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Prospective students are using social media to find information about higher education. It 

is important for universities to use an effective communication to affect the outcome of 

how many and what kind of students that apply for the specific school. With an analyzing 

tool that is based on student’s rational and emotional aspects when they apply for a 

university, we found what messages that KTH and Chalmers communicate through their 

Facebook pages. We have also looked at where they are similar and different in their 

communication. We have used Angulo’s Personality Theory, Costumer Relationship 

Management and Searching behavior in internet to find a result. The result from a total of 

16 analysis units shows that KTH is sending out messages about having fun, social 

security, career prospects and that it is beautiful in Sweden and at KTH. This is 

communicated through stories from students. Chalmers publications are shorter and more 

focused on quality and personal goals then any emotional factors to persuade students. 
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1 Inledning  
Marshall McLuhan talade på 1960-talet om the global village, när nya medier knöt ihop 

världen och skapade nya villkor för kommunikation. Sedan dess har även människor blivit 

mer mobila och rörligheten mellan olika länder har ökat. Det gäller även inom högre 

utbildning. (Berglez & Olausson, 2009) 

Svenska universitet har länge fått uppmärksamhet från internationella studenter tack vare 

bra kvalitet på utbildningar och på grund av de avgiftsfria program som tillhandahållits 

(Beheshti & Bagheri, 2010). Sedan hösten 2011 är det inte längre avgiftsfritt för studenter 

utanför EU/EEA att studera vid ett svenskt lärosäte och statistiken visar för första gången en 

nedåtgående trend i antalet internationella studenter (Uka, u.å). Lärosäten från hela världen 

tävlar om att ha internationella studenter på just sitt lärosäte då det ger fördelar för så väl 

landet som för den specifika skolan som studenten väljer att förlägga sina studier vid. Nu 

konkurrerar svenska högskolor och universitet med internationella lärosäten på lika 

premisser i deras studentrekrytering. Det stora utbudet av utbildningar framtvingar 

differentiering på marknaden och marknadsföringsinsatserna behöver vara mer innovativa 

och genomföras med effektiva marknadsföringstekniker. För att lyckas locka studenter måste 

högskolorna och universiteten vidta olika åtgärder för att attrahera studenter från hela 

världen (Bélanger, Bali & Longden, 2014). 

Vi lever i ett mediesamhälle där världens befolkning använder sociala medier mer och mer 

och där Facebook är den mest populära plattformen (Galan, Lawley & Clements, 2015). 

Därför behöver företag och organisationer följa med i utvecklingen där deras målgrupp finns. 

På sin Facebooksida har företag och organisationer en möjlighet att skaffa en identitet och en 

gemenskap med sina användare. Detta för att det är nödvändigt att fortsätta utveckla sina 

kommunikationsfärdigheter på den plattformen för att kunna kommunicera med sin 

målgrupp på bästa sätt. (Bélanger, Bali & Longden, 2014) 

Flera tidigare studier har kommit fram till vilka rationella och emotionella värden som 

påverkar presumtiva studenter (möjliga studenter) i deras beslutsprocess när de väljer ett 

internationellt lärosäte. Lite forskning har gjorts om vilka budskap som högskolor och 

universitet faktiskt sänder ut på plattformar där de har en chans att påverka utfallet av 

studentens val. Det är den luckan vi ämnar fylla genom att använda oss av teori i tidigare 

forskning och skapa ett analysverktyg för att se vilka budskap som presumtiva studenter 

möts av när de besöker olika skolors Facebooksidor.  
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Vi kommer att titta på de budskap som sänds mot presumtiva studenter som besöker 

Facebook. Skolorna vi kommer att studera är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och 

Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers). Vi tror att den här studien anses 

samhällsvetenskapligt intressant då vi vill undersöka hur två högskolor hanterar nya globala 

förutsättningar. Vi hoppas kunna bidra med förståelse för fenomenet om hur internationella 

studenter väljer högre utbildning, för vi tror, likt Teng, Khong och Chong (2015) att man 

genom god och effektiv kommunikation på sociala medier kan påverka attityden mot skolan 

och därmed chansen att studenter söker sig dit framför något annat lärosäte. Resultatet 

hoppas vi kunna vara användbart även för andra högskolor och universitet samt företag som 

verkar internationellt. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att göra en jämförande studie av två svenska högskolors internationella 

studentrekrytering via sociala medier. Vi kommer att undersöka vilka budskap som blivande 

internationella studenter möts av när de besöker Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) eller 

Chalmers Tekniska Högskolas Facebooksida. Detta gör vi därför att Facebook och sociala 

medier blir allt viktigare vid global studentrekrytering och kan påverka utfallet av antalet 

studenter som söker sig till lärosätet. 

För att uppnå syftet har vi följande frågeställningar: 

• Vilka rationella budskap och värden kommunicerar Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) och Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers) ut externt mot internationella 

parter på respektive Facebooksidor?  

• Vilka emotionella budskap och värden kommunicerar KTH och Chalmers ut externt 

mot internationella studenter? 

• I vilka avseenden är KTH och Chalmers budskap lika? 

• I vilka avseenden är KTH och Chalmers budskap olika? 

• Hur skulle dessa budskap kunna påverka studenten i beslutsprocessen? 
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3 Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi ta upp delar som kan spela roll vid global studentrekrytering via 

sociala medier. Vi redovisar tidigare forskning om sociala medier, studenters beslutsprocess 

inför att söka en högre utbildning, hur en högskola eller universitet kan dra fördel av att 

använda sig av strategisk kommunikation och en kort introduktion om varumärken. 

Framförallt har vi tittat på vilka faktorer som påverkar studenter i beslutsfattandeprocessen 

när de ska välja en högre utbildning. Detta för att kunna skapa ett analysverktyg. Den tidigare 

forskningen återkommer och diskuteras i samband med resultatet i kapitlet 

resultatdiskussion. 

3.1 Rationellt val på objektiva grunder 

Med ett rationellt värde, som vi också kallar rationella faktorer i texten, använder vi oss av 

Angulo, Albena och Rialps (2010) definition. Ett rationellt val är ett val som är gjort på 

objektiva grunder. I sökandet efter det rimligaste valet av produkt går man igenom flera 

stadier. De rationella valen görs genom att information samlas in om olika produkter eller 

tjänster, man evaluerar det som man hittat och väljer sedan den optimala produkten. I 

definitionen av det emotionella värdet utgår vi även där ifrån Angulo, Albena och Rialp 

(2010). De menar att människor gör val på emotionella faktorer för att de vill fantisera, ha 

kul och drömma, vilket de kan göra när de köper eller använder produkter. 

Viktiga faktorer Forskare 

Kvalité Angulo, Albena & Rialp, 2010 

Hög standard Angulo, Albena & Rialp, 2010 

Skolans image Angulo, Albena & Rialp, 2010; Teng, Khong & Chong, 2015 

Infrastruktur och fysiska miljöer Angulo, Albena & Rialp, 2010; Teng, Khong & Chong, 2015 

Akademiska- och karriärmöjligheter Angulo, Albena & Rialp, 2010; Tas & Ergin 2012; Burns 2015 

Levnadskostnad samt studieavgifter 
Angulo, albena & Rialp. 2010; Burns 2015, Tas & Ergin 2012; Teng, 
Khong & Chong, 2015 

Plats Burns, 2015 

Föredraget program/intressanta 
kurser Burns, 2015, Teng, Khong & Chong, 2015 

Internationellt igenkänt institut Tas & Ergin 2012 

  

Nya faktorer Forskare 

Fadderföretag/samarbeten Angulo, Albena & Rialp, 2010 

Extrajobb under studierna Angulo, Albena & Rialp, 2010 
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Betyg funkar i hemlandet Teng, Khong & Chong, 2015  

Säkerhetsaspekter, politisk miljö Teng, Khong & Chong, 2015 

Unika kurser och föreläsare Dahari & Abduh, 2011 

Tillgänglighet Dahari & Abduh, 2011 

Bekvämligheter Dahari & Abduh, 2011 

Figur 1 FAKTORER TILL VAL AV UTBILDNING 

I figuren ovan visas ett urval av de faktorer som flera studier visar att studenter tar hänsyn till 

när de söker utbildning. De flesta har även bekräftats i tidigare studier. Tas och Ergin (2012) 

menar att möjligheter till jobb efter examen och karriärmöjligheter är de största särskiljande 

faktorer som påverkar hur studenter väljer högskola/universitet. Efter dessa tittar 

studenterna på ifall skolan är en internationellt erkänd skola och om den har ackrediteringar. 

Dahari och Abdul (2011) kommer fram till att internationellt igenkända och högt-rankade 

amerikanska universitet ofta hör ihop med en bra utbildning, bra betalda jobb när 

utbildningen är färdig och konkurrenskraftiga karriärer efter utbildningen. Studien är gjord 

på Turkiska studenter som väljer högskola/universitet i USA. Att en professor kommer från 

studentens hemland är inte viktigt och inte heller perioden då utbildningen äger rum spelar 

stor roll. De nämner också att bekvämlighet är något som studenter tar i beaktning när de 

söker utbildning, alltså närhet till skola, mataffär, gym och andra bekvämligheter (Tas & 

Ergin, 2012). På grund av de många alternativ som finns för studenterna försöker universitet 

och högskolor differentiera sig på marknaden och vara unika. Detta kan vara att de bjuder in 

gästföreläsare som är experter inom ett visst område. Detta kallas ”prominence” (Tas & 

Ergin, 2012). Teng, Khong och Chong (2015) är den senaste studien gjord på vad som 

påverkar studenter när de söker högre utbildning utomlands. Teng, Khong och Chongs studie 

är den första studien som undersöker vilken typ av information studenter får till sig i 

sökprocessen av en utbildning via sociala medier samt vilken information de presumtiva 

studenterna vill ha. Vi gör en liknande undersökning utifrån ett analysverktyg som är skapat 

av de faktorer som har blivit bekräftade av tidigare forskning för att se vilka av dessa som 

KTH och Chalmers kommunicerar ut. Teng, Khong och Chong’s studie (2015) visar en del 

nya aspekter som exempelvis säkerhetsaspekter i landet. Studien är gjord med kvalitativa 

intervjuer med 13 blivande kinesiska studenter och intervjuerna visar vilka faktorer de kollar 

efter när de söker utbildning utomlands, i det här fallet USA. Forskarna fick bekräftelse på 

resultatet även i en större kvantitativ studie gjort på 253 studenter där de flesta hade 

högstadiestudier som enda utbildning och var mellan 20-24 år. I övrigt finns det mycket 

forskning från England, Australien och USA. England och Australien satsade tidigt på att få 

internationella studenter till sina lärosäten och därför har det också genererat mer forskning 

på området i dessa länder. 
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Angulo, Albena och Rialps (2010) studie använde 21 fokusgrupper för att ta reda på vilka 

faktorer som påverkar studenter i deras sökande efter en högre utbildning. Deras resultat 

som visar vilka värden och attribut studenter tar i beakning när de söker en utbildning kan 

användas av de som marknadsför utbildningar för att tilltala rätt typer av studenter. De 

använder sig av “The Rational perspective” eller den rationella skolan, som innebär att 

konsumenter köper produkter för att de uppfyller ett behov. De använder sig också av “The 

emotional perspective” som menar att människor tar beslut framförallt baserat på känslor. 

Angulo, Albena och Rialp (2010) menar att de rationella faktorerna inte räcker för att vi ska 

välja att köpa vissa typer av produkter, i det här fallet söka en utbildning vid ett visst lärosäte. 

Människor gör också val baserat på emotioner, alltså känslor. De menar att människor väver 

in personliga kriterier när man väljer produkter som till exempel smak, stolthet, vilja att 

uttrycka sig och lyckas med emotionella mål. Studien menar att 95 procent av våra val görs 

omedvetet och att endast 5 % anses vara högst medvetna (Angulo, Albena & Rialp, 2010). 

