sin tur leder till vissa 

effekter, positiva eller negativa gällande sändarens intentioner med kommunikationen. När 

detta skett kan sändaren genom mottagaren få tillgång till feedback angående exempelvis 

budskapet och kanalen (ibid.). 
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2.1.2 Budskap 

Den centrala beståndsdelen i alla typer av kommunikationsverksamhet är budskapet. 

Budskapen kan vara formella, informella, personliga eller subformella beroende på syfte och 

målgrupp. Målet med budskap i kommunikationsprocessen är i slutändan att skapa ett värde 

och därigenom ett intresse hos mottagaren (Stohl, 1995). Hur budskapet mottas av mottagaren 

bygger på hur bra budskapet är formulerat och hur bra det lyckas övertyga och övertala 

mottagaren gällande budskapets innehåll. Här pratas det om logos (sakfrågan/fakta), ethos 

(talarens karaktär) och pathos (känslorna som väcks hos mottagaren) (Johansson, 2013). Hur 

budskapets innehåll ser ut beror på syftet och hur sändaren avser argumentera för sin sak. 

Budskapet tolkas i sin tur olika beroende på mottagaren vilket kan innebära att sändarens mål 

med budskapet inte alltid tas emot som det var tänkt (Stohl, 1995). 

 

2.1.3 Kanal 

Budskap sänds via kanaler som valts för att nå den målgrupp som en organisation vill få kontakt 

med. Till skillnad från den budskapsformulering som tidigare har nämnts är strategin angående 

val av kanaler och medier en konstant pågående process som organisationer hela tiden måste 

arbeta med (Larsson, 2014).  

 

Olika kanaler har olika egenskaper med både fördelar och nackdelar. Kommunikationen kan 

ske muntligt, via telekommunikation, via webmedier, via sociala medier, via etermediareklam, 

via trycksaker och annonser, skyltreklam med mera eller med aktiviteter och arrangemang. 

Vilken eller vilka kanaler som väljs har att göra med budskap och mål men också om resurser 

samt hur kanalen fungerar och vilken effekt en kanal kan tänkas åstadkomma avseende 

målgruppen. Här talas det om: räckvidd, vilka och hur många det faktiskt går att nå med vald 

kanal; frekvens och kontinuitet, hur ofta och hur länge en målgrupp exponeras för att budskapet 

ska ge effekt; genomslagskraft, hur väl en kanal kan väcka och bibehålla uppmärksamhet; 

selektivitet, hur väl ett medium lyckas välja ut den målgrupp som är av intresse att nå; tempo, 

hur långt tid det tar att nå mottagare via vald kanal; timing, välja rätt kanal för att vid rätt tillfälle 

nå ut till den önskade målgruppen (Larsson, 2014).  
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2.2 Public Relations  

Public relations (PR) är en del av den kommunikationsverksamhet som bedrivs inom 

organisationer som behandlar förhållandet mellan sändaren och mottagaren (se 

kommunikationsmodellen ovan) (Butterick, 2011). PR är ett ämnesområde inom 

kommunikation som inte ligger inom ett specifikt teoriområde och vars fokus ändrats genom 

åren. Medan tidigare forskning fokuserade mer på hur en organisation ska gå tillväga för att 

effektivt nå ut med sitt budskap, lägger dagens forskare mer vikt vid det sociala sammanhanget 

– hur relationen och samspelet ska och bör fungera med omvärlden (Heath, 2001; Larsson, 

2014). Vidare betonar L’Etang (2008) hur utbytet av idéer ser ut mellan parterna, där förändring 

är den drivande kraften bakom kommunikationen. Enligt Banks (1995) behövs inte PR om det 

inte finns en strävan efter förändring.  

 

Begreppet PR är på grund av dess spridda betydelser svårt att definiera. En definition är den av 

Broom & Sha (2013) som lyder “PR is the management function that establishes and maintains 

mutually beneficial relationships between an organisation and the publics on whom success or 

failure depends”. PR handlar med andra ord om ömsesidiga relationer mellan en organisation 

och de grupper som är viktiga för organisationens framgångar. Vidare finns det forskare som 

anser att PR kan likställas med reputation management (”rykteshantering”) eftersom alla de 

aktiviteter och handlingar en organisation genomför ämnar skapa en bild av företaget som 

gynnar relationen och bibehåller en ömsesidig förståelse mellan en organisation och dess 

målgrupper (Chartered institute of Public relations, 2005; L’Etang, 2008). 

 

2.2.1 Identitet & image  

En organisations identitet utvecklas över tid och formas bland annat utifrån dess historia, dess 

kultur, dess anställda, politiska anknytningar och dess position i relation till andra 

organisationer. Det finns med andra ord många aktörer som medverkar i skapandet av en 

identitet hos organisationer. Man skiljer här även på corporate identity vilket fokuserar på hur 

en organisations ledning betraktar dess identitet och hur de hanterar denna, vilket benämns 

managed identity. Organizational identity skiljer sig på så sätt att denna typ av identitet omfattar 

hur en organisation känns igen genom dess specifika egenskaper som utgör organisationens 

kärna. Detta innefattar även hur de som arbetar inom organisationen upplever dess identitet 

genom upplevda erfarenheter (L'Etang, 2008).   
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Den bild som omvärlden har av en organisation är dess image. Bernstein definierar begreppet 

som: “Image is not what the company believes it to be, but the feelings and beliefs about the 

company that exist in the minds of its audiences”. Denna definition belyser att image inte 

definieras utifrån vad organisationen själva ser sig själva utan att det är de uppfattningar och 

attityder som externa grupper har om en organisation som skapar en organisations image. Dessa 

uppfattningar skapas på lång sikt via vardagliga interaktioner mellan organisationen och dess 

åhörare. Hur en organisation väljer att kommunicera med en publik samt dessa olika typer av 

interaktioner dem emellan, skapar de uppfattningar och attityder som bidrar till en organisations 

image hos dess åhörare (Hatch & Schultz, 1997). Vissa forskare inom området drar även 

paralleller mellan image och rykte, att image i sin enkelhet betyder att image är en organisations 

rykte (Balmer & Greyser, 2003).   

 

2.3 Varumärke  

Enligt Kotler och Keller (2009) är ett varumärke en produkt eller en tjänst som differentierar 

sig från andra produkter eller tjänster som finns för att tillgodose samma behov. Hatch och 

Schultz (2008) beskriver ett varumärke som en konstellation av symboler med syfte att dels 

skapa differentiering mot andra men också en känsla av tillhörighet mellan varumärket och 

organisationens intressenter. Branding har traditionellt förknippats med varor och tjänster men 

det har tillkommit en ökad insikt i att tillämpa branding på andra enheter som platser och 

människor (Keller, 1998).   

 

2.3.1 Varumärkeskännedom 

Aaker (1991) beskriver varumärkeskännedom som den förmåga ett varumärke har att få 

potentiella konsumenter att känna igen och komma ihåg att varumärket tillhör en viss 

produktkategori. Ett varumärkes kännedom reflekterar med andra ord hur stark medvetenheten 

kring ett varumärke är. Detta skiljer sig åt från konsument till konsument vilket innebär att det 

finns olika nivåer av varumärkeskännedom. Recognition, igenkännande, syftar till om en 

konsument har hört talas om ett varumärke vilket är speciellt viktigt för nya och nischade 

varumärken. Recall syftar på hur konsumenter kopplar en produktkategori (exempelvis jeans) 

till ett varumärke (exempelvis Levis). Top-of-mind är det varumärke som konsumenter först 

tänker på inom en produktkategori, vilket tillsammans med recall är två aspekter av betydelse 

för framförallt väletablerade varumärken. Vidare kan kännedomen av ett varumärke handla om 
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hur pass väl konsumenter känner till vad varumärket står för samt de åsikter konsumenter 

utvecklar gällande varumärket (Aaker, 1996).  

 

2.3.2 Varumärkesbild & varumärkesidentitet  

En varumärkesbild är en unik mental bild av varumärket som existerar i individens sinne och 

är det övergripande intrycket som en person bär om ett varumärke. Den uppfattas olika av skilda 

personer och kan även förändras för samma person då uppfattningen förändras över tid 

(Chaudhry, et al., 2017). Varumärken signalerar en viss kvalitetsnivå och kan resultera i att 

nöjda användare kan komma tillbaka. Lojaliteten hos varumärken erbjuder en förutsägbarhet 

och säkerhet hos efterfrågan vilket skapar hinder för andra aktörer att komma in på marknaden. 

