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SAMMANFATTNING 
  

Titel: “Att marknadsföra ett land, en stad och en framtid”: en kvalitativ studie om 

rekrytering av internationella studenter via sociala medier.  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anna Lilja och Jonna Pååg  

Handledare: Akmal Hyder 

Datum: 2018 – maj 

Syfte: Tidigare forskning bekräftar att internationell rekrytering är viktig för mångfald 

och ett internationellt kunskapsutbyte, och det finns en motivation att vidga den 

internationella studentmobiliteten samt öka antal utlandsstuderande. Vidare är 

konkurrensen på marknaden stor och därmed finns ett behov av att aktivt arbeta med 

internationell rekrytering och att utveckla nuvarande marknadsföringsmetoder. Sociala 

medier är idag ett etablerat marknadsföringsverktyg bland företag, hur lärosäten valt att 

marknadsföra sig via denna kanal har däremot inte studerats. Syftet med studien är därför 

att undersöka hur universitet och högskolor använder sociala medier i marknadsföringen 

för att rekrytera internationella studenter. Syftet avgränsas till svenska läroinstitut.  

 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med 13 respondenter från 

tio olika lärosäten i Sverige. Det insamlade materialet från intervjuerna bearbetades efter 

olika teman där fokus på studiens forskningsfrågor fanns för att utläsa likheter och 

skillnader i hur de olika lärosätena använder sociala medier.  

  

Resultat & slutsats: Denna studie visar att Facebook, Instagram och Youtube är viktiga 

plattformar i den internationella rekryteringsprocessen, och att bilder samt videoklipp är 

det mest väsentliga faktiska innehållet för att nå ett engagemang hos en mottagare. 

Innehållet i dessa bildmedier bör anpassas till önskad målgrupp. För att informationen 

ska nå fram och leda till ett högt engagemang är det betydelsefullt att innehållet 

förmedlar utbildningens värde för den potentiella studenten, når de potentiella 

studenterna känslomässigt och avspeglar verkligheten. Denna studie tyder även på att 

innehållet utformat av studenter attraherar en bredare målgrupp. Slutligen ska inlägg 

endast publiceras om innehållet är relevant och kvalitativt. Studien visar att när 

medieplattformarna används på rätt sätt och när innehållet i dessa utformas 

ändamålsmässigt resulterar det i ett engagemang hos mottagare och rekrytering av fler 

studenter.  

 

Examensarbetets bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till ökad 

kunskap om hur svenska universitet och högskolor arbetar med internationell rekrytering 

via sociala medier, vilka plattformar samt vilket innehåll som leder till engagemang. Ur 

ett praktiskt perspektiv kan studien vara av intresse för läroinstitut som vill påbörja eller 

utveckla användningen av sociala medier vid rekryteringen av internationella studenter. 

 

Förslag till fortsatt forskning: För att nå ytterligare förståelse för ämnet är ett förslag 

till framtida forskning att jämförelsevis undersöka vad ett kvalitativt och relevant 

innehåll innebär för studenter och marknadsförare. Det kan även vara intressant att 

undersöka hur ett studentgenererat innehåll påverkar inläggens kvalitet och relevans, 

samt att undersöka vilken typ av engagemang som studenterna ger uttryck för.  

 

Nyckelord: lärosäte, plattformar, innehåll, engagemang, interaktion, målgrupp. 
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Title: “To market a country, a city and a future”: A qualitative study about recruiting 

international students through social media.  
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Date: 2018 - May 

Purpose: Previous research confirms the importance of international recruitment, it leads to 

diversity and an international exchange of knowledge and there is a need to broaden the 

international student mobility and increase the number of students studying abroad. 

Universities have to develop their international recruitment strategies to stay competitive in 

the market. Social media is an established marketing tool amongst companies, however there 

is no research on how universities use this platform in their marketing strategy. Thus the 

purpose of the study is; to investigate how universities use social media in their marketing 

strategy to recruit international students. Only universities in Sweden have been included in 

this study.  

  

Method: 13 qualitative interviews were conducted with respondents from 10 different 

universities with international departments in Sweden. The empirical evidence was analysed 

under different themes and the main focus was aimed at the three research questions, as well 

as finding similarities and differences between how universities use social media.   

 

Result & Conclusions:  This study concludes that the platforms Facebook, Instagram and 

Youtube are of relevance when recruiting international students. Pictures and videos are the 

most important formats to achieve engagement, and the published content is partly adapted to 

the target audience. It is essential that the content reflects the value of the education, that it 

reaches the potential students emotionally and reflects the reality of university life, to be able 

to achieve engagement. This study also shows that student generated content attracts a wider 

audience and that posts should only be published if the content is relevant and of high quality. 

When the platforms are used properly and the content is generated as expected, it would result 

in increased engagement of students to enable successful recruitment.  

 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective the study has contributed with 

theory about how Swedish universities recruit internationally through social media, what 

platforms they use for that purpose and what platforms and content lead to engagement. From 

a practical perspective, this study could be of interest for universities that would like to start 

using or develop their use of social media when recruiting international students. 

 

Suggestions for future research: To reach a deeper understanding within the area, a 

suggestion for future research is to comparatively examine the meaning of a qualitative and 

relevant content from a student- and marketer perspective. Further research can be to 

investigate how a student generated content affect the quality and relevans of the posts. 

Another aspect for future research is different types of engagement and their importance. 

 

Key words: University, platforms, content, engagement, interaction, target audience.  
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1. INLEDNING 
 

Detta kapitel introducerar ämnet internationell rekrytering och behandlar internationell 

rekrytering inom läroinstitut och användning av sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. 

Därefter presenteras studiens syfte följt av forskningsfrågor, avgränsning och definitioner. 

Avslutningsvis visas en disposition av studien. 

 

 

1.1 Bakgrund  
 

Rekrytering är en av de viktigaste funktionerna för att organisationer ska nå och behålla 

konkurrensfördelar baserade på humankapital (Baum, Sterzing & Alaca, 2016). Internationell 

rekrytering är samtidigt viktig för ett internationellt kunskapsutbyte (Riksdagen, 2017). 

Rekryteringen av män och kvinnor med kvalificerade kunskaper är avgörande för samhällets 

utveckling och det internationella kunskapsutbytet mellan universitet ligger som grund för 

konkurrenskraften på Sveriges arbetsmarknad (ibid). Detta har medfört en stor motivation att 

rekrytera internationella studenter (Tan & Goh, 2014; Mairéad & Merike, 2017) och det finns en 

tydlig politisk vilja att vidga den internationella studentmobiliteten och öka antal utlandsstuderande 

i Sverige (Universitetsämbetskansliet, 2017; Regeringen, 2018).  

 

Det råder också enighet om att det finns ett stort värde i att rekrytera internationella studenter från 

ett universitetsperspektiv (Rutter, Roper & Lettice, 2016; Yuelu, Raimo & Humfrey, 2016; Onk & 

Joseph, 2017; Peruta & Shields, 2017). Universiteten finner det värdefullt utifrån både den 

akademiska aspekten och den ekonomiska aspekten med höga inkomster i form av studieavgifter 

(Universitetsämbetskansliet, 2017) men också utifrån den kulturella och diplomatiska aspekten 

(Yuelu et al., 2016). Detta har resulterat i en stor konkurrens om internationella studenter 

(Riksdagen, 2017; Regeringen, 2018) och Yuelu et al. (2016) anser att konkurrensen bland 

universitet kommer att öka ytterligare i och med att länder som bland annat Kina och Malaysia 

utvecklas från konsumenter till leverantörer av internationell utbildning. I Sverige minskade de 

internationella studenterna med 30 procent när de år 2011 införde studieavgifter för utländska 

studenter som ordnar studierna på egen hand från länder utanför EU/EES samt Schweiz 

(Regeringen, 2018). Under höstterminen 2016 fanns det totalt 343 200 registrerade studenter i 

högskolor och universitet och knappt 28 000 av dessa var internationella inresande studenter 

(Universitetsämbetskansliet, 2017). Trots viljan att rekrytera är de svenska 

kommunikationsinsatserna riktade till potentiella utländska studenter blygsamma i förhållande till 
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de insatser som görs av många andra länder (Riksdagen, 2017). För att attrahera och rekrytera 

studenter måste marknadsföringen effektiviseras (Rutter et al., 2016). Svenska lärosäten har 

påbörjat denna effektivisering (Svenskt näringsliv, 2014). Dock krävs det enligt 

Universitetämbetskansliet (2017) fortsatta insatser och Bélanger, Bali och Longden (2014) anser att 

universitet ska betrakta studenter som "kunder", och att det vid rekrytering behövs genomföras 

affärsinriktade marknadsföringsmetoder. 

  

Keller (2013) betonar att marknadsföringsmetoderna de senaste åren har förändrats. De traditionella 

marknadsföringskanalerna såsom TV, radio och tidningar har inte lika stor effekt efter att de sociala 

medierna äntrat marknaden (Agnihotri, Dingus, Hu & Kruck, 2016). För att kunna konkurrera på 

marknaden ses sociala medier idag som ett essentiellt marknadsföringsverktyg (Wan-Hsiu & 

Linjuan, 2012; Iryna, Lixuan & Oksana, 2013; Khan, Dongping & Wahab, 2016; Copuš & 

Čarnogurský, 2017; Peruta & Shields, 2017) vilka företagsledningar inte har råd att ignorera (Sitta, 

Faulkner & Stern, 2018). Den grundläggande framgångsfaktorn för de sociala medierna konstateras 

vara den tvåvägskommunikation som skapas (Kotler, Armstrong & Parment, 2013; Bélanger et al., 

2014; Copuš & Čarnogurský, 2017). Khan et al. (2016) anser att denna tvåvägskommunikation har 

förändrat dynamiken i samspelet mellan företag och kund vilket Echeverri och Edvardsson (2012) 

finner förbättrat effektiviteten för båda parter. Sociala medier påverkar beteende och engagemang 

hos kunderna i större omfattning än de konventionella marknadsföringskanalerna eftersom det 

tillhandahåller ett mer användargenererat innehåll (Khan et al., 2016). Peruta och Shields (2017) 

beskriver att en ytterligare framgångsfaktor är att sociala medier har en internationell räckvidd som 

kan leverera effektiva och konsekventa budskap och Rutter et al. (2016) bedömer att de sociala 

medierna är av stor vikt för den internationella rekryteringen.  

  

1.2 Problematisering 
 

Fujita, Harrigan och Soutar (2017) förklarar att sociala medier idag har en nyckelroll när universitet 

bildar nya relationer och tar kontakt med internationella studenter världen över, och det finns enligt 

Rutter et al. (2016) redan bevisat att en positiv effekt uppstår när skolor använder interaktiva medier 

såsom Facebook och Twitter. Fortsättningsvis anses sociala medier vara ett viktigt 

marknadsföringsverktyg som ska utnyttjas för att både rekrytera men även behålla internationella 

studenter på universiteten (Leigert, 2014; Fujita et al., 2017; Peruta & Shields, 2017). Bélanger et 

al. (2014) konstaterar att sociala medier kräver ett varaktigt engagemang och universitetens 

prioriterade roll är att tillhandahålla en öppen kommunikationskanal till de olika målgrupperna 
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såsom nuvarande studenter och potentiella studenter. Onk och Joseph (2017) anser att en sådan 

öppen kommunikationskanal inte bara kan rekrytera internationell talang utan även gynna 

universitets studentkårer vilket stärker sammanhållningen och behåller studenterna på universitet. 

Vidare anses det ofördelaktigt att som universitet inte ha någon form av närvaro på sociala medier 

(Bélanger et al., 2014) men att vara närvarande med en profil som inte är aktiv kan vara minst lika 

skadligt (Bélanger et al., 2014; Leigert, 2014). 

  

Bélanger et al. (2014) betonar att sociala medier primärt används för att marknadsföra universitet 

och delge information till studenterna men också för att stärka interaktionen student-till-student. 

Interaktion och engagemang i sociala medier leder till att företags synlighet ökar (Erkan, 2015) och 

tusentals potentiella studenter kan se en enda positiv interaktion vilket kan få positiva följder (Sashi, 

2012). Däremot kan detta också leda till negativa interaktioner och förtal (ibid) och det kan vara 

svårt att styra över vad som publiceras (Echeverri & Edvardsson, 2012). Hur sociala medier 

används, vilka plattformar som används och hur innehållet är utformat är således viktigt för att nå 

en framgångsrik marknadsföring (Sabate, Berbegal-Mirabent, Cañabate & Lebherz, 2014; Rutter et 

al., 2015; Peruta & Shields, 2017). Organisationer finner det ofta svårt att veta på vilka plattformar 

de ska närvara och hur ett bra innehåll utformas (Swani, Milne, Brown, Assaf & Donthu, 2017). 

Marknadsföringen för att rekrytera internationella studenter ser olika ut beroende på vilket land 

universitet ligger i (Onk & Joseph, 2017). Universitet i Europa, särskilt i Frankrike och Tyskland, 

fokuserar marknadsföringen på starka vetenskapliga forskningsavdelningar medan det på en 

tillväxtmarknad som Indien istället läggs fokus på innovationer för att locka till sig internationella 

talanger (ibid). 

 

 

1.2.1 Problemformulering 

Kumar, Bezawada, Rishika, Janakiraman och Kannan (2016), och Copuš och Čarnogurský (2017) 

konstaterar att organisationer investerar stort när det gäller sociala medier. Melancon och Dalakas 

(2018) uppmärksammar en studie som visar att över 96 procent av de tillfrågade marknadsförarna 

idag använder sociala medier som marknadsföringsverktyg och att 92 procent anser att sociala 

medier är viktiga för deras affärsmål. Trots att sociala medier är ett populärt 

marknadsföringsverktyg och trots den stadiga tillväxten av internationella studenter i världen är 

studierna om de internationella studenternas engagemang och interaktion med skolans sociala 

medier få (Gomez och Murphy, 2003; Bélanger et al., 2014; Fujita et al., 2017). Detta anser Onk 

och Joseph (2017) är anmärkningsvärt eftersom konkurrensen på den internationella läroinstitut 
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marknaden är stor och eftersom det fortfarande finns brister i rekryteringsprocessen och dess 

strategi. Sociala medier anses också vara ett centralt marknadsföringsverktyg och en betydelsefull 

del vid rekryteringen av internationella studenter (Peruta & Shields, 2017). Det är därför viktigt att 

skapa en bättre förståelse för hur sociala medier används i den internationella 

rekryteringsprocessen, vilka olika plattformar som används och vilket innehåll de internationella 

studenterna finner engagerande. Även Peruta och Shields (2017) poängterar att vidare forskning om 

vilket innehåll som ska inkluderas i universitetens sociala mediekampanjer behövs. Det är enligt 

Killian och McManus (2015) viktigt att nå en förståelse för hur sociala medier används i företags 

befintliga marknadsstrategi. Därför är det centralt att undersöka hur sociala medier används som ett 

marknadsföringsverktyg i universitets befintliga kommunikationsstrategi runt om i världen och i 

Sverige (Svensk Näringsliv, 2014). Det finns inte tillräcklig med forskning inom detta område, 

vilket leder till att fokus i studien är att skapa en teorigrund och att kartlägga nuvarande användning 

och tillämpningar. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att undersöka hur universitet och högskolor använder sociala medier i 

marknadsföringen för att rekrytera internationella studenter.  

 

De tre följande forskningsbara delfrågorna kommer vara till hjälp vid besvarandet av syftet: 

1. Varför rekryterar universitet och högskolor internationella studenter och från vilka 

internationella marknader? 

2. Hur används olika sociala medieplattformar för att rekrytera internationella studenter? 

3. Hur utformas innehållet i sociala medier för att rekrytera internationella studenter? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Studien avgränsas till att enbart studera universitet eller högskolor med en internationell avdelning 

belägna i Sverige. Innehållet i sociala medier har även avgränsats till det användargenererade 

innehållet, det vill säga det innehåll som universitetens egna kommunikatörer och andra 

ambassadörer utvecklar och därmed har betald annonsering uteslutits. 
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1.5 Definitioner 
 

Engagemang: Det finns ett flertal olika definitioner av ordet engagemang. I denna studie tolkas 

engagemang utifrån definitionen att det skapar djupare förbindelser med kunderna vilket kan leda till 

interaktion, val av läroinstitut och deltagande över tid. 

Internationell student: Studenter som inte kommer från Sverige, både europeiska och 

utomeuropeiska studenter. Kan vara både utbytesstudenter och så kallade freemovers. Freemovers är 

studenter som inte tillhör något universitet utan söker utbildning på egen hand. 

Lärosäten/läroanstalt/läroinstitut: Universitet och högskolor. 

Student som kund: Att rekrytera studenter handlar om att universiteten behöver attrahera önskvärda 

sökande genom att på olika sätt marknadsföra utbildningen. Eftersom studenter genererar inkomster 

till universiteten kan de i denna studie även definieras som kunder och konsumenter.  
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1.6 Disposition  
 

Inledningen introducerar ämnet internationell rekrytering och behandlar internationell 

rekrytering inom läroinstitut och användning av sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg. Därefter presenteras studiens syfte följt av forskningsfrågor, 

avgränsning och definitioner. Avslutningsvis visas en disposition av studien. 

 

Den teoretiska referensramen är indelad i sju delar; internationell rekrytering, 

marknadsföring av tjänster, internationell marknadsföring, sociala medier, användning av 

sociala medier, sociala mediers innehåll och publiceringsflöde. Slutligen redovisas en 

modell som utifrån teorin har skapats. 

 

I metoddelen beskrivs studiens tillvägagångssätt. Detta kapitel leder läsaren genom 

vetenskapligt synsätt, forskningsansats samt forskningsdesign. Vidare redogörs för 

strukturen, hur teori och empiri har samlats in och hur analysen av det insamlade 

materialet har framställts. Denna del avslutas med de forskningsetiska riktlinjer som följts 

under forskningsprocessen. 

 

I empirikapitlet presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. De olika 

intervjuerna har slagits samman och jämförts för att finna mönster och avvikelser 

mellan respondenternas svar och har sedan kategoriserats utefter olika identifierade teman 

för en överskådlig struktur. 

 

Analyskapitlet behandlar den insamlade empirin utifrån de befintliga teoretiska 

begreppen och centrala teorier som presenterades i kapitel 2. Empirin och teorin 

diskuteras och tolkas. 

 

I slutsatsen presenteras resultatet av studien med fokus på studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med ett förslag för framtida studie. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramen är indelad i sju delar; internationell rekrytering, marknadsföring av 

tjänster, internationell marknadsföring, sociala medier, användning av sociala medier, sociala 

mediers innehåll och publiceringsflöde. Utifrån teorin har sedan en undersökningsmodell skapats. 

 

 

2.1 Internationell rekrytering 
 

En rekryteringsprocess kan definieras vara den process som är riktad mot att attrahera sökande med 

efterfrågade kvalificeringar och som även upprätthåller de sökandes intresse för organisationen (Ma 

& Allen, 2009). Det finns en ökad efterfrågan att rekrytera internationell arbetskraft som 

internationella ingenjörer, forskare, chefer, och sjuksköterskor (Ma och Allen, 2009). Veen, Sahib 

och Aangeenbrug (2014) menar att det är viktigt för styrelser att idag utveckla rekryteringsstrategier 

som gör det möjligt att skörda fördelarna med internationalitetens mångfald. På grund av detta anser 

Ma och Allen (2009) att en tvärkulturell kunskapsbas inom rekryteringsområdet är nödvändig 

eftersom efterfrågan på internationell talang innebär ökande utmaningar för att effektivt attrahera 

önskvärda sökande.  