3.2 Emotioner och berättelser av studenter 

När presumtiva studenter söker en framtida utbildning finns det emotionella faktorer och 

mål som de tar hänsyn till när de letar. Denna variabel är olika mellan människor och kan 

skilja sig mycket åt. Angulo, Pergelova och Rialps studie från 2010 har skapat en teori om att 

det finns olika typer av studenter som har olika mål och anledningar till varför de studerar en 

högre utbildning. Dessa faktorer är bland annat att bli oberoende, ha roligt, förbättra 

livskvalitén, klara av personliga mål och att hjälpa föräldrar. För att påverka studenterna bör 

man alltså använda sig av språk som motiverar studenter med olika mål för att få dem att 

vilja studera på det specifika lärosätet. Genom att veta vad som driver studenter till att börja 

studera kan man anpassa och rikta sin kommunikation för att lyckas motivera och påverka 

dem att välja skola (Angulo, Pergelova & Rialp, 2010). Därför är faktorerna med i vårt 

analysverktyg för att se om KTH eller Chalmers tilltalar några av de här presumtiva 

studenterna.  

En studie från 2015 visar att personliga och narrativa berättelser påverkar studenter i valet av 

utbildning. Berättelser är sådant man tittar på efter att man kommit fram till ett urval av 

skolor som passar kriterierna. Först när man bestämt sig för ett par universitet som uppfyller 

dessa krav på rationella värden börjar man gå på känslan över vad som känns bäst 

känslomässigt. Studenter i Burns (2015) studie säger sig vilja se studenter i deras vardag och 

normala liv, för det kan ge dem en uppfattning om hur det skulle vara att vara student vid 

just den institutionen. Genom narrativa texter får man också lära känna personerna. En 

respondent i studien säger att man kan få en känsla av att personen i berättelsen påminner 

om vänner man har och därför skulle man då kunna passa in på just den skolan för att det 

känns som att det är möjligt att skaffa vänner där. Studien visar att både akademiska och 

https://www.facebook.com/hashtag/chalmersstudentambassador?source=feed_text&story_id=896497850403638
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sociala sidor av ”livet som student” hjälpte blivande studenter att visualisera att de befann sig 

på platsen och hela situationen blev mer påtaglig. Balans mellan det akademiska innehållet 

och det sociala livet anser studenter är viktigt. De skulle också vilja se unika historier från och 

om universitetet eller högskolan. (Burns, 2015) 

3.3 Sociala medier – viktig del i beslutsprocessen  

Sociala medier har blivit en primär källa för information runt om i hela världen. Facebook är 

den mest använda plattformen och har också nått viktig status bland högskole- och 

universitetsstudenter. Sättet som man strategiskt har använt verktygen för att kommunicera 

med studenter har ändrats signifikant på grund av sociala medier och är nu ett 

forskningsområde inom medie- och kommunikationsvetenskap (Galan, Lawley & Clements 

2015). Därför borde det finnas ett intresse hos institutioner att ha en effektiv kommunikation 

på sociala medier. En studie från 2015 visar att just studenter idag allt mer söker information 

om högre utbildning via sociala medier och att viktig information därför bör finnas 

lättillgänglig via sociala medier (Teng, Khong & Chong, 2015). Syftet med studien gjord av 

Teng, Khong och Chong (2015) är att ta reda på vad för slags information som finns 

tillgänglig för de som vill studera utomlands och vilken information studenter vill ha när de 

söker utbildning utomlands. Studien kommer fram till att institut har möjlighet att påverka 

attityder hos de som söker universitet utomlands men att instituten inte gör det i tillräcklig 

utsträckning idag. Studien visar sig att de som jobbar med sociala medier och budskap riktat 

mot studenter tror sig veta vad presumtiva studenter vill ha för budskap men det visade sig 

att de inte alls delar samma värden som studenterna.  

De företag som använder sociala medier måste inse att sociala medier inte bara ändrar det 

traditionella sättet att se på marknadsföring och kommunikation utan också ändrar sättet 

man ser på kundens beslutsfattande. Fördelen med att använda sig av Facebook och inte 

traditionell media är att innehållet mer ses som en konversation där deltagare diskuterar och 

laddar upp, redigerar och betygsätter produkter och andras innehåll. Kommunikation om 

organisationer och varumärken sker alltså utan lov från institutionerna i fråga. När kunden 

söker efter andra kunders åsikter läggs det alltså till en ny okontrollerbar faktor till 

beslutsfattandet (Galan, Lawley & Clements, 2015).  

Sociala medier är även en viktig del i beslutsfattandeprocessen. Under beslutsfattandet kan 

konsumenten vara mer eller mindre involverade i processen. Det finns två typer av beslut de 

kan ta. Lågt engagemang eller högt engagemang. I lågt engagemang så tar man beslut utan 

att planera och tänka efter och i högt engagemang så är det komplexa beslut som måste 

övervägas genom hela beslutsfattandet. Att hitta en utbildning är en process som kräver mer 

tanke och därmed kan det argumenteras att hitta en utbildning är ett högt 
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engagemangsbeslut (Galan, Lawley & Clements, 2015). Beslutsprocessen delar Angulo, 

Albena och Rialp (2010)  (utifrån Chapman 1986) in i olika stadier, a) för-sök beteende b) sök 

beteende c) beslut att ansöka d) urval av beslut e) beslut om inskrivning vid 

universitet/högskola. Här finns många stadier att påverka på menar Angulo, Albena och 

Rialp (2010). En studie från Kanada visar även på skillnader i påverkan beroende på var i 

livet studenten söker sig till studier utomlands. Om de ska göra master eller en 

grundutbildning och att familj och sociokulturell bakgrund har påverkan på sökbeteendet 

(Chen, 2008). 

På Facebook finns det möjlighet att kommentera och interagera med varandra och på både 

KTH och Chalmers internationella Facebooksidor kan vem som helst betygsätta skolan och 

lämna ett omdöme. Mycket tidigare forskning visar även på att word-of-mouth och 

kommentarer spelar en stor roll i beslutsprocessen hos studenter och andra konsumenter. Vi 

har valt att inte studera kommentarer och annat engagemang som delningar och hur många 

som gillar då vi är ute efter att se vilket budskap som respektive skola sänder ut som del i 

deras externkommunikation.  Eftersom vi har valt att inte analysera kommentarer kan vi inte 

säga något om hur de kan påverka studentrekrytering i slutresultatet men nämner det därför 

att mycket forskning visar att kommentarer spelar roll i köpprocessen och även vid 

beslutsfattandet av utbildning.  

Facebook är speciellt populärt bland studenter som spenderar cirka 30 minuter per dag på 

Facebook. Forskare är överens om att Facebook integreras mer och mer i individers liv och 

att vi kommer att fortsätta se effekter av online-kommunikation. Något som gör Facebook 

populärt är att det stärker det sociala kapitalet. Socialt kapital inkluderar relationer med 

vänner, familj, kollegor som ger sällskap, emotionellt stöd och tillhörighet. Facebook har 

krediterats för att öka individers sociala kapital och för att underlätta för människor att hålla 

igång både sina svaga och starka relationer. ”Bridging” är den svaga relationen och ”bonding” 

är den starka. Bridging inträffar när individer från olika bakgrunder skapar kontakt på 

sociala nätverk och ”bonding” inträffar när nära knutna relationer ger känslomässigt stöd åt 

varandra. (Aubrey & Rill, 2013) 

3.4 Varumärke 

När man hör ordet varumärke tänker man kanske på produkter som kan köpas, men i stort 

sätt vad som helst kan göras till ett varumärke. Städer, organisationer, individer och 

högskolor/universitet. Ett varumärke representerar allt du vet om det, det ger dig en bra 

sammanfattning av dina känslor, kunskaper och erfarenheter av varumärket. Varumärket ska 

kommunicera ut ett värde som gör det annorlunda mot andra varumärken, från dess olika 

alternativ och ha något som är unikt för dess marknad. När konsumenter inte är insatta i 
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varumärket är deras omdöme först och främst drivet av emotionella faktorer. Studier som 

har tittat på effekter av känslor och omdömen visar att ett svagt positivt känslotillstånd 

genererar till mindre eftertanke, mindre informationsinsamling, mindre analytiskt tänkande 

och mindre uppmärksamhet för ”verklighet”. Alltså, en konsument söker en svag känsla av 

värme istället för en het känsla och väljer helt enkelt det de tycker känns bäst (Elliott & Percy, 

2007).  

Något som reklam kan kommunicera ut är att utbilda konsumenterna om hur de ska känna 

för produkterna och deras service. Att man ”emotionaliserar” produktkategorier. Exempel är 

snabbkaffe och lyxglass som har positionerat sig framgångsrikt som något man förknippar 

med romans och sex. Man emotionaliserar alltså produkter som inte har mycket rationell 

kontakt med primära eller sekundära emotioner (Elliott & Percy, 2007). 

Inom marknadsföring är det viktigt att man sänder de budskap om produkten eller 

varumärket som faktiskt återspeglar det sanna värdet. Köper man en billig produkt har 

troligen konsumenten förstått att kvalitén kan vara bristande. Är däremot varan dyr och 

marknadsförs som exklusiv är det viktigt att produkten även är det eftersom det annars kan 

ge ett bakslag då det förväntade värdet inte uppnåddes. Att lyckas kommunicera ut det 

faktiska värdet är en viktig del i marknadsföringen för att minska risken för dissonans och i 

sin tur missnöjda kunder och negativa omdömen (Fahy & Jobber, 2012). 

3.5 Interkulturell kommunikation och teknikkultur 

Kultur är ett viktigt begrepp inom forskningsområdet global kommunikation (Berglez & 

Olausson, 2009). Kultur är ett förhållningsätt som en grupp människor lever efter och det 

kan skilja sig mycket åt. Interkulturell kommunikation innebär just kommunikation mellan 

olika kulturer. När man jobbar med budskap som ska tas emot av människor av olika 

kulturer behöver man förstå vilka konsekvenser det kan få.  

Eftersom vi studerar budskap som förmedlas via internet och sociala medier behöver vi ta 

hänsyn till begreppet mediekultur eller teknikkultur. Marshall McLuhan som myntade 

begreppet the medium is the message säger: ”The matter of how media of communication 

affect human perception, understanding, feeling, and value; how our interaction with 

media facilities or impedes our chances of survival. The work ecology implies the study of 

environments: their structure, content, and impact on people” (Valcanis, s.3, 2011) 

Kulturer kopierar alltså inte bara över sig på nya medium helt utan behållning utan de skapar 

nya kulturer i nya tekniker vilket innebär att tekniken förändrar förutsättningar för hur man 

mottar ett budskap, att själva sättet man får budskapet på är viktigare än vad som sägs 

(Valcanis, 2011). Vi kan alltså inte via vår studie säga något om vilken kultur eller vilka 
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värderingar som faktiskt råder på något campus utan kan bara ge ett resultat om hur 

kulturen ser ut just på Facebooksidorna. Vilket också är den kultur som studenter som 

besöker sidorna upplever.  
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4 Teoretiskt ramverk  
Figuren nedan visar vilka teorier vi kommer använda oss av när vi analyserar resultatet vi fått 

fram från empirin. När teorierna appliceras ska de hjälpa oss att ta fram ett svar på hur 

budskap på sociala medier kan spela roll vid studentrekrytering. Figuren visar att 

”Sökbeteende på internet” är en del av informationssökande-processen hos studenter och det 

är den teori som vi använder oss av just för att vi studerar budskap på internet 

(externkommunikation). Deras personliga mål och livsstilar påverkar deras sökbeteende och 

vilka faktorer de söker efter i en utbildning och därför har vi med teorin om ”personliga mål” 

från Angulo, Albena och Rialp (2010). Kommentarer och omdömen på Facebook är viktiga 

både när de söker utbildning och därför använder vi oss av teorin som förklarar vilken roll 

kommentarer har. Teorin om kundvärde använder vi för att förstå vilket kundvärde de olika 

skolorna förmedlar via sina budskap och som kan påverka hur studenter väljer utbildning. Vi 

kommer utveckla och förklara var och en av dessa och hur de kommer användas för att dra 

mening ur vårt material under varsin rubrik nedan.  

Figur 2  

Hur teorierna vi kommer använda oss av hör ihop. 