Lojalitet kan också visa sig i konsumentens vilja att betala ett högre pris än för konkurrerande 

varumärken (Kotler & Keller, 2009).   

  

Ur ett kommunikationsperspektiv fungerar branding som ett sätt för en organisation att berätta 

sin historia och varumärket kan ses som ett löfte att möta konsumenternas förväntningar. Löftet 

ger möjligheten att positionera produkten eller tjänsten som skiljer sig från andra (Judson, et 

al., 2009). Vidare handlar positionering om en organisations plats på en marknad i relation till 

organisationens målgrupper och konkurrenter, med syfte att “söka fastställa organisationens 

plats i människors föreställningsvärld i förhållande till andra organisationer” (Larsson, 2014).   

  

Den allt mer konkurrensutsatta miljön som universitet utsätts för innebär att institutionerna 

måste hitta sätt för att kunna skilja sig från andra. Urvalsprocessen hos blivande studenter 

förenklas genom att titta på varumärket, därav har vikten av att utveckla en varumärkesidentitet 

för universiteten blivit allt viktigare (Judson, et al., 2009). En strategi för att universitet ska 

kunna konkurrera i en svår miljö är att skapa en distinkt varumärkesbild, en unik sådan kan leda 

till en positiv påverkan på rykte och det fungerar i sin tur som en differentierande faktor då det 

ger positiva signaler till potentiella blivande studenter. Kombinationen av ett gott rykte och en 

stark varumärkesbild bidrar till tillfredsställelse hos studenter och en lojalitet mot varumärket 

som sprids vidare och rekommenderas till andra potentiella studenter (Panda, et al., 2018). 

Enligt studien av Panda et al. (2018) måste universiteten aktivt arbeta med sin varumärkesbild 

för att skilja sig från konkurrenter. Detta kan göras på tre sätt, genom att utveckla en egen unik 
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tradition som skiljer sig från andra, samt se till att allt i organisationen fungerar på ett smidigt 

och rätt sätt med en god servicekvalitet men också att bygga en hög tillit hos elever. Tilliten är 

nivån av förtroende som individer har. Slutligen spelar rykte en viktig roll i beslutsfattande av 

studenter, ett gott rykte och en positiv varumärkesbild kommer gå före det andra. Det är viktigt 

att lärosäten lever upp till de förväntningar som finns annars riskerar konkurrensfördelen att gå 

förlorad. 

 

2.4 Analysmodell  

Denna studie ämnar undersöka hur svenska universitet attraherar avgiftsskyldiga studenter med 

hjälp av den teoretiska referensram som avsnittet ovan går igenom. De centrala områden som 

kommer att användas för att besvara studiens frågeställning är kommunikation, PR och 

varumärke. Kommunikationsmodellen och dess beståndsdelar kommer att användas för att se 

hur universitetens kontakt med presumtiva studenter ser ut. PR har valts för att se hur stor roll 

relationer spelar i rekryteringsarbetet medan teorier kring varumärke har valts för att se hur 

universitetens varumärke ser ut gällande image, identitet, positionering och kännedom. 

Nedanstående analysmodell används som grund i kommande analysavsnitt. 

 

 

 

Figur 2. Analysmodell 
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3. Metodavsnitt 

3.1 Val av metod 

För att kunna besvara hur svenska universitet attraherar avgiftsskyldiga studenter på bästa sätt 

har en kvalitativ metod med intervjuer som underlag valts. Intervjuer är den mest vanliga 

metoden för kvalitativa undersökningar och metoden ger en större chans att få ett djupare svar 

på frågor än vad en enkät har möjlighet att ge (Bryman & Bell, 2015). Då studien kräver ett 

mer utvecklat svar på de frågor som ska ställas är en intervju den bäst lämpade metoden för att 

få ut det mesta möjliga av intervjufrågorna. Eftersom studiens respondenter befinner sig i ett 

geografiskt läge nära Uppsala där studien sammanställs är intervjuer vid ett personligt möte ett 

givet val framför ett telefonsamtal som istället kan rekommenderas när respondenter och 

studiens författare befinner sig på vitt skilda platser.  

 

Vad gäller det kvalitativa metodvalet i form av intervjuer finns det även en fördel i att dessa 

kan avvika från den genomarbetade intervjuguide som byggts upp genom teoriavsnittet. Det 

gör det möjligt att ställa nya frågor kring de svar som uppkommit under intervjuns gång för att 

få en ännu djupare förståelse för vissa centrala delar. Intervjuerna behöver på så sätt inte vara 

strukturerade på ett särskilt sätt utan kan hållas flexibla för att det finns ett större intresse i 

frågeställarens synvinkel (Bryman & Bell, 2015). För att kunna uppfylla syftet i denna studie 

krävs detaljerade svar i datainsamlingen men också en öppenhet hos intervjupersonen att prata 

fritt kring frågorna, och därav har intervjuerna gjorts på ett semi-strukturerat sätt. Bryman & 

Bell (2015) beskriver semistrukturerade intervjuer som en metod där intervjuaren endast 

använder sig av ett fåtal förutbestämda frågor som respondenten får prata fritt kring. Det som 

sedan ses som intressant att följa upp ytterligare ger intervjuaren möjligheten att ställa 

följdfrågor för att ytterligare utveckla de svar som ges (ibid.). På så sätt uppkommer djupa 

intervjuer som är behövligt för att kunna besvara studiens frågeställning. 

 

3.1.1 Val av universitet 

Intervjuerna har genomförts med personer som arbetar med rekryteringen av internationella 

studenter vid Uppsala universitet (UU), Stockholms universitet (SU) samt Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). På grund av studiens tids- och resursbrist valdes universiteten i 

anseende till deras geografiska plats i relation till Uppsala. För att förenkla upptaget av 
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datainsamling kontaktades universitet med ett kort geografiskt avstånd från Uppsala för 

möjligheten att kunna åka dit för personliga intervjuer. Uppsala universitet, Stockholms 

universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kontaktades även i syfte av deras olika inriktningar 

som universitet, vilket gör studiens frågeställning mer intressant att undersöka för att kunna 

uppnå syftet på bästa sätt. En kort introduktion om de valda universiteten efter bokstavsordning 

anträffas i detta avsnitt. Dessa kommer vidare att förkortas till två versaler i kommande 

empiriavsnitt för att underlätta läsningen. 

 

Stockholms universitet är ett av ett flertal universitet som finns runt huvudstaden. Universitetet 

består av fyra fakulteter inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och 

naturvetenskapliga områden. Lärosätet har cirka 25 000 heltidsstuderande studenter varav cirka 

300 studenter av dessa är avgiftsskyldiga studenter framförallt till masterutbildningarna, vilket 

i sin tur ger ungefär 150 betalande studenter som kommer till Stockholms universitet per år 

(SU, 2019). 

 

Sveriges lantbruksuniversitet är ett svenskt universitet med tydlig hållbarhetsprofil inriktade på 

djur och natur som är utspridda på tre campus i Sverige. Dess huvudcampus är placerat i Ultuna, 

Uppsala och har en studentkull på cirka 4000 studenter. Av dessa 4000 studenter är det cirka 

fyra procent som är internationella studenter. SLU är ett universitet som i övrigt är starkt inriktat 

på forskning och har i dagsläget en forskning som motsvarar 70 procent av hela skolan (SLU, 

2019). 

 

Uppsala universitet erbjuder ett brett program- och kursutbud från ingenjörskonst, medicin till 

samhällsvetenskapliga ämnen. Av cirka 25 000 heltidsstuderande studenter är 1000 av dessa 

betalande studenter, med runt 600 nya betalande studenter varje år (UU, 2019). 

 

3.1.2 Val av intervjupersoner 

De personer som studien har intervjuat valdes på grund av deras roll i den internationella 

kommunikationen på respektive universitet, samt på grund av de erfarenheter och kompetenser 

de har inom området. Dessa personer mejlades för att säkras vid att de arbetar aktivt med 
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internationell kommunikation varav en plats och tid för intervju bokades in. 