 

Att rekrytera studenter handlar om att universiteten attraherar önskvärda sökande genom att 

marknadsföra en utbildning på rätt sätt (Onk & Joseph, 2017). Eftersom studenter genererar 

inkomster till universiteten bör de enligt Bélanger et. al (2014) behandlas som kunder och det är 

essentiellt att utveckla noggrant utarbetade marknadsstrategier. USA och Storbritannien har länge 

haft utarbetade strategier för att rekrytera internationella studenter (ibid). Enligt Yuelu et al. (2016) 

finns rapporter som visar att det under 2012 var fler än hundra brittiska skolor som använde 

personal för att rekrytera internationella studenter. Yuelu et al. (2016) hänvisar till studier som visar 

att över 50 000 internationella studenter rekryterades genom agenter under läsåret 2010/2011. 

Enligt Onk och Joseph (2017) har nu även länder med växande ekonomier såsom Japan, Indien, 

Australien och Kina börjat utveckla metoder för att locka till sig begåvade studenter utanför 

landsgränsen.  

 

 

2.2 Marknadsföring av tjänster 
 

Tjänstesektorn har enligt Parment (2015) vuxit dramatiskt under de senaste åren och står nu för 

kring 70 procent av BNP i många moderna ekonomier. Enligt Schumann et al. (2010) har exporten 
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av tjänster ökat femfaldigt de senaste årtiondena och marknaden har således blivit alltmer 

internationaliserad. Tjänster produceras tillsammans med kunder som även har ett inflytande på 

vilket värde som skapas och vilken kundtillfredsställelse som uppnås (Caesarius & Hohenthal, 

2016; Echeverri & Edvardsson, 2012). Caesarius och Hohenthal (2016) anser att vid 

marknadsföring av tjänster är det viktigt med förståelse för den dynamik som påverkar kundens 

kvalitetsuppfattning, tillfredsställelse och värde och enligt Schulman et al. (2010) är kundernas 

förtroende avgörande. Därför är det centralt att utgå från vad det är som är värdeskapande enligt 

kunden och vad som kan öka och minska värdet (Echeverri & Edvardsson, 2012). Enligt Echeverri 

och Edvardsson (ibid) kan tjänstemarknadsföring definieras som bland annat de aktiviteter som 

genomförs i syfte att etablera relationer med nuvarande och potentiella kunder vilket grundas i olika 

former av kommunikation. Det finns många kategorier av tjänster och en regel kan inte ensamstyra 

hur marknadsföringen ska bedrivas, däremot är det viktigt att interaktioner och relationer står i 

centrum (ibid).  

 

När ett universitet rekryterar marknadsför de den tjänst som erbjuds, utbildningen, vilken är en 

tjänst inom den offentliga sektorn (Echeverri & Edvardsson, 2012). För att minska den osäkerhet 

som kännetecknar en tjänst anser Parment (2015) att konsumenter söker indikationer och signaler 

om vad som kan förväntas. Alla tjänster är immateriella och kan behöva kommuniceras med hjälp 

av materiella komponenter för att göras mer konkreta (ibid). Eftersom det är svårt att prova på en 

tjänst, exempelvis själva lärandet i en utbildning, använder potentiella studenter andra aspekter för 

att bedöma det som inte säkert går att värdera (Echeverri & Edvardsson, 2012). Detta kan vara att 

bedöma utbildningen utifrån exempelvis läroplanen, utexaminerade studenter, lärares rykten, 

mångfald eller pris på utbildningen för att bara nämna några (Ivy, 2008). För att kommunicera dessa 

aspekter anses den mediebaserade kommunikationen vara tjänsteföretagens viktigaste verktyg där 

kommunikationen för att skapa relationer och hålla dem vid liv är central (Echeverri & Edvardsson, 

2012).  

 

Eftersom tjänstemarknaden inte är enhetlig är det viktigt med segmentering, för att specifikt rikta 

olika marknadsföring mot olika kundgrupper, detta för att kundens behov, förväntningar eller 

värderingar ofta varierar mellan de olika kundsegmenten (Echeverri & Edvardsson, 2012). För att 

marknadsföringen ska nå, engagera och uppnå hög effektivitet är det därför viktigt att företag har 

kunskap om de kunder som de riktar sig emot och marknadssegmentering är ett sätt att identifiera 

och profilera separata grupper av kunder som skiljer sig vad gäller behov, preferenser och lyhördhet 

(Kerin & Peterson, 2013). Segmenten kan enligt Kotler et. al. (2013) utgå från kundernas respons 
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och denna kategori omfattar segment såsom användning, lojalitet, reklamrespons och 

nyttosegmentering. Echeverri och Edvardsson (2012) förklarar att nyttosegmentet fokuserar på den 

underliggande orsaken till inköp av tjänsten och den nytta kunden förväntar sig få. Vid 

marknadsföringen av ett utbildningsinstitut kan nyttan kunden förväntat sig vara exempelvis status 

vilket står för de kunder som tror att utbildningen kommer att ge högre lön och prestige (ibid). Ett 

annat exempel kan vara de kunder som söker kunskap vilka förväntar sig att utbildningen kan vara 

en tillgång i det som de tar för sig både socialt men också inom karriären (ibid). De olika segmenten 

kan även delas upp utifrån karaktäristiska segment såsom det demografiska segmentet som 

inkluderar kön, ålder och familjestorlek och det psykografiska segmentet som istället omfattar de 

variabler som har med människors beteende att göra (Kotler et al., 2013). Geografisk segmentering, 

som utgår ifrån var kunderna exempelvis bor, kombineras ofta med andra variabler och är 

användbar när kundernas behov varierar från område till område (ibid).  

 

 

2.3 Internationell marknadsföring  
 

Szymanski, Bharadwaj och Varadarajan (1993) anser att det diskuteras huruvida ett företag ska 

driva en standardiserad strategi på internationella marknader eller om marknadsföringsstrategin ska 

anpassas mot de enskilda marknaderna. I litteraturen finns det tre dominerande perspektiv; total 

standardisering, total anpassning och beredskap (Schilke, Reimann & Thomas, 2009). Total 

standardisering bygger på att marknadsvillkoren är liknande i olika länder, och därför ska även 

marknadsföringen vara det (ibid). Agarwal, Malhotra och Bolton (2010) anser att 

internationaliseringen resulterat i en ökad heterogenitet av attityder och beteenden inom kulturerna, 

men påpekar även att den kulturella konvergensen samtidigt ökat. Även Keller (2013) anser att 

ökad konsumentmobilitet, bättre kommunikation via sociala medier, och utökade transnationella 

underhållningsalternativ, inneburit att livsstilar snabbt blivit mer likartade. En tonåring i Paris kan 

ha mer gemensamt med en tonåring i New York eller i Sydney än vad den har med sina egna 

föräldrar (ibid). Kotler et al. (2013) betonar att en fördel med att organisationers internetsajter idag 

ofta är standardiserade, och har likadana grafiska profiler, innehåll och historiebudskap, är att 

företaget framhäver samma budskap till alla marknader vilket även innebär lägre kostnad. 

 

Den största nackdelen med standardiserade globala marknadsföringsprogram, är att de ofta 

ignorerar grundläggande skillnader mellan målgrupper från olika länder och kulturer, och 

utformningen av en och samma marknadsföring för alla marknader kan bli fantasilös och ineffektiv 
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(Keller, 2013). På grund av interregionala skillnader i marknadsföringsstrukturen men också på 

grund av exempelvis statliga handelsrestriktioner är total anpassning ibland essentiell (Schilke et al., 

2009). Även Keller (2013) anser att anpassning ibland är nödvändigt eftersom distributionskanaler, 

mediatillgänglighet och mediekostnader kan variera väsentligt från land till land vilket gör det svårt 

att genomföra likadana marknadsföringsstrategier i alla länder. Schumann et al. (2010) anser att det 

finns belägg för att kunder från olika kulturer skiljer sig åt när de bygger upp ett förtroende för en 

tjänst, vilket behöver tas hänsyn till i marknadsföringen. Kunder från individualistiska kulturer 

tenderar att vara mer beroende av hur de uppfattar tjänsteleverantörens förmågor än vad kunder från 

kollektivistiska kulturer är (ibid). Den anpassade marknadsföringen genererar en högre kostnad än 

den standardiserade (Kotler et al., 2013). Effekten av marknadsföringen kan dock avsevärt 

förbättras eftersom marknadsföringen är anpassad efter olika länders värderingar, preferenser, 

humor och samhällsmiljö vilket uppväger de högre marknadsföringskostnaderna (Kotler et al., 

2013; Parment, 2015).  

 

Det finns även ett beredskapsperspektiv, en blandning mellan anpassning och standardisering där 

den optimala graden av anpassning och standardisering beror på de interna organisatoriska och 

externa miljöfaktorerna (Schilke et al., 2009). Agarwal et al. (2010) menar att trots att det finns en 

ökad heterogenitet av attityder och beteenden, behöver globala företag arbeta med en tvärkulturell 

marknadssegmentering för att utveckla företagets globala marknadsstrategier. Även Dinker och 

Bala (2004) anser att marknadsförare behöver samla in uppgifter om kulturella värden för sina 

specifika målgrupper vid tillämpning av marknadssegmentering. Copuš och Čarnogurský (2017) 

beskriver att det idag är vanligt att företag anpassar inlägg på sociala medier mot olika länders 

kulturer för att effektivare nå målgrupperna. Khan et al. (2016) anser att kulturella aspekter kan 

påverka effektiviteten av marknadsföringen via sociala medier, och Copuš och Čarnogurský (2017) 

anser att genom att anpassa sociala mediers innehåll till målgrupperna i olika länder kan företag nå 

större framgång i marknadsföringen på sociala medier.   

 

 

 

 

2.4 Sociala medier 
 

De senaste år har det vuxit fram plattformar på internet som fungerar som kommunikativa arenor, 

och som benämns som sociala medier som ett resultat av dess sociala sida (Echeverri & 
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Edvardsson, 2012). Kotler et al. (2013) beskriver sociala medier som nätbaserade sociala nätverk 

där en social interaktion mellan användare och producenter äger rum. Leigert (2013, s. 13) framför 

en liknande definition, sociala medier är plattformar för användargenererat innehåll tillgängligt i 

ett öppet nätverk av människor. Khan et al. (2016) beskriver plattformarna som dynamiska och att 

de utvecklas och produceras av många deltagare på ett kontinuerligt och samverkande sätt.  

 

Sociala mediers framgång har förändrat strukturen i marknadsföringskommunikationen de senaste 

åren (Agnihotri et al., 2016; Tran, 2017). De traditionella medierna såsom TV, radio och tidningar 

förlorar sitt grepp om konsumenterna på grund av ökad konkurrens om konsumenternas 

uppmärksamhet (Keller, 2013). På sociala medier kan användarna ansluta genom att skapa 

personliga informationsprofiler, bjuda in vänner och kollegor att ha tillgång till dessa profiler och 

skicka e-post och snabbmeddelanden (Wan-Hsiu & Linjuan, 2012; Bélanger et al., 2014). I Sverige 

använder 81 procent av internetanvändarna sociala medier och 56 procent gör det varje dag 

(Internetstiftelsen, 2017). 

 

Med hjälp av sociala medier kan företag skapa kontakt med såväl befintliga som nya kunder (Sashi, 

2012). På sociala nätverk kan individer välja att följa och engagera sig med de varumärken de gillar 

genom att dela sina tidigare erfarenheter med varumärket eller att kommentera olika inlägg (Islam 

& Rahman, 2016). Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) anser att kreativa konsumenter 

producerar mycket av mervärdet i sociala medier. Det är de kreativa konsumenterna och deras 

nätverk av vänner och medarbetare som utgör den sociala dynamiken i den nya medievärlden (ibid). 

Zhu och Chen (2015) förklarar att de finns de som publicerar och genererar innehåll men även 

åskådare som ser innehållet men däremot har en passiv roll i deltagandet. Carlsson (2010) och 

Ström (2010) betonar att majoriteten av de som använder sociala medier är åskådare men till följd 

av det höga engagemanget inom sociala medier påverkas åskådarna också av budskapen.  

2.4.1 Marknadsföring via sociala medier  

Sociala medier är idag ett viktigt marknadsföringsverktyg (Wan-Hsiu & Linjuan, 2012; Iryna et al. 

2013; Khan, Dongping och Wahab, 2016; Peruta & Shields, 2017). Bélanger et al. (2014) och Tran 

(2017) anser att marknadsföring genom sociala medier kan definieras som en form av annonsering 

online. På grund av dess virala kraft är sociala medier erkänt som ett viktigt 

kommunikationsverktyg för att företag ska maximera varumärkesexponeringen och skapa dialoger 

med dagens internetkunniga konsumenter (Wan-Hsiu & Linjuan, 2012; Killian & McManus, 2015; 

Swani et al., 2017). Enligt Sitta et al. (2018) anser 82 procent av marknadsförare att marknadsföring 

via sociala medier idag kan ses som kärnan i verksamheten. Leigert (2014) förklarar att det flesta 
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marknadsföringsinsatser mot sociala medier handlar om att utöka kundkretsen och sociala medier 

öppnar upp stora möjligheter för den som på lång sikt vill förbättra och sprida goda rykten och 

samtidigt stärka sitt varumärke.  

 

I Sverige finns sju av tio små- och medelstora företag närvarande på något eller flera av de största 

sociala nätverken (Dagens analys, 2016). Zhu och Chen (2015) anser däremot att annonser på 

sociala medier inte har någon större påverkan på konsumenternas köpbeslut. Kumar et al. (2016) 

och Iryna et al. (2013) finner det problematiskt att mäta avkastningen av marknadsföring via sociala 

medier. Holmström och Wikberg (2010) förklarar däremot att det är lättare att mäta hur många som 

sett en Youtube video när antal visningar fortlöpande uppdateras i jämförelse mot att mäta hur 

många som har sett en uppsatt reklamaffisch. Det är emellertid svårt att via sociala medier mäta hur 

många som faktiskt har uppmärksammat budskapet (Caesarius & Hohenthal, 2016). Att ha låg 

klickfrekvens visar dock att något inte stämmer och att företagen måste omarbeta 

marknadsföringsstrategin (ibid). Enligt Carlsson (2010) är ofta engagemang, deltagande och 

uppmärksamhet viktigare än det faktiska antalet besökare på en social medieplattform, och det kan 

mätas genom Return on Engagement (RoE). RoE är ett mått för hur engagemanget för företaget har 

vuxit bland kunder och omvärld i och med användningen av de sociala medierna och mäts genom 

antal kommentarer, uppladdade bilder och annat som visar på dialogen med omvärlden (ibid). 

2.4.2 Fördelar och nackdelar med marknadsföringskanalen sociala medier 

En av de viktigaste fördelarna med marknadsföring på webben är låg kostnad (Tran, 2017; 

Carlsson, 2010) och att marknadsföringen lätt kan anpassas (Keller, 2013). Sociala medier främjar 

även kommunikationen med en stor mängd konsumenter (Wright, Williams & Byon, 2017) och gör 

det lättare för företag att engagera sig med sina kunder (Kumar et al., 2016). Sociala medier kan 

användas för att stimulera interaktioner och bygga relationer med konsumenterna (Wan-Hsiu & 

Linjuan, 2012; Sashi, 2012; Keller, 2013). Likaså anser Kotler et al. (2013) att sociala medier redan 

nu används med avsikten att utveckla djupa och betydelsefulla relationer.  

 

Den nya globala marknadsmiljön är enligt Berthon et al. (2012) full av framgångar men också 

katastrofer för många kända varumärken. Konsumenter är inte längre passiva meddelande-

mottagare, utan konsumentens agerande är idag starkare än tidigare (Islam & Rahman, 2016). 

Berthon et al. (2012) förklarar att kraften som tidigare fanns hos företag har överflyttats till 

individen och samhället, vilket Agnihotri et al. (2016) finner vara ett resultat av att kunder lätt kan 

hitta information om de produkter och val de står inför. Sociala medier har skapat en större 

möjlighet för enskilda konsumenter att samla information vilket gör det lättare att dela erfarenheter 
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om nya och befintliga produkter på ett annat sätt än tidigare (Kotler et al., 2013; Aaker & 

McLoughlin, 2015). Detta medför stora omställningar för företag (Kotler et al., 2013) och det är 

viktigt för dem att ta vara på kundernas delade upplevelser och tankar för att kunna utveckla 

produkter i enlighet med kundens behov (Killian & McManus, 2015). De företag som inte 

engagerar sig i sociala medier riskerar att missa en värdefull dialog konsumenter emellan (Kotler et 

al., 2013).  

 

Den moderna marknadsföringsmetoden via social media ger en stor fördel eftersom den kan nå 

många fler i jämförelse med den traditionella marknadsföringsmetoden “word-of-mouth” 

(Melancon & Dalakas, 2018). Detta kan dock även utgöra en nackdel (ibid). Zhu, Anagondahalli 

och Zhang (2017) menar att kunders kommunikation och engagemang på sociala medier bland 

annat lett till att företag snabbare kan hamna i kriser än tidigare. Zhu et al. (2017) förklarar att kriser 

som startats via sociala medier har lett till både fallande aktiekurser och att företag satts i konkurs. 

Dessa nackdelar har enligt Keller (2013) inneburit att marknadsförare tidigare varit osäkra på 

huruvida de borde delta i sociala medier. Däremot kommer online-konversationer fortfarande 

uppstå och att ha en strategi för hur företag ska ta emot kunders beteende på sociala medier är den 

bästa strategin för att kunna hantera den moderna tvåvägskommunikationen (ibid).  

 

 

2.5 Användning av sociala medier  
 

Intresset för sociala medier fortsätter att växa vilket har resulterat i ett ökat utbud av plattformar 

(Erkan, 2015). Dessa plattformar används på olika sätt för att engagera sig med nuvarande och 

potentiella kunder (ibid). För att hitta rätt plattformar är det viktigt att ha kunskaper om vilka olika 

plattformar som finns, vilka som använder dem och hur de används (Leigert, 2013; Arhammar & 

Staunstrup, 2016). Det finns en uppsjö av sociala nätverk och varje nätverk attraherar olika 

målgrupper och är användbara vid olika slags syften (Kaplan & Haenlein, 2010). Vid val av 

plattform är det därför viktigt att identifiera den tilltänkta målgruppen samt vilket budskap som ska 

framföras, och det är även viktigt att bruka ett flertal plattformar för att nå ut till en större målgrupp 

(ibid).  

2.5.1 Olika plattformar 

Användningsområdena för medieplattformarna är olika; Instagram fokuserar framförallt på bilder, 

medan Youtube används för videor, Twitter tillåter endast att posta inom en gräns på 140 tecken, 

medan Facebook inte har några begränsningar eller särskilt fokus på någon typ av inlägg (Erkan, 
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2015). De vanligaste plattformarna i Sverige är enligt Internetstiftelsen (2017) Facebook, Instagram 

och Youtube.  