4.1 Köpbeteende 

Den blå rutan i Figur 2 visar hur beslutsprocessen inför ett köp går till. Vi har valt att 

fokusera på framförallt andra steget om ”information search” och sökbeteendet på internet 

eftersom vi endast studerar de budskap som finns på Facebook. Första stadiet handlar om att 

konsumenten uppmärksammar ett behov. I det här stadiet kan företag och organisationer, 

eller högskolor som vårt exempel kommer utgå ifrån, påverka mottagaren genom att finnas 

Kundvärde 

Personliga mål 

och livsstilar 

1. Need 
recognition/problem 
awareness 
 

2. Information search 
 

3. Evaluation of 
alternatives 
 

4. Purchase 
 

5. Post-evaluation of 
decision 

Sökbeteende 

på internet 

Kommentarer på 

sociala 

medier/nätverk 
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synlig genom marknadsföring. Steg två innebär intensiv informationssökning av studenten 

och då även på internet som vi kommer gå igenom grundligt under rubriken ”sökbeteende på 

Internet”. Det är den delen av teorin som vi kan använda oss av på vårt material. I tredje 

steget utvärderas alternativen studenten hittat, man ser till omdömen och kommentarer på 

sociala medier som är en viktig del i beslutsprocessen för studenter. Ett par skolor granskas 

mer noggrant. Här kan det vara antingen högt engagemang eller lågt som spelar roll i hur 

intensiv informationssökningen är och det beror på en rad olika variabler. I steg fyra 

genomförs köpet. I sista steget utvärderas köpet vilket innebär att de återigen gör 

informationssökning för att bekräfta att det var ett bra köp (Fahy & Jobber, 2012). Alla delar 

är viktiga inom studentrekrytering, även under den tidsperioden när man har valt är det 

viktigt att högskolorna kommunicerar budskap om trygghet och andra variabler som är 

viktiga för studenter då de fortfarande har möjlighet att välja att inte fortsätta sin ansökan till 

högskolan/universitetet.  

4.2 Sökbeteende på internet 

Enligt Fahy och Jobber (2012) finns det tre sätt som konsumenter eller presumtiva köpare 

söker information på genom Internet. Det är först och främst informationsökning på 

hemsidan där man finner produkten. Här vill de ha detaljinformation och undersöka alla 

aspekter med den. Om intresse kvarstår för produkten kollar den presumtiva köparen vidare 

på jämförande webbsidor, vilket i vårt fall kan kännetecknas av studyinsweden.se, 

universityadmissions.se eller andra jämförande webbsidor. När de presumtiva 

konsumenterna kommit lite längre i sitt sökande besöker de webbsidor där konsumenter 

lämnat en kommentar, omdöme eller utvärdering av produkten/tjänsten. Det kan exempelvis 

vara tripadvisor.se för resor och restauranger (Fahy & Jobber, 2012). I sista steget är det 

alltså andras omdömen och utvärderingar som spelar stor roll. 

4.3 Personliga mål och livsstilar  

Angulo, Albena och Rialps (2010) resultat om personlighetstyper i artikeln “A market 

segmentation approach for higher education based on rational and emotional factors” 

använder vi som teori för att hjälpa oss förklara delen i analysverktyget som vi kallar för 

“Personliga mål”.  

Fahy och Jobber, 2012 har även de en teori (från Young & Rubicam) som beskriver sju olika 

livsstilar som påverkar människors val. De baseras på hur livet ser ut i förhållande till dess 

aktiviteter, intressen och åsikter men också på deras tro, värderingar och demografiska 

karaktärer. Dessa sju olika livsstilar finns även representerade i en annan variant av Angulo, 

Albena och Rialp (2010) som appliceras på studenters beslutsfattande utifrån livsstilar. Det 

är dessa vi väljer att kalla personliga mål och som finns med i analysverktyget. Det har visat 

http://studyinsweden.se/
https://www.universityadmissions.se/intl/start
http://tripadvisor.se/
https://www.facebook.com/hashtag/chalmersstudentambassador?source=feed_text&story_id=896497850403638
https://www.facebook.com/hashtag/chalmersstudentambassador?source=feed_text&story_id=896497850403638
https://www.facebook.com/hashtag/chalmersstudentambassador?source=feed_text&story_id=896497850403638
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sig vara en viktig faktor som influerar hur studenter väljer högskola/universitet och därför 

kommer vi också ägna dessa en lite större del av analysen. Alla delar i analysen är viktiga 

men denna del av verktyget är den som på bäst sätt kan visa vilka budskap som kan påverka 

olika typer av människor. I den återfinns också många av de andra faktorerna som vi letat 

efter genom analysverktyget. De flesta av dessa faktorer har vi tagit hänsyn till när vi gjorde 

vårt analysverktyg. Vissa är för svåra för att mäta och har därför inte ingått i vårt 

analysverktyg. 

 Rational factors Emotional factors Emotional goals 

The independent Strategic alliances 
Image 

Independent. Be able to 
manage on ones own. 
Enjoy oneself 

Self-confident 

The entrepreneur Strategic alliances. 
Academic and Career 
opportunities 

Enchance economic 
status and welfare 

Entrepreneur. Focused 
on self development 

The rational Quality and high 
standard 

Be a great professional. 
Improve quality of life 

- 

The dreamer Image quality and high 
standard cost 

Longing for improving 
oneself. Least focused 
on being able to manage 
on one´s own. 

- 

The hard worker Infrastructure and 
physical facilities/ cost 

Improve economic 
welfare. Achieve 
personal goals. 

Professional 

The emotional Infrastructure and 
physical facilities. 
Academic and career 
opportunities. Image 

Help parents out. 
Achieve personal goals 

Recognized 

 

Figur 3 ANGULOS PERSONLIGHETSTYPER (Angulo, Albena och Rialps, 2010, s.72) 

4.4 Costumer Relationship Marketing (CRM) 

När ett företag ska marknadsföra sig behöver de på något sätt särskilja sig från sina 

konkurrenter. Att förmedla och leverera ett kundvärde är nyckeln till att bygga ett 

framgångsrikt varumärke och företag. Kundvärde beskriver de såhär: ”Costumer value = 

Perceived value -  perceived sacrifice” (s.6). Kundvärde är alltså det uppfattade värdet för 

produkten/tjänsten - (minus) vad kunden uppfattar sig betala/ge upp för att få detta värdet. 

De menar också att marknadsföring är att lyckas leverera värde till kunden mot en vinst och 

definierar marknadsföring på följande sätt: ”Marketing is the delivery of value to the 

customers at a profit” (s. 9).  
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Prisvärde Billigast på marknaden, eller uppfattas som billigast 

Prestationsvärde Den bästa produkten på marknaden, eller som 
uppfattas som bäst 

Emotionellt värde Produkt som ger något mer än en produkt, kan 
stärka självkänslan eller som på annat sätt har ett 
personligt värde 

Relations värde Bygger på förtroende, kunden vill vara trogen 
varumärket. 

Figur 4 FYRA TYPER AV KUNDVÄRDE 

 

Det finns fyra typer av kundvärde enligt Fahy och Jobber (2012). Dessa faktorer är pris, 

prestation, emotionellt värde och relationer. Det emotionella värdet är det som är svårast för 

varumärken att lyckas med och att differentiera sig genom. Det kan till exempel vara bilar 

som är lika på många aspekter. Volvos bilar har marknadsfört sig som säkrast på marknaden 

även om de i realiteten inte är någon skillnad i säkerhet mellan Volvo och andra bilar. De har 

lyckats att marknadsföra sig som säkrast och har därför en kundgrupp som föredrar Volvos 

bilar framför andra. Det relationella värdet är det som anses viktigast att ha för företag om än 

svårast att skapa. Det innebär att företaget har ”fans” eller trogna kunder som har en relation 

med varumärket och därför inte kan tänka sig att välja något annat eftersom de tycker att de 

får så mycket i utbyte genom att ha en relation med företaget. Det företag kan göra för att 

skaffa sig trogna kunder är att man tar till vara på de som är nöjda och använder sig av dem i 

kampanjer och andra varumärkesbyggande händelser. Relationsvärdet är framförallt kopplat 

till serviceföretag men används nu av alla typer av företag. Det innebär att företaget lär känna 

kunden och interagerar med dem med jämna mellanrum. Ett av dessa fyra värden kan en 

organisation vara ledande inom men det är svårt att vara det på två områden. Fahy och 

Jobber (2012) menar att relationsvärdet är det starkaste typen av värde att ha för en 

organisation då det innebär att kunden kan ge företaget viktig information om målgruppen 

och kunden genom dialog. 

4.5 Emotionellt värde – det mjuka värdet  

Emotion skapas av flera komponenter. ”The full human impact of emotions is only realized 

when they are sensed, when they become feelings and when those feelings are felt. That is 

where they become known, with the assistance of consciousness”. Det är den här aspekten av 

emotion som rör oss. Alla människor upplever emotion. Emotion förstås bäst genom teorin 

”the affect program theory”. Det är sex grundläggande och primära emotioner. Det är 

överraskning, ilska, rädsla, avsky, sorg och glädje. Dessa beröringsprogram är gamla och 
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oberoende av kulturer. Detta är viktigt för att det betyder att när någon känner en primär 

emotion så kommer det att vara samma emotion för alla, oavsett sociala situationer eller 

kulturer. (Elliott & Percy, 2007) 

Det finns också så kallade sekundära eller sociala emotioner. De är påverkade av kulturella 

scheman och är en del av sociala konstruktioner och föreställningar av emotion. Viktigt att 

veta är att dessa skiljer sig mellan kulturer beroende på hur kulturen påverkar den 

psykologiska utvecklingen. Det är därför det är viktigt att förstå den sociala och kulturella 

situationen inom det område där ett varumärke kommuniceras. Det kommer vara det som 

påverkar hur ett varumärke utvärderas och hur emotioner ska styra hur konsumenter tänker 

när de ser ett varumärke. (Elliott & Percy, 2007) 

4.6 Kombination av text och bild 

För att se vilka budskap respektive högskola sänder ut ligger inte i att göra en kvalitativ 

bildanalys för att tyda bildernas implicita budskap. Vi tror att bilderna som de laddat upp på 

högskolornas Facebooksidor inte i första hand har som syfte att ge ett implicit budskap till 

mottagarna utan är istället där för att de vill visa upp något. Vi har därför valt att analysera 

samspelet mellan eller kombinationen av text och bild och vad det samspelet kan göra för att 

påverka studenterna i deras val av framtida lärosäte.  

Om man kombinerar text och bild kan man berätta saker som endera inte kunnat klara av på 

egenhand. Effekten blir alltså att man förstärker budskapet. Text och bild har också olika 

tempon. Vi stannar längre vid texten än bilden eftersom att läsa är en omständlig procedur. 

En bild har däremot förmågan att gå in och beröra andra skikt hos betraktaren än vad ord 

kan. Det visuella minnet är oftast bättre hos de flesta än det verbala. Men följden blir att 

kombinationen av dessa två skapar den bästa inlärnings- och minneseffekt. Cirka tio procent 

av det vi har läst finns kvar i minnet efter tre dagar och cirka tjugo procent finns kvar av det 

vi har tittat på, men hela sjuttio procent finns kvar av ett budskap i både text och bild. 

(Bergström, 2015) 

4.7 Förankrings- och reläteori 

Det finns två sätt för att skapa effektivt samspel mellan text och bild. Förankrings- respektive 

reläteori. Den första går ut på att text och bild förankras i varandra. De visar och säger 

samma sak och utvidgar därmed inte betydelsen på något sätt. Den andra är ett relä som kan 

skicka iväg ström åt olika håll och blir då ett starkt budskap. Det betyder att text och bild 

säger olika saker och ger då en utvecklad betydelse åt budskapet. Ett exempel är serier där 

pratbubblan och teckningen är lika viktiga men bidrar med olika betydelser. Detta ger ett 

starkt budskap. (Bergström, 2015) 
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I förankringsteori råder harmoni. Harmoni mellan text och bild passar främst när 

mottagaren är motiverad att ta emot ett budskap. Till exempel som bruksanvisningar, 

manualer och läromedel. Harmonin fungerar inte när mottagaren är omotiverad inför den 

invasion av budskap mottagaren dagligen ställs inför. Mottagaren får snabbt utan 

ansträngning ihop det övertydliga budskapet så det räcker och blir över. Detta gör 

mottagaren passiv. Därmed krävs disharmoni som knyter an till reläteorin. Att text och bild 

inte säger samma sak. Glappet mellan text och bild blir till en kommunikativ kraft. Det gäller 

att inte berätta så mycket som möjligt utan så litet som möjligt. Ju mer sändaren tar bort ju 

mer lägger mottagaren till. Mottagaren fyller i utifrån den begränsade informationen, får 

kanske en aha-upplevelse, förstår kedjan, drar en slutsats, får den bekräftad, blir belönad och 

känner sig därmed både begåvad och berikad. (Bergström, 2015)  
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5 Metod och material 
Mycket forskning vi har hittat är intervjuer med studenter för att ta reda på fenomenet om 

hur studenter väljer lärosäte utomlands. Vi har valt att titta på vilket budskap studenter tar 

till sig när de är inne på sociala medier. Eftersom ingen har gjort detta med sociala medier 

tidigare har vi själva skapat ett analysverktyg. Utifrån analysverktyget har vi gjort en 

innehållsanalys på materialet för att se om de variabler vi söker i materialet finns där och i så 

fall hur de uppenbarar sig.  