Intervjupersonernas arbetsroller samt datum för intervju redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Intervjupersonernas roller och datum när intervjun genomfördes 

   Position vid respektive universitet Datum 

Enhetschef vid enheten för 

studentrekrytering och 

kommunikationsavdelningen vid 

Uppsala universitet 

2019-05-03 

2019-05-17 

Projektledare för internationell 

kommunikation vid Stockholms 

universitet 

2019-05-08 

Ansvarig för internationell 

studentrekrytering och specialist på 

internationell kommunikation vid 

Sveriges lantbruksuniversitet 

2019-05-09 

 

 

3.2 Förstudie   

Den första intervjun som fungerar som en förstudie till den riktiga undersökningen genomfördes 

med enhetschefen vid enheten för studentrekrytering och kommunikationsavdelningen vid 

Uppsala universitet i syfte att få en tydligare övergripande bild kring hur universitetet arbetar 

med rekryteringsprocesser på en central nivå. Detta gjordes på Uppsala universitet som det 

geografiskt mest närliggande universitetet för att få en första förståelse för hur universitetet 

arbetar med rekryteringen av studenter. Det personliga mötet hade en ostrukturerad karaktär 

varav inga intervjufrågor på förhand var bestämda på grund av att den övergripande bilden 

endast var i intresse. För att inte vinkla intervjun åt något håll fick respondenten prata fritt om 

hur rekryteringsarbetet i stort ser ut inom Uppsala universitet, vartefter uppbyggnaden av 
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intervjufrågor påbörjades efter intervjun inför de kommande intervjuerna. Förstudien ligger inte 

till grund för empiri eller analys i studien, utan endast som ett stöd för att bygga upp ett 

intervjuunderlag.  

 

3.3 Studiens genomförande 

Intervjuerna genomfördes i lokaler hos Uppsala universitet, Stockholms universitet och vid 

Sveriges lantbruksuniversitet med en person från varje universitet som arbetar med 

internationell studentrekrytering. Dessa intervjuer genomfördes på en tid om cirka 60 minuter 

hos respektive lärosäte med studiens två författare närvarande för att öka chanserna att ställa 

bra följdfrågor till den förutbestämda intervjuguiden. Fördelen med två intervjuare är att det 

finns chans till att ställa olika typer av frågor som underlättar för datainsamlingen (Bryman & 

Bell, 2015). För att försäkra sig om att den primära datainsamlingen inte skulle gå förlorad 

spelades intervjuerna in som ljudinspelningar. Fördelen med att spela in samtal är att 

distraktionerna av att anteckna det som sägs inte blir särskilt stora. Istället är det möjligt att 

koncentrera sig på att följa upp intressanta punkter och rikta uppmärksamheten åt 

inkonsekvenser i respondentens svar (ibid.). För att få en djup inblick i hur dessa universitet 

attraherar avgiftsskyldiga studenter ställdes frågor från den framarbetade intervjuguiden 

tillsammans med oplanerade frågor utifrån de svar som givits. Intervjuerna skiljde sig på så sätt 

åt gällande frågornas ordning och vilka följdfrågor som respondenterna fick svara på. Vid 

intervjun med projektledaren för internationell kommunikation vid Stockholms universitet gick 

respondenten först igenom en presentation om ämnet vartefter frågor från intervjuguiden 

ställdes. Även här ställdes oplanerade frågor beroende på de svar som givits. Alla frågor ställdes 

dock inte då vissa frågor redan blivit besvarade under presentationen. 

 

3.4 Metodkritik  

Den största begränsningen med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att resultatet inte går att 

generalisera till skillnad från en kvantitativ studie. På grund av få intervjuer är det svårt att 

generalisera resultatet så att det är representativt för andra fall vilket är fallet i denna studie 

(Bryman & Bell, 2015). Eftersom studiens syfte också kräver fördjupade svar samt en 

begränsad tid och omfattning är slutsatser gällande studien svåra att dra. En enkät hade inte 

varit möjligt då dessa inte kan fånga upp svar på en lika djup nivå som intervjuer och är då inget 

alternativ för att öka antalet respondenter. Hade tidsramen varit längre hade fler antal intervjuer 
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kunnat genomföras för att ytterligare förstärka studiens slutsats. Då intervjuerna har genomförts 

som personliga intervjuer är det också en möjlig förklaring till varför antalet respondenter i 

studien är få till antalet. Syftet med personliga intervjuer är att de respondenter som medverkar 

ska kunna ge ett bra underlag till studien, något som inte alltid blir på samma sätt med en 

begränsad intervjutid över telefon då en telefonintervju inte lämpar sig särskilt bra för långa 

intervjuer (ibid.). Därav blir det viktigt att genomföra alla intervjuer som personliga möten för 

att få ut så mycket av intervjuerna och för att få datainsamlingen mer enhetlig. Telefonintervjuer 

hade dock utifrån ett tidsperspektiv kunnat bidra till en snabbare datainsamling och fler 

respondenter som hade kunnat medverka.  

 

Ytterligare begränsningar med att använda sig av kvalitativa intervjuer är ett fenomen kallat för 

social önskvärdhet vilket betyder att den som intervjuas kan forma sina svar till vad personen 

tror att intervjuaren är intresserad av att höra. För att undvika detta så är en god idé för de som 

intervjuar att inte visa hur de kommer att bedöma svaren (Bryman & Bell, 2015). För att 

undvika detta har raka och öppna frågor använts under intervjuerna för att respondenten ska 

kunna prata fritt kring frågorna utan att påverkas allt för mycket av vad intervjuarna säger. 

 

3.5 Reliabilitet 

Enligt Bryman & Bell (2015) är reliabilitet en fråga i hur konsekventa mätningarna är i relation 

till de resultat man får vid olika tillfällen, det vill säga hur tillförlitliga mätningarna är. Vidare 

pratas det här om extern reliabilitet samt intern reliabilitet. Den förstnämnda beskriver hur väl 

en studie kan återskapas och upprepas så att resultaten blir någorlunda likartade. Detta kan 

skapa problem vid kvantitativa studier då exempelvis sociala sammanhang ändras över tiden 

vilket kan komma att leda till olika resultat. Intern reliabilitet fokuserar istället på den interna 

mätningsprocessen. Är det flera som exempelvis är med under en intervju kan uppfattningen av 

det som ses och hörs uppfattas på olika sätt (Bryman & Bell, 2015). Vad gäller den externa 

reliabiliteten i denna studie så är den hög med en motivering om att den under rimlig tid ska 

kunna få ett liknande resultat vid en återskapning såvida de svenska universiteten inte ändrar 

sina strategier för internationell rekrytering. För att öka den interna reliabiliteten är det en god 

idé att tillsammans lyssna igenom ljudinspelningarna från intervjuerna innan resultatet skrivs 

ner för att säkerställa sig om att materialet uppfattas relativt lika av båda parter. 
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3.6 Validitet  

Till skillnad från reliabilitet som mäter tillförlitlighet så mäter validitet en mätnings relevans. 

Undersöker man ett specifikt koncept måste man med andra ord se till att det man mäter faktiskt 

mäter det koncept man tänkt och inte något annat. Även här pratas det om extern validitet. Den 

externa validiteten har att göra med till vilken grad resultat kan generaliseras. Med andra ord 

hur en studies resultat kan appliceras på andra sociala sammanhang. I många kvalitativa studier 

är det svårt att få fram generaliserbara resultat på grund av att många metodval ofta har för små 

urval för att vara generaliserbara samt valet att göra case-studier (Bryman & Bell, 2015). Det 

är svårt att sträva efter en hög extern validitet i denna studie då kravet om generalisering är 

svårt att uppfylla. Däremot kommer den externa validiteten vara på en nivå så att det går att 

säga något om likheter och skillnader bland svenska universitet. 

 

3.7 Operationalisering  

För att undersöka hur svenska universitet attraherar avgiftsskyldiga studenter till sina lärosäten 

utformades en intervjuguide bestående av frågor inom kommunikation, PR och varumärke. 

Kommunikationsmodellen är grunden till att förstå hur ett universitet som sändare kan nå ut 

med sitt budskap via valda kanaler till mottagarna av budskapet. Budskap och kanal som är 

centrala delar i kommunikationsmodellen formulerade frågor för att fånga hur budskap 

förmedlas i kommunikationsprocessen till studenter samt i vilka kanaler som budskapet färdas 

i. Frågor kring hur universitet arbetar med relationer i rekryteringsprocessen ställdes för att 

koppla till teorin om PR som handlar om de ömsesidiga relationer som finns mellan 

organisationen och de intressenter som är viktiga, i detta fall relationen mellan universitet och 

studenter. För att få en förståelse för hur universiteten arbetar med sitt varumärke ställdes frågor 

kring identitet och image kopplat till varumärke men också frågor om hur lärosätet positionerar 

sig bland andra universitet. Exempel på frågor som utgår från studiens valda teorier som ska 

hjälpa till att besvara studiens frågeställning listas i en tabell nedan. Dessa frågor styrks även 

av de författare som ligger bakom teorierna. 