 

Facebook 

Facebook lanserades 2004 av Harvardeleven Mark Zuckerberg och, The Facebook som den då 

kallades, var till en början endast tillgänglig för elever på Harvard University (Kaplan & Haenlein, 

2010; Holmström & Wikberg, 2010). Facebook är en webbplats för nätverksbyggande och är den 

mest populära sociala nätverkssajten (Kaplan & Haenlein, 2010; Tran, 2017; Wright et al., 2017; 

Sitta et al., 2018). Det är också det sociala mediet som flest företag använder sig av och 

kostnadsfritt för både privatpersoner och företag (Leigert, 2013; Islam & Rahman, 2016). Leigert 

(2013) anser att Facebook är en lämplig plattform för att bygga upp en kontinuerlig kundrelation 

mellan företag och kund men också lämplig vid ett första kontaktskapande. Facebook har mer än en 

miljard dagliga användare (Wright et al., 2017) och i Sverige använder 74 procent av alla 

internetanvändare i alla åldersgrupper Facebook (Internetstiftelsen, 2017). Kotler et al. (2013) anser 

att Facebook och Youtube är de viktigaste nätbaserade marknadsföringskanalerna och en fördel är 

enligt Leigert (2013) att kunderna kan nås på en plattform där de redan befinner sig.  

 

På Facebook finns det flera olika marknadsföringsmöjligheter såsom grupper, olika sidor och 

annonsering där det går att publicera både bilder, text och videoklipp (Ström, 2010). Facebook kan 

fungera som en “inkastare” till ett företags webbplats, engagera omgivningen med exempelvis 

tävlingar och bjuda in till evenemang (Ström, 2010; Leigert, 2013). En fördel med Facebook är att 

den är anpassad för att användarna ska kunna ge kommentarer och skapa en dialog och att 

användaren inte heller behöver vara aktiv utan att innehållet kommer till besökaren genom 

personens flöde (Leigert, 2013). Det kan däremot vara svårt att styra och lätt att drunkna i all 

information (Echeverri & Edvardsson, 2012). En nackdel och utmaning med Facebook är att det 

kräver både tid och kunskap för att kunna nå ut till målgruppen och få många gillare (Ström, 2010). 

Att Facebook ständigt förändrar plattformens villkor och förutsättningar ses också som en nackdel 

(Leigert, 2013).  

 

 

Instagram 

Instagram ägs av Facebook (Leigert, 2013) och lanserades 2010 som en mobilapplikation där foton 

och korta filmklipp kan delas via mobiltelefonen (Erkan, 2015; Sheldon, Rausnabel, Antony & Car, 

2017). Dess användning kännetecknas av selfies, fotografier, hashtags och ett antal filter som 
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användare kan använda vid redigeringen av bilder (Sheldon et al, 2017). Plattformen har över 600 

miljoner aktiva användare varje månad och är idag ett av de mest växande sociala medierna 

(Sheldon & Bryant, 2016; Internetstiftelsen, 2017). I Sverige använder 53 procent av alla 

internetanvändare Instagram (Internetstiftelsen, 2017) och användarna består i första hand av en 

yngre publik (Leigert, 2013). Instagram liksom Facebook är enligt Leigert (2013) kostnadsfri och 

en viktig plattform för att bygga upp en kontinuerlig kundrelation mellan företag och kund. Den är 

också lämplig att använda för att sprida inspiration om produkter, bygga upp en varumärkesbild och 

dela vardagsbetraktelser (ibid). Sheldon och Bryant (2016) anser att Instagram förknippas med 

främjandet av sociala aktiviteter, och denna plattform är liksom Leigert (2013), beskriver också 

lämplig att använda för att bygga upp en egen publik. Fördelarna med denna plattform är enligt 

Leigert (ibid) att den är lättanvänd, bygger på en berättelse i bildformat och att den är starkt kopplad 

till mobilanvändning. En av utmaningarna kan däremot vara att producera och sprida ett relevant 

innehåll i bildformat, ett sätt att skapa engagemang kan därför vara att låta olika medarbetare stå för 

innehållet för att få ett varierat och intressant flöde (ibid).  

 

Youtube 

Youtube är den mest populära internetsajten för videodelning och har månadsvis över 800 miljoner 

unika användare (Leigert, 2013) och den dagliga användningen i Sverige ökar (Internetstiftelsen, 

2017). Denna plattform används av alla åldersgrupper men riktar sig även till väldigt unga 

användare där den är mest populär i åldern 12 till 20 år (Leigert, 2013). I åldern 16 till 25 år visar 

studier att 99 procent av svenskarna besöker Youtube, och hela 69 procent gör det dagligen 

(Internetstiftelsen, 2017). Enligt Leigert (2013) är plattformen lämplig för informativt innehåll som 

exempelvis intervjuer och intressanta berättelser där tittarna får följa med bakom kulisserna. 

Youtube används vanligtvis för att titta på underhållningsfilm (Internetstiftelsen, 2017) och både 

Ström (2010) och Leigert (2013) poängterar därför vikten av att innehållet även vid marknadsföring 

är underhållande eftersom humor och annat innehåll som väcker känslor har större chans att få 

spridning. Även utbildande innehåll såsom bruksanvisningar och instruktionsfilmer är av vikt 

(Ström, 2010). Ett filmklipp kan ses av miljoner människor på bara några fåtal dagar och det hastiga 

genomslaget av sajten har genererat svårigheter men också möjligheter för många marknadschefer 

runt om i världen (Echeverri & Edvardsson, 2012). Leigert (2013) anser att Youtube däremot är 

mycket användbart vid varumärkesbyggande och för att sprida inspiration om en produkt. Det finns 

även en möjlighet att bygga upp en egen grupp prenumeranter för att upprätthålla en kontinuerlig 

kundrelation och Youtube kan med fördel användas när innehållet i marknadsföringen är lättare att 

kommunicera med ljud och rörlig bild (ibid). En annan viktig fördel enligt Leigert (ibid) är att 
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plattformen används som en sökmotor av många och att den inte kräver ett lika frekvent 

användande som de andra sociala medierna. 

 

Översikt plattformar 

I Tabell 1 visas en sammanställning av de vanligaste sociala plattformarnas innehåll, användare, 

användningsområde och när de anses lämpliga att använda. 

 

Tabell 1: Översikt av de vanligaste sociala plattformarna.  

Plattform Innehåll Användare Användningsområde Lämplig för/varför 

Facebook Bild, text & 

videoklipp 
-Alla åldersgrupper 
-1 miljard dagliga användare 
-74% av alla 

internetanvändare i Sverige 

-Nyhetskanal 
-Information & support 
-Driva trafik till webbplats 
-Tävlingar 
-Skapa grupper  
-Bjuda in till evenemang 

-B2C (Business to 

Consumer) 
-Dialog & 

kontaktskapande 
-Kontinuerlig kundrelation 

Instagram Bild & 

videoklipp 
-Yngre målgrupp 
-600 miljoner användare 

varje månad 
- 53% av alla internet-

användare i Sverige 

-Snabb och direkt 

bildkommunikation 
-Nyheter i bildform 

-B2C 
-Inspiration & 

varumärkesuppbyggande 
-Bygga upp egen publik 
-Kontinuerlig kundrelation 

Youtube Videoklipp -Alla åldersgrupper 
-800 miljoner anv. varje 

månad 
- 69% av alla svenskar 

mellan 16-25 år besöker 

dagligen 

-Sprida filmklipp 
-Sökmotor 

-B2C 
-Informativt innehåll 
-Intervjuer 
-Instruktionsfilmer 
-Prenumeranter för 

kontinuerlig kundrelation 

Källa: Sammanställning av källor från kapitel 2.5.1. 

 

 

 

2.6 Sociala mediers innehåll 
 

Att använda rätt plattformar är enligt Leigert (2013) av stor vikt, det är dock inte plattformarna som 

ska stå i centrum utan det som avgör en framgångsrik marknadsföring är enligt Arhammar och 

Staunstrup (2016) hur dessa plattformar används. Den viktigaste delen för att lyckas med 

marknadsföringen via sociala medier är dess innehåll (Leigert, 2014; Erkan, 2015; Arhammar & 

Staunstrup, 2016). Olika slags innehåll ger dessutom olika slags engagemang (Erkan, 2015). Copuš 

och Čarnogurský (2017) menar att för att nå engagemang är det viktigt att närma sig kunderna på 

känslomässiga grunder.  
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2.6.1 Faktiskt innehåll 

Enligt Leigert (2014) delas innehållet in i två olika typer; basinnehållet som står för de 

uppdateringar som är relaterade till verksamheten, och kampanjinnehåll som står för det tillfälliga 

innehållet som avviker från basinnehållet. Det kan räcka med att endast publicera ett basinnehåll, 

men det kan det finnas ett behov av kampanjinnehåll för att kommunicera information som ligger 

utanför de vanliga aktiviteterna (ibid). Arhammar och Staunstrup (2016) anser däremot att 

innehållet ska delas in i fyra olika kategorier; information, säljmaterial, inspiration och utbildning. 

Innehållet som inspirerar, underhåller och utbildar är det viktigaste vid en första kontakt medan 

informationen och säljmaterialet är viktigare ju närmare kunden befinner sig ett köpbeslut (ibid). 

Enligt Leigert (2014) finns det tre viktiga aspekter av innehållet; det faktiska innehållet såsom olika 

typer av text, bilder och filmklipp, berättelsen och dialogen vilken står för den ton och 

berättarteknik som framhävs samt aktiviteten och distributionen som står för teknik och frekvens av 

publicering. Publicerade bilder når enligt både Sabate et al. (2014) och Peruta och Shields (2017) 

störst engagemang. 

2.6.2 Anpassat efter målgrupp 

Ett bra innehåll tar hänsyn till både vad företaget vill säga men också till vad målgruppen vill ha 

(Leigert, 2014; Arhammar & Staunstrup, 2016). Zhu och Chen (2015) anser att för att 

marknadsföring via sociala medier ska vara effektivt måste marknadsföringsinsatser vara anpassade 

till de olika användarna. Killian och McManus (2015) betonar att det är viktigt att inläggen 

skräddarsys och är relevanta för kundens nuvarande behov för att skapa stort engagemang. Det är 

därför av stor betydelse för företag att lyssna på målgrupperna, att försöka förstå vad de vill ha och 

vad de anser är av värde (Kaplan & Haenlein, 2010; Sabate et al., 2014). Företag kan inte bestämma 

vem som tar del av innehållet i dess kanaler men med ett specifikt innehåll kan en viss typ av 

målgrupp attraheras (Leigert, 2014). När ett innehåll utformas mot en bred målgrupp kan innehållet 

vara relevant för många men inte riktigt anpassad för någon (Arhammar & Staunstrup, 2016). 

Utformas innehållet däremot till en liten målgrupp är det lättare att väcka intresse hos nya kunder 

(ibid). Även Kaplan och Haenlein (2010) och Sabate et al. (2014) anser att det är av stor betydelse 

för företag att lyssna på målgrupperna, att försöka förstå vad de vill ha och vad de anser är av värde. 

Därmed är det av stor vikt att målgruppen tydligt definieras, företag kan också arbeta fram en bild 

av dess typiska kund, persona, som beskriver målgruppens beteende och prioriteringar (Arhammar 

& Staunstrup, 2016).  
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2.6.3 Intressant innehåll 

Echeverri och Edvardsson (2012) beskriver att innehållet måste vara infångande och att det som i 

första hand väcker intresse och attraherar är ett innehåll som anpassas till individens preferenser. 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är även ett intresseväckande innehåll en viktig faktor för att öka 

engagemang hos kunder. Sashi (2012) anser att engagemang ger en fördel eftersom kunden kan 

generera innehåll men också bli positiva förespråkare för företagets produkter och tjänster vilket 

kan påverka köpbeslut hos andra. Keller (2013, s. 348) definierar engagemang som "i den 

utsträckning konsumenterna är villiga att investera sina egna personliga resurser - tid, energi och 

pengar på varumärket, utöver de resurser som används vid inköp eller konsumtion av varumärket” 

(fritt översatt). För att bättre förstå och tillmötesgå konsumenter krävs att företag möjliggör 

engagemang (Sashi, 2012). Engagemang i sociala medier antas bestå av exempelvis kommentarer, 

gillningar och delningar (Swani et al., 2017).  

2.6.4 Ärligt innehåll 

Genom att köpa en tjänst såsom en utbildning köps även en förväntan, det krävs därför att dessa 

förväntningar blir uppfyllda eller överträffas eftersom de kan fungera som en jämförelsestandard 

mot vilken tjänsten upplevs (Echeverri & Edvardsson, 2012). Denna förväntan skapas bland annat 

när kunden tar del av innehållet i marknadsföringskampanjer, det är därför mycket viktigt att 

utforma innehållet på ett vis som korrekt speglar verkligheten (ibid). Om innehållet har genererat 

allt för höga förväntningar i motsvarighet till den faktiska tjänsten kommer kunden enligt Echeverri 

och Edvardsson (ibid) bli besviken och få en negativ upplevelse. Detta kan generera negativa 

kommentarer och upplevelser, vilket snabbt kan delas med andra kunder, och spridas och därmed 

resultera i en negativ märkesbild (Aaker & McLoughlin, 2015; Kotler et al., 2013). Däremot kan 

innehållet inte heller generera för låga förväntningar eftersom kunderna då vänder sig till ett annat 

tjänsteföretag där kunden upplever att kvalitén är högre (Echeverri & Edvardsson, 2012). Det kan 

därför, enligt Arhammar och Staunstrup (2016), vara bra med ett användargenererat innehåll 

eftersom alla i målgruppen har olika erfarenheter vilket kan leda till att innehållet visar upp nya 

infallsvinklar med olika ord och bildval som kan förmedla olika personers verkligheter men även 

attrahera fler.  

 

 

2.7 Publiceringsflöde 
 

Arhammar och Staunstrup (2016) anser att relevanta inlägg behöver publiceras regelbundet för att 

bygga en position i målgruppens medvetande. Killian och McManus (2015) berör vikten av en 
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översiktlig och tydlig strategi för när diverse inlägg ska publiceras men även en utförlig strategi för 

vad som ska publiceras, på vilken plattform detta ska publiceras och vilken dag. Detta kan enligt 

Arhammar och Staunstrup (2016) utgå från en innehållskalender där sådant som är relevant för 

varumärket ska finnas med, detta kan exempelvis vara temadagar, allt från pannkaksdagen till FN-

dagen, och traditioner som jul och påsk. Kampanjer som kommer ske ska också läggas till i 

innehållskalendern och därefter ska eventuella luckor i kalendern hittas för ett regelbundet 

publiceringsflöde (ibid). Flera publiceringar leder enligt Arhammar och Staunstrup (2016) till 

intresserade och potentiella kunder som vill veta mer om vad företaget har att erbjuda och Leigert 

(2014) instämmer i att inlägg ska publiceras aktivt. Vid användningen av åtskilliga plattformar är 

det också betydelsefullt att närvaron på de olika plattformarna sker kontinuerligt (Killian & 

McManus, 2015). Killian och McManus (ibid) finner det centralt med konsekvens i användandet av 

sociala medier både i antal inlägg, i tonen på budskapet och innehållet men också i tidpunkt, det vill 

säga vilken tid inläggen publiceras. Arhammar och Staunstrup (2016) anser att tidpunkten avgörs 

när målgruppen är mest beredd på att ta emot inlägg och för att få reda på detta är det bäst att 

observera men också att fråga den tilltänkta målgruppen.  
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2.8 Teoretisk modell  
 

För att marknadsföra en tjänst på internationella marknader är det viktigt med ett 

marknadsföringsverktyg som kan skapa kontakt med potentiella kunder. Sociala medier är ett 

användbart verktyg med internationell räckvidd för att nå engagemang och interaktivitet mellan 

kund och företag. Undersökningsmodell Figur 1 åskådliggör processen när läroinstitut rekryterar 

studenter via sociala medier. Den sociala mediestrategin har delats upp i tre olika komponenter. Den 

första är Användning av sociala medier vilket inkluderar de olika plattformarna där de vanligaste 

plattformarna är Facebook, Youtube och Instagram. Den andra är Sociala mediers innehåll vilket 

inkluderar ett faktiskt innehåll som är målgruppsanpassat, intressant och ärligt. Den tredje 

reflekterar Publiceringsflöde, där ett relevant och aktivt flöde är centralt. När strategin har utformats 

på rätt sätt kan en interaktivitet mellan student och sociala medier ske. Detta representeras utav den 

blå pilen och vid en lyckad rekrytering erhåller ett läroinstitut mångfald och ekonomiska tillgångar. 

Vidare kommer modellen användas för att uppnå en förståelse för hur svenska läroinstitut utformar 

sociala mediestrategier och deras val av inriktning. Fortsättningsvis ska en förståelse nås om vilka 

plattformar som används, vilket faktiskt innehåll som skapas, hur det anpassas efter målgrupp, 

genererar engagemang och publiceras för att leda till en lyckad rekrytering.  

 

 

 

Figur 1: Social mediestrategi vid rekrytering av internationella studenter (Egen modell). 
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3. METOD 
 

I denna del beskrivs studiens tillvägagångssätt. Detta kapitel leder läsaren genom vetenskapligt 

synsätt, forskningsansats samt forskningsdesign. Vidare redogörs för strukturen, hur teori och 

empiri har samlats in och hur analysen av det insamlade materialet har framställts. Metodkapitlet 

avslutas med de forskningsetiska riktlinjer som följts under forskningsprocessen.   

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

3.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Eftersom studiens syfte är att utveckla en förståelse för respondenternas egna upplevelser kring 

rekryteringen av internationella studenter anses den vetenskapliga tradition hermeneutiken lämplig 

(Yin, 2013). Detta eftersom målet är att förstå de mänskliga avsikterna, varför kommunikatörer och 

marknadsförare använder sociala medier, hur de använder sociala medier och utformar dess innehåll 

samt innebörden av det genererade innehållet. Detta kan kopplas till det som Skärvad och Lundahl 

(2016) anser är en viktig del inom hermeneutiken, nämligen att skapa kunskap och nå förståelse om 

olika fenomen och hur människor upplever sin omgivning. Hermeneutiken lämnar också utrymme 

för tolkningar eftersom den hermeneutiska synen grundas på att människor lever i olika verkligheter 

och förstår världen utifrån olika perspektiv (Patel & Davidson, 2010; Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

3.1.2 Forskningsansats 

På grund av att det ännu inte finns tillräcklig forskning om hur lärosäten använder sociala medier i 

rekryteringen av internationella studenter kan den kvalitativa metoden anses behjälplig för att 

utveckla denna kunskap (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Målet har varit att undersöka konstruktionen 

av det sociala medieanvändandet och därför har den kvalitativa forskningsstrategin ansetts som en 

effektiv metod eftersom den kan användas flexibelt för att undersöka och beskriva egenskaperna 

hos ett socialt fenomen (Sjöberg & Wästerfors, 2008; Starrin & Svensson, 2009). Den kvalitativa 

forskningsstrategin har valts därför att dess flexibla karaktär genererar en bättre förståelse om 

vilken uppfattning om sociala medier och dess användning de utvalda respondenterna har (Yin, 

2013). Målsättningen med studien är att få en helhetsbild av hur lärosäten använder sociala medier 

och att identifiera de ännu okända företeelser om sociala medier samt dess plattformar, innehåll och 

egenskaper som skapar engagemang. Det har inte funnits ett tydligt mönster eller ett orsakssamband 

i den insamlade litteraturen utifrån vilket en välgrundad hypotes har kunnat skapas, därför har en 

induktiv teorigenerering använts i syfte att skapa nya teorier om hur sociala medier används i den 

internationella rekryteringsprocessen. Dessa nya teorier har baserats på en analys och en tolkning av 



 

22 

 

det insamlade empiriska materialet (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Den teoretiska referensramen 

används som ett stöd i analysen av den primära empirin för att nå en förståelse för det hur sociala 

medierna används och hur dess innehåll utformas. Starrin och Svenssons (2009) modell i Figur 2 

visar hur forskningen bedrivits och vilken arbetsordning som efterföljts.  