Facebook valde vi att analysera just för att det är ett socialt medium och har makt att påverka 

sin publik eftersom det är socialt. Högskolornas budskap via Facebook borde vara att påverka 

sin publik att välja att studera just vid deras lärosäte och inte vid något annat lärosäte på 

grund av den stora konkurrens som råder i Sverige. Deras mål borde alltså vara att övertyga 

mottagaren. 

5.1 Varför jämföra KTH och Chalmers? 

Fallet vi har valt att studera är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Chalmers Tekniska 

Högskola (Chalmers) därför att de är lika i många avseenden och för att det därför är troligt 

att presumtiva studenter väljer att jämföra dessa skolor för att komma fram till vilken de ska 

välja. Att de är lika gör vår analys än mer intressant. De behöver då också sticka ut på ett 

emotionellt sätt i deras kommunikation och inte bara rationellt som vi sett i tidigare 

forskning.  

Vill man studera en teknisk utbildning är det KTH och Chalmers som rankas högst i Sverige. 

På världsrankningen World University Ranking rankas KTH på plats nummer 92 och 

Chalmers rankas under plats 132 (Top Universities, u.å.a). KTH har 60 internationella 

masterprogram med undervisning på engelska medan Chalmers har 40 stycken. De har 

ungefär samma utbildningar och de är båda ledande inom forskning. Stockholm är rankat på 

plats 24 i världen av alla städer att studera i, och det är den staden som är högst rankad i 

Sverige (Top Universities, u.å.b). Göteborg ligger på plats 54 i den rankingen. KTH har 

däremot fler studenter. De har cirka 15000 (6,9 studenter/personal) medan Chalmers har 

cirka 9700 studenter (5,7 studenter/personal). Båda högskolorna grundades på 1820-talet 

vilket innebär att de båda är anrika högskolor. Vi väljer att studera Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) och Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers) därför att de är lika i många 

avseenden och för att det därför är troligt att presumtiva studenter väljer att titta på båda 

dessa skolor för att jämföra vilken av dem de ska välja. Att de är lika gör vår analys än mer 

intressant. De behöver då också sticka ut på ett emotionellt sätt i deras kommunikation och 

inte bara rationellt. Framförallt Chalmers som innehar en lägre rankning än Kungliga 

Tekniska Högskolan, vilket kan vara en viktig faktor för en stor del av studenterna. 
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5.2 Varför på Facebook? 

Vi har valt att studera fallet genom materialet som finns på Facebooksidorna KTH 

International Student (Facebook, u.å.a) och Next stop Chalmers (Facebook, u.å.b) för att det 

bäst hjälper oss att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte, vilket är att förstå vilka 

rationella och emotionella värden man som internationell student möts av i sökandet efter en 

högre utbildning. De internationella sidorna kan vi se är specifikt riktade mot internationella 

studenter som vi ämnar undersöka. 

Vi har valt att analysera ett material på totalt 16 analysenheter där åtta är från respektive 

skola. Materialet vi studerat och analyserat består av Facebookinlägg som innehåller text på 

engelska plus en bild. Vi har valt att göra så därför att bilden i samspel med text har möjlighet 

att påverka mottagaren på olika sätt och därför att de flesta inlägg som publiceras på 

respektive skola innehåller både text och ett visuellt element. Vi har i största möjliga mån 

använt oss av material publicerat av högskolan själv, alltså inte delat material från andra 

organisationer och hemsidor. Skillnaden mellan de båda ligger i att Chalmers Next Stop har 

masterstudenter som sin målgrupp och KTH har internationella studenter i allmänhet, alltså 

de som har studerat innan eller de som söker en första utbildning på högskola eller 

universitet. Vi har anledning att tro att dessa sidor är till för studentrekrytering och att 

presumtiva studenter tittar på dessa sidor innan de söker utbildning. Chalmers har 14872 

personer som gillar sidan (hämtad 15/12-15) och KTH har 33287 personer som gillar sidan 

(15/12-15). KTH har alltså nästan dubbelt så många som gillar dem än vad Chalmers har. Det 

kan ha att göra med att Chalmers enbart riktar sig mot studenter som söker en 

masterutbildning medan KTH kommunicerar mot både grund- och masterstudenter 

(Facebook, u.å.a).  

5.2.1 Tidsaspekten 
Inläggen är publicerade mellan den 19 november fram till och med den 14 december då vi 

började analysera vårt material. Tidsperioden då materialet lades upp på Facebook är 

strategiskt utvalt då det under den perioden är öppet för anmälan till alla högskolor och 

universitet i Sverige. Ansökningsperioden öppnar den 16 oktober och stänger den 15 januari 

och då ska alla studenter ha gjort sitt val (University Admissions, 2015).  Vi antar därför att 

det är mer trafik på högskolornas webbplatser och dess sociala medier under den tiden just 

för att studenter söker information om utbildning i Sverige under den tidsperioden.  

5.3 Analysverktyg 

I sin beslutsfattandeprocess genomgår studenten många val, vissa rationella och andra 

emotionella. Dessa val har tidigare forskning visat är i stort sett lika över hela världen men 

olika faktorer spelar olika stor roll beroende på var studenter befinner sig i livet eller var hen 
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är uppväxt. Vårt resultat kan peka mot vilka typer av studenter som har större chans att söka 

sig till ena högskolan framför den andra. Det vi har försökt göra är att sätta oss in i hur dessa 

studenter som söker till Chalmers eller KTH kan uppfatta dess likheter och skillnader och 

därefter kunna göra val utefter de rationella och emotionella faktorer som studenten behöver. 

Analysverktyget består av de rationella och emotionella värden som det är troligt att en 

student har i åtanke och letar efter när hen söker en framtida utbildning. Genom att använda 

oss av dessa variabler kan vi på så sätt få fram vilka budskap som en presumtiv student möter 

när de besöker respektive högskola och Facebooksida.  

I vårt analysverktyg har vi tagit inspiration från Dahari och Abdul (2011) men lagt till 

aspekter som forskning visat påverkar studenter i valet av högre utbildning. Vi använder oss 

av begrepp som vi hittat i olika studier om vad som påverkar blivande studenters val av skola 

utomlands för att se om vårt material kommunicerar ut dem. Analysverktyget är även en 

textanalys som går ut på att ställa frågor till materialet. Genom att vi ställer specifika frågor 

hjälper det oss att få ut information och mening ur texter som annars är svåra att få ut något 

konkret av bara genom att titta på det. I ett relativt tidigt stadie testade/verifierade vi 

analysverktyget genom att prova det på vårt material. Därefter reviderade vi det och fick ner 

våra från början elva analysenheter till nuvarande sju. Flera analysenheter är en 

sammansättning av några av de variabler som vi hade från början som egna analysenheter. 

De vi valt att ta bort var antingen för abstrakta för att mäta eller inte nödvändiga utifrån våra 

frågeställningar. Vi har även valt bort ett par aspekter som bara blivit bekräftade av en 

studie.   

Rationella värden 
 

Kvalitét Innehåller texten kvalitetsbegrepp om lärare, miljöer och 
utbildning? Hur beskriver den det? 
Innehåller texten budskap om internationell och nationell ranking 
och ackrediteringar?  
Står det i texten att betygen fungerar utomlands? Beskriver 
texten någon typ av internationell kontakt som visar att de är 
välkända utomlands eller har samarbeten utomlands. 
Beskriver texten vilka program de har eller att de har unika 
program eller experter som föreläsare?* 

Akademiska- och 
Karriärmöjligheter 

Vad säger texten om karriärmöjligheter, akademiska möjligheter 
och exempelvis fadderföretag? 
Finns det möjlighet till jobb under studietiden? Vad säger texten 
om välbetalda jobb efter studietiden? Har texten med alumner 
som har lyckats i sin karriär? 

Ekonomi Vad säger texten om kostnader? Är det dyrt/billigt att bo i 
Sverige? Skriver de något om levnadskostnad och studieavgift 
eller möjlighet att få stipendium? 
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*Unika program säljer, men när programmen blir efterfrågade och finns på fler ställen så 
behöver de särskilja sig på annat sätt. Prominence innebär att skolan tar in experter inom fältet 
som föreläsare (Dahari, Abduh, 2011) 

Vilka emotionella budskap/värden kommunicerar respektive högskola ut externt mot 

internationella parter på sin Facebook? 

Emotionella värden 
 

Miljöer  Hur beskriver texten miljöer och platser? Hur beskriver den ljud, 
färger och dofter? Beskriver texten platser på ett exotiskt eller 
romantiskt sätt? Hur beskrivs känslan av att vara där? OBS: även 
ett rationellt värde.  

Personliga mål och 
attribut 

Hur beskriver texten att mottagaren kan utvecklas och uppnå: 
personliga mål? Beskriver texten något som styrker att du kan bli 
oberoende, ha kul, stärka ekonomisk status och välfärd, förbättra 
livskvalitet, förbättra sig själv, klara av personliga mål eller hjälpa 
föräldrar? 

Grundläggande 
Emotioner utan 
kulturella betingelser. 

Hur beskriver texten de grundläggande emotionerna som inte 
påverkas av kulturella betingelser? Hur avvänder de dem? 
(överraskning, ilska, rädsla, avsky, sorg och glädje, avsky) 

Narrativ Hur använder texten sig av människor och historier? 
Hur skapar texten möjlighet för läsaren att visualisera att de 
befinner sig där? 
Hur beskriver texten de akademiska sidorna av studentlivet? 
Hur beskriver texten sociala sidor av studentlivet? 
Hur skapar texten en känsla av värme och trygghet för 
mottagaren? 

 

5.4 Innehållsanalys 

Metoden vi använt är en kvalitativ innehållsanalys där vi först tittat på texten i sin helhet för 

att få en känsla av vilket huvudbudskap texten förmedlar och vilket som är dess 

meningsbärande enheter. Sen har vi med hjälp av analysverktygets frågor kunnat plocka ut 

de fraser och meningar som är relevanta utifrån syftet med undersökningen. Vi har 

analyserat en enhetsfråga i taget. Exempelvis analysverktyget kvalité på samtliga inlägg innan 

vi gått vidare och gjort likadant med de andra i tur och ordning. Här kan vi till exempel se att 

Shabai He som studerar på KTH uttrycker kvalité genom att berätta “In my perspective of 

view, KTH offers not only academic environment to explore science but it also provides a 

wide range of opportunities to get in contact and work in the industry through seminars, 

conferences and other events.” 
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Efter att vi samlat in samtliga meningsbärande enheter som svarar på analysverktygets frågor 

har vi läst igenom det insamlade materialet noggrant för att se vilka budskap respektive 

högskola sänder. Vi har också tittat vilka budskap som inte finns representerade för att till 

slut se i vilka kategorier, och hur, de olika skolorna skiljer sig åt och liknar varandra i sitt sätt 

att kommunicera mot presumtiva internationella studenter. När vi samlat in allt material har 

vi analyserat det ur teorier från tidigare forskning och sedan diskuterat vad vi hittat. Detta 

har vi gjort för att ta reda på om högskolorna kommunicerar ut de budskap som studenter vill 

veta, för att i så fall kunna påverka deras val av institut. 

Vår studie har fokuserat på det manifesta materialet som är det tydliga och uppenbara och 

inte det dolda, latenta. Enligt Granheim och Lundman (2004) är det viktigt att fokusera på 

det ena. Eftersom vi även analyserar texten som helhet kan vi inte undgå att även ta i 

beaktning de latenta budskapen vi ser som svarar på analysverktygets frågeställningar något 

som även Grundheim och Lundman anser oundvikligt. 