 

Intervjuerna har å sin sida utförts på ett semi-strukturerat sätt vilket betyder att endast ett fåtal 

frågor var på förhand bestämda. Följdfrågor har konstruerats under intervjuernas gång och på 

grund av deras skiljaktighet kommer dessa inte att listas här. För att undvika missförstånd hos 

respondenterna har de blivit informerade om att alla frågor ska besvaras i hänsyn till 
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internationella avgiftsskyldiga studenter. Vidare analyseras i analysavsnittet studiens empiriska 

del med hjälp av den analysmodell som tagits fram. Uppbyggnaden i analysavsnittet ser ut på 

så sätt att det empiriska materialet som kopplas till kommunikationsmodellen först kommer att 

analyseras, följt av den empiri som hör ihop med PR och slutligen det övriga empiriska 

materialet som kan kopplas samman till teorier inom varumärke. 

 

Tabell 2: Operationaliseringstabell  

Ämne Frågor 

Budskap 

(Mohorek & Webb, 2015; Larsson, 2014) 

Hur väcker ni ett intresse hos era 

målgrupper? 

Vilka budskap vill ni nå ut med till era 

målgrupper? 

Kanal 

(Mohorek & Webb, 2015; Stohl, 1995; Larsson, 2014) 

Vilka kanaler använder ni er av? 

Vad är viktigt att tänka på vid val av 

kanal? 

Använder ni olika kanaler beroende av 

målgrupp? 

PR 

(L’Etang, 2008; Banks, 1995; Broom & Sha, 2013) 

Hur arbetar ni med relationer i 

rekryteringsprocessen? 

Varumärke 

(Hatch & Schultz, 2008; Kotler & Keller, 2009; Aaker, 1991; 

Aaker, 1996) 

Hur arbetar ni med universitetet som 

varumärke? 

Hur jobbar ni med varumärket över tid? 

• Image & identitet 

(L’Etang, 2008; Hatch & Schultz, 1997; Chaudhry, et al., 2017; 

Kotler & Keller, 2009; Panda et al., 2019) 

  

 

Hur skulle du beskriva universitetet? 

Vilken bild tror du studenter har av 

SU/UU/SLU? 

Hur gör ni för att se till att er bild och 

studenters bild stämmer överens? 

• Positionering  

(Judson, et al., 2009; Larsson, 2014) 

Hur förhåller ni er till konkurrenter på 

utbildningsmarknaden? 

 



Michaela Schiess & Johanna Teir 

 

 

23 
 

4. Empiri 

4.1 Stockholms universitet 

I kommunikation mot både inhemska och internationella studenter överlag betonar SU att de är 

ett öppet universitet där alla är välkomna. Det är en gammal tradition som innebär att 

universitetet håller öppna föreläsningar för alla, även utanför universitetsvärlden. Bilden som 

SU vill visa utåt mot omvärlden är ett universitet med utbildningar som är av hög kvalité där 

innovation, ett fritt tänkande och nyskapande processer är viktiga inslag i skolans image. 

Arbetet med Stockholms universitet som varumärke innebär en utmaning som tar mycket tid 

och det som förs ut till allmänheten ska också vara enhetligt. För att ge en rättvis bild av SU 

som varumärke arbetar lärosätet nära institutioner där många personer är inblandade i 

varumärkesbyggandet, som exempelvis både forskare och alumner. SU vill uppfattas som ett 

kompetent och viktigt universitet och därför arbetar de allt som ofta med samma typer av bilder 

så att det ska kunna skapa en rättvis bild av skolan. När bilden av lärosätet byggs upp spelar 

ärlighet en stor roll, och med det menas att det aldrig gäller att visa upp en falsk sida av vad SU 

är för något. 

 

4.1.1 Konkurrenskraft 

De största konkurrenterna till SU i antagningen av internationella och betalande studenter är 

framförallt Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet som alla tre är 

större universitet. Gällande rekryteringen av just internationella studenter är dock inte 

konkurrensen från de andra svenska universiteten den största. Sverige är en liten marknad i 

jämförelse med andra länder vilket betyder att studenter som söker efter utbildningar utanför 

deras hemländer ofta inte tänker på Sverige i första hand. De som söker sig till universitet 

utanför sina hemländer tittar på och ansöker ofta till ett flertal olika utbildningar i olika länder. 

På grund av detta har många lärosäten i Sverige valt att samarbeta för att tillsammans promota 

Sverige som studiedestination, samt försöka förstå de hinder som finns i rekryteringsprocessen 

av internationella studenter. Uppfattningen som universitetet har av sig själva är att de har 

mycket att konkurrera med i huvudstaden men att Stockholm som stad gör universitetet 

attraktivt. SU använder universitetets ranking för att visa att deras utbildningar är av kvalité, 

och speciellt rankingar i specifika ämnen inom universitetet som kan få spridning på sociala 

medier. De betonar att ranking är viktigt för internationella studenter när de jämför med 

universitet i andra länder. 
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4.1.2 Rekrytering av avgiftsskyldiga internationella studenter  

SU menar på att arbetet med att få in avgiftsskyldiga studenter handlar om att de vill ha ett 

klassrum med elever från hela världen. Det ska återspeglas i miljön hos universitetet att de är 

internationella. Att arbeta med rekrytering innebär för SU en lång process som pågår året om 

där det först och främst handlar om att väcka intresse för universitetet och att de under hela 

ansökningsprocessen tills studenterna dyker upp i Stockholm ger ett bra bemötande och finns 

till hands. De arbetar för att studenterna ska känna sig nöjda tills de tar sin examen från SU. I 

processen att rekrytera fler internationella studenter, däribland betalande studenter, använder 

sig SU först av Sverige som varumärke för att skapa ett intresse hos dessa studenter. Det handlar 

om att marknadsföra Sverige, Stockholm och sedan SU vilket görs genom att prata om allt från 

fika, väder, traditioner och hur det är att bo i Sverige, exempelvis att det är ett jämställt och 

tryggt samhälle. Allt som ofta handlar det om Sverige och Stockholm och vad universitetet står 

för. 

  

Vartannat år deltar även universitetet i en studentundersökning för att se vad som är viktigt för 

internationella studenter som söker sig till utbildningar utanför deras hemländer. Med hjälp av 

den mäts exempelvis hur viktiga programmen är, dess rykte, betydelsen av Stockholm och 

andra faktorer. Detta använder sig sedan universitetet av i deras kommunikation med deras 

målgrupper för att ytterligare förhöja attraktionen till just SU som universitet. Något de arbetar 

med, som studentundersökningen fått fram, är att dra kopplingar mellan studier och karriär då 

många utländska studenter tycker detta är en viktig aspekt. Lärosätets mål i stort är att ge en 

nyanserad bild av hur det är vara student på SU, med tydlig information om vad som krävs för 

studierna samt andra aspekter som den rådande bostadsbristen. De vill vara ärliga med hur det 

är och inte ge ut en falsk bild. Att få ut bra information är viktigt för att attrahera ”rätt” studenter. 

De studenter som är betalningsskyldiga måste ha ekonomiska förutsättningar för studier i 

Sverige och de måste även ha rätt kompetens när de söker. Detta säger SU är speciellt viktigt 

då målet är att dessa studenter slutför sina utbildningar och att de efter detta kan hjälpa till med 

den internationella studentrekryteringen genom att fungera som ambassadörer för SU. Dessa 

använder sig SU av när de försöker nå ut till nya presumtiva studenter i ambassadörens 

hemland, genom att de berättar hur det är att studera på SU och att de kan hjälpa till med frågor 

som potentiella studenter kan tänkas ha. Personliga möten och event kan enligt SU ha betydelse 

när en person ska fatta ett beslut.  
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SU använder sig av olika kanaler för att få fram olika budskap till de internationella studenterna. 

Facebook och SU:s hemsida används exempelvis som faktakanaler medan Instagram används 

för att via bilder skapa en känsla för universitetet. De använder sig också av redaktionell 

annonsering i tidningar för att nå specifika målgrupper. Via denna kommunikation vill de 

framstå som öppna, synliga och tillgängliga med en närvaro både online och offline. SU 

använder sig i stor uträckning av internet och sociala medier men håller även mässor och möter 

upp potentiella studenter. Mässor och möten i de länder utanför Europa anser de vara av stor 

vikt för att uppmärksamma presumtiva studenter om just studier på SU, och för att visa att SU 

har ett intresse av dessa studenter och deras hemländer. En av SU:s största betalande grupp är 

Kina, vilket är en speciell marknad då många kanaler som används mot andra marknader inte 

kan användas i Kina. Universitetet använder sig av olika kanaler beroende på vad som fungerar 

bäst på respektive marknad. Genom att visa studenten vad de faktiskt får när de väljer utbildning 

har det fungerat som en sorts varudeklaration av SU och de arbetar mer strategiskt nu än 

tidigare. I framtiden vill SU arbeta mer med film och webbinars för att ge tydliga budskap om 

universitetet.  