 

 

Figur 2: Studiens arbetsordning i den fenomenografiska forskningsansatsen. (Starrin & Svensson, 2009)  

 

3.2 Forskningsdesign 
 

Studien har en komparativ forskningsdesign som bygger på en kvalitativ flerfallsstudie med tio 

lärosäten i Sverige. Dessa lärosäten har valts ut för att ge en bredd för att kunna uppfylla studiens 

syfte.  

 

Datainsamlingen har främst skett via semistrukturerade intervjuer där varje lärosäte varit föremål 

för en speciell fallstudie, men där studien i sin helhet omfattar flera lärosäten (Yin, 2015). I Figur 3 

visas studiens forskningsdesign, där de valda lärosätena namnges och antalet intervjuer på de 

utvalda lärosätena visas. En flerfallsdesign har valts för att kunna påvisa skillnader och likheter 

mellan de studerade lärosätena. Att jämföra olika lärosätens marknadsföring via sociala medier har 

varit till hjälp för att kartlägga samt skapa en generell bild av hur svenska lärosäten använder 

sociala medier för att rekrytera internationella studenter. Denna forskningsdesign har gett en större 

bredd på den insamlade informationen än vad som skulle ha uppnåtts vid en enfallsstudie.  

 

 

Figur 3: Studiens forskningsdesign (Egen modell) 

 

3.3 Kvalitativ datainsamling 

3.3.1 Insamling av primärdata 

Den empiriska datan har samlats in genom intervjuer för att fokusera på respondenterna och dess 

erfarenheter, detta är enligt Starrin och Svensson (2009) den vanligaste metoden i fenomenografiska 
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studier. Studien har utgått från semistrukturerade intervjuer där den utarbetade frågeguiden inte 

strikt har efterföljts men där frågeformuleringar och frågornas ordningsföljd inte heller har valts fritt 

utan följt en viss struktur och olika teman (Patel & Davidson, 2010; Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2016). Den semistrukturerade intervjumetoden användes för att kunna ställa följdfrågor 

och för att kunna variera frågornas ordningsföljd utefter respondenternas svar (Patel & Davidson, 

2010; Christensen et al., 2016). I alla intervjuer ställdes följdfrågor för att kunna skapa en djupare 

förståelse för hur de olika lärosätena använde sig av sociala medier i den internationella 

rekryteringsprocessen. Följdfrågorna varierade utifrån lärosätenas svar och den information som 

ansågs saknas. Vissa respondenter kom även tidigt i intervjun in på många av de frågor som senare 

skulle ställas, vilket gjorde att ordningsföljden kom att variera i de olika intervjuerna.  

 

Den valda intervjumetoden användes också för att den insamlade empirin inte skulle bli för 

svårhanterlig och för att vid analysen underlätta en jämförelse mellan de olika svaren. Den 

semistrukturerade intervjumetoden ger enligt May (2011) större möjlighet till jämförelse än både 

den ostrukturerade och den strukturerade intervjun och med denna metod kunde den insamlade 

empirin jämföras för att utveckla ny teori.  

3.3.2 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata avser data och information som sammanställts, analyserats och presenterats av andra 

forskare, utredare och organisationer, det vill säga information som redan finns dokumenterat om 

ett visst fenomen (May, 2011). Teoretiska data insamlades mestadels i den initiala 

forskningsprocessen men insamlingen fortsatte även som en fortlöpande process under hela arbetets 

gång. De sökmotorer som användes var bland annat Discovery och Google Scholar. Sökorden var 

främst internationell marknadsföring, internationell rekrytering, tjänstemarknadsföring, sociala 

medier, engagemang, internationella skolor var för sig eller kombinerade, för att kunna välja ut 

aktuell litteratur inom området. En mängd intressanta och relevanta artiklar kunde hämtas från olika 

journaler såsom Journal of Marketing Management och Business Horizons vilka användes ett flertal 

gånger. Även en mängd olika böcker användes vid studiet av den teoretiska referensramen med 

genomgående ämnen som tjänstemarknadsföring, internationell marknadsföring och sociala medier. 

  

Vid studiet av det teoretiska underlaget kunde centrala teman återfinnas och när dessa bearbetats 

kunde även de centrala begrepp och teorier som ansågs var av störst vikt för empirianalysen börja 

bearbetas. Eftersom sekundärdata har använts har det, likt vad Skärvad och Lundahl (2016) påvisar, 

lagts stor vikt vid källkritik och källans ursprung har noggrant granskats innan den valts att 
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inkluderas i arbetet. Sekundärdata har även använts för att skapa inblick i antalet internationella 

studenter, hur regering och riksdag ställer sig till lärosätens rekrytering av internationella studenter 

samt för att erhålla aktuella siffror på hur sociala medier används i Sverige idag. 

3.3.3 Val och presentation av valda organisationer 

För att undersöka hur lärosäten i Sverige använder sociala medier i rekryteringen av internationella 

studenter har studien omfattats tio lärosäten. Urvalet i studien har utgått från läroinstitut med 

variation i ålder och studentantal, och som på dess hemsidor framhäver en internationell inriktning. 

Urvalet kan även ses som geografiskt representativt för Sverige vilket Starrin och Svensson (2009) 

anser är en fördel. I Tabell 2 finns en kort summering av de tio utvalda lärosätena.  

 

Tabell 2: Översikt deltagande lärosäten 

Lärosäte Grundades Antal studenter (totalt) 

Göteborgs Universitet (GU) 1891 26000 

Högskolan i Gävle (HIG) 1977 17000 

Jönköping University (JU) 1977 11000 

Linköpings Universitet (LIU) 1975 27000 

Linnéuniversitetet (LNU) 2010 32000 

Malmö Universitet (MU) 1998 24000 

Stockholms Universitet (SU) 1878 34000 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1977 3745 

Uppsala Universitet (UU) 1477 42599 

Umeå Universitet (UMU) 1965 32400 

Källor: Egen tabell, källinformation tagen från lärosätenas webbsidor. 

 

3.3.4 Val och presentation av respondenter  

De olika intervjupersonerna valdes ut från olika universitet för att få en bredd i informationen vilket 

kan liknas vid en fenomenografisk studie där de olika respondenterna ska ha olika erfarenheter av 

det som utgör studiens fokus (Starrin & Svensson, 2009). Respondenterna från läroinstituten valdes 
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ut avsiktligt för att passa studiens syfte och dess delfrågor (Yin, 2013; Skärvad & Lundahl, 2016). 

Respondenterna har därmed inte valts ut av slumpen utan tyngdpunkten har lagts vid att 

respondenten haft kännedom om det studerade ämnet snarare än att generera ett representativt 

resultat (Christensen et al., 2016; Skärvad & Lundahl, 2016). De kriterier som följdes vid val av 

respondent var att de behövde vara experter på sitt område och arbeta med sociala medier, 

kommunikation och rekrytering på ett lärosäte i Sverige. De valdes därför utifrån den grund att de 

kunde ge den information som behövdes för att upprätta en tillräcklig analys (Christensen et al., 

2016). 13 anställda, 7 män och 6 kvinnor, vid marknadsföring- och kommunikationsavdelningar på 

10 olika lärosäten i Sverige (Tabell 3) valdes ut för att nå variation inom den relevanta urvalsramen 

och för att erhålla ett brett spektrum av information och synpunkter på studiens ämne. 

 

Tabell 3: Översikt respondenter 

Respondent Lärosäte Position Kön 

R1 SLU Kommunikatör rekrytering (tidigare internationell rekrytering) Man 

R2 SLU Kommunikatör internationell rekrytering Man 

R3 HIG Kommunikatör inriktning sociala medier Kvinna 

R4 UU Enhetschef internationell rekrytering Man 

R5 UU Kommunikatör internationell rekrytering ansvar sociala medier Man 

R6 JU Business development international recruitment Man 

R7 MU Communications international marketing and recruitment Kvinna 

R8 MU Kommunikatör inriktning sociala medier Kvinna 

R9 SU Projektledare för internationell kommunikation Kvinna 

R10 GU Communications Officer Kvinna 

R11 LNU Communication Strategist, International Student Recruitment Man 

R12 UMU Marknadsförare inom internationell kommunikation Man 

R13 LIU Koordinator kommunikation & marknadsföring internationell 

rekrytering 

Kvinna 

Källa: Egen tabell 
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3.3.5 Intervjufrågor design 

Frågeguiden har utformats i syfte att nå en förståelse för samt bilda ny teori inom det nämnda 

forskningsgapet och har delats upp efter studiens tre forskningsfrågor. Den teoretiska referensramen 

har därutöver använts för att försäkra att frågorna är relevanta för studien. Många av frågorna har 

utformats med öppen karaktär för att både inhämta fakta men också för att kunna ta reda på 

respondenternas personliga åsikter vilket är av stor vikt inom den kvalitativa studien (Starrin & 

Svensson, 2009; Yin, 2013). Ledande, eller tvetydiga frågor har undvikts, och även frågor med 

många delfrågor inom frågan har undvikits eftersom det enligt Christensen et. al (2016) kan leda till 

snedvriden information och felaktiga svar. Två pilotstudier genomfördes för att kontrollera att 

frågorna var förståeliga, en för det svenska frågeformuläret (bilaga A) och en för det engelska 

frågeformuläret (bilaga B). Därefter korrigerades frågorna utefter pilotrespondenternas förslag. 

3.3.6 Intervjugenomförande 

Vid en första kontakt med läroinstituten utgavs information om att intervjun skulle beröra 

rekrytering av internationella studenter med tyngdpunkt på sociala medier samt att det skulle ta 

trettio minuter till en timme att genomföra intervjun. När intervjudatum bestämdes skickades 

frågorna i förväg ut till respondenten för att denne kunde förbereda sig för intervjun vilket enligt 

Christensen et al. (2016) kan öka svarens tillförlitlighet. Innan intervjun skrev samtliga 

respondenter på ett samtyckesformulär där de godkände att deras position och företagsbeskrivning 

publicerades. 

  

Både vanliga intervjuer och telefonintervjuer genomfördes. Telefonintervjuer användes när 

avståndet var för långt, eller då respondenten föredrog telefonintervju (Bryman & Bell, 2011). Med 

godkännande av respondenten spelades intervjuerna in, detta för att säkerställa en fullständig 

återgivning av intervjuerna (Yin, 2013) och att inte missa viktiga delar och olika tonlägen. 

Forskaren kunde därmed under hela intervjun vara uppmärksam på vad som sades utan att 

distraheras av att ta anteckningar och på detta vis kunde båda forskarna vara lika delaktiga vid 

analysen av materialet. Alla intervjuerna hölls på respondentens modersmål. Stort fokus lades även 

vid att under intervjuernas gång inte skynda på utan ta den tid som behövdes för att kunna ställa 

öppna och undersökande följdfrågor. Intervjuernas längd (Tabell 4) kom således att variera en del 

från fyrtio minuter till en timme och trettio minuter. Efter intervjuerna transkriberades inspelningen, 

både för att få en överskådlig blick över materialet men också för att säkerställa att inga viktiga 

delar missades (Starrin & Svensson, 2009). 
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Tabell 4: Översikt intervjugenomförande 

Respondent Intervjumetod Längd på intervjun Språk 

R1, SLU Personlig intervju 1h 5min Svenska 

R2, SLU Personlig intervju 1h 5min Svenska 

R3, HIG Telefonintervju  40 min Svenska 

R4, UU Personlig intervju 1h 5min Svenska 

R5, UU Telefonintervju  40 min Svenska 

R6, JU Telefonintervju  1h 30min Engelska 

R7, MU Telefonintervju 50 min Engelska 

R8, MU Telefonintervju 1 h Svenska 

R9, SU Telefonintervju 40 min Svenska 

R10, GU Telefonintervju 40 min Svenska 

R11, LNU Telefonintervju 45 min Svenska 

R12, UMU Telefonintervju  1h 15min Svenska 

R13, LIU Telefonintervju 55 min Svenska 

Källa: Egen tabell 

 

 

3.4 Dataanalys 

 

All data och alla belägg har noggrant granskats och beskrivits och tolkningar utan belägg har 

undvikits för att nå en hög kvalitet på analysen (Skärvad & Lundahl, 2016). Analysprocessen har 

skett genom en tematisk analys (Nowell, Norris, White & Moules, 2017) och teman valdes med 

utgångspunkt från forskningsfrågorna, syftet och den teoretiska referensramen. Dessa teman var till 

hjälp för att samla in och strukturera upp empirin men också för att bättre förstå återkommande 

upplevelser och fenomen (ibid). De nyckelteman som huvudsakligen följer analysen är även de tre 

huvudteman som presenteras i teorin; internationell rekrytering, social medieanvändning och 

innehåll i sociala medier. Under dessa tre teman kunde ytterligare underrubriker arbetas fram när 
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exempelvis återkommande men även motbevisande rekryteringsstrategier, användningsområden 

och innehåll upptäcktes. Eftersom stora mängder data insamlades bidrog den tematiska analysen 

med överskådlighet och gjorde materialet mer lättarbetat (Nowell et al., 2017). Analys och tolkning 

av intervjuerna skedde i fyra faser vilka beskrivs i Figur 4. 

 

 

Figur 4: Analys och tolkning av intervjuerna. (Starrin och Svensson, 2009). 

 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

 

För att studiens originalitet ska uppnås har det varit viktigt att studiens teman haft ett nyskapande 

perspektiv (Hjerm & Lindgren, 2010) och därför har stort fokus lagts på att undersöka tidigare teori 

och empiri för att hitta ett forskningsgap och ämne som inte studerats tidigare. Det har även varit 

betydelsefullt att studiens resultat ska kunna användas som grund för framtida forskning och för att 

utöka den nuvarande kunskapen inom området, därför har användbarheten av studien varit ett 

centralt kvalitetskriterium. Syftet har varit att studien ska resultera i betydelsefull kunskap (ibid) 

som kan användas av lärosäten för att utveckla den internationella rekryteringen via sociala medier.  

 

För att göra denna kvalitativa studie tillförlitlig och trovärdig, vilket är centralt inom all forskning 

(Sjöberg & Wästerfors, 2008), har också olika delmål identifierats för att utöka reliabiliteten. Det 

första delmålet är att studiens transparens säkerställdes genom ingående beskrivningar av varje steg 

i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2010; Yin, 2013; Nowell, et al., 2017). Det andra 

delmålet är att arbetet har utförts metodiskt, vilket Yin (2013) anser viktigt, och under studiens gång 

har en ordnad mängd forskningsprocedurer åtföljts för att minimera slarvigt arbete och oförklarade 

snedvridningar. Det tredje delmålet var att bygga studien på redovisade belägg (Yin, 2013). Dessa 

belägg består av deltagarnas ord i de sammanhang de uttalas, dessa ord har dock inte tagits 

bokstavligt utan har krävt bekräftelse genom andra insamlade källor för att kunna avgöra om det 

uttalade verkligen har förekommit. Målet med denna studie har varit att på ett öppet och ärligt sätt 

eftersträva en rimlig och välgrundad slutsats utefter den teoretiska och empiriska data som 

insamlats och analyserats (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Vid denna studie har därför äkthet varit av 

stor vikt, en rättvis bild har eftersträvats och de olika åsikterna som framkommit under intervjuerna 
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på lärosätena har funnits viktiga (Bryman & Bell, 2011). En balans mellan citat från 

intervjupersonerna och egen kommenterande text har eftersträvats för att ge läsaren möjlighet att 

bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson, 2010).  

 

Åtgärder har också vidtagits för att stärka studiens validitet och insamlandet samt tolkandet av data 

har skett på ett sätt där slutsatserna korrekt återspeglar den verklighet som studeras (Yin, 2013). För 

att öka kvaliteten och säkerhetsställa den primära empirins validitet spelades intervjuerna in vilket 

kan begränsa tolkningsmöjligheterna (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Detta användes även för att 

kunna återvända till inspelningarna vid behov. Vidare har även materialet ordnats och räknats, 

exempelvis hur många universitet som använde sig av vilka sociala medier, och hur många av 

respondenterna som nämnde begrepp som engagemang och ärlighet. Detta är enligt Sjöberg och 

Wästerfors (ibid) grundläggande för att kunna kontrollera att närvaron av exempelvis ett begrepp 

eller tema inte har förstorats upp. I studien har även validitetsfrågan lyfts fram genom jämförelser 

(Yin, 2013) mellan olika lärosäten och dess marknadsföring via sociala medier. Fortsättningsvis har 

avvikande data och negativa fall som inte stämmer in på de redan funna teorierna avsiktligt sökts 

upp och analyserats för att bringa goda skäl att utesluta dem (ibid). 

 

 

3.6 Metodkritik 

 

Den kvalitativa forskningsstrategi som valts innebär att synsättet att tolka och förstå är viktigt men 

att tolkningen således är subjektiv och att det är forskaren som står för tolkandet, vilket den 

kvalitativa forskningen ofta kritiseras för (Bryman & Bell, 2011). Detta kan leda till en brist på 

transparens, eftersom det finns svårigheter att följa hur analysen av intervjuerna utförts eller hur 

forskaren kommit fram till slutsatserna. De kvalitativa forskningsmetoderna som bedrivits i denna 

studie har därför noggrant dokumenterats så att vem som helst kan förstå och bedöma studien men 

även för att andra ska kunna pröva de belägg som används för att stödja de slutsatser som dragits 

(Yin, 2013; Nowell, et al., 2017). 

  

När det gäller generalisering så har även forskningsdesignen betydelse. Den metod som har valts är 

en kvalitativ flerfallsstudie och urvalet till denna utgör inte ett stickprov som dragits från en känd 

population, utan urvalet har avsiktligt valts ut. Likt Bryman och Bell (2011) framhäver, kan 

respondenterna i studien inte ses som representativa för en population, och därför har resultaten inte 

kunnat generaliseras till en population utan endast till teori. 
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Det finns även begränsningar vid en kvalitativ intervju. När intervjuaren är i direkt samspel och får 

tillgång till den andres medvetande, vilket behövs för att nå social kunskap, kan forskaren i för stor 

utsträckning identifiera sig med individerna i studien och således tappa bort syftet (Yin, 2013). 

Även en så kallad intervjuareffekt kan influera studien då det som intervjuare är lätt att påverka 

respondenten (Eriksson & Hultman, 2014). Detta har hafts i åtanke vid intervjuprocessen och 

intervjuaren har strävat efter att anta en neutral ställning. En nackdel med de telefonintervjuer som 

användes vid några intervjuer är, enligt Bryman och Bell (2011), att intervjuaren inte kan se 

respondentens kroppsspråk, därför har följdfrågor ställts vid tvetydiga svar för att försäkra en 

korrekt uppfattning. 

 

3.7 Etiska frågor 

 

Etik är en betydelsefull aspekt att ta hänsyn till (Ormerod & Ulrich, 2013) och det är av stor vikt att 

reflektera över vilka etiska aspekter som är relevanta inom forskningen. För att utforma en så etisk 

studie som möjligt är objektivitet ett betydelsefullt fundament (Sjöberg & Wästerfors, 2008; 

Ormerod & Ulrich, 2013), därför har stort fokus legat på objektivitet vid insamlandet av både teori 

och empiri. Åtskillig tid har spenderats på att hitta teori som är bekräftad av flera forskare för att nå 

en objektiv grund att bygga studien på. Intervjuerna genomfördes även på ett objektivt sätt utan att 

inbegripa i respondenternas svarsprocesser. 