5.5 Metoddiskussion 

5.5.1 Forskningsetiska ställningstaganden 
I vår rapport har vi valt att skriva personernas namn så som de omnämns på respektive 

Facebooksida vilket oftast är med för- och efternamn. Enligt forskningsetik måste alla 

personer som deltar själva godkänna att bli omnämnda med namn i undersökningar (Olsson, 

2008). Vi har valt att nämna både förnamn och efternamn på personerna eftersom de redan 

godkänt att lämna ut sina namn på KTH och Chalmers sociala medium. Alla har lika stor 

möjlighet som vi att kolla upp namnen och därför ansåg vi det inte nödvändigt att censurera 

personerna. Samma argument gäller här även för bildanalysen. 

5.5.2 Validitet 
Vi har gått efter analysverktyget och har analyserat det som ska analyseras. Eftersom vi 

gjorde en testanalys ökar det trovärdigheten på vår analys, på grund av att vi hade 

erfarenheter av den första gången vi analyserade.  

Kritik angående val av studieobjekt kan finnas eftersom studiematerialen har olika 

målgrupper som de riktar sig mot och målgrupperna kan då kan ha olika anledningar att söka 

till högskola/universitet. De som söker en masterutbildning kan ha andra förutsättningar och 

andra aspekter de tittar efter när de söker utbildning (Chen, 2008). Vi anser därför att det är 

viktigt att visa att det finns skillnader mellan masterstudenter och de som ska studera en 

grundutbildning för att kunna redovisa ett giltigt resultat. Nackdelen med att välja dessa 

internationella sidor framför huvudsidan är att det inte är självklart att studenter som söker 

utbildning via sociala medier länkas direkt till dessa sidor, Men vi tror att det är vad 

respektive administratör kan tänka sig ha som mål, just för att kunna använda den som en 
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kanal för studentrekrytering. Att de olika sidorna har olika antal ”likes” på Facebooksidan ser 

vi inte som ett problem eftersom det är samma oavsett hur många som ser inlägget. 

5.5.3 reliabilitet 
Vi har med vår förförståelse försökt att vara så objektiva som möjligt försökt samla in och 

bearbeta materialet på ett systematiskt och hederligt sätt som möjligt. Men eftersom vi har 

skapat ett eget analysverktyg kan det vara så att vi har lagt in egna värderingar i insamlandet 

och analyserandet av informationen. Det är en aspekt ingen forskning kan undgå då det är 

svårt att vara fullständigt fri från egna värderingar i kvalitativa analyser (Booth, Colomb & 

Williams, 2004).  

Vi har så långt det går försökt att hålla våra begrepp i analysverktyget på en nivå där 

kulturella skillnader inte ska spela någon roll för hur budskapet uppfattas. För att hålla oss 

subjektiva mot vårt analysmaterial har vi använt begrepp som anses kulturellt obetingade 

oavsett kulturell bakgrund som exempelvis emotioner som glädje, överraskning och sorg. Vi 

kan inte heller ta hänsyn till kultur eftersom vi inte vet vem som läser Facebookinläggen eller 

var i världen de kommer ifrån. Som till exempel att de flesta studenter som studerar på KTH 

och Chalmers kommer från Asien och då framför allt från Kina (Uka, u.å.). Vi vill förklara att 

vi förstår att Kina inte har tillgång till Facebook på samma sätt som många andra länder har 

på grund av sina lagar. 

5.5.4 Generaliserbarhet 
”Generalsering innebär att man drar slutsatser från något vi vet till något vi inte vet” (Östbye 

& Larsson, 2004). 

Vi har analyserat inlägg som är publicerade den perioden anmälan är öppen för studenter att 

söka till högskolor och universitet i Sverige. Vi har använt oss av åtta enheter på varje 

lärosäte och gjort slutsatser av det som har dokumenterats. Slutsatserna har kopplats med 

teorier som är hämtade över hela världen och vi har använt de attribut som studenter över 

hela världen har gemensamt när de söker utbildning. Men det är svårare att generalisera en 

kvalitativ studie och därför tror vi att våra 16 analysenheter antagligen inte räcker för att göra 

en generalisering av det vi har analyserat. 
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6 Analys/resultatredovisning 
Analys-och resultatredovisningen kommer att gå till på följande sätt: Först kommer vi 

beskriva vilka rationella budskap och värden som vi har sett att KTH sänder ut via sin 

Facebook för att sedan göra likadant med Chalmers. Därefter fortsätter vi med att redovisa 

för vilka emotionella budskap och värden KTH och sedan Chalmers har kommunicerat under 

tidsperioden som vi har samlat in material ifrån. Som punkt tre kommer vi visa de likheter vi 

ser mellan KTH och Chalmers kommunikation på sociala medier, en variabel i taget. Till sist 

kommer vi att visa de olikheter vi ser mellan KTH och Chalmers kommunikation. Därefter 

har vi en resultatdiskussion där vi redovisar för resultatet vi sett i sin helhet och kopplar det 

med tidigare forskning om hur studenter tänker när de väljer högskola/universitet och hur 

deras kommunikation kan spela roll för antalet studenter som söker sig till ett visst lärosäte 

framför ett annat.  

6.1 Rationella värden: Kungliga Tekniska Högskolan 

6.1.1 Kvalité 

Kvalitét Innehåller texten kvalitetsbegrepp om lärare, miljöer och utbildning? Hur 
beskriver den det? 
Innehåller texten budskap om internationell och nationell ranking och 
ackrediteringar?  
Står det i texten att betygen fungerar utomlands? Beskriver texten någon typ av 
internationell kontakt som visar att de är välkända utomlands eller har 
samarbeten utomlands. 
Beskriver texten vilka program de har eller att de har unika program eller 
experter som föreläsare? 

 

Shabai He som studerar på KTH uttrycker kvalité när hon berättar: “In my perspective of 

view, KTH offers not only academic environment to explore science but it also provides a 

wide range of opportunities to get in contact and work in the industry through seminars, 

conferences and other events.” Hon tycker alltså att det är en bra akademisk miljö där det 

erbjuds möjligheter att komma i kontakt med och upptäcka forskningsfältet genom 

seminarium, konferenser och andra event. 

 

Det är också kvalité när lärare och elever är motiverade. Det är något som Jannis Dickman 

kommunicerar ut: “Today, I find myself studying at KTH alongside motivated students and 

motivating teachers. [..] Individuals from different countries and with many backgrounds 

work together and introduce their particular features. At university, this brings up new ideas 

and perceptions[…]”. Han säger också att när människor med olika bakgrund jobbar ihop 

dyker det upp nya idéer och uppfattningar vilket visar prov på kvalité. 
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När KTH kommunicerar ut att de har vunnit pris för hållbarhet visar det en kvalité på skolan: 

“We're pretty proud of our campus already, and it's getting even better!” “Campus plans earn 

international sustainability award” “ KTH won the International Sustainable Campus…”  

6.1.2 Karriär 

Akademiska- och 
Karriärmöjligheter 

Vad säger texten om karriärmöjligheter, akademiska möjligheter 
och exempelvis fadderföretag? 
Finns det möjlighet till jobb under studietiden? Vad säger texten 
om välbetalda jobb efter studietiden? Har texten med alumner 
som har lyckats i sin karriär? 

 

Shabai He på KTH beskriver att man kan få kontakt med rätt personer när man studerar på 

KTH: “In my perspective of view, KTH offers not only academic environment to explore 

science but it also provides a wide range of opportunities to get in contact and work in the 

industry through seminars, conferences and other events” Det är något som såklart hjälper 

studenterna i sina framtida karriärer.  

6.1.3 Ekonomi 

Ekonomi Vad säger texten om kostnader? Är det dyrt/billigt att bo i Sverige? Skriver de 
något om levnadskostnad och studieavgift eller möjlighet att få stipendium? 

 

På KTH finns det inget budskap som sänder ut värden om ekonomi.  

6.2 Rationella värden: Chalmers Tekniska Högskola 

6.2.1 Kvalité 

Kvalitét Innehåller texten kvalitetsbegrepp om lärare, miljöer och utbildning? Hur 
beskriver den det? 
Innehåller texten budskap om internationell och nationell ranking och 
ackrediteringar?  
Står det i texten att betygen fungerar utomlands? Beskriver texten någon typ av 
internationell kontakt som visar att de är välkända utomlands eller har 
samarbeten utomlands. 
Beskriver texten vilka program de har eller att de har unika program eller 
experter som föreläsare? 

 

Chalmers kommunicerar ut kvalité genom budskap om event och händelser: “Learn how to 

measure and monitor the Earth´s water and ice masses to deepen your understanding of 

global change”. De visar att de har kvalitét genom att de har kurser inom trendiga ämnen 
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som också kan påvisa att de kommunicerar ut “prominence”. Unika program säljer, men när 

programmen blir efterfrågade och finns på fler ställen så behöver de särskilja sig på annat 

sätt. (Dahari, Abduh, 2011). 

Chalmers ser sig själva som ett av de bästa universiteten i Sverige och skriver också ut det på 

sin Facebooksida: “Why not study your Master's Programme for free at Chalmers, one of the 

best universites in Sweden?”. 

De tipsar också om en tävling man kan vara med i: “Explore Sweden in the Chalmers Global 

Challenge, and win a trip to the country of innovation and cutting-edge technology: Sweden.” 

Man beskriver alltså Sverige på ett sätt som får det att framstå som framstående inom teknik 

och innovation. Det kan påverka studenter att välja Sverige framför andra länder och om 

Chalmers använder mycket av dessa begrepp framför känslor kanske det lockar dit dem som 

har dessa rationella värden som viktiga. 

6.2.2 Karriär 

Akademiska- och 
Karriärmöjligheter 

Vad säger texten om karriärmöjligheter, akademiska möjligheter 
och exempelvis fadderföretag? 
Finns det möjlighet till jobb under studietiden? Vad säger texten 
om välbetalda jobb efter studietiden? Har texten med alumner 
som har lyckats i sin karriär? 

 

Ett exempel när det kommer till karriärmöjligheter är att de delar ut ett stipendium till en 

amerikansk student som får ta sig till Dallas och ta emot detta med resan betald av Chalmers. 

Detta är helt klart en karriärmöjlighet eftersom ett stipendium kan vara en viktig rationell 

faktor för att komma till landet.  

 

Här förklarar Emma från Thailand vad hon ser när hon tänker på Chalmers: "When I look at 

Chalmers, I see possibilities, alternatives, and opportunities that Chalmers and its 

community can give." Hon ser alltså möjligheter i sin karriär och det kommuniceras ut på ett 

bra sätt på Facebooksidan. 

6.2.3 Ekonomi 

Ekonomi Vad säger texten om kostnader? Är det dyrt/billigt att bo i Sverige? Skriver de 
något om levnadskostnad och studieavgift eller möjlighet att få stipendium? 

 

Ett stipendium går också inom ekonomi. Chalmers nämner det i form av information om att 

de som innehar ett US-medborgarskap kan söka ett stipendie för att studera på Chalmers.  
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“Tired of accumulating student loans? Why not study your Master's Programme for free at 

Chalmers, one of the best universities in Sweden? The US Friends of Chalmers Scholarship: 

One scholarship will be awarded in 2016 to a student with US citizenship. The scholarship 

comprises a full tuition fee waiver and is funded by the Chalmers alumni organization, US 

Friends of Chalmers.” Man får alltså möjligheten att få ett gratis stipendium på ett 

masterprogram vid Chalmers. För vissa studenter är det viktigt att få ett stipendium medan 

det kan vara mindre viktigt för andra (Chen, 2008).  

6.3 Emotionella värden: Kungliga Tekniska Högskolan 

6.3.1 Miljöer 

Miljöer  Hur beskriver texten miljöer och platser? Hur beskriver den ljud, färger och 
dofter? Beskriver texten platser på ett exotiskt eller romantiskt sätt? Hur beskrivs 
känslan av att vara där? OBS: även ett rationellt värde.  