 

4.2 Sveriges lantbruksuniversitet 

“Science and education for a sustainable future” med ett signum av hållbarhet beskriver SLU 

som universitet. Skolan lägger ett stort fokus på att vara nischade experter inom sitt område. 

Universitetet har ingen målsättning om att bli ett stort universitet utan snarare att förmedla 

bilden om ett universitet som har en spetskompetens inom sitt område. SLU uppfattar sig själva 

som att internationella studenter har en låg kännedom om skolan som varumärke men nämner 

också att det är få svenska lärosäten som är etablerade på en internationell marknad. De har en 

enhet som arbetar med varumärkesfrågor, där största fokus är att framstå som ett internationellt 

framstående universitet som finns till för att skapa en bättre värld, och för att få kalla sig 

internationella är det av stor vikt att faktiskt ha internationella studenter. SLU arbetar med 

marknadsföring på lång sikt kopplat till utbildningar snarare än marknadsföring av lärosätet 

med den omgivande staden, vilket betyder att alla campus hos universitetet marknadsförs i 

samma mängd. Det finns hos skolan interna utmaningar om att marknadsföra alla campus lika 

mycket. Lärosätet väljer därför främst att visa något övergripande om SLU när de använder sig 
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av marknadsföring mot internationella betalade studenter och det är snarare fokus på att ge en 

visuell bild för de som inte ens vet var Sverige ligger. 

 

4.2.1 Konkurrenskraft 

Efter studieavgifternas införande har SLU arbetat med att få tillbaka de studenter som de 

förlorat. En del av lösningen har kommit från studenter som varit på utbyte på universitetet som 

sedan valt att komma tillbaka. Reformen om studieavgifter ledde till ett arbete att sälja in en 

bättre produkt, och därav blev det viktigt att sälja in Sverige som studieområde. Ett argument 

som SLU har är att de kan erbjuda utbildning till ett billigare pris jämfört med länder som 

Storbritannien, USA och Australien. Det som väcker intresse hos studenterna är framförallt i 

första hand utbildningen men även utvecklingsfrågor fångar ett intresse för universitetet. 

Prisfrågan har en andra plats i vad som har en betydelse i beslutsfattandet att välja SLU. De kan 

också erbjuda utbildningar inom ingenjörsområden och ekonomi vilket är program som 

tenderar att gå allra bäst internationellt vilket kan vara en ytterligare faktor. SLU:s profil kan 

allt som ofta leda till ett intresse som resulterar i att någon söker flera program hos universitetet.  

  

Vad gäller skolan finns det få konkurrenter ute i världen inom samma område och SLU 

positionerar sig bra bland nischade universitet på utbildningsmarknaden. Andra fördelar som 

universitetet listar är att Sverige är ett fantastiskt land med låg korruption samt en säker och 

trygg plats där det går att utöva sin religion. För SLU:s del finns det ett stort arbete med 

konkurrensen till bättre rankade universitet och ett av dem är Nederländerna, ett utbildningsland 

som har en högre ranking på universiteten men också avgiftsfria utbildningar. Universitetets 

uppfattning till konkurrenter är att arbetet med marknadsföringen handlar om att hitta den rätta 

målgruppen av studenter i och med den starka konkurrensen till bättre rankade universitet.  

 

4.2.2 Rekrytering av avgiftsskyldiga internationella studenter 

Ett huvudsakligt mål bakom att få internationella studenter är för SLU att ta tillvara på den 

kompetens som finns samt att få ett globalt klassrum som gör dem internationella. För SLU är 

inte antalet studenter det viktigaste utan de strävar efter att få in toppstudenter eftersom de vill 

vara framstående i sina ämnesområden och därmed ha elever som lever upp till det. För att 

lyckas med marknadsföringen att få lämpade studenter till lärosätet använder sig SLU av olika 
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kanaler för att nå ut till målgruppen. Val av kanaler beror ofta på ROI, universitetet önskar 

avkastning på den strategi som väljs i kommunikationsprocessen. Att mäta ROI är ett sätt att se 

så att pengarna kommer in men det handlar om att ge en korrekt bild av SLU så att det i 

slutändan inte stjälper skolan. Den största målgruppen hos SLU är 23–30-åringar och dessa nås 

med hjälp av digitala såväl som fysiska kanaler. Marknadsföringen har ett långsiktigt perspektiv 

med digitala insatser i hela världen och de digitala kanaler som används är beroende av land. 

Facebook står som den viktigaste kanalen i Asien, men vad gäller Kina arbetar SLU på ett annat 

sätt med köpta konsulter som kan nå ut på kinesiska kanaler. I det övriga rekryteringsarbetet 

används Google sökoptimering, utbildningsportaler och sociala medier. Även internationella 

rekryteringsmässor utomlands är av vikt för att träffa presumtiva studenter och rekrytera dem 

till lärosätet. Hur universitetet väljer sin målgrupp beror mycket på ekonomiska faktorer, 

exempelvis så kan ett land som har en marknad som är på väg uppåt vara ett land som är av 

stort intresse att marknadsföra sig i. I det fall det finns en stark jordbrukssektor finns den 

kompetens som behövs utomlands. SLU vill då vara den skola som har kunskapen som dessa 

människor behöver. 

  

Marknadsföring med hjälp av alumner är något som påbörjades för ett par år sedan i form av 

ett alumn-projekt som anordnar nätverksträffar för alumner runt om i världen. Dessa alumner 

har även en viktig plats på internationella mässor. SLU anser att det är viktigt i 

marknadsföringen att studenterna ska få en helhet på hela upplevelsen, från ansökan till 

universitetet, ankomsten till lärosätet och ända fram till examen. Den trovärdighet som 

universitetet strävar efter att studenterna ska få för lärosätet uppkommer när studenterna själva 

pratar om hur Sverige är som land, vilket känns genuint och på riktigt. Word of mouth har på 

så sätt en viktig betydelse då varje student måste kunna ge en bra bild av SLU som lärosäte.  

 

4.3 Uppsala universitet 

Uppsala universitet (UU) beskriver sig själva som ett forskningsuniversitet. De vill lyfta att det 

är till UU studenter ska komma om de vill satsa på en karriär inom forskning, eftersom 

universitetet ger 35 procent av deras studenter plats på en forskarutbildning, något som är svårt 

att få i många länder på grund av konkurrensen kring forskarplatser. Detta har också kommit 

att bli skolans brand message utåt. UU riktar mycket fokus på de internationella studenterna 

och har många program som är anpassade speciellt för gruppen människor som vill bli forskare. 
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Drivkraften bakom studierna beror allt som ofta på tre olika skäl, vilket dessa grupper kan 

beskrivas av UU som “altruistiska innovatörer, framtida akademiker och high flyers”. Gruppen 

“altruistiska innovatörer” är dessa personer som med hjälp av sina framtida kunskaper vill 

förbättra något för någon annan, medan “framtida akademiker” gärna vill stanna inom 

högskolevärlden samt “high flyers” som behöver genomgå en forskarutbildning för att sikta på 

det toppjobb som de vill ha. De utbildningar som finns hos UU, framförallt på masternivå, riktas 

mot de studenter som har ett specifikt intresse inom ett visst område. För att få in rätt studenter 

så arbetar UU med något som de beskriver som “value proposition”, ett erbjudande, där varje 

universitet har unika styrkor vilket gör lärosätet attraktivt för olika grupper. UU har som 

lärosäte identifierat ett marknadssegment som fungerar till deras image och är intresserade av 

presumtiva studenter i två grupper, de som vill ha ett bra arbete i framtiden samt de som vill 

forska. 

 

4.3.1 Konkurrenskraft 

UU använder sig inte av Sverige som varumärke, utan berättar istället om svenska varumärken 

för att sätta landet i ett perspektiv. Däremot pratar de mycket om vad livet som studerande 

innebär som ett sätt att marknadsföra sig. De konkurrerar inte heller med andra svenska 

universitet på grund av att Sverige är ett förhållandevis litet land att studera i, utan åker istället 

tillsammans med svenska institutet och andra universitet i Sverige på mässor för att 

marknadsföra Sverige som studiedestination. UU nämner ranking som en del av det hela och 

påstår att det är bra att vara i toppen eftersom det kan användas som en konkurrensförutsättning. 