 

Vidare har studien utgått från etiska krav i syfte att skydda studiens deltagare. Det första är 

informationskravet där deltagarna informerades om studiens syfte i samband med att de blev 

tillfrågade att medverka (Bryman & Bell, 2011). Det andra är samtyckeskravet där respondenten 

delgavs ett samtyckesformulär som informerade om att medverkan kan avbrytas på deltagarens 

begäran och att respondenten kan ta tillbaka svar om denne skulle ändra sig angående ett uttalande 

(ibid). Vid de personliga intervjuerna fick respondenterna underteckna samtyckesformuläret och vid 

telefonintervjuerna lästes informationen upp och respondenterna fick verbalt eller via e-post 

bekräfta samtyckte. Den tredje etiska regeln är konfidentialitets- och anonymitetskravet (Yin, 2013), 

där respondenternas vilja om att inte inkludera deras namn har efterföljts. Det sista etiska kravet 

som efterföljts är nyttjandekravet vilket innebär att den information som erhållits om deltagare 

studien endast används i denna studie och inte i något annat syfte (Bryman & Bell, 2011). 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. De olika intervjuerna har 

slagits samman och jämförts för att finna mönster och avvikelser mellan respondenternas svar och 

har sedan kategoriserats utefter olika identifierade teman för en överskådlig struktur. 

 

4.1 Internationell rekrytering 

4.1.1 Motiv för internationell rekrytering 

HIG finner det viktigt att rekrytera internationellt ur ett kulturellt och akademisk perspektiv. Om 

rekryteringen är bred blir gruppen mer diversifierad vilket leder till att undervisningen blir bättre 

och studenterna får ett större utbyte av varandra (R1, SLU). R11 från LNU håller med att “det är 

jätteviktigt med mångfald i klassrummen” och R12 från UMU menar att “olika bakgrunder i 

klassrummen ökar kvaliteten vilket leder till att dynamiken blir bättre”. R13 på LIU anser att “det 

är viktigt att svenskar får arbeta med andra kulturella bakgrunder”. Även R4 på (UU) och JU (R6) 

anser att utbildningen förbättras när det är bredd i studenternas bakgrund och R7 från MU finner att 

en bredd ger ett globalt perspektiv på problem som diskuteras i klassrummen. Internationell 

rekrytering är även central för att locka till sig duktiga doktorander och forskningsprofiler vilka är 

svåra att rekrytera om det inte finns internationella studenter på lärosätet (MU). R2 från SLU 

påpekar även att SLU har ett uppdrag från rektorn men även från regeringen, att mångfaldsarbete 

ska finnas med i rekryteringen. R11 från LNU poängterar att de internationella studenterna vill gå 

på andra utbildningar än de svenska - om inga internationella studenter rekryteras så fylls heller inte 

klassrummen. 

  

R6 från JU kan se en trend i att regeringen inte längre ger bidrag för alla studenter och JU och GU 

anser att det finns en ekonomisk vinning i att rekrytera internationellt. UU (R4) och UMU (R12) 

anser att den internationella rekryteringen ska betrakta studenter som kunder och använda 

affärsinriktade marknadsföringsmetoder. JU håller delvis med men menar dock att det kan vara 

känsligt att prata om studenter som kunder, detta då de varken är eller vill ses som vinstdrivande. 

4.1.2 Lärosätens rekryteringsområden 

Lärosätena skiljer i huvudsak på studenter inom och utanför EU. MU fokuserar marknadsföringen 

mot länder utanför EU med förklaringen att europeiska medborgare vet att Sverige existerar och 

lättare hittar hit (R7 & R8), och även UU riktar marknadsföringen mot länder utanför EU. JU, LIU, 

SLU och SU har däremot valt att fokusera även inom EU. JU satsar vid rekrytering inom EU främst 
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på Tyskland, de baltiska länderna, Bulgarien, Italien, Frankrike och Grekland. LIU har ett fokusland 

i Europa och det är Storbritannien. Detta enligt R13 på grund av att man vill förbättra engelskanivån 

på universitetet men även för att det inom Storbritannien finns många bachelorstudenter från 

utomeuropeiska länder och genom att få dem till universitetet blir de trots att rekryteringen sker 

inom EU, betalande studenter. 

  

Ett flertal lärosäten arbetar med utvalda länder som de fokuserar sina marknadsföringsinsatser på 

för att rekrytera. För SLU är det främst Indonesien, Colombia, Uganda, Rwanda och Kenya. UU 

hade fram till 2011 stort fokus på studenter från Indien, Kina och USA. Vid införandet av reformen 

valde R4 att med hjälp av lärare, dekaner och programansvariga att identifiera vilka länder som 

universitetet ville ha för att sedan analysera länderna utifrån tre synvinklar; ”landets ekonomi, 

landets infrastruktur och alumnrelationer.” UU har idag ett tiotal länder där den internationella 

rekryteringen fokuseras och några av dem är Vietnam, Indonesien, Indien, Kina och Colombia. 

Även JU har valt att efter 2011 satsa på utomeuropeiska länder, och Vietnam, Indonesien, Kina, 

Indien och några länder i Mellanöstern är fokuserade områden (R6). LNU inriktar sig specifikt mot 

internationella studenter, som enligt dem är lätta att attrahera, från Pakistan, Bangladesh, Iran och 

Indien, däremot kommer fokus skiftas mot Sydamerika och Afrika. SU har sedan avgifterna 

infördes arbetat med de utomeuropeiska länderna Kina, USA, Indien och Turkiet. Vidare provar SU 

varje år en ny marknad att rikta sig mot utefter siffror, antagning och intresse i sociala medier och 

har detta år, liksom LNU, riktat fokus mot länder som Colombia och Mexiko. GU anser att de inte 

riktigt har velat inrikta rekryteringen utan vill nå målgrupper överallt, däremot har extra fokus lagts 

på Indien och Kina, Indonesien, Korea men även på Nordamerika. UMU arbetar med fokusländer, 

men R12 anser att valet av dessa styrs av vad Sverige som land vill att insatserna ska ske. Länder 

såsom Indonesien, Kina, Korea, Indien, Brasilien, Vietnam samt en del afrikanska länder, där 

satsningar som Svenska Institutet på uppdrag av Utbildningsdepartementet gör, är även viktiga för 

UMU. LIU utgår också främst från de länder som staten velat prioritera och fokusländerna utanför 

EU är, Kina, Indien, Brasilien, Indonesien och Sydkorea. I Indien har dock LIU valt att dra ner på 

marknadsföringsinsatserna då rekryteringen ändå går väldigt bra där, och R13 menar på att det är 

viktigt att ha balans även bland de internationella studenterna. I Figur 5 visas en karta med 

universitetens olika fokusländer. 
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Figur 5: Överblick över lärosätens fokusländer. (Egen modell)  

 

 

4.2 Användning av sociala medier   

 

Sociala medieplattformar används idag av alla lärosäten, det inkluderas också av alla vid den 

internationella rekryteringen förutom på HIG där de ännu inte används inom den internationella 

rekryteringen (R3). Varför de sociala plattformarna används och hur de används är dock olika. På 

JU börjades sociala medier användas för att leda bort uppmärksamheten från ett studentkonto på 

Facebook med universitetets namn, detta trots att universitetets beslutsfattare inte var eniga att detta 

var en kanal som borde användas (R6). SLU använder däremot plattformarna eftersom de är 

väletablerade och enkla att använda i rekryteringssyfte. R1 och R2 på SLU anser att sociala medier 

fungerar bra och framförallt i den internationella studentrekryteringen. De internationella 

studenterna agerar annorlunda än de svenska studenterna, då de internationella studenterna är mer 

kontaktsökande, medan de svenska använder sociala medierna mer som en sökmotor (R1 & R2). 

Detta resulterar enligt SLU i att internationella studenter interagerar mer med universitet på sociala 
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medier än vad de nationella studenterna gör. GU (R10) anser att sociala medier är viktiga verktyg 

ekonomiskt eftersom det är mycket billigare än att åka runt på mässor utomlands. 

  

De flesta universitet inkluderar sociala medier i marknadsföringen för att nå presumtiva studenter. 

Respondenterna på JU, HIG, LIU, MU, SLU, SU och UMU anser att sociala medier idag är ett 

viktigt verktyg då det är där de presumtiva studenterna befinner sig. Respondenterna på GU och 

SLU anser att sociala medier är ett bra verktyg för att nå ut till målgrupper som inte kunnat nås 

förut. SLU (R1 & R2) påtalar att för en statlig myndighet, vilket universitet är, är viktigt att agera 

etiskt i sociala medier, men att det inte går att förneka att det är stora nätverk som universitet får 

tillgång till i andra länder och på andra marknader som de inte hade nått annars. Vidare förklarar SU 

(R9) att det är viktigt att vara närvarande och kunna svara på frågor i de plattformar där de 

uppkommer. MU (R8) förklarar att sociala medier är ett smidigt verktyg som tilltalar mer än bara en 

målgrupp och där meddelandefunktionerna som finns på de olika plattformarna är de allra viktigaste 

interaktiva verktygen i rekryteringen av internationella studenter. UMU och LIU anser att sociala 

medier är ett bra sätt att bygga upp universitetens varumärke och R12 framhäver den snabba 

ryktesspridningen som en fördel på sociala medier. 

  

UU använder enligt R4 sociala medier i det internationella rekryteringsarbetet av två skäl, för att 

skapa brand experience (varumärkesupplevelser) och skapa relationer. Enligt R4 handlar brand 

experience om att universitetet vill förmedla livet som student i Uppsala för att den presumtiva 

studenten ska kunna få en inblick i studentlivet vilket R5 håller med om men benämner det 

expectation management. Sociala medier används även på UU för att skapa relationer mellan de 

presumtiva studenterna, för att de ska “finna en kompis”. R4 framhäver att efter att 

antagningsbeskedet har skickats ut till de internationella studenterna har de i snitt fyra andra 

universitet som de också blivit antagna till, det kan därför vara avgörande att finna en kompis från 

samma land eller med samma intresse på ett av universiteten. Därmed används de sociala medierna 

på UU i relationsbyggande syfte där interaktionen är viktig (R4). Även LNU använder sociala 

medier som ett relationsbyggande verktyg där det centrala är att bygga en relation med de studenter 

som visat ett intresse. “Sociala medier gör att studenterna får upp ögonen för skolan, det är också 

förtroendeuppbyggande” (LNU, R11). LIU (R13) anser att universitet idag måste finnas på sociala 

medieplattformar, då plattformarna är viktiga för att sprida kunskap och få igång en dialog. GU 

använder sociala medier främst som ett verktyg för att skapa ett större intresse hos dem som redan 

är intresserade av att studera i Sverige. UMU (R12) anser att en stor poäng med sociala medier är 

ryktesspridningen, och då exempelvis 90 procent av följarna på universitetets Facebooksida är 
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internationella studenter som går eller har gått på universitetet är det viktigt att de i sin tur delar 

inläggen för att kunna få till ryktesspridningen och nå presumtiva studenter. SU (R9) anser däremot 

att det finns nackdelar med sociala medier; “Vi är för beroende av dem, det är en nackdel vilket 

ställer andra krav på oss genom 24/7 bevakning, även om vi sover är man vaken i Kina och 

Sydamerika.” 

4.2.1 Val av plattformar vid internationell rekrytering 

HIG innehar ett officiellt Instagramkonto, och en svenskspråkig- och en engelskspråkig 

Facebooksida. Den engelskspråkiga Facebooksidan uppdateras väldigt sällan och när den 

uppdateras är innehållet detsamma som på den svenska sidan översatt till engelska (R3). Eftersom 

HIG enligt R3 inte arbetar med sociala medier för att rekrytera internationella studenter kommer 

HIG inte finnas med i stora delar av studien om hur lärosäten använder sociala medier för 

internationell rekrytering. På SU liksom på SLU är webbsidan själva navet (R1, R2 & R9). SLU 

förklarar att webbsidan är av stor vikt eftersom där har universitetet full kontroll över plattformen 

utan någon yttre påverkan (R1), webbsidan kompletteras därefter med olika sociala medier. UU har 

en kartlagd strategiplan från oktober till augusti, där de internationella studenternas olika steg i den 

internationella rekryteringen finns med och valet av vilken social medieplattform som används 

utgår från vilket behov som finns. Efter varje rekryteringsår analyseras de olika stegen i 

rekryteringscykeln för att utvärdera om universitetet i något moment eller skede tappat presumtiva 

studenter. Även de olika sociala mediekanalerna analyseras för att identifiera vilken av 

plattformarna som ska användas och hur de kan användas för att bäst fylla syftet. Även MU 

analyserar vilka sociala medier som ska användas utifrån opinionsundersökningar deras studenter 

fått svara på (R7). Enligt GU (R10) är det en stor utmaning att finnas närvarande på alla 

plattformar. LNU (R11) betonar att det är viktigt att tänka på att vissa länder ligger bakom Sverige i 

utvecklingen och att de sociala medierna kanske inte får lika stor spridning som här.  JU (R6) anser 

att det är viktigt att inte bara vara på en plattform, men påpekar dock att vara på flera plattformar 

kräver att resurser finns för att kunna hantera alla, och resurserna är ofta begränsade. I Tabell 5 

visas en översikt av de sociala medieplattformar lärosätena använder. 
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Tabell 5: Översikt av plattformar använda för internationell rekrytering 

Lärosäte  Facebook Instagram Youtube Andra 

plattformar 

Andra 

plattformar pga. 

förbud
1
 

GU X X X X 
 

HIG 
     

JU X X X X X 

LIU X X X X X 

LNU X X X 
 

X 

MU X X X X 
 

SLU X X 
   

SU X X X X  
 

UMU X X X X X 

UU X X X X X 

Källa: Egen modell 

 

Facebook  

Alla läroinstitut använder sig av Facebook i den internationella marknadsföringen. GU (R10) och 

LIU (R13) betonar att Facebook är en “måste” kanal och LNU använder sig av Facebook för att 

skapa ett engagemang och för att nå interaktivitet medan MU (R7 & R8) och SLU (R1 & R2) anser 

att det är en bra plattform för att nå alla målgrupper över hela världen. Även R8 på MU anser att 

Facebook är ett väldigt starkt verktyg som är internationellt gångbart. R12 på UMU anser att 

“Facebook är dominant så ska man köpa räckvidd finns det inget annat alternativ”. LIU (R13) 

anser att fördelen med plattformen är att universitetet på ett snabbt sätt kan kommunicera direkt 

med målgrupperna och studentperspektivet får därmed större fokus. SU har enligt R9 många följare 

på Facebook vilket är ett stort plus, att det även är kompatibelt med filmklipp gör det mycket 

användbart. R12 från UMU anser att Facebook har en bra infrastruktur där det är lätt att följa 

kampanjer i realtid, men att nackdelen är att det är svårt att mäta om och vad som leder till 

                                                 
1
 Kinas censur förbjuder ett flertal internationella sociala medier exempelvis Facebook, Twitter och Youtube 
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köpbeslut. Båda respondenterna från SLU och R12 från UMU betonar att Facebook är en bra, 

lättanvänd kanal för att nå universitetets målgrupp, medan MU (R7) däremot anser Facebook vara 

svåranvänd eftersom plattformen hela tiden förändras. Även LIU (R13) anser att nackdelen med 

Facebook är att villkoren ständigt förändras och att universitetet är beroende av en kommersiell 

aktör som universitetet inte har kontroll över. På SLU framhävs en annan nackdel med Facebook, 

att de inte accepterar universitetets “Terms of agreement” och därför har universitetet svårt att 

kontrollera hur universitetets varumärke behandlas. Skulle Facebook missköta sig har de dock 

utarbetat en policy för hur ett avhopp från sociala medier skulle se ut (R1 & R2). Även SU och UU 

påtalar ett visst missnöje med Facebook. SU (R9) betonar att ett minus med Facebook är dess 

monopol, och anser även att Facebook är på nedgång. UU finner en nackdel med att utformningen 

ändrats för att den så viktiga interaktionen har kommit i skymundan (R4) vilket har lett till att 

universitetet försöker minska användningen av Facebook (R4 & R5). 

 

Instagram 

MU anser att Instagram är en bra plattform och förklarar att “Pictures tell good stories, when you 

have the right photo, it can be a scroll stopper!” (R7). Enligt GU används Instagram för att 

övertyga de studenter som funderar på att studera hos dem och som redan har visat ett intresse, när 

de har besökt hemsidan kan Instagram visa universitetet i bildformat. MU (R8) instämmer att den 

har ett rekryterande syfte, de internationella studenter som inte kan komma till universitetet för att 

hälsa på kan istället få en bild uppmålad genom Instagram. LNU (R11) påpekar att Instagram är en 

lättåtkomlig plattform och att allt tyder på att marknadsföring i bildformat fungerar bättre. SU och 

SLU bedömer Instagram som en väldigt användbar plattform där de får kommunicera med bild, och 

de framhäver att Instastories drar mycket publik (R9 & R2). SLU använder Instagram för att kunna 

bildsätta verksamheten, vilket respondenterna från SLU anser är väldigt fördelaktigt då deras 

verksamhet innehåller mycket som förmedlas bra med bilder, exempelvis djur, utomhus, 

landskapsarkitektur och mat. Även UU fokuserar mycket av de internationella 

marknadsföringsaktiviteterna till Instagrams livestreamingkanaler som Instagram Live, för att 

kunna skapa bättre interaktion. UMU använde Instagram men kontot användes tillsammans med 

den nationella rekryteringen, vilket innebar att ingen skillnad på den internationella rekryteringen 

och den nationella rekryteringen skedde här. 

 

Instagram som plattform fungerar också bra att lämna till andra redaktörer såsom studenter vilket 

har varit populärt hos SLU, LIU, MU, GU, SU och LNU. LIU arbetar med cirka 20 

studentambassadörer och dessa internationella studenter får ta över Instagram varsin vecka. Idag är 
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det endast studentambassadörerna som publicerar inlägg på Instagram, vilket även kan inkludera 

Instagram Live (LIU, R13). Enligt R12 finns det även planer på att genomföra så kallade “Insta 

takeovers” på UMU men i nuläget använder de inte Instagram på det viset. Det är enligt R8 (MU) 

viktigt att uppmuntra studenterna att delta i universitetets kommunikation. En av nackdelarna med 

Instagram är att den inte fungerar som en kanal i Kina (R4, R5 & R6). R13 (LIU) anser att 

användningen av Instagram likt Facebook har en nackdel eftersom de inte har kontroll över hur 

villkor förändras. 

 

Youtube 

Enligt GU (R10) är Youtube en väldigt viktig plattform eftersom den, efter Google, är en av de 

viktigaste sökmotorerna och det är därför viktigt att närvara med bra videoinnehåll. Även MU (R8) 

anser att Youtube kan användas som en sökmotor där presumtiva studenter kan söka information 

om program,men där Youtube också kan leda trafik till universitetets hemsida. Även UMU (R12) 

påtalar en fördel med Youtube som sökmotor. UMU använder Youtube för att bland annat publicera 

filmer gjorda av studenter där exempelvis rundvandringar på universitetet visas utifrån ett 

studentperspektiv. Alla lärosäten förutom SLU, använder Youtube i sin rekrytering av 

internationella studenter, där de lägger upp filmer, intervjuer och annat material. MU lägger upp en 

film om varje internationellt program och LNU presenterar intervjuer med studenter från olika 

länder och filmer om universitetet i stort och om de akademiska anläggningarna. UMU (R12) låter 

ofta studenterna vara med och skapa, producera och klippa Youtubefilmerna. Youtube genererar 

enligt LNU inte mycket interaktivitet utan användas för spridning medan SU finner att det är en stor 

utmaning att just nå ut och få spridning genom denna plattform. UU har fram till nu främst använt 

Youtube kanalen för att köpa annonser, men har även en del rekryteringsfilmer på Youtube, och 

planen är att UU kommer att börja använda Youtube än mer i rekryteringssyfte (R5). MU finner 

Youtube vara en relativt ny plattform som är fördelaktig eftersom en video fångar intresse men att 

skapa bra videoinnehåll är samtidigt mycket dyrt. På SLU har Youtube använts länge och innehållet 

speglar främst universitets agenda, och kan innehålla professorsinstallationer, men däremot används 

inte plattformen specifikt för rekrytering av internationella studenter. På LIU (R13) används 

kanalen tillsammans med den nationella rekryteringen men universitetet publicerar även en del 

rekryteringsfilmer på engelska för att nå de presumtiva internationella studenterna. 