 

Bilderna på Kungliga tekniska högskolan är nästintill identiska i sitt sätt att visas. De 

föreställer människor med någon slags utomhusmiljö i bakgrunden. Det finns en bild där inte 

någon människa är med och den bilden handlar om att KTH har fått pris i arkitektur. Det 

råder harmoni i alla bilder, vilket innebär att bilden och texten visar eller handlar om samma 

sak. På KTH är det generellt många berättelser och i dessa berättar studenterna en personlig 

historia, ofta vad de gillar med Stockholm och högskolan. Det som beskrivs är oftast 

Stockholms miljöer och omgivningar på ett sätt som kan generera emotionella känslor. Ett 

exempel är när Nishita Vegi förklarar vad hon tycker om högskolan: “KTH is an amazing 

place, Stockholm is even more beautiful than I imagined, you can possibly never get tired of 

it.” 

Shabai He förklarar att hon har rest i många olika länder och städer i Europa men att hon har 

kommit fram till att Sverige är ett av de mest vackra ställena och speciellt Stockholm. Hon 

förklarar att hon ser Stadshuset och Gamla Stan framför sig när hon inte är i Stockholm och 

vi kan se att de sänder ut budskap som visar både på romantik och att det är exotiskt: 

“Six years ago, while I was studying at University of Gävle, I visited Stockholm 

for the first time, as I explored the city with my friends, I hoped the day would 

never end. That was it, I had fallen in love with this place. As I travelled back, 

sights of city hall and old town at night kept rolling out in front of me. Later, I 

got a job in Göteborg, which is on the other side of Sweden (west coast), but that 

peaceful picture of Stockholm was stored in my memory, and finally drove me 

to come here for my Masters. All in all, for all these European countries I have 

been to, Sweden is one of the most beautiful places.” 
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Nästa text är också narrativ och här beskrivs känslan av att vara i Stockholm hos Abudarda 

Zaman Khan: “Stockholm has allowed me to explore my carefree fun loving side as well. 

Exploring Stockholm at Friday nights has always turned out to be an adventure for me, 

wandering in the city with no one around and often winding up in weird places! [..] To sum it 

up Stockholm is a crazy place to be but it has made me fall in love with itself.” Här försöker 

texten förklara att det är romantiskt att en fredagskväll bara gå runt i Stockholm och inte veta 

vart kvällen leder. Att Stockholm är ett “galet ställe” kan anses både positivt och negativt 

beroende på vilka konnotationer man får. 

I ett annat inlägg förklarar texten att Stockholm domineras av blå och gröna områden. Oli W. 

Knieps förklarar att det var en självklarhet för honom att välja Stockholm av den 

anledningen. Att måla upp miljön genom att nämna färger kan vara ett sett som gör att 

studenter visualiserar att de befinner sig på platsen."Enjoying mild climate especially in cities 

dominated by green and blue areas, choosing to live in Stockholm would always be quite a 

no-brainer for me.”  

  

Förutom intervjuer förmedlar KTH också emotionell miljö när de lägger upp bild och text om 

Luciatåget: “Come celebrate Lucia, the Swedish festival of lights, at the library on Friday 

morning!” I själva texten kan man få en emotionell känsla när man läser “The swedish 

festival of lights.” På bilden syns tjejer klädda i vita klänningar med ljus i håret gåendes 

genom en mörk korridor. 

6.3.2 Personliga mål och attribut 

Personliga 
mål och 
attribut 

Hur beskriver texten att mottagaren kan utvecklas och uppnå personliga 
mål? Beskriver texten något som styrker att du kan bli oberoende, ha kul, 
stärka ekonomisk status och välfärd, förbättra livskvalitet, förbättra sig 
själv, klara av personliga mål och hjälpa föräldrar? 

 

Abudarda Zaman Khan är från Indien och studerar ett masterprogram. Han kommunicerar i 

sin text att målet är att utvecklas och bli en bättre person. Det påvisar han genom citatet: 

“But apart from studies, Stockholm has allowed me to explore my carefree fun loving side as 

well.” Han fortsätter “The best part about moving to half way across the world is that you get 

a chance to start it all over again. It’s like a blank page to write upon, you get to redefine 

ourselves and emerge as a better version of ourself.”  

Nishita Vegi beskriver att hon älskar att resa och att hon ville se Europa, vilket hon nu 

faktiskt har gjort. ”I did go on a road trip to the Atlantic Ocean Road, and that was 

unforgettable.” 

https://www.facebook.com/Abudardazkhan
https://www.facebook.com/Abudardazkhan
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Att man kan ha kul om man studerar vid KTH är ett budskap som kommuniceras ut flera 

gånger av studenterna. Något som Oliver Knieps kommunicerar ut här: “– and in the time 

between the lectures, it reveals adventures! As an international student, I am yet to discover 

this unknown country ”  

Även Abudarda Zaman Khan beskriver att det är kul i Stockholm: “Exploring Stockholm at 

Friday nights has always turned out to be an adventure for me [...]”. 

6.3.3 Grundläggande emotioner utan kulturella betingelser 

Grundläggande Emotioner 
utan kulturella betingelser. 

Hur beskriver texten de grundläggande emotionerna som inte 
påverkas av kulturella betingelser? Hur avvänder de dem? 
(överraskning, ilska, rädsla, avsky, sorg och glädje, avsky) 

 

Vi har hittat två emotioner utan kulturella betingelser på KTH. Dessa är överraskning och 

glädje. Vi hittar glädje i den första berättelsen av Nishita Vegi: “My brother and I use to look 

up about the new place, read about it and start packing anticipating the new adventure 

ahead, which was really exciting and so much fun.” I nästa citat blir hon också överraskad: 

“But luckily, once I reached here, I found my ‘home away from home’, and friends who are 

actually like a family to me, and suddenly everything again became exciting like every time.” 

Glädje uttrycks också av Abudarda Zaman Khan: “Not to sound too cheesy, but taking up 

studies at KTH has been one of the best decisions I ever made!” Khan uttrycker också 

överraskning när han förklarar att han gillar att studera på KTH: “A good thing here is that I 

am enjoying the studies as well (something I never did before).” 

Jannis Dickman uttrycker överraskning när han berättar om den akademiska kvarten;“Until 

my first week at KTH, I was convinced the "academic quarter" was a fairytale – never had I 

experienced it at any of the universities I studied at. The English Wiki page even refers to 

KTH as an example, so it definitely exists here, and is urgently needed when having classes in 

Kista.” 

6.3.4 Narrativ  

Narrativ Hur använder texten sig av människor och historier? 
Hur skapar texten möjlighet för läsaren att visualisera att de befinner sig där? 
Hur beskriver texten de akademiska sidorna av studentlivet? 
Hur beskriver texten sociala sidor av studentlivet? 
Hur skapar texten en känsla av värme och trygghet för mottagaren? 
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Vi kan se att de flesta inlägg som vi analyserat från KTH använder sig av narrativ i form av en 

student som berättar något personligt. Narrativ används för att skapa en känsla av trygghet 

och fungerar som ett sätt att kommunicera ut både emotionella och rationella betingelser, 

dessutom brukar man lita på människors åsikter innan man fattar ett beslut. 

Det finns flera element i Nishita Vegis text som passar in i de emotionella aspekterna vi tittar 

på i analysen. Narrativ är en av de aspekter som skolorna skiljer sig åt i sin kommunikation. 

Nishita beskriver: “But luckily, once I reached here, I found my ‘home away from home’, and 

friends who are actually like a family to me, and suddenly everything again became exciting 

like every time. KTH is an amazing place, Stockholm is even more beautiful than I imagined, 

you can possibly never get tired of it.” Här kan vi urskilja en känsla av trygghet och värme 

som kan hjälpa studenter att bli motiverade och trygga i sitt beslut. 

Nästa text är också skriven som narrativ. Shabai He säger bland annat detta om sin 

upplevelse: “As I explored the city with my friends, I hoped the day would never end. That 

was it, I had fallen in love with this place” Här nämns ordet kärlek, det inger en känsla av 

både trygghet och värme. Hon fortsätter: “[…] but that peaceful picture of Stockholm was 

stored in my memory, and finally drove me to come here for my Masters.” Här skildras också 

både trygghet och värme. 

Shabai He säger budskap som påvisar de akademiska sidorna av studentlivet genom att visa 

att der akademisk livet är tryggt och att skolan är bra: “In my perspective of view, KTH offers 

not only academic environment to explore science but it also provides a wide range of 

opportunities to get in contact and work in the industry through seminars, conferences and 

other events. The classes have been also quite interactive, Not knowing the right answer is ok, 

but not knowing the right question is a problem!” 

Sociala sidor av studentlivet kan vi se i ett par inlägg och här är ett exempel. Det är ett citat 

från en student som berättar om en festival som heter Diwali som han har firat i sitt hemland 

och även här får möjlighet att fira det med nyfunna vänner: “We celebrated this Diwali with 

our Swedish and Italian friends, the people I hadn’t imagined to have met a year ago.” skapar 

trygghet eftersom han har lyckats hitta vänner som han kan fira sin högtid tillsammans med, 

något han inte förväntade sig eller trodde för ett år sedan. 

Att hitta vänner är en trygghet och det är som vi kan se i citaten ovan två inlägg som beskrivet 

just att hitta vänner. “We celebrated this Diwali with our Swedish and Italian friends, the 

people I hadn’t imagined to have met a year ago.” och “[...] friends who are actually like a 

family to me [...].” 
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Bilderna är det som gör inläggen visuella, förutom ett par inlägg som beskriver färger för att 

mottagaren ska kunna visualisera att de befinner sig där. Även här är det harmoni mellan 

bild och textinnehåll.  

6.4 Emotionella värden: Chalmers Tekniska Högskola 

6.4.1 Miljöer 

Miljöer  Hur beskriver texten miljöer och platser? Hur beskriver den ljud, färger och 
dofter? Beskriver texten platser på ett exotiskt eller romantiskt sätt? Hur beskrivs 
känslan av att vara där? OBS: även ett rationellt värde.  

 
Chalmers har kortare texter än KTH vilket gör att det finns mindre plats för 

miljöbeskrivningar. Chalmers kommunicerar ut miljö framförallt via sina bilder där de visar 

inom- och utomhusmiljöer och i många bilder förekommer Chalmers logga. Ett exempel är 

bilden de har lagt upp på skylten som visar Chalmers skola, med en stigande sol i 

bakgrunden. Texten som lyder är “December Sunrise”. Här sänds budskapen om en 

emotionell känsla av hur det kan se ut när man tar sig till skolan en tidig morgon. 

Chalmers också ett inlägg som beskriver att det är en studentambassadör som berättar om 

Chalmers studentkår. Citatet beskriver Chalmers och dess omgivning på ett sätt som får det 

att uppfattas som vackert och spännande, speciellt på grund av ordvalen: ”..makes sure you 

find all those beautiful reasons in and around our campus to have a brilliant experience 

during our stay in Chalmers.” 

6.4.2 Personliga mål och attribut 

Personliga 
mål och 
attribut 

Hur beskriver texten att mottagaren kan utvecklas och uppnå personliga 
mål? Beskriver texten något som styrker att du kan bli oberoende, ha kul, 
stärka ekonomisk status och välfärd, förbättra livskvalitet, förbättra sig 
själv, klara av personliga mål och hjälpa föräldrar? 

 

Chalmers har inte lika mycket berättelser som KTH och därför har vi också mindre material 

att analysera men det är inte bara i berättelser som dessa budskap kan finnas. Citat från 

studenter och Ivos inlägg på Chalmers Facebooksida är ett exempel på ett personligt mål eller 

attibut som uppfylls: "I feel like having entered my personal time machine of networking and 

knowledge. Step on board and welcome to the future!" Han beskriver att han har förverkligat 

ett personligt mål och att han har lyckats nå sina mål tidigare än han hade kunnat föreställa 

sig. Det ger konnotationen att om man går på Chalmers utvecklas man. “Networking and 

knowledge” som Ivo också skriver handlar om att han kan förbättra sig själv och utvecklas. 
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Det andra tydliga exemplet för de som vill utveckla sig själva kan man utläsa från Emmas 

inlägg där citatet lyder: "When I look at Chalmers, I see possibilities, alternatives, and 

opportunities that Chalmers and its community can give." 

6.4.3 Grundläggande Emotioner utan kulturella betingelser. 

Grundläggande Emotioner 
utan kulturella betingelser. 