Tidigare har UU positionerat sig som ett lärosäte för duktiga personer som inte tillhör den 

rikaste klassen, men har efter 2011 hamnat i en annan kategori där de slåss om duktiga och rika 

studenter som har råd att studera på vilket universitet de vill. 

 

4.3.2 Rekrytering av avgiftsskyldiga internationella studenter 

UU anser det viktigt att få internationella studenter på grund av att det är en kvalitetsåtgärd för 

universitetet. Argumenten har att göra med att en och samma bakgrund ofta leder till 

endimensionella diskussioner, en grupp av blandat ursprung skapar diskussioner som ofta är 

mer intressant på grund av studenternas olika syn på saker och ting. Representationen av flera 

perspektiv i klassrummet leder enligt UU till en bättre utbildning. Efter reformationen av 

studieuppgifter år 2011 sjönk antalet studenter till omkring hundra stycken, vilket idag med 
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hjälp av marknadsföringen har kommit upp på en nivå kring tusen personer. Målet att öka antal 

avgiftsskyldiga studenter ligger på 15 procent per år, men till skillnad från andra länder handlar 

det inte om en ekonomisk vinst som kan finansiera universitetet på grund av verksamheten som 

är förhållandevis liten jämfört med utländska lärosäten. UU säger att framtiden kan ge en större 

volym av studenter som ger mer intäkter som kan öka investeringarna i nymodigheter och 

personal. Det gör det också mer viktigt att i framtiden titta mer på konkurrensanalys för att ta 

andelar av större konkurrenter utomlands. I dagsläget mäter universitet för att se hur effektiv 

deras marknadsföring är, det görs bland annat genom konverteringsgrader mellan olika steg i 

rekryteringsprocessen, exempelvis hur många som ansöker och hur många som faktiskt 

kommer till lärosätet. Universitetet anser det viktigt att mäta för att upptäcka flaskhalsar i 

kommunikationsprocessen.  

  

Universitetet arbetar praktiskt på ett antal olika sätt för att attrahera och rekrytera presumtiva 

studenter till lärosätet. Bland annat så använder sig UU av studenterna själva för att skapa en 

bild av Uppsala som studiedestination. Internationella studenter fungerar som en röst för 

universitetet och beskriver via olika plattformar och medium hur det är att studera och leva i 

Uppsala, både bra och dåliga sidor av verkligheten. Även tidigare alumner är viktigt för 

rekryteringen av internationella studenter då dessa kan fungera som ambassadörer för Uppsala 

universitet, och sprida information om UU till sina landsmän.  

 

”Framgångsrika alumner är den bästa marknadsföringen vi kan få”, och på grund av detta tycker 

UU att det är viktigt att tala om för potentiella studenter hur det är att studera vid Uppsala, med 

fokus på både för- och nackdelar. Hantera förväntningar inför en ankomst är en annan sak som 

UU anser som viktigt, för att få studenten att bli medveten om hur Sverige fungerar och hur den 

kommande tiden som student kommer att bli. UU talar om vikten att hantera förväntningar som 

nya studenter har innan ankomsten men det siktas först på att få in ”rätt” studenter som är 

kompetenta och som har ekonomi för att studera i Uppsala och genomföra sin utbildning. Med 

hjälp av alumner är det lättare att få in studenter som har rätt förutsättningar, som kan vara 

ekonomiska som sociala, för att påbörja en utbildning i Sverige.  

  

Uppsala universitet använder sig av sociala medier och andra plattformar för att nå ut till sina 

målgrupper. Ett viktigt medium är användningen av Google-annonser då många presumtiva 
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studenter använder Google för att söka vilka utbildningar som finns. Hemsidan ska kunna 

differentiera UU och lyfta de saker som gör lärosätet unikt. En avsaknad av differentiering 

kommer leda till att universitetet är “acceptabelt för alla men inte perfekt för alla”, men de vill 

hellre sträva för ett “perfekt erbjudande för en del av alla”. Även Instagram, bloggar, Facebook 

och andra sociala medier används aktivt för att uppmärksamma universitetet. UU berättar att en 

del marknader är begränsade och där får landets egna kanaler istället användas för att nå 

studenter. I det stora hela handlar det om att köra på “one size fits all” när det gäller kanaler på 

grund av begränsade resurser. Likt tidigare universitet är möten viktiga vid rekryteringen av 

såväl utbytesstudenter som betalande internationella studenter. Dessa möten kan innebära fika 

i presumtiva studenters hemländer, eller mässor i dessa länder. För studenter som har blivit 

antagna till Uppsala men som ännu inte sagt ja använder UU bland annat olika grupper på 

sociala medier för att skapa kontakter. Är man exempelvis från Indien och har blivit antagen 

hjälper universitetet till att skapa en kontakt mellan personer som har samma nationalitet för att 

de ska finna en gemenskap, vilket kan leda till ett lättare beslutsfattande om att komma till 

Uppsala för att studera. 
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5. Analys 

5.1 Kommunikationsmodellen  

Stockholm universitet, SLU och Uppsala universitet är tre universitet med olika profiler, där 

UU erbjuder det största urvalet av program och kurser medan SLU erbjuder ett färre antal inom 

ett nischat område. Detta påverkar hur respektive universitets roll som sändare ser ut, då de har 

olika budskap de vill förmedla. Ett gemensamt mål är att dessa universitet vill nå ut till 

presumtiva studenter och få dessa att söka sig till just deras lärosäten. På grund av detta vill de 

betona vad som gör just deras universitet till det bästa alternativet för studier. 

 

Studien tyder på att utformningen av just budskap har att göra med flera olika faktorer. 

Universitetets profil spelar roll i valet av målgrupper, då de utbildningar som erbjuds intresserar 

vissa människor mer än andra. SLU som har ett nischat utbud av kurser inom hållbarhet har 

därmed också en mer specifik målgrupp än både SU och UU som har ett bredare utbud av 

program och kurser. Stockholms universitet och Uppsala universitets målgruppsspann sträcker 

sig över olika teoretiska områden, där UU har det största spannet, till skillnad från SU. Vidare 

skiljer det sig även åt beroende på vad de själva väljer att lägga fokus på. Detta kan bero på 

vilken övergripande image universiteten har samt vad som kommer få dem att sticka ut. SU har 

i större utsträckning valt att använda sig av Sverige som varumärke för att väcka ett initialt 

intresse för Sverige som studiedestination och sedan för Stockholm som stad för att få studenter 

att söka sig just till Stockholm. SU marknadsför Sverige, Stockholm, SU för att attrahera 

studenter medan Uppsala universitet har valt att enbart fokusera på UU som universitet. Vad 

som vidare skiljer dessa åt är att SU valt att börja arbeta mer med ett studie-karriär-fokus som 

något som de vill få fram i deras budskap medan UU istället valt att rikta vissa budskap mer åt 

de som ämnar forska (forskningsfokus) då många betalande studenter går vidare till en 

forskarutbildning efter sina masterstudier på UU. 

  

Alla tre universiteten använder liknande metoder då de i stort sett brukar samma kanaler för att 

få fram deras specifika budskap. Hur kanalerna väljs beror på vad universitetens syfte med 

användningen av kanalen är, men den övergripande trenden är nyttjandet av sociala medier på 

grund av dess räckvidd till ett stort antal personer på ett effektivt sätt. Vad gäller frekvens och 

kontinuitet arbetar universiteten på ett liknande arbetssätt, att under en lång tid i såväl digitala 

som fysiska kanaler väldigt ofta låta relevanta målgrupper ta del av universitetens reklam och 
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rekrytering för en långsiktig effekt av attraktion. Genomslagskraften handlar allt som oftast att 

visa en rättvis sida genom exempelvis olika bilder och filmer med studenter som visar en bild 

av verkligheten hos det valda universitetet. Fysiska kanaler genom att exempelvis fysiskt 

närvara bland presumtiva studenter är ett sätt för universiteten att skapa en stark 

genomslagskraft då det skapar ett större intresse för universitetet och en större chans bland 

presumtiva studenter att gå vidare i ansökningsprocessen. Överlag handlar det om att använda 

sig av olika kanaler vid olika tidpunkter för att väcka ett intresse. I ett tidigt skede gäller det att 

synas för få en kännedom som existerande universitet, men senare framförallt om god service 

samt visa en ärlig bild av lärosätet. De kanaler som är utmärkande för att skapa ett intresse hos 

universiteten kan vara både digitala eller fysiska, men det handlar om att lärosätet gör det 

enklare för den presumtiva studenten att skapa en relation till lärosätet samt visar tydliga 

sanningsenliga bilder av universitetet för en stark genomslagskraft. 