 

Annat 

GU började för två år sedan använda plattformen Snapchat mot den internationella marknaden. 

Även JU testar Snapchat medan MU (R7) däremot medvetet exkluderat Snapchat eftersom de anser 
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att den är svår att använda inom marknadsföring men också på grund av brister i budget. UMU 

(R12) använder Snapchat men enligt R12 är användningen inte fokuserad och frekvent. SLU och 

UU har också gjort ett medvetet val att inte använda Snapchat för den internationella rekryteringen. 

SLU anser att Snapchat inte är en plattform där studenterna förväntar sig att läroinstitut ska finnas 

vilken är en av anledningarna att de inte befinner sig där (R1 & R2).  

 

MU (R8) och SU (R9) använder flitigt Twitter vid rekrytering av internationella studenter och anser 

att det är en plattform som kan liknas vid en dagstidning i jämförelse med Facebook som kan liknas 

vid ett magasin. R8 (MU) anser att det finns en skillnad i användningen av Twitter, de 

internationella studenterna använder Twitter ofta medan svenska studenter inte använder det alls. 

Även LIU har en Twitterkanal inom den internationella rekryteringen, däremot är dess huvudsyfte 

inte studentrekrytering och kanalen används som en varumärkesbyggande kanal där exempelvis 

nyheter delas.   

  

JU, LIU, LNU, UMU och UU, har för att nå sin målgrupp i Kina använt inhemska sociala 

mediekanaler som WeChat (den kinesiska versionen av What’s App) och WeiBo (den kinesiska 

versionen av Facebook) då varken Facebook eller Instagram fungerar i Kina. UU använder även 

QQ som är ett diskussionsforum dit studenter som visar någon form av intresse för universitetet 

bjuds in (R4 & R5). UMU använder även en kinesisk social medieplattform som liknas vid 

Youtube. JU använder även en indisk social mediekanal för den internationella rekryteringen i 

Indien, och UU har nyss startat en What’s App-grupp för antagna och reservantagna indiska 

studenter (R5). De olika lärosätenas målgruppsanpassade rekrytering på de sociala 

medieplattformarna visas i Figur 6. 

  

 

Figur 6: Lärosätens internationella målgruppsanpassade rekrytering via sociala medier. (Egen modell)  
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Forts. figur 6: 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Lärosätens internationella målgruppsanpassade rekrytering via sociala medier. (Egen modell)  
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4.3 Sociala mediers innehåll 

4.3.1 Faktiskt innehåll 

Alla universitet arbetar med basinnehåll som handlar om antagningsdatum och annat som händer på 

universiteten. Det arbetas även med kampanjinnehåll runt evenemang och projekt av olika slag där 

JU postar inlägg runt tävlingar och UU, SLU och MU postar inlägg om projekt som studenterna 

deltar i. Båda respondenterna på SLU anser att bilder genererar högre engagemang än vad en ren 

text gör vilket även JU (R6), UU (R5) och MU (R8) håller med om och betonar att textinlägg ger 

sämst engagemang medan bilder, då även rörliga bilder, engagerar mest. Vidare förklarar LNU 

(R11) att bilder är det mest uppskattade innehållet för att det är lättåtkomligt och att det fungerar 

bättre eftersom studenterna kan “lyssna utan att läsa” och GU (R10) förklarar att fina bilder ger bra 

med “likes”. UMU (R12) anser att “bilder ger mer än text, och rörligt ger mer än bilder”. De tio 

inläggen på universitets sociala medier som gav störst antal delningar år 2017, var enligt R12 

(UMU) egenproducerat rörligt material. Enligt GU (R10) är det viktigt med kvalitet och inte bara att 

synas, “att skapa innehåll är inte något som görs med vänsterhanden, det kräver strategier tid och 

pengar”. Även UMU (R12) anser att kvaliteten är viktig och att universitetet sällan delar andra 

inlägg utan att det är viktigt att materialet är egenproducerat. “Du marknadsför ett land, en stad, en 

framtid, det är ett oerhört viktigt val för de studenter som söker”(R10, GU). 

4.3.2 Målgruppsanpassat innehåll  

R4 på UU finner det viktigt att det ska finnas en anledning för allt som publiceras och anser att det 

är grundläggande att ha målgruppen i åtanke vid utformandet av innehållet. Både respondenterna på 

SLU, UU och GU anser att om det gick att segmentera, att anpassa marknadsföringen mot varje 

enskilt fokusland på sociala medier vore detta idealiskt, däremot finns det inte tillräckligt med 

ekonomiska resurser. GU försöker dock utforma innehållet beroende på vilket land målgruppen 

kommer från, GU (R10) anser emellertid att det är en utmaning att arbeta mot en annan kulturell 

sfär, att det är lätt att gå i olika fällor kommunikativt för att det inte finns tillräckligt mycket koll på 

en viss kultur som studenterna kommer ifrån. LIU arbetar inte direkt med anpassningen i de sociala 

plattformarna som sköts direkt från universitetet, men på de kinesiska kanalerna anser R13 att ett 

mer seriöst innehåll och språk används i likhet med att de som åker till Kina på mässor även klär sig 

mer formellt än i andra länder. SU anser att de skulle kunna lägga mer energi på att anpassa 

innehållet till olika länder vilket de idag inte gör. 

  

R4 på UU förklarar att även om det finns kulturella skillnader som behöver tas hänsyn till så är 

unga människor mer lika än olika vilket UMU (R12) håller med om. UU (R4) förklarar att det är 
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viktigt att beakta Return on Investment (ROI) när anpassning av innehållet ska ske. MU (R7 & R8) 

anpassar inte marknadsföringen efter nationalitet utan fokuserar istället på vad målgruppen är 

intresserad av, engagerad av och det som driver dem. Detta är enligt MU (R7) en 

innehållsmarknadsföring som når studenterna på ett djupare plan. R8 på MU beskriver att de brukar 

använda och utveckla något som kallas persona. Detta ger en bild av hur den internationella 

studenten ser ut och vilka studenter det är som söker sig till Sverige. Malmö universitet har 

utvecklat en persona och de anser att deras potentiella student ofta har tidigare utbildning, är 

intresserad av hållbarhet, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

  

R6 på JU anser att det är lättare att engagera de vietnamesiska studenterna när den vietnamesiske 

agenten utformade innehåll med den specifika målgruppen i åtanke och även publicerar vissa inlägg 

på vietnamesiska. JU har också anpassat innehållet mot den kinesiska marknaden och den indiska 

marknaden, och har en medarbetare med kinesiskt ursprung för de sociala medierna i Kina, och en 

med indiskt ursprung som hanterar de sociala medierna i Indien. Detta ger enligt R6 en mängd 

fördelar då den som kommunicerar har samma kulturella bakgrund och språk som målgruppen, och 

att engagemanget bland de presumtiva studenterna blir högre. Likaså använder SU, GU, LIU, LNU, 

UU och UMU, kinesiska interaktiva sociala medieplattformar där innehållet är inriktat mot vad den 

specifika målgruppen anser viktigt och engagerande. På UMU drivs alla kinesiska kanaler av ett 

svenskt företag med kinesisk personal, på LIU är det en före detta kinesisk student som har hand om 

de kinesiska kanalerna och på UU är det en konsult med kinesisk bakgrund som hanterar de sociala 

medierna. Detta då de kommunicerar på ett sätt som enligt LIU, UMU, och UU når de kinesiska 

presumtiva studenterna bättre och att de har kunskap av vad som engagerar och kan språket. R4 på 

UU framhäver exempelvis att på WeChat i Kina kommuniceras sådant som anses viktigt av kineser 

i likhet med “var i Uppsala man köper bäst ris”. 

  

UU har även nyligen startat en What’s App-grupp för att engagera antagna och reservantagna 

studenter från Indien, och för att öka fokus på det som engagerar de indiska presumtiva studenterna, 

så finns även indiska studenter som idag studerar på universitet med i gruppen. Detta i likhet med 

de kinesiska kanalerna där de presumtiva studenterna lätt knyter an till studenterna med samma 

kulturella bakgrund, och att det finns en förståelse och kunskap för hur innehållet ska vara utformat 

för att passa målgruppen (R5).  För SLU finns en policy som innebär att studenter som studerar på 

SLU ska kunna svenska eller engelska, vilket inneburit att universitetet inte anser att en anpassning 

av språket på sociala medier är aktuellt. Även respondenten på UMU menar att universitets 

målgrupp är studenter som talar engelska vilket således även sker på de sociala medieplattformarna. 
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4.3.3 Innehåll som engagerar 

MU poängterar att innehållet måste vara något som engagerar och enligt R4 på UU utgår innehållet 

på de sociala medierna från de internationella studenterna för att väcka intresse och skapa ett större 

engagemang bland både nuvarande men även presumtiva studenter. Respondenterna på SLU anser 

att engagemang via sociala medier varierar beroende av vad som publiceras.  Inlägg som “Nu håller 

vi på med ett projekt för att utveckla….” engagerar med både kommentarer och delningar (SLU, R1 

& R2). JU finner inlägg där studenter vunnit tävlingar populära, även R4 på UU menar att inlägg 

som exempelvis “studenter vunnit VM i robotbygge” engagerar stort. Däremot anser R4 från UU att 

inlägg som ”när rektorn säger god jul genererar inte speciellt mycket engagemang, utan blir mest 

en gäspning.” R13 (LIU) anser att inlägg om studentlivet ger mest likes, och inlägg från Campus-

katten som bor i området skapar stort engagemang. UU (R4) är överens om att djurinlägg är 

populära och inlägg om Rackarbergskatten som bor i ett av studentområdena i Uppsala och ofta är 

med på studentkorridorsfester genererar högt engagemang. 

  

GU (R10) anser att det kan vara rätt torrt och tråkigt innehåll som går hem, som en livesändning där 

de pratar om att söka bostad, men eftersom det är relevant för studenterna så är det ett populärt 

innehåll. SLU (R1 & R2) och LIU (R13) anser att inlägg där universitetet påminner om sista 

ansökningsdatum skapar engagemang. SLU (R1 & R2) anser att engagemanget ligger i att 

studenterna ofta taggar andra studenter medan LIU (R13) anser att engagemanget sker i form av 

frågor. Vidare anser MU (R7) att innehåll om olika stipendier genererar stort engagemang men 

också när studenterna åker på utlandsresor. 

  

GU (R10) anser att innehållet ska utformas annorlunda när en student betalar för en utbildning, de 

måste få en känsla av att de får en bra kvalitet på undervisningen och att det är en bra investering, 

därför ses innehåll som rankning på universitetsskalor ofta vara populärt. SU instämmer att 

rankningslistor och index är populärt innehåll, utbildningsprogrammet är enligt SU (R9) den 

viktigaste faktorn som får studenter att välja universitet och därmed är det akademiska- och 

forskningsinnehållet av stor vikt. MU (R7) håller med om att det är programmen och det 

akademiska innehållet som genererar mest engagemang.  LU (R11) betonar också att innehållet inte 

ska vara för “light weight” utan att det behöver finnas en del akademisk tyngd, däremot anser LNU 

att det akademiska innehållet tyvärr inte ger lika stort engagemang som de hoppats på. 

Forskningsrapporter av olika slag skapar enligt R1 och R2 från SLU ofta engagemang medan R12 

(UMU) och R13 (LIU) anser att forskningspublikationer inte ger så stort engagemang. R12 anser att 

det är viktigt att känslomässigt nå målgruppen för att skapa räckvidd och engagemang vilket leder 
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till delningar av inlägg och anser att “inlägg likt forskningspublikationer ger inte räckvidden men 

resultatet av den känslomässiga biten kanske resulterar genomslag för några få presumtiva 

studenter, vilket ändå kan engagera och resulterar i ansökningar.” JU (R6) och SU (R10) anser att 

inlägg där det finns ett humoristiskt inslag genererar ett stort engagemang. 

  

Respondenterna på GU, SU, och LNU anser att det istället är viktigt att sälja in Sverige som land 

för att skapa intresse. LNU utformar innehållet utifrån Sverige som land för att påvisa värdet med 

att studera i Sverige för att sedan smalna av marknadsföringen mot Linnéuniversitetet. GU förklarar 

att de inte ens nämner utbildningarna utan skapar innehåll endast för att väcka intresse för Sverige. 

Vidare anser SU (R9) att störst engagemang skapas vid innehåll som visar exempelvis svenskt 

väder “nu är vi insnöade” och “nu blommar körsbärsträden”, och SU (R9) anser det essentiellt att 

skapa en känsla för Sverige. MU (R7 & R8) instämmer i att vissa internationella kulturer tycker att 

de gamla fina miljöerna är intressant. LIU och UMU anser att väderinlägg ger engagemang, och 

UMU anser även att inlägg om norrsken engagerar. JU betonar att landskapsbilder från Sverige ger 

högt engagemang medan LNU och SU också beskriver att det är viktigt att även lägga fokus på 

andra delar såsom livskvaliteten och de kulturella delarna här i Sverige. Sådant som kan ses som 

självklart här i Sverige är inte alltid självklart i andra länder och enligt JU (R6) ger därför inlägg om 

deras samarbeten mellan olika företag och deras utbildningsprogram stort engagemang. 

  

Fortsättningsvis förklarar R5 från UU att engagemanget på olika publicerade inlägg delvis 

analyseras för att bygga upp en förståelse för vad som engagerar målgrupperna. SLU analyserar 

likes och kommentarer vid inköp av kampanjer, men när det handlar om sådant material som de 

själva tillverkar, anser de inte att en analys av engagemanget är nödvändigt. Enligt R6 på JU noteras 

responsen på sociala medier i syfte att förstå vilket innehåll som genererar störst engagemang, 

däremot har de insett att det som har genererat engagemang tidigare inte alltid får likadan respons 

nu, vilket även LNU (R11) håller med om. UMU och LIU (R13) analyserar också inlägg, UMU har 

en tio-i-topplista över de som engagerat mest medan LIU (R13) anser att det finns en potential för 

en djupare analys. 

4.3.4 Ärligt innehåll 

SLU (R1 & R2) anser att innehållet ska spegla verksamheten och även GU, LIU (R13) och UMU 

(R12) anser det essentiellt att inte måla upp en bild som inte stämmer. R8 beskriver att “Studenter 

är intresserade av att föreställa sig att själva vara här”. UU poängterar också att den bild som 

förmedlas via de sociala medierna ska vara ärligt utformat och inte ge en förskönad bild av 
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verkligheten (R4 & R5). Rundvandringar som sänds live via Instagram utformas för att skapa en så 

realistiskt bild som möjligt av verkligheten i Uppsala och där inget är tillrättalagt. Det är viktigt att 

även visa negativa sidor av staden, exempelvis vädret i slutet av november, för att inte felaktigt 

locka studenterna med fina blommande bilder i maj. 

  

Respondenten från UMU anser att det är förödande om innehållet är felaktigt utformat, och 

kritiserar det egna universitetets val att ha producerat en film om hur det är att studera i Umeå men 

där filmen är inspelad i Stockholm. SU (R9) poängterar att det är viktigt att vara medveten om att 

innehållet kan delge en felaktig bild. Innehåll som genererar en felaktig bild på de sociala medierna 

kan enligt både UU (R4 & R5), LIU (R13), SLU (R1 & R2) och UMU (R12) innebära att fel 

studenter söker, och respondenterna från SLU förklarar att det kan innebära att studenterna inte nås 

alls. “Vårt mål är inte att lura någon med marknadsföring för att få dem hit, vi vill ha rätt 

studenter” (SLU, R2). R13 (LIU) anser även att felaktigt innehåll kan skada varumärket och 

innebära att engagemanget uteblir. 

4.3.5 Studentgenererat innehåll 

UU arbetar med studentgenererat innehåll i bloggar där internationella studenter får visa sin vardag 

vilket skapar ett stort engagemang. R4 på UU framhäver inlägget Swedish unspoken rules and 

codes, skrivet av en internationell student som lästes via bloggen av 7000 personer och nådde  

75 000 via Facebook. Det är enligt LIU och UU viktigt att förmedla studenternas perspektiv och 

UU har 10-15 studentambassadörer som träffas en gång i månaden för att diskutera innehåll på de 

sociala medierna (R5). Även LIU har ett tjugotal studentambassadörer som är engagerade i de 

sociala medierna. Även MU (R7) arbetar med fokusgrupper och gör undersökningar för att 

innehållet ska avspegla vad som är relevant för studenterna. 

  

UU arbetar med interaktiva livesändningar som utformas tillsammans med internationella studenter. 

Då får studenterna visa Uppsala live och berätta om olika delar i staden och studentlivet, och de 

presumtiva studenterna som följer sändningen i realtid har möjlighet att ställa frågor live. Även 

MU, SU och UMU låter studenterna vara med och skapa innehåll i de filmer som läggs upp på 

Youtube och R8 (MU) anser att studentkommunikationen är väldigt viktig för rekryteringen. SU har 

en kampanj på webben där det är nuvarande studenter som har gjort en egen film, “såhär är det att 

plugga på SU egentligen” där de väljer ut vissa länder och program som de sedan följer upp genom 

att berätta om den arbetsplats de har valt efter studierna. Dessa är enligt R9 på SU väldigt populära 

där de internationella eleverna kan vara interaktiva genom att ställa frågor. Även på UMU anses det 
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viktigt att de sociala mediernas inlägg utgår från studenter, och filmer produceras av och med 

studenter. Enligt R13 (LIU) bestämmer studenterna helt själva vad som publiceras på LIU, i 

framtiden kommer universitetet dock att försöka styra innehållet ytterligare eftersom nackdelen med 

det studentgenererade materialet har varit att kvaliteten varierat när olika studentambassadörer 

skapat inlägg. LNU separerar tydligt på konton som har genererats från studenter och fakultet för att 

påvisa en skillnad. 

  

GU, LIU, LNU, MU, SLU, och SU låter olika studentambassadörer skapa innehåll på deras 

Instagramkonto vilket är ett mycket uppskattat element. På MU får utvalda studentambassadörer 

tillgång till Instagramkontot två månader vardera då de själva får bestämma vilket innehåll som 

genereras. På UU används även Instagram som en stor del i universitetets brand experience, och 

“insta takeovers” innebär att de internationella studenterna får ta över kontot en vecka. Studenterna 

väljs utifrån vilka länder de kommer ifrån, och metoden anser R4 och R5 är ett bra sätt att visa upp 

hur en student har det utifrån studentens perspektiv där både positiva och negativa aspekter tas upp. 