Hur beskriver texten de grundläggande emotionerna som inte 
påverkas av kulturella betingelser? Hur avvänder de dem? 
(överraskning, ilska, rädsla, avsky, sorg och glädje, avsky) 

 

Vi har hittat rädsla, glädje och överraskning på Chalmers Facebooksida. Exempel på rädsla är 

att man skriver om miljöhotet: “Global warming. Rising sea levels. Droughts. Flooding. The 

melting of the polar ice caps” Ett annat exempel är att man tar upp studielån, något som 

många studenter har lite ångest över: “Tired of accumulating student loans?” Det är också en 

viss rädsla när de lägger ut information om jobbintervjuer: “Today is the seminare 

“PREPARE FOR A JOB INTERVIEW”. 

En soluppgång är något som vi antar kan vara positivt för majoriteten av människor. Som 

inlägget “December Sunrise”. Soluppgång kan frambringa en känsla av glädje. Ivo får med 

både glädje och överraskning när han beskriver sin studietid: "I feel like having entered my 

personal time machine of networking and knowledge. Step on board and welcome to the 

future!" Att han är överraskad över att hans nätverkande och kunnande har gått snabbare än 

vad han trott och att han är glad över detta. 

6.4.4 Narrativ  

Narrativ Hur använder texten sig av människor och historier? 
Hur skapar texten möjlighet för läsaren att visualisera att de befinner sig där? 
Hur beskriver texten de akademiska sidorna av studentlivet? 
Hur beskriver texten sociala sidor av studentlivet? 
Hur skapar texten en känsla av värme och trygghet för mottagaren? 

 

Chalmers använder sig av narrativ genom att skriva korta citat som hänvisar en vidare till att 

läsa hela artikeln på deras hemsida. Ett exempel är när Ivo berättar om sin personliga resa:"I 

feel like having entered my personal time machine of networking and knowledge. Step on 

board and welcome to the future!" De använder citaten om hans historia för att göra läsaren 

intresserad och det gör texten narrativ. 

Texten beskriver sociala och akademiska sidor av studentlivet, vilket är narrativt. Emma från 

Thailand är studentambassadör och gör detta: "When I look at Chalmers, I see possibilities, 

alternatives, and opportunities that Chalmers and its community can give."  Möjligheter och 
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gemenskap är vad som kommuniceras ut här. Hon försöker nå andra studenter genom att 

övertyga dem om att man har bra förutsättningar för att lyckas både i det akademiska livet 

och i den sociala gemenskapen på Chalmers. 

I nästa inlägg sänds budskapet om vad Chalmers Student Union gör för de studerande på 

Chalmers. Det är studentambassadör Mrinalini som är med i studentkåren som 

kommunicerar ut texten: “Chalmers Student Union makes sure we find all those beautiful 

reasons in and around our campus to have a brilliant experience during our stay in 

Chalmers.” Hon kommunicerar alltså ut att studentkåren finns för studenterna och det 

skapar trygghet och värme för studenter på skolan och kommunicerar ut budskap om de 

sociala sidorna av studentlivet. 

6.5 Likheter mellan KTH och Chalmers budskap 

Här följer de mest framstående likheter som vi har sett i materialet efter att vi har analyserat 

det genom vårt analysverktyg.  

6.5.1 Rationella budskap 
Vi fann inte många likheter i hur de båda skolorna kommunicerade ut rationella budskap. 

Båda skolorna har kommunicerat ut inom analysverktygets del kvalité är att de har events, 

konferenser eller seminarier som studenter kan gå på. Det är också en likhet när Chalmers 

skriver att man har chansen att vinna en tävling för att utforska Sverige. Ett inlägg på 

Chalmers beskriver att Sverige är ledande inom hållbarhet. KTH skriver att deras campus har 

vunnit ett pris i hållbarhet. Shabai He beskriver att hon ser möjligheter i sin karriär med att 

studera på KTH och det gör också Emma från Thailand. Båda skriver “I see possibilities”. 

6.5.2 Emotionella budskap 
Något budskap som de är framförallt är lika i är att de har bilder som visar både skola och 

utomhusmiljöer. Det finns också studenter som beskriver miljön i text på båda skolorna. På 

Chalmers säger Mrinalini: makes sure you find all those beautiful reasons in and around our 

campus” vilket finns på KTH också som till exmempel Oli W.Knieps som säger “Enjoying 

mild climate especially in cities dominated by green and blue areas.” På KTH finns dock fler 

exempel av detta. 
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"I feel like having entered my personal time machine of networking and knowledge. Step on 

board and welcome to the future!" Ivo beskriver hur han har lyckats med sina mål tidigare än 

han hade kunnat föreställa sig, Det ger konnotationerna att om man går på Chalmers 

utvecklas man. Networking and knowledge handlar i högsta grad om att han kan “bli en 

bättre professionell, förbättra sig själv och utvecklas. Här kan även knytas till att han 

förbättrar livskvalitét och förbättrar sig själv (lära sig nätverka) men kanske också för att 

stärka ekonomisk status och välfärd.   

De båda skolorna har samma innehåll om de akademiska sidorna av studentlivet och 

beskriver även ett par personliga mål som kan uppfyllas: “In my perspective of view, KTH 

offers not only academic environment to explore science but it also provides a wide range of 

opportunities to get in contact and work in the industry through seminars, conferences and 

other events. The classes have been also quite interactive, Not knowing the right answer is ok, 

but not knowing the right question is a problem” (Utveckla sig själv, bara en bra 

professionell). Det andra tydliga exemplet för dem som vill utveckla sig själva kan man utläsa 

från Emmas inlägg där citatet lyder "When I look at Chalmers, I see possibilities, alternatives, 

and opportunities that Chalmers and its community can give." Emma från Thailand. 

Både KTH och Chalmers uttrycker glädje och överraskning. Ivo på Chalmers uttrycker glädje 

över när han skriver att han har gått in i sin “personliga tidsmaskin” och Abudarda Zaman 

Khan säger att börja studera på KTH är det bästa beslutet han någonsin har tagit. 

Den likheten vi kan se när vi analyserar utefter analysverktyget narrativ är att de båda 

använder historier och citat som gör att presumtiva studenter skulle kunna få en känsla för 

just den skolan. Exempelvis Abudarda studerar Master Program in Embedded Systems. Han 

kommer från Delhi och berättar i inlägget om hans tid som student vid KTH. Han beskriver 

tydligt att hans val att börja studera vid KTH är det bästa han gjort: “A good thing here is that 

I am enjoying the studies as well (something I never did before).” Här ser vi de både de 

akademiska sidorna av studentlivet och hur det är att studera vid KTH. “Projects and Labs 

are quite engaging, meeting up with friends for discussing a project in a conference room 

sure seems fancy!” Även studentambassadör Emma från Thailand som nu studerar på 
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Chalmers uttycker detta:"When I look at Chalmers, I see possibilities, alternatives, and 

opportunities that Chalmers and its community can give. “Meet 

#chalmersstudentambassador Emma from Thailand”. 

6.6 Olikheter mellan KTH och Chalmers budskap 

Här följer de mest framstående olikheter som vi har sett i materialet efter att vi har 

analyserat det genom vårt analysverktyg. 

6.6.1 Rationella budskap 
Något som vi noterade är att det finns skillnader i hur de kommunicerar ut kvalité. KTH 

kommunicerar ut mycket av sin kvalité i intervjuer med studenterna. I stort sett alla narrativa 

berättelser de kommunicerar ut berättar om kvalité på KTH, exempelvis Oliver Kniep: 

“Luckily, one of Europe’s most renowned universities for ICT and EE happens to be at the 

same place!” och en annan student skriver “The best decision I´ve made”. Det enda de 

kommunicerade ut via studenter var att de hade vunnit ett pris i hållbarhet. Chalmers har 

använt sig av en annan metod när de beskriver kvalité. Chalmers är själva avsändare av 

budskap som beskriver events och där de lyfter fram sig själva och Sverige på ett framstående 

sätt. De skriver: “Why not study your Master's Programme for free at Chalmers, one of the 

best universites in Sweden?” och de skriver att Sverige är framstående inom teknik och 

innovation: “[…] and win a trip to the country of innovation and cutting-edge technology: 

Sweden.” De skriver också ut att de har tävlingar, stipendium och seminarium vilket inte 

KTH har publicerat något om. 

På analysverktyget karriär hittar vi att skillnaderna är liknande de på kvalité. KTH har en 

person som beskriver att det finns karriärmöjligheter på KTH medan Chalmers beskriver 

karriärmöjligheter när de i ett inlägg skriver om ett stipendium som studenter kan vinna. En 

presumtiv student får åka till Dallas i USA och får resan betald av Chalmers. Vi hittade inget 

på KTHs sida som kommunicerade ut ekonomi men på Chalmers frågar man om de är trötta 

på studielån: “Tired of accumulating student loans? Why not study your Master's Programme 

for free at Chalmers, one of the best universities in Sweden?” Vi hittar inget om personliga 

mål och attribut hos Chalmers medan vi har flera studenter på KTH som tar upp vad KTH 

erbjuder för de personliga målen men också för att ha kul. Framförallt att det är kul är något 

som KTH:s studenter berättar om. “in the time between the lectures, it reveals adventures” 

och “Exploring Stockholm at Friday nights has always turned out to be an adventure for 

me[...]”. Chalmers använder sig ofta av strategin att ha skolans namn i bilden, vilket också är 

deras.  
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Chalmers bildspråk 

6.6.2 Emotionella budskap 
En skillnad vi kan se är att Chalmers kommunicerar de primära emotionerna utan kulturella 

betingelser.  Chalmers sänder budskap som förmedlar rädsla i tre inlägg medan KTH inte 

nämner några negativa emotioner. KTH kommunicerar ut glädje i många inlägg medan 

Chalmers gör det i ett par. Här är ett exempel från KTH: “Not to sound too cheesy, but taking 

up studies at KTH has been one of the best decisions I ever made!” Vad Chalmers gör 

annorlunda är att de sänder ut emotioner om rädsla. De skriver till exempel om miljöhot och 

studielån. Det kan även frambringa en känsla av rädsla när de skriver om att man kan öva på 

jobbintervjuer.ed of accumulating student loans? Why not study your Master's Programme 

for free at Chalmers, one of the best universities in Sweden?  

KTH har mycket som tar upp miljö i sin kommunikation. I berättelserna förklarar de flesta 

studenterna hur vackert Stockholm är och de målar upp bilder som läsaren kan ta till sig. De 

berättar även om saker de har gjort och händelser som har skett när de har vandrat igenom 

Stockholms miljöer. Chalmers har kortare texter än KTH vilket gör att det finns mindre plats 

för miljöbeskrivningar. De har ett citat från en student om miljö och de har en bild på en sol 

som går upp en decembermorgon. KTH har en bild till varje narrativ berättelse och bilderna 

är nästan identiska. Det är personen i fråga som fotograferas i någon slags utomhusmiljö. 

Chalmers har också bilder men det är fler bilder på events utan människor i.  

Vi hittar inget om personliga mål och attribut hos Chalmers medan vi har flera studenter på 

KTH som tar upp vad KTH erbjuder när det kommer till de personliga målen. Då är det 

framförallt att det är kul som KTH:s studenter berättar om. “In the time between the lectures, 

it reveals adventures” och “Exploring Stockholm at Friday nights has always turned out to be 

an adventure for me [...]”.  

En skillnad vi kan se är att Chalmers kommunicerar ut de primära emotionerna utan 

kulturella betingelser. Chalmers sänder budskap som förmedlar rädsla i tre inlägg medan 

KTH inte nämner några negativa emotioner. KTH kommunicerar ut glädje i nästan alla 
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inlägg medan Chalmers gör det i ett par. Här är ett exempel från KTH: “Not to sound too 

cheesy, but taking up studies at KTH has been one of the best decisions I ever made!” Vad 

Chalmers gör annorlunda är att de sänder ut emotioner om rädsla. De skriver till exempel om 

miljöhot och studielån. Det kan även frambringa en känsla av rädsla när de skriver om att 

man kan öva på jobbintervjuer.  

KTH har långa berättelser som gör att läsaren fångas och känner en trygghet i att studera där. 