  

Selektiviteten hos alla dessa tre universitet verkar vara god, då arbetet med sociala medier kräver 

kunskap om vad som fungerar i vissa länder och inte i andra. Att inte ha en god uppfattning om 

selektivitet kan ge förödande konsekvenser i form av brus som kommer att tas upp senare i detta 

avsnitt. Vad gäller tempo har det med digitala kanaler gjort det möjligt att synas på ett snabbt 

och effektivt sätt, så det kan sägas att det för samtliga universitet krävs effektiva kanaler som 

arbetssätt vilket de tre universiteten i denna studie har lyckats med. Timingen av kanal och tid 

har en stor betydelse i hur universiteten arbetar med rekryteringsprocessen, genom att använda 

sig av olika typer av kanaler från processens början till processens slut, det fångar på så sätt upp 

studenters attraktion under olika tider i rekryteringsprocessen.  

  

Vidare kan budskapet påverkas när det ska komma ut till målgrupperna, via olika typer av brus. 

Att arbeta med fel kanaler som inte är öppna för den valda målgruppen kan leda till ett brus. 

Alla tre universitet nämnde att Kina är en speciell marknad gällande landets regleringar kring 

vilka kanaler som får användas eftersom de är ett relativt stängt samhälle. Politiska situationer 

och miljöer kan påverka hur universiteten måste förhålla sig till vissa marknader då budskapen 

i värsta fall inte ens når fram till de mottagare de vill nå ut till. De alla hade en god uppfattning 

hur man arbetar för att nå specifika marknader, vilket leder till att brus på grund av nämnd orsak 

är nästan obefintlig. 
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Under intervjuerna var även alla tre universitet måna om att de studenter som söker sig till deras 

lärosäten ska vara “rätt” personer. Med det sagt så måste budskapet som sänds ut via olika 

kanaler komma fram till den rätta målgruppen, eller den rätta mottagaren. För att undvika att 

“fel” personer kommer in handlar det mycket om att göra studenter medvetna om vad de får i 

utbildningen, vad som krävs av dem och vad som väntar innan de anländer till lärosätet. Med 

detta menas bland annat att de som kommer och studerar måste först och främst vara 

kompetenta nog att klara av studierna samt att de måste kunna betala för sin utbildning. 

Universiteten vill vidare att de som kommer hit är toppresterande. Det i sin tur kan påverka 

universitetets position på utbildningsmarknaden i världen då detta kan höja kvalitén på 

utbildningen och därigenom den bild som omvärlden har av ett universitet. Allt handlar om att 

från början få fram det rätta budskapet till rätt mottagare, genom att nå personer som har rätt 

förutsättningar för att lyckas.  

 

Med detta sagt tyder det på att det finns en konflikt mellan den önskade effekten och den 

faktiska effekten när universiteten försöker få ut sitt budskap till mottagarna, med andra ord 

vilken effekt som rekryteringsarbetet kommer att leda till. Alla tre universiteten anser det viktigt 

med mångfald i klassrummet som kan bidra till ett ökat kunskapsutbyte bland studenter men 

vill också ha in rätt studenter efter ekonomiska såväl sociala aspekter som klarar av att slutföra 

utbildningen. Syftet med det är att få framgångsrika alumner som fungerar som ambassadörer 

för universitetet och som sprider ett gott rykte när de avslutat sin utbildning. Det är tydligt att 

det verkar finnas en intern målkonflikt hos samtliga universitet. För det första är det viktigt att 

få in studenter som kan betala för sina studier men även att det ska vara de studenter som är 

kompetenta nog och har den kunskap som krävs för att klara studierna. Konflikten uppstår i att 

de studenter som är ekonomiskt starka inte behöver vara de som är mest kompetenta, vilket 

tyder på en motsägelse i målsättningen hos universiteten. Dessutom är det många länder i 

världen som inte har en starkt utvecklad utbildningsstruktur och som inte heller kan erbjuda 

sina medborgare ekonomisk hjälp i form av exempelvis stipendier. Detta leder till att det kan 

vara svårt att uppfylla universitetens mål om mångfald i klassrummet, speciellt när det finns ett 

mål om att studenterna också måste ha rätt ekonomiska förutsättningar. 

 

Vidare i kommunikationsmodellen spelar feedback en stor roll då universiteten mäter hur väl 

de har lyckats med sin marknadsföring i form av hur effektiva vissa aktiviteter är genom 

exempelvis konverteringsgrad. Marknadsföringen innebär för samtliga begränsade resurser i 
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form av budget och personal, och därför är det också viktigt att använda sig av marknadsföring 

på rätt sätt för att få en positiv feedback genom ett stort antal studenter som faktiskt påbörjar 

utbildningen hos lärosätena. 

 

5.2 Public Relations 

Många av de aktiviteter och metoder som alla tre universitet använder sig av är möten eller 

annan typ av kontakt med presumtiva betalande studenter. Den direkta kontakten mellan 

universiteten och de studenter de vill locka till sig verkar vara av stor vikt i 

rekryteringsprocessen av internationella avgiftsskyldiga studenter. Alla tre universitet 

använder, i olika utsträckning, sig av just möten i länder som de finner av intresse för att visa 

upp sig och skapa en mer direkt kontakt. Alla tre tar del av mässor i olika länder där potentiellt 

framtida studenter kan ställa frågor och skapa en kontakt med universiteten. Resultatet visar på 

att universitet med dessa typer av aktiviteter försöker odla ömsesidiga relationer som gör 

studenter mer måna om att söka och sedan acceptera en plats på ett universitet. PR är hos dessa 

universitet en viktig del rekryteringsarbetet genom att skapa ömsesidiga relationer som kan 

bidra till en stor del av universitetens framgångar. 

  

Genom upprepad närvaro vid mässor och liknande i olika länder syns universiteten vilket i 

längden bidrar att ryktet om dem sprids. De studenter som sedermera blir antagna och därefter 

alumner och som vidare väljer att agera som ambassadörer för universitetet hjälper ytterligare 

till att sprida ett (förhoppningsvis) positivt rykte om ett universitet. Det går med andra ord att 

säga att dessa aktiviteter och användningen av alumner är som universitetens “reputation 

management” i längden. Det kan därför tänkas att universiteten är väldigt måna om att de som 

kommer hit får en bra upplevelse som de sedan kan dela med sig av till bland annat sina 

landsmän så att den uppfattning som studenten har om ett universitet sprids. Likt vilken 

organisation som helst vill universitet att den bild som finns av universitetet ska bidra till att 

relationen mellan dem och dess intressegrupper ska gynnas, då dessa grupper är avgörande för 

om lärosätets mål uppnås. 
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5.3 Varumärke 

Gällande varumärkeskännedom säger alla tre universitet att Sverige som utbildningsland är en 

relativt liten marknad. Studenter som de önskar locka till sig till deras lärosäten vet ibland 

knappt någonting och Sverige, än mindre om de olika universitet som finns i landet. Gemensamt 

för alla tre universitet är att de alla är med och promotar Sverige som studiedestination genom 

olika aktiviteter för att sedan göra presumtiva studenter medvetna om de olika universitet som 

finns i landet. De uppmärksammar med andra ord Sverige och dess varumärke först för att skapa 

den initiala kännedomen om universiteten. Universiteten strävar efter att presumtiva studenter 

först och främst ska höra talas om Sverige och därigenom vilka universitet som faktiskt finns, 

vilket går att koppla till recognition. Detta arbetar skolorna ytterligare med via olika 

annonseringar på framförallt Google för att återigen göra studenter medvetna om att de finns 

till. Detta kan vara speciellt viktigt för SLU eftersom deras utbildningsutbud är nischat inom 

hållbarhet, men även för UU och SU eftersom Sverige som utbildningsmarknad endast utgör 

en liten del av den globala marknaden. Gällande recall och top-of-mind är Sveriges universitet 

oftast inte de universitet som studenter på ett globalt plan kommer att tänka på eftersom det 

finns större och mer kända utbildningar i världen som även har bättre rankingar. Har en 

presumtiv student dock redan uppmärksammat Sverige som studiedestination kanske just recall 

och top-of-mind är av speciell betydelse för de större universiteten som till exempel Uppsala 

universitet och Stockholms universitet i det fall att dessa redan finns i studentens medvetande. 