Även LIU använder Instagram Live och då det är studentambassadörerna som själva har hand om 

LIUs Instagramkonto, är det även upp till de olika ambassadörerna att välja innehåll. JU har 

däremot inte gett studenterna tillgång till det officiella kontot utan länkar istället till utvalda 

studentambassadörers Instagramkonto. UMU arbetar inte med “insta takeovers” men enligt R12 

finns det en plan att eventuellt börja göra det. 

  

 

4.4 Publiceringsflöde 

 

SU och GU arbetar med en innehållskalender för att få ett regelbundet publiceringsflöde och MU 

arbetar med en innehållskalender till och från. R5 på UU betonar att det alltid ska finnas en strategi 

bakom de publicerade inläggen vilket R6 på JU instämmer i men förklarar att de på grund av 

organisationsfaktorer behöver bli bättre på det. 

  

Hur ofta de sociala medierna uppdateras beror enligt R2 från SLU på i vilket stadie i 

rekryteringskampanjen universitetet befinner sig. Under mars-april och oktober-januari uppdateras 

kanalerna flitigt. I snitt publiceras inlägg några gånger i veckan, men det viktigaste är att det finns 

en tanke bakom det som publiceras (SLU, R1). Även på UU, GU och MU är publiceringsflödet 

beroende på var i rekryteringscykeln universitetet befinner sig. Skillnaden i inläggsfrekvensen kan 

variera från ett inlägg i veckan upp till åtta (UU, R5). JU postar i snitt två inlägg per vecka på de 
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sociala medierna. Även LIU har en rekryteringsårsplan där vissa inlägg redan finns planerade 

medan andra inlägg är mer spontana. Målet på LIU är att publicera tre till fem inlägg per vecka men 

på grund av organisatoriska faktorer och andra projekt publicerar universitet i dagsläget ett inlägg i 

veckan. GU (R10) anser att de postar alldeles för lite inlägg, däremot har de en ambition att lägga 

upp två till tre inlägg i veckan inriktade mot den internationella målgruppen. SU är mycket aktiva 

och gör inlägg på Facebook varannan dag, varje dag på Instagram, Twitter varannan dag och på 

Youtube när det finns något relevant innehåll att publicera.  MU (R7) och SLU (R1 & R2) anser 

däremot att det är viktigt att inte posta för mycket. MU försöker begränsa inläggen till två inlägg i 

veckan och på Youtube en gång i månaden medan MU (R8) försöker lägga upp fem inlägg på 

Twitter varje vecka. På UMU sker i snitt två inlägg i veckan men R12 anser att kvaliteten alltid går 

före ett aktivt flöde och att universitetet har begränsade resurser för att posta kvalitativa inlägg, 

vilket gör att de inte kan publicera oftare. 

  

R5 på UU nämner en Facebook-algoritm vilken påvisar att om två inlägg publiceras inom kort tid 

innebär det att det andra inlägget får sämre spridning vilket UU försöker undvika, även UMU (R12) 

tar hänsyn till en viss Facebook-algoritm. De flesta respondenterna påpekar att det allra viktigaste är 

att ha en anledning att publicera och att inte publicera “bara för att”. Trots att målgrupperna 

befinner sig i olika länder med olika tidszoner anser GU (R10), LNU (R11), MU (R7) och UMU 

(R12) att tidpunkten av publiceringen inte är lika viktig. SU finner däremot att det finns olika bra 

tidpunkter och att inläggen får bättre spridning när de publiceras innan helgen. Även LIU anser att 

tidpunkt för inläggen kan spela roll men då den internationella marknadsföringen sker över många 

tidszoner är det svårt att tillgodose alla, “det är alltid natt någonstans”. Däremot gjorde några 

brasilianska studenter på universitetet ett anpassat inlägg på portugisiska direkt mot Brasilien och 

då fanns tidsaspekten i åtanke enligt R13. 

 

 

4.5 Sammanfattning empirin 

 

Alla lärosäten är överens om värdet i att rekrytera internationellt, det anses viktigt för att nå en 

mångfald i klassrummen, för att fylla klassrummen men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur 

stort arbete som läggs på den internationella rekryteringen varierar från läroinstitut till läroinstitut 

och allt från en till sex personer är anställda i detta syfte. De olika läroinstituten marknadsför sig 

mot olika länder, emellertid har inget fokus lagts på Australien och väldigt lite mot världsdelen 

Afrika. Däremot har många läroinstitut valt att koncentrera marknadsföringsinsatserna mot Asien 



 

48 

 

och flest läroinstitut har valt att inrikta sin marknadsföring mot Kina, Indien och Indonesien. Alla 

läroinstitut enas i att sociala medier är ett viktigt rekryteringsverktyg för att nå ut till eleverna där de 

är, skapa interaktion och bygga relationer. De tre mest använda plattformarna är Facebook, 

Instagram och Youtube, och många lärosäten använder även de livestreamingskanaler som finns 

tillgängliga på dessa plattformar. Få lärosäten valde att använda sig av Twitter medan några 

lärosäten använder sig av särskilda plattformar för specifika länder. Innehållet anpassas utefter 

målgrupp på alla universitet, däremot definieras målgrupperna olika. Vissa anser att målgruppen bör 

definieras utefter studenternas gemensamma intressen och andra anser att målgrupperna bör 

segmenteras geografiskt. Vidare finner de intervjuade lärosätena att ett ärligt innehåll är centralt och 

de inlägg som genererar mest engagemang är sådana som gestaltar Sverige som land, studentlivet 

men också annat innehåll angående event och projekt. Fortsättningsvis finner de olika läroinstituten 

att ett kvalitativt innehåll är att föredra framför ett aktivt innehåll. 
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5. ANALYS 
 

Detta kapitel behandlar den insamlade empirin utifrån de befintliga teoretiska begreppen och de 

centrala teorier som presenterades i den teoretiska referensramen. Empirin och teorin diskuteras 

och tolkas. 

 

 

5.1 Rekrytering av internationella studenter  

 

De flesta av universitetens respondenter anser i likhet med Yuelu et al. (2016) att värdet av att 

rekrytera internationella studenter kan ses i kulturella termer, där mångfald i klassrummen ökar 

utbildningens kvalitet. Det är även viktigt att rekrytera för det internationella kunskapsutbytet och 

för att locka internationella talanger. Reformen 2011 innebar att svenska läroinstitut blev tvungna 

att ta ut avgifter av studenter som inte kom från EU/EES, och detta ses av en del lärosäten (JU, LIU 

SLU, UU) som en brytpunkt för den internationella rekryteringen av studenter. Detta ökade den 

ekonomiska vinningen i att ta emot studenter från utlandet (Universitetsämbetskansliet, 2017). 

Studien visar att de svenska lärosätena valde att motta 2011-reformen på olika sätt, vissa valde att 

satsa direkt medan andra avvaktade. R4 på UU anser att 2011-reformen inneburit att universitet 

måste betrakta studenter som kunder och genomföra affärsinriktade marknadsföringsmetoder för att 

nå studenterna i högre grad än vad som tidigare behövts då utbildningen var gratis. Att använda 

affärsinriktade marknadsföringsmetoder betonar även Bélanger et al. (2014) är en central del för att 

fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden. 

  

Hur lärosätena valt att fokusera sina marknadsföringsinsatser varierar, där vissa lärosäten valt att 

fokusera både inom och utom Europa medan andra valt att rikta marknadsföringsinsatserna mot de 

betalande studenterna. JU, LIU, SLU och SU, har valt att marknadsföra sig inom EU, något som 

exempelvis MU och UU anser onödigt då de menar att europeiska studenter redan har kunskap om 

Sverige och att marknadsföringsinsatser därför inte är prioriterat. Utanför Europa fokuserar ett 

flertal lärosäten på Kina och Indien. Onk och Joseph (2017) förklarar att anledningen till detta är för 

att dessa länder har växande ekonomier med familjer som har de ekonomiska förutsättningarna att 

skicka studenter utomlands vilket R4 från UU instämmer i. Även staten har valt att fokusera på 

dessa länder vilket också kan kopplas till att de ekonomiska förutsättningarna är goda (ibid). R12 

(UMU) och R13 (LIU) förklarar att när staten väljer att fokusera på ett land uträttas delar av 

insatserna nationellt och det blir därför enklare för universiteten att nå ut. 
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5.2 Användning av sociala medier 

 

Bélanger et al. (2014) anser att det är skadligt för en skola att inte ha någon form av närvaro på 

sociala medier, och idag befinner sig alla de intervjuade lärosätena på sociala medier. Rutter et al. 

(2016) anser att konkurrensen inom den högre utbildningen inneburit att även lärosäten måste 

effektivisera marknadsföringen för att attrahera och rekrytera studenter. Syftet med att använda 

plattformarna är främst enligt JU, HIG, MU, SU och UMU att målgrupperna redan befinner sig där 

vilket även Leigert (2013) betonar är en fördel. Gomez & Murphy (2003) instämmer i att 

internationella studenter använder internet frekvent och att det därför är ett viktigt 

marknadsföringsverktyg för att nå studenter. Precis som Sheldon et al. (2017) anser erbjuder 

plattformarna ett effektivt sätt att marknadsföra sig internationellt, och GU och SLU förklarar att 

sociala medier inneburit att lärosäten idag kan nå ut till målgrupper som inte kunnat nås förut. En av 

de viktigaste fördelarna med marknadsföring på webben är enligt Keller (2013) låg kostnad, och 

GU (R10) menar att sociala medier är ett viktigt verktyg ekonomiskt då det är mycket billigare än 

att åka runt utomlands på mässor för att rekrytera internationella studenter.   

  

HIG (R3) använder i dagsläget inte sociala medier med syftet att nå internationella studenter men 

finner trots detta att det är viktigt att befinna sig på sociala medier för rekrytering av studenter. På 

UU där internationell rekrytering varit högt prioriterat arbetades det konstant med sociala medier, 

med fokus på att skapa engagemang. UU, LIU och MU (R8) betonar att interaktionen som skapas är 

den främsta anledningen för att använda sociala medier vilket även Sashi (2012), finner är av vikt. 

R4 anser att sociala medier är ett betydelsefullt verktyg för att bygga relationer med konsumenterna, 

och detta håller även Sashi (2012), Wan-Hsiu & Linjuan (2012) och Keller (2013) med om. Skolor 

som interagerar med de potentiella studenterna uppnår bättre studentrekryteringsförmåga än skolor 

som inte gör det (Rutter et al., 2016). UU anser att delar av marknadsföringen handlar om att få de 

presumtiva studenterna att interagera med universitetets nuvarande studenter och andra presumtiva 

studenter eftersom interaktionen kan vara avgörande när en student väljer bland flera universitet. 

Även Rutter et al. (2016) förklarar att interaktion kan vara en viktig konkurrensfördel när en 

potentiell student väljer mellan två eller flera liknande skolor. 

  

Leigert (2014) förklarar att det flesta marknadsföringsinsatser mot sociala medier handlar om att 

utöka kundkretsen och sociala medier öppnar stora möjligheter för den som på lång sikt vill 

förbättra och sprida goda rykten och samtidigt stärka sitt varumärke. R13 från UMU menar att 

ryktesspridning är prioriterat i marknadsföringen via sociala medier. I likhet med Carlsson (2010) 
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finner R13 att ryktesspridning som skapas av engagemang och deltagande är viktigare än det 

faktiska antalet besökare eftersom ryktesspridningen kan leda till att ett stort antal studenter ändå 

uppmärksammar inlägget. Vissa av de intervjuade läroinstituten väljer att mäta engagemanget från 

de potentiella studenterna, men det är inte alla läroinstitut som gör det. Genom att mäta 

engagemanget kan, enligt Carlsson (2010), ett företag få reda på hur företaget växt bland den 

potentiella målgruppen och i omvärlden. 

5.2.1 Plattformar 

Alla läroinstitut förutom HIG är närvarande på minst två olika sociala medieplattformar och likt vad 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver, används ett flertal plattformar för att nå ut till en större 

målgrupp. Alla läroinstitut förutom HIG har valt att använda Facebook i ett internationellt 

rekryteringssyfte. MU (R8) och UMU (R12) ansåg att Facebook är den absolut bästa plattformen 

för internationell rekrytering och Kotler et al. (2013) instämmer i att Facebook tillsammans med 

Youtube är den viktigaste plattformen för marknadsföring. Fördelen med Facebook är att det är en 

lättanvänd plattform (Leigert, 2013) vilket både respondenterna från SLU och UMU anser medan 

respondenten från MU menar att Facebook är svåranvänd eftersom plattformen hela tiden förändras. 

Även LIU, SLU och SU ansåg, likt Leigert (2013), att det är en nackdel att Facebook ständigt 

förändrar villkor och förutsättningar. Detta har på SLU inneburit att de arbetat fram en strategi för 

hur universitetet ska agera om det blir tvunget att lämna sociala medier. Marknadsföring via sociala 

plattformar handlar enligt Melancon och Dalakas (2018) om en tvåvägskommunikation och R4 på 

UU håller med men anser att Facebooks uppdateringar inneburit att den viktiga interaktionen 

kommit i skymundan vilket lett till att UU använder Facebook mindre än tidigare, och även SU 

anser att Facebook är på nedgång. 

  

Instagram används av alla läroinstitut som använder sociala medier i internationellt 

rekryteringssyfte. Instagram är enligt Sheldon och Bryant (2016) det sociala mediet som växer mest 

och SU, GU och MU anser att användningen av Instagram har ökat de senaste åren. Både LNU och 

UU använder sociala medier för att skapa relationer med presumtiva studenter och Leigert (2013) 

beskriver att Instagram är en viktig plattform för att bygga upp en kontinuerlig kundrelation. 

Echeverri och Edvardsson (2012) betonar att syftet med tjänstemarknadsföring är just att etablera 

relationer med potentiella kunder. JU, LNU, SLU, UMU och UU anser att allt tyder på att 

marknadsföring i bildformat fungerar bättre för att skapa engagemang vilket Peruta och Shields 

(2017) och Sabate et al. (2014) också instämmer i - att publicerade bilder når störst engagemang. 

Det kan enligt Leigert (2014) vara en utmaning att publicera relevanta bilder, och en metod för att 
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få ett varierat och intressant flöde är att låta olika personer stå för innehållet. Detta har sex av de tio 

läroinstituten som använder sig av Instagram anammat, de låter studentambassadörer stå för 

innehållet och växlar studenterna veckovis eller månadsvis. 

  

Vidare används även Youtube av åtta utav de tio intervjuade läroinstituten. Både GU och MU 

betonar att det är en fördel att finnas på Youtube eftersom det är ett sökverktyg som många 

använder sig av vilket även Leigert (2013) styrker. Läroinstituten lägger upp intervjuer med 

studenter, filmer som visar universitetsbyggnader eller som representerar olika program vilket kan 

kopplas till det som Arhammar och Staunstrup (2016) anser vara ett utbildande innehåll som anses 

viktigt vid en första kontakt med den potentiella kunden. UU anser att de kommer att öka 

användningen av denna plattform ytterligare i framtiden i rekryteringssyfte. Publiceringsflödet är 

inte lika stort i denna plattform som på Facebook eller Instagram, SU förklarar att de endast 

uppdaterar sina kanaler när det finns relevant innehåll att publicera medan MU beskriver att 

plattformen uppdateras högst en gång i månaden. Denna användning liknar det Leigert (2013) 

beskriver, att Youtube är en kanal som inte kräver ett lika frekvent användande som de andra 

sociala medierna. 

  

MU och SU var de lärosäten som använde sig av Twitter vid rekryteringen av internationella 

studenter, och lärosätena använde Twitter flitigt och betonade att de internationella studenterna 

använde det mycket mer än de svenska studenterna. De andra användarna uteslöt tvärtom Twitter 

eftersom de anser att de potentiella studenterna inte befinner sig på plattformen, anledningen till 

detta kan vara för att bilder genererar ett större engagemang än vad text gör vilket även Sabate et al. 

(2014) poängterar. 

  

Fem av de tio läroinstituten använder specifika plattformar för vissa geografiska segment såsom 

Kina och Indien. Detta kan ses som viktigt för att nå den tilltänkta målgruppen i de länderna och 

även Kaplan och Haenlein (2010) betonar att det är viktigt att ha den tilltänkta målgruppen i åtanke 

vid valet av plattformar. Schilke et al. (2009) och Keller (2013) menar att anpassning av 

distributionskanaler ibland är nödvändigt på grund av olika hinder och läroinstituten har förklarat 

att på just den kinesiska marknaden måste specifika kinesiska plattformar användas eftersom inga 

av västvärldens plattformar lagligt får användas där. 

 

 

 



 

53 

 

5.3 Sociala mediers innehåll 

 

Den viktigaste delen för att lyckas med marknadsföringen via sociala medier är dess innehåll 

(Leigert, 2014; Erkan, 2015; Arhammar & Staunstrup, 2016). Olika slags innehåll ger dessutom 

olika slags engagemang (Erkan, 2015) där bilder ger högst engagemang (Sabate et al., 2014; Peruta 

& Shields, 2017). Detta är något som alla lärosäten instämmer i, bilder och rörliga bilder ger högst 

engagemang och därför är mycket av det faktiska innehållet i de sociala medierna just bilder eller 

videoklipp men också texter med en medföljande bild. 

  

Både respondenterna på SLU, UU och GU anser att om det gick att segmentera, och att anpassa 

marknadsföringen mot varje enskilt fokusland på sociala medier vore detta idealiskt, men i likhet 

med vad Kotler et al. (2013) anser, innebär anpassning av marknadsföring ökade kostnader och 

lärosätena anser att det inte finns ekonomiska resurser till det. Keller (2013) betonar att det är 

viktigt att anpassa marknadsföringen geografiskt eftersom distributionskanaler och 

mediatillgänglighet varierar från land till land. GU försöker utforma innehållet beroende på vilket 

land målgruppen kommer från, emellertid anser de att det är en utmaning att arbeta mot en annan 

kulturell sfär, och att det är lätt att gå i olika fällor kommunikativt för att det inte finns tillräckligt 

mycket kunskap om vissa kulturer. JU använder rekryteringsagenter som de bland annat arbetar 

med för att skapa inlägg på de sociala medierna eftersom de har bättre kunskap om det specifika 

landets kultur. På grund av att vissa sociala mediekanaler inte får användas i Kina använder ett 

flertal lärosäten konsulter eller medarbetare med kinesisk bakgrund för att kunna bemästra de 

kinesiska kanalerna. Detta resulterar också i att en viss anpassning av innehållet sker, och R13 från 

LIU anser att en mer seriös stil behöver användas i Kina än mot de andra internationella 

studenterna. 

  

Respondenterna på UU och UMU anser dock att i likhet med vad Keller (2013) betonar, att 

tonåringar i exempelvis Paris, New York och Sydney är mer lika idag. R4 och R13 menar att unga 

människor är mer lika varandra än vad de är olika, vilket innebär att den ökade kostnaden för 

anpassning troligtvis inte lönar sig. Även Parment (2015) och Agarwel et al. (2010) anser att kunder 

idag inhämtar information från internationella källor i större omfattning än tidigare vilket talar för 

att sända samma standardiserade budskap internationellt. Emellertid finner MU att 

marknadsföringen inte alls behöver anpassas utefter nationalitet. De bygger istället 

marknadsföringen på vad målgruppen är intresserad och engagerad av och vad som driver den till 

valet av utbildning vilket Edvardsson (2012) förklarar kan vara att dela in kunderna utefter den 
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nytta de kan få av utbildningen, en så kallad nyttosegmentering. MU arbetar även fram personas, 

för att gestalta hur studenten som söker sig till Sverige är, och detta är något som Arhammar och 

Staunstrup (2016) anser är användbart för att tydligt definiera målgruppen. Genom att utgå från 

studenternas perspektiv kan ett innehåll som är intressant och relevant för målgrupperna skapas. 

  

Copuš och Čarnogurský (2017) anser att för att skapa engagemang är det viktigt att närma sig 

kunder på känslomässiga grunder, och R12 från UMU instämmer i att innehållet måste nå 

mottagarna känslomässigt för att ett engagemang och en reaktion ska ske. R8 på MU beskriver att 

det inte bara gäller att marknadsföra utbildningen men också landet, staden och framtiden. 

Echeverri och Edvardsson (2012) anser att det är svårt att mäta ett värde på en utbildning i förväg, 

därför använder studenterna andra aspekter för att bedöma utbildningen. Detta ger en förklaring till 

varför det innehåll som engagerade mest var det som gestaltade Sverige som land, Sveriges 

väderlek och natur, den specifika studentstaden och universitetens studentliv. Detta innehåll nådde 

mottagarna känslomässigt och gav de potentiella studenterna verktyg att bedöma utbildningen 

utifrån andra parametrar och den immateriella tjänsten, utbildningen, har kunnat kommuniceras 

med materiella aspekter (Parment, 2015). Vidare innehöll många inlägg intervjuer med exempelvis 

examinerade studenter som fått sitt första arbete men även humoristiskt innehåll där studenterna får 

följa universitetets katter och samtidigt se en del av campus. Detta innehåll ansågs vara 

inspirerande, utbildande och underhållande och kunde således skapa den första viktiga kontakten 

med studenterna (Arhammar och Staunstrup, 2016). Fortsättningsvis var det också viktigt med 

innehåll som gestaltade rankningar på universitetsskalor och diverse index samt forsknings- och 

akademiskt innehåll. Detta kan också vara en aspekt utefter vilken studenterna kan bedöma 

utbildningen och detta innehåll kan verka som en slags försäkring om tjänstens värde (Ivy, 2008; 

Echeverri & Edvardsson, 2012). GU instämmer i detta och finner det viktigt att studenten måste få 

en känsla av bra kvalitet eftersom denne betalar för utbildningen. 

  

Genom att köpa en tjänst som en utbildning köps även en förväntan, det krävs därför att dessa 

förväntningar blir uppfyllda eller överträffas (Echeverri & Edvardsson, 2012). Några av lärosätena 

anser just att det är viktigt att innehållet på de sociala medierna inte ger en förskönad bild av 

verkligheten. UU menar exempelvis att det är viktigt att inte bara visa fina sommarbilder med grönt 

gräs och blommande blommor, utan att novemberrusket även måste få ta plats. Även andra 

läroinstitut menar att en ärlig bild av Sverige och av studieorten är viktigt för att rekrytera rätt 

studenter som är förberedda för livet i Sverige. Vid fel innehåll kan fel studenter rekryteras som 

sedan upplever missnöje och i likhet med vad Kotler et al (2013) och Aaker McLouglin (2015) 
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anser, kan detta generera negativa kommentarer vilka snabbt kan delas med andra och spridas för att 

resultera i en negativ märkesbild. Felaktigt utformat innehåll anser SLU även kan innebära att 

studenterna inte alls nås, och Echeverri och Edvardsson (2012) beskriver att innehållet inte heller 

får generera för låga förväntningar eftersom då vänder sig kunderna till ett annat tjänsteföretag där 

kunden upplever att kvaliteten är högre. 

  

Arhammar och Staunstrup (2016) förklarar att ett användargenererat innehåll är betydelsefullt 

eftersom detta kan attrahera fler målgrupper då det genererar en större mångfald i 

marknadsföringen. Detta har de flesta universitet anammat och många arbetar med studentgenererat 

innehåll, mestadels på Instagram där potentiella studenter kan följa de nuvarande studenternas liv 

vilket genererar stort engagemang. Detta kan också vara en viktig del för att upprätthålla en ärlig 

bild av universitetet och dess utbildning eftersom olika studenter förmedlar sin egen verklighet 

olika. Det förmedlar även en annan verklighet än den verkligheten som kommunikatören som 

arbetar med de sociala medierna har (ibid). 

 

5.4 Publiceringsflöde 

 

Hur ofta inlägg publicerades på sociala medier varierade, de flesta lärosäten var däremot eniga i att 

om resurserna fanns skulle de gärna publicera oftare och anledningen till detta kan liksom 

Arhammar och Staunstrup (2016) beskriver vara för att ett aktivt flöde leder till fler intresserade 

potentiella kunder. Killian och McManus (2015) påtalar även att tidpunkt för inlägg är viktig och 

likt Arhammar och Staunstrup (2016) påpekar handlar det om att publicera när målgruppen är mest 

beredd på att ta emot budskapen. Få lärosäten ansåg däremot att en viss tidpunkt på dagen var 

viktigare än en annan eftersom de internationella eleverna befinner sig i olika tidszoner. Några av 

lärosätena arbetar med en så kallad innehållskalender för att få ett regelbundet publiceringsflöde 

och för att inte missa att producera inlägg kring viktiga evenemang. Emellertid finner de flesta 

respondenterna, likt Killian och McManus (2015), att ett relevant innehåll är viktigast. 

Publiceringsflödet bör enligt de intervjuade lärosätena först och främst styras av om lärosätet har 

något relevant att publicera, kvaliteten är viktigare än kvantiteten. 
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6.  SLUTSATS 
 

Här presenteras resultatet av studien med fokus på studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet 

avslutas med ett förslag för framtida studie. 

 

  

6.1 Kommentarer till forskningsfrågorna 

Studiens mål var att undersöka hur universitet och högskolor använder sociala medier i 

marknadsföringen för att rekrytera internationella studenter. För att nå syftet framställdes tre 

forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan löd: Varför rekryterar universitet och högskolor 

internationella studenter och från vilka internationella marknader? 

I analysen tydliggjordes att alla läroinstitut rekryterade internationellt för att nå mångfald i 

klassrummen och för att locka internationella talanger och forskningsprofiler. Efter reformen 2011 

där studenter utanför EU/EES måste betala avgifter för att studera i Sverige, ökade även den 

ekonomiska vinningen i att rekrytera studenter från internationella marknader. Lärosätena 

fokuserade på olika internationella marknader men den asiatiska marknaden och länderna Kina, 

Indien och Indonesien var populära marknader för flera lärosäten. Viktigt var dock att de 

internationella marknaderna hade de ekonomiska förutsättningarna samt kunde generera mångfald i 

form av exempelvis kunskap. 

  

Följande forskningsfråga handlade om användningen av sociala medier och löd: Hur används olika 

sociala medieplattformar för att rekrytera internationella studenter? 

Ur analysen framgick att olika sociala medier användes för att effektivt nå ut internationellt och för 

att skapa en interaktion och en relation med de potentiella studenterna. Nästan alla lärosäten 

använde plattformarna Facebook, Instagram och Youtube och valet av plattformar utgick från var 

marknadsförarna och kommunikatörerna ansåg att målgrupperna befann sig. Alla lärosäten förutom 

HIG brukade även fler än en plattform för att kunna nå ut till fler potentiella internationella 

studenter och en bredare målgrupp. Facebook är den mest använda plattformen men också den mest 

kritiserade och flera lärosäten anser att de kontinuerliga uppdateringarna försvårar 

marknadsföringen och interaktionen med målgrupperna. Instagram ligger tätt därefter och är den 

plattform som växer mest och anses vara en viktig plattform för att skapa de relationer som är 

grundläggande vid marknadsföring av tjänst. De kompletterande livesändningarna var också en stor 

del av den internationella rekryteringen på grund av det engagemang som skapades. Youtube 

används minst men ses ändå som ett viktigt verktyg i rekryteringsprocessen, och Youtube behöver 
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inte uppdateras lika ofta som resterande plattformar eftersom det mestadels används som en 

sökmotor. Vissa lärosäten valde även att använda sig av specifika plattformar för olika geografiska 

segment, framförallt Kina, för att nå ut till den specifika målgruppen. 

  

Vidare formulerades den sista delfrågan med sociala mediers innehåll i åtanke: Hur utformas 

innehållet i sociala medier för att rekrytera internationella studenter? 

Bilder och videoklipp var enligt analysen det faktiska innehållet som genererade mest engagemang. 

Hur målgrupperna ska definieras och till vilken grad innehållet ska vara målgruppsanpassat var de 

olika lärosätena inte överens om. Några läroinstitut delade upp målgruppen geografiskt och ansåg 

att en total anpassning av marknadsföringen vore ultimat. Vissa lärosäten anpassade innehållet 

geografiskt så långt ekonomin räckte medan andra endast anpassade delar av innehållet. Det fanns 

även en del lärosäten som ansåg att ungdomar runt om i världen är mer lika än olika och att 

målgruppen istället bör delas in utefter nyttosegmentet och anpassas därefter. Å andra sidan fann 

alla lärosäten det essentiellt att till viss del målgruppsanpassa innehållet och att tydligt definiera 

målgruppen för att skapa ett relevant innehåll. 

  

Eftersom utbildningen är immateriell fokuserar alla lärosäten på de olika delar av tjänsten som går 

att kommunicera vid utformandet av innehållet exempelvis deras campus och Sverige som land. De 

fokuserar även på innehåll som skapar högst engagemang vilket är det innehåll som når mottagarna 

känslomässigt. Innehåll som engagerar är Sverige som land, den stad där universitetet är beläget, 

studentliv, campus och universitetsrankningar samt forskning. Allt detta är centralt för att ge de 

potentiella studenterna en försäkring av tjänstens värde. Eftersom studenterna bygger upp en 

förväntan om utbildningen är det också viktigt att utforma innehållet på ett ärligt vis där 

verkligheten avspeglas på rätt sätt. Detta för att de uppbyggda förväntningarna ska uppfyllas och 

studenten ska vara nöjd med valet av universitet. Ett studentgenererat innehåll är något som anses 

viktigt när innehåll skapas. Detta är betydelsefullt både för att avspegla verkligheten på ett korrekt 

vis men också för att det genererar en mångfald i innehållet vilket attraherar fler målgrupper och 

skapar engagemang. Slutligen har många lärosäten en strategi för när innehållet ska publiceras, de 

anser att ett aktivt publiceringsflöde ska eftersträvas och de flesta önskade att de hade resurser att 

publicera fler inlägg. Ett relevant och kvalitativt innehåll var dock viktigare än frekvensen av 

publiceringarna. 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

 

Studien har baserats på ett forskningsgap där det saknas teori om hur sociala medier används av 

lärosäten i den internationella rekryteringsprocessen och studien avgränsas till Sverige. I denna 

studie bekräftas sociala medier vara ett centralt marknadsföringsverktyg för universitet vid 

rekryteringen av internationella studenter. Utifrån universitetens perspektiv anses de sociala 

medierna vara viktiga för att möta konkurrensen på den internationella marknaden. Denna studie 

har bidragit med att kartlägga och forma teori om hur sociala medier används när universitet 

rekryterar internationellt. Vidare har studien genom en jämförelse av tio lärosäten i Sverige skapat 

en förståelse om vilka plattformar och vilket innehåll som de internationella studenterna finner 

engagerande. 

 

Den framtagna teorimodellen har utefter studiens analys reviderats för att överensstämma med den 

nygenererade teorin (Figur 7). Det framkom att de internationella marknaderna som de svenska 

läroinstituten marknadsför sig emot, ska ha rätt ekonomiska förutsättningar. Modellen innehåller de 

plattformar som passar målgrupperna bäst vilka är Facebook, Instagram och Youtube. Vidare 

beskrivs att ett engagemang måste väckas för att en interaktion mellan potentiell student och sociala 

medier ska ske vilket representeras av den blå pilen. Ett aktivt publiceringsflöde är tvärtemot vad 

den tidigare teorin förespråkar inte viktigast utan kvalité på innehåll är viktigare. Innehållet ska 

bestå av bilder och videos anpassat efter målgruppen, känslomässigt, värdeförmedlande och ärligt. 

Vidare ansågs det studentgenererade innehållet väcka stort engagemang. Återkommande begrepp 

som återfinns i både teori, empiri och analys är engagemang. De i studien framkomna bevisen tyder 

på att det är genom engagemanget som värdet av de olika plattformarna och innehållet kan mätas. 

Genom att använda plattformar och skapa ett innehåll som genererar engagemang från den 

potentiella studenten ökar chansen för en lyckad rekrytering. 
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Figur 7: Reviderad teorimodell. (Egen modell) 

 

6.3 Praktiskt bidrag 
Studien lämnar även praktiska bidrag som kan vara betydelsefulla för läroinstitut som vill påbörja 

eller utveckla sociala medier som ett marknadsföringsverktyg vid rekrytering av internationella 

studenter. Användningen av sociala medier har i denna studie bekräftats vara viktig i 

rekryteringsprocessen och lärosätena kan genom denna studie få en större insikt om vilka 

plattformar de ska använda för att nå de potentiella internationella studenterna, hur de ska utforma 

innehållet för att uppnå engagemang och hur de ska publicera inläggen. Läroinstitut som rekryterar 

internationella elever ska finnas tillgängliga på Facebook, Instagram och Youtube eller dess 

motsvarande medier i andra länder. De ska också använda sig av dess livekanaler och 

chattfunktioner för att nå potentiella studenter. Innehållet ska bestå av både bilder och rörliga bilder 

för att väcka ett engagemang hos de potentiella studenterna. Ett innehåll som förmedlar värde är 

centralt och läroinstitut kan antingen måla upp en persona eller dela in geografiska segment för att 

undersöka vad som är värdefullt för deras målgrupper. Det är viktigt att läroinstitut återspeglar 

studenternas verklighet på ett korrekt vis när de utvecklar innehåll på sociala medier. För att uppnå 

ett ärligt innehåll kan de ta hjälp av studentambassadörer för att skapa en bild av verkligheten ur ett 

studentperspektiv. Däremot är det viktigt att läroinstitut har insikt i och kontroll över när en student 

tar över sociala medier eftersom ett kvalitativt och relevant innehåll är centralt. 
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6.4 Framtida forskning 
 

Studien utgår från hur lärosäten arbetar med marknadsföring via sociala medier, vilka plattformar 

de anser att studenterna befinner sig på, hur de skapar innehåll och hur de upplever engagemang 

från de olika målgrupperna. Ett framtida forskningsområde för att uppnå ytterligare förståelse för 

ämnet och för att i framtiden kunna upprätta effektivare sociala mediestrategier är att forska vidare 

inom de aspekter som utefter denna studie funnits vara centrala. Exempelvis kan framtida forskning 

undersöka de olika aspekterna av ett kvalitativt och relevant inlägg, det skulle vara av intresse att 

fastställa hur de internationella studenterna uppfattar ett kvalitativt och relevant innehåll i 

jämförelse mot marknadsförarna? Vidare kan framtida forskning också utgå från aspekten av det 

studentgenererade materialet och om detta påverkar inläggens kvalitet och relevans. I denna studie 

har även engagemang varit ett återkommande uttryck, ett annat framtida forskningsområde kan 

därför vara att forska vidare inom vilka olika typer av engagemang som studenterna ger uttryck för 

och vilken typ av engagemang som anses mest betydelsefull. 
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BILAGOR  

Bilaga A 

Frågeformulär  

 

Vilken position har du här på universitetet? 

Hur länge har du arbetat inom denna position och på denna arbetsplats? 

Kan du i kort beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Skolans internationella aspekt  

1. Vilka målgrupper riktar ni er mot? 

2. Är internationell rekrytering av studenter viktigt för er, om så är fallet varför? 

3. Hur ser ert studentantal ut idag och hur många studenter kan idag ses som internationella 

studenter? 

4. Är det några länder specifikt ni valt att marknadsföra er mot? Varför? 

5. Har detta ändrats efter att lagen inträdde 2011? (betalande studenter) 

 

Skolans marknadsföring 

6. Hur många marknadsförare arbetar för tillfället i ert marknadsföringsteam? 

7. Har ni en strategisk marknadsföringsplan för er marknadsföring som inkluderar sociala 

medier, om så är fallet hur ser den ut? 

 

Sociala medieplattformar 

8. Varför använder ni sociala medier och vad vill ni uppnå ? 

9. Vilka sociala medieplattformar använder ni för att rekrytera internationella studenter?  

10. Hur påverkar detta val av marknadsföring, hur kom ni fram till beslutet att använda er av 

dessa?  

11. Vilka för- och nackdelar anser du finns med de plattformar ni använder? 

12. Varför har ni valt att exkludera vissa sociala medieplattformar? Anser ni att det finns 

nackdelar med dem? Vilka? 

13. Hur många gånger postar ni inlägg via sociala medier per vecka? 

14. Är tidpunkten när inläggen läggs upp viktig, om det är fallet, varför? 

15. Hur viktig anser du att sociala medier är för rekryteringen av internationella studenter i ert 

universitet? 

16. Vad tycker du universitet bör tänka på vid användningen av sociala medier? 
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Innehållet 

17. Hur tänker ni när ni utformar innehållet på sociala medier för att rekrytera internationella 

studenter? 

18. Vad kan konsekvenserna bli om innehållet är felaktigt utformat?  

19. Hur tar ni er målgrupp i beaktning när innehållet skapas? 

20. Anpassar ni innehållet gentemot det land ni marknadsför er emot? Om ja – hur? 

21. Vilket innehåll bidrar till mest engagemang (är mest populärt) bland era studenter? 

22. Brukar ni analysera antalet likes, träffar etc, om så är fallet, varför?  

23. Låter ni studenter påverka vilket innehåll ni publicerar i era sociala mediaplattformar, om 

det är så, på vilket sätt får de vara med och påverka? 
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Bilaga B 

Questions in English 

 

What position do you have here at the University? 

For how long have you worked in this position and at the University?  

Can you in shortly describe your work tasks? 

 

Schools international aspect 

1. Who is the target audience of your school?  

2. Is international recruiting important for you, and if so why? 

3. How many international students do you have at your school?  

4. Are there any countries or international students that you specifically target?  

5. Has anything changed after the law from 2011 when they implemented the rule that 

students outside the EU and Switzerland has to pay? 

 

Schools marketing 

6. How many staff is actively working in your marketing team? 

7. Do you have a strategic marketing plan that includes social media and what does it look 

like? 

 

Schools social media platforms 

8. Why do you use social media and what do you want to achieve?  

9. What social media platforms are you using in the process of recruiting international 

students? 

10. What affects this choice of marketing, how did you come to the decision to use these 

ones?  

11. What does your recruitment process look like? How do you use these social media 

platforms to recruit international students?  

12. What are the pros and cons with the different types of platforms you are using? 

13.  Have you consciously excluded any of the social media channels?  

14. How many times a week do you post on social media platforms a week? 

15. Is the actual time of the publishing important (what time of the day) and if so why? 

16. How important do you find the social media aspect of your marketing to be for your 

school? 
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Content 

17. What should be the content focus in social media when recruiting international students? 

18. What can the consequences be if you post content that is neither relevant nor interesting 

in that sense? 

19. In what way do you consider your specific target group when developing the content in 

your social media market platforms? 

20. Is your marketing standardized or adapted to the specific target groups/different 

countries? 

21. What content, according to you, does usually lead to the most student engagement 

amongst the international students? (What get the most likes, hits, views) 

22. Do you analyse this engagement, the amount of likes, hits etc? 

23. Do the students have any input regarding what content should be published in your 

social media channels, if so, in what way? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