  

Vad gäller identitet och image är det begrepp som ofta går hand i hand och som kopplas till 

varumärke. Det visar sig i denna undersökning genom att universiteten vill försöka förmedla en 

bild som faktiskt uppfattas på ett liknande sätt av presumtiva studenter. Lärosätena har alla tre 

differentierade identiteter som genomsyrar lärosätet och arbetar hårt för att den image som de 

har faktiskt överensstämmer med identiteten. Genom att ha samma tema i alla kanaler, där det 

exempelvis framkommer att det är väldigt forskningsinriktat har universiteten försökt få en 

liknande bild hos potentiella studenter. Att skapa en varumärkesbild av universitetet handlar i 

stort om att differentiera sig från andra liknande instanser för att skapa konkurrensfördelar på 

utbildningsmarknaden. Det handlar om att skapa en unik tradition, ett sätt att göra något som 

skiljer sig från andra. Där har UU lyckats bra genom att marknadsföra sig som en 

universitetsstad som är tydligt forskningsinriktade, med stor möjlighet för studenter att skapa 

en forskarkarriär. UU kretsar mycket kring universitetsstudier och studentliv som gör det 

väldigt unikt till skillnad från många andra lärosäten. SU och SLU har valt att skapa unika drag 
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på annat sätt, SU särskiljer sig som ett öppet universitet som välkomnar den stora mängden 

studenter och SLU har ett tydligt hållbarhetsfokus i allt som rör universitetet. För att få ett gott 

rykte som är oerhört viktigt när studenter gör ett beslutsfattande val spelar servicekvalitet och 

tillit en stor roll. Tillit handlar om förtroende som i detta fallet presumtiva studenter har för ett 

universitet. Alla dessa tre svenska universitet lyfter vikten av att ge en nyanserad och ärlig bild 

av lärosätet, SU informerar redan tidigt i rekryteringsprocessen om bostadsbristen och att 

studenter inte är garanterade en bostad och UU tycker det är viktigt att visa på hur verkligheten 

som student i Uppsala kan se ut genom de studenter som redan finns här. Ett sätt att öka tilliten 

till UU har gjorts genom att få studenter att använda sig av speciella grupper på sociala medier 

där de kan prata med andra landsmän, vilket ökar chansen för att fler studenter ska komma dit. 

Alla tre universiteten tycks arbeta aktivt med att positionera sig som lärosäte och skapa ett gott 

rykte. SLU, UU, och SU försöker att leva upp till de förväntningar som finns hos blivande 

studenter för att inte skada sitt varumärke och tappa konkurrensfördelar mot utländska 

universitet. I stort handlar det om förväntningar som måste överensstämma med verkligheten 

och att universiteten måste arbeta med sin marknadsföring så att de förmedlar rätt bild av 

universitetet, annars kan ryktet komma att skadas nämnvärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaela Schiess & Johanna Teir 

 

 

37 
 

6. Diskussion 

Uppsatsens syfte undersöktes genom kvalitativa intervjuer med tre svenska universitet för att 

få en inblick i hur svenska universitet attraherar avgiftsskyldiga internationella studenter. De 

intervjuer som genomförts tyder på att det till viss del skiljer sig åt mellan universiteten 

beroende på hur universiteten ser sig själva, deras identitet, och hur de vill att de ska uppfattas 

av presumtiva studenter, deras image. De universitet som valts har alla något olika profiler 

vilket självfallet påverkar den bild av universitetet de vill förmedla utåt. 

Budskapsformuleringen skiljer sig åt beroende på vad de anser vara av vikt för att skapa sig en 

unik position på utbildningsmarknaden för att locka studenter. De kommunikationsprocesser, 

de PR-aktiviteter samt hur de arbetar med sitt varumärke skiljer sig dock inte avsevärt mycket 

åt universiteten emellan när det gäller rekryteringsprocessen av avgiftsskyldiga studenter. 

Universiteten använder sig i princip av samma kanaler och samma typ av möten i 

kommunikationen med presumtiva studenter.  

 

Ytterligare likheter hos samtliga universitet är strävan att skapa ett förtroende hos presumtiva 

studenter gällande universitetens utbildningar. För att studenter ska söka sig till utbildningar 

måste de känna en tillit till att den utbildning som erbjuds motsvarar de förväntningar som de 

har. De insatser som genomförs arbetar för detta syfte och innefattar processer rörande 

universitets varumärkeskännedom, varumärkesbild- och identitet och därigenom deras rykte. I 

slutändan rör det sig om hur universiteten bygger upp ett framgångsrikt varumärke för att 

attrahera potentiella studenter till lärosätet. Genom rekryteringen av betalande studenter ämnar 

universiteten skapa en mångfald i klassrummen som i längden stärker deras varumärke.  

 

En intressant aspekt som studien tyder på är att det hos samtliga universitet finns en målkonflikt 

gällande skolornas önskan om ett globalt klassrum och deras arbete med att få in “rätt” 

studenter. Studenter som har de ekonomiska förutsättningarna behöver inte vara de som är bäst 

lämpade för studier vid ett universitet. Å andra sidan finns det de studenter som är mer 

kompetenta för att klara studierna och bli framgångsrika alumner men som begränsas av 

ekonomiska faktorer. Målet att få in “rätt” studenter kan innebära att målet med ett globalt 

klassrum ibland kan bli svårt att uppfylla. Frågor kring hur universitet handskas med denna 

konflikt hade varit intressant att undersöka på grund av detta. 
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Dessutom, på grund av resurs- och tidsbrist valdes i denna studie tre universitet för den 

empiriska datainsamlingen. För att få en tydligare bild av hur svenska universitets 

rekryteringsprocess ser ut gällande avgiftsskyldiga studenter hade det varit av intresse att 

undersöka flera universitet runt om i Sverige. Vidare kunde en framtida studie även fokusera 

på att undersöka ett universitet för att få en djupare inblick i hur fakulteter och institutioner 

arbetar för att positionera sig själva inom universitetet, för att attrahera avgiftsskyldiga 

studenter till just deras utbildningar. Det för att se om det finns konkurrens inom universitet. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur svenska universitet går till väga för att attrahera 

avgiftsskyldiga studenter till sina lärosäten. Undersökningen visar på att svenska universitet 

använder sig av liknande kommunikationsinsatser för detta syfte. Studiens resultat tyder på att 

det i slutändan handlar om hur de svenska universiteten bygger upp sitt varumärke genom olika 

konstant pågående insatser för att differentiera sig i förhållande till sina konkurrenter vilket 

bidrar till universitetens attraktionskraft hos presumtiva studenter. Syftet med att få 

avgiftsskyldiga studenter till lärosätena är det globala klassrummet där olika tankar och 

perspektiv bidrar till ett fördelaktigt kunskapsutbyte sinsemellan studenterna. Detta bidrar inte 

enbart till att universitet blir mer internationella, något som vissa rankingar tittar på, utan också 

att kvalitén på utbildningarna höjs.  

  

Hur universiteten attraherar avgiftsskyldiga studenter görs för samtliga universitet genom att 

komma i kontakt med presumtiva studenter via digitala kanaler såväl som fysiska kanaler i form 

av rekryteringsmässor utomlands. Alla tre universitet talar för vikten att attrahera studenter med 

rätt förutsättningar, som dels kan vara ekonomiska, kunskapsmässiga eller att studenten får en 

god realistisk kännedom om vad som väntar i det nya landet. Är allt på sin plats finns det goda 

förutsättningar för att universitet har skapat sig en positiv varumärkesbild när studenten delar 

med sig av sina erfarenheter, både under och efter sina studier, till andra presumtiva studenter 

både inom och utanför dennes hemland. Arbetet med att attrahera avgiftsskyldiga 

utomeuropeiska studenter är ett arbete över en lång tid som dels handlar om att göra studenter 

nöjda med sin utbildning, något som universitetet sedan använder sig av i rekryteringsprocessen 

av nya studenter. Användningen av studenter för att stärka universitetens image är därför viktig 

i rekryteringsprocessen, då ett gott rykte i slutändan kan leda till att studenter väljer att påbörja 

och genomföra studier hos exempelvis svenska universitet. Över tid handlar det om en 

upprepande cykel i en konstant pågående process där universiteten ämnar bygga upp ett starkt 

varumärke som stärker deras position på utbildningsmarknaden i förhållande till konkurrerande 

universitet. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