Ett exempel är:”But apart from studies, Stockholm has allowed me to explore my carefree fun 

loving side as well. Exploring Stockholm at Friday nights has always turned out to be an 

adventure for me, wandering in the city with no one around and often winding up in weird 

places! Once we took the wrong bus and ended up on the other side of Stockholm at 4 in the 

morning - that was a disaster. To sum it up Stockholm is a crazy place to be but it has made 

me fall in love with itself.” Ett annat exempel är: “Every time we moved, I learnt a new 

language, picked up traces of a new culture and on top of it many friends and memories, 

which made me who I am today.” ”And yes, I did go on a road trip to the Atlantic Ocean 

Road, an that was unforgettable. Although I do miss exploring places with my brother and 

plan to show him all the places I’ve discovered when he comes to see me in 

Summer."  Budskapet är relativt likt Chalmers men skillnaden är att Chalmers inte har några 

berättelser. Däremot har de små citat som ger ungefär samma känslor. Till exempel: 

“Chalmers Student Union makes sure we find all those beautiful reasons in and around our 

campus to have a brilliant experience during our stay in Chalmers” Chalmers kommunicerar 

ut värden som trygghet och gemenskap. Men det är helt klart KTH som har mest narrativa 

berättelser. 

 
 

https://www.chalmers.se/en/education/studying-at-Chalmers/Pages/students-union.aspx
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Skillnader i KTH och Chalmers narrativ 
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7 Resultatdiskussion  
Vår resultatdiskussion kommer gå till på följande sätt: Vi kommer börja med att diskutera 

hur de budskap som vi sett kan påverka hur studenter väljer utbildning genom att koppla 

budskapen med teorier vi använt. De skillnader och likheter vi sett i resultatet kopplas sedan 

ihop med teorier och vilken roll de kan spela i beslutsprocessen hos en internationell student 

som söker utbildning utomlands. 

7.1 Personliga mål och livstilar 

Genom att använda sig av narrativa texter i sådan hög utsträckning som KTH gör kan 

presumtiva studenter känna igen sig i de budskap om personliga mål som kommuniceras via 

Facebook. Att en person berättar i en narrativ text att de har nått sina personliga mål kan 

göra att mottagaren också tror sig kunna uppnå sina mål på den specifika skolan. KTH 

använder i sin kommunikation många budskap om att uppnå personliga mål. Det berättas 

med exempel som: ”I did go on a road trip to the Atlantic Ocean Road, and that was 

unforgettable.” som beskriver hur Nishita från Indien länge velat resa och nu fick chansen att 

göra det eftersom hon studerar vid KTH. Se kolumn tre i figur 2 för att se vilka emotionella 

faktorer som påverkar olika typer av livsstilar och personlighetstyper. Att KTH har fler 

budskap som förmedlar att man har kul och uppnår personliga mål kan göra att de studenter 

som är som personlighetstyperna the emotional, the hard worker och the independent som 

framförallt vill ha en rolig studenttid och uppfylla personliga mål kanske söker sig till KTH 

snarare än Chalmers. Chalmers attraherar snarare The entrepreneur eller the rational 

eftersom de kommunicerar ut budskap som tilltalar den typen av student. 

CRM 

Personliga mål 

och livsstilar 

1. Need 
recognition/problem 
awareness 
 

2. Information search 
 

3. Evaluation of 
alternatives 
 

4. Purchase 
 

5. Post-evaluation of 
decision 

Sökbeteende på 

internet 

Kommentarer på 

sociala 

medier/nätverk 
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7.2 Rationella faktorer  

Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola är de två tekniska skolor som 

rankas högst i Sverige och det är därför högst troligt att presumtiva studenter väljer mellan 

dessa två när de söker en teknisk utbildning i Sverige. De båda finns med på “QS World 

University Ranking” över universitet och högskolor och finns på listan över “Topp 100 

studentstäder”. KTH är rankad högst av skolorna på båda listorna. Tidigare forskning menar 

att de största särskiljande faktorer som påverkar hur studenter väljer högskola/universitet är 

vilka karriärmöjligheter som finns, skolans rykte och möjlighet till jobb efter examen (Teng, 

Khong & Chong, 2015; Tas & Erkin, 2012). Jobb- och karriärmöjligheter efter examen är 

rationella värden som båda högskolorna kommunicerat ut, om än Chalmers mer än KTH. 

Skolans rykte kan kopplas samman med ranking och ackreditering då de är mätverktyg för 

kvalité och en skola med bra rykte brukar även inneha hög ranking.  

 Rational factors Emotional factors Emotional goals 

The independent Strategic alliances 
Image 

Independent. Be able 

to manage on ones 

own. Enjoy oneself 

Self-confident 

The entrepreneur Strategic alliances. 

Academic and Career 

opportunities 

Enchance economic 

status and welfare 

Entrepreneur. Focused 

on self development 

The rational Quality and high 

standard 

Be a great 

professional. Improve 

quality of life 

- 

The dreamer Image quality and high 

standard cost 

Longing for improving 

oneself. Least focused 

on being able to 

manage on one´s own. 

- 

The hard worker Infrastructure and 

physical facilities/ cost 

Improve economic 

welfare. Achieve 

personal goals. 

Professional 
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Dahari och Abdul (2011) har kommit fram till att igenkända och högt rankade (amerikanska) 

universitet hör ihop med en bra utbildning vilket innebär konkurrenskraftiga karriärer och 

bra betalda jobb efter utbildningen. Detta gör att KTH har en viss fördel när studenter väljer 

mellan dessa två lärosäten just för att det är högre rankat och uppfyller därför flera av de 

rationella kriterier som studenter söker utbildning ut efter som vi kan se i figur 3 där de flesta 

har kriterier som innehåller de ovan nämna. Man ska inte längre bara studera för att få ett 

välbetalt jobb utan det är många olika faktorer som styr valet mot en ny utbildning (Chen, 

2008). I Angulos teori beror personlighetstypen på vilka anledningar man har för att välja 

högre lärosäte. Han ställer upp personlighetstyperna: Den självständiga, entreprenören, den 

rationella, drömmaren, den hårt arbetande och den emotionella. Alla dessa har olika 

anledningar till att välja lärosäte men de har alla rationella och emotionella beslutskriterier. 

Eftersom KTH är högre rankat än Chalmers behöver de inte kommunicera ut de rationella 

värdena lika mycket som Chalmers.  De kan i stället fokusera på emotionella värden och låta 

studenter berätta vad de tycker om att studera på KTH genom narrativa berättelser. 

Chalmers kan behöva kämpa mer för att attrahera studenter till deras lärosäte. I inläggen vi 

analyserat förekommer både budskap av emotionella och rationella slag. Eftersom Chalmers 

ligger steget efter KTH kan det tänkas att de tycker att de behöver kommunicera ut fler 

rationella budskap för att väga upp. Vi kan till exempel se att Chalmers skriver inlägg som 

“one of the best universities in Sweden” men också att de har unika kurser och program vilket 

är rationella värden som presumtiva studenter letar efter. KTH har få inlägg där de själva 

skriver att de är duktiga utan alla de budskapen kommer från studenter som själva berättar. 

Som till exempel: “Luckily, one of Europe’s most renowned universities for ICT and EE 

happens to be at the same place!”- Oliver W. Knieps.  

När vi skriver att ena skolan kan attrahera fler studenter innebär det inte att det är fler 

studenter som antas till skolan eftersom detta beror på hur många platser utbildningen 

tillhandahåller. Vi menar att fler ansökningar borde generera en högre mängd ansökningar 

från även bra studenter vilket kan öka kvalitén på utbildningen då de som kommer in har 

högre meriter med sig sen innan. Alla skolors önskan är att locka till sig de bästa studenterna.  

7.3 Emotionella faktorer 

Baserat på Angulo, Albena och Rialp’s (2010) teori om att de rationella värdena bara är 

toppen av isberget och att 95% av våra val görs omedvetet medan bara 5 % av alla val vi gör är 

högst medvetna. Det innebär att studenter framförallt väljer skola utifrån emotionella 

faktorer som personliga mål, önskningar och förväntningar (Angulo, Albena & Rialp, 2010). 

Författarna menar vidare att en framgångsrik studentrekrytering använder sig av både 

rationella faktorer och emotionella faktorer vilket båda skolorna gör om än KTH i mycket 
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högre utsträckning än Chalmers. Burns (2015) resultat visade att studenter lägger stor vikt 

vid att deras mål kan förverkligas och att det är en av faktorerna de tar hänsyn till när de 

söker utbildning utomlands. När en skola sänder fler budskap om att studenter kan uppnå 

sina mål så borde det vara en faktor som gör att fler studenter väljer den skolan framför 

någon annan.  

Burns studie (2015) refererar till en student som heter Jared som svarar på frågan om hur 

stor roll en students berättelse som innehåller emotionella värden spelar. Han svarar att: “A 

story is not something what will be the main reason I go somewhere [college]. If I was on the 

fence between one of there and another, reading, watching these, or looking at pictures and 

all the different things the campus has going on would push me in the direction because of 

the stories...I felt like I saw a happy ending in the videos when the students were talking 

about their school life (Jared)” (Burns, s 107, 2015). Studenterna i Burns studie återkommer 

till att de inte har andra studenters berättelser och emotionella faktorer som förstaval när de 

söker utbildning men att det är när de ser att ett urval av skolor som uppfyller de krav och 

rationella attribut som studenten värdesätter som de börjar kolla på narrativa berättelser. 

Jared berättar vidare att om det står och väger mellan två olika skolor då börjar han söka 

efter berättelser från studenter, bilder och olikheter av vad som sker på skolorna. 

Berättelserna skulle kunna få honom att se ett lyckligt slut på även hans studenttid. Burns 

(2015) menar att studenter vill se både sociala och akademiska sidor av studentlivet, vilket 

man gör hos båda skolorna om än mer hos KTH. 
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Olikheter i hur de visar narrativ och låter studenter berätta om sin erfarenhet av skolan. KTH har 

mycket längre texter och ett liknande sätt att visa upp vem det är som intervjuas  

7.4 Costumer Relationship Marketing: Kundvärde 

Skolors absoluta önskan är att locka till sig de bästa studenterna (Bélanger, Bali & Longden, 

2014) och då är det viktigt att deras kommunikation till presumtiva studenter sänder ut 

budskap som tilltalar de studenter som de vill ha vid sitt institut. Kanske ännu viktigare är att 

de budskap och löften som högskolan/universitetet sänder stämmer överens med 

verkligheten. Att det förväntade värdet uppnåddes (eller helst överträffades) och att de då får 

nöjda studenter. Nöjda studenter som ger bra omdömen, i enighet med tidigare studier som 

nämns under kapitlet om tidigare forskning samt Fahy och Jobber (2012), kan generera fler 

studenter som söker sig till skolan. Fler studenter som söker sig till ett lärosäte borde betyda 

att kvalitéten på studenterna som söker och kommer in ökar. För att locka till sig de bästa 

studenterna måste de särskilja sig från sina konkurrenter vilket man gör genom kundvärde. 

Enligt teorin om Costumer Relationship Marketing (CRM) kan kundvärde skapas genom att 

man är ledande inom en av kategorierna Pris, Prestation, Emotion eller Relation. Fahy och 

Jobber (2012) menar att relationsvärdet är det starkaste typen av värde att ha för en 

organisation då det innebär att kunden kan ge företaget viktig information om målgruppen 

och om kunden genom dialog.  Man använder sig av ”fans” eller tidigare nöjda kunder som 

teorin påstår sig kunna göra för att skapa lojala kunder. Att använda sig av nöjda 

konsumenter i sin marknadsföring är den effektivaste typen av marknadsföring enligt Fahy 

och jobber (2012). CRM innebär vidare att konsumenterna har ett band eller en relation med 

varumärket vilket gör att konsumenten återkommer igen och igen eftersom det är en del av 

personens image eller helt enkelt för att de har en relation på grund av något av de fyra 

värdena. När skolorna är lika behöver de skapa ett kundvärde som gör att studenten vill välja 

ena skolan framför den andra. 
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Chalmers sänder ut fler budskap som innehåller rationella värden så som kvalité, karriär, 

ekonomi och även prominence (att de är unika). Det kan göra att de finns eller vill vara inom 

kundvärdet Prestation vilket innebär att de håller högst kvalitét på marknaden och därför får 

de kunder som bryr sig mycket om vilken prestation de får (Fahy & Jobber, 2012). Kungliga 

Tekniska Högskolan sänder även de ut många kvalitéts begrepp som tilltalar eller uppfyller 

de rationella faktorerna som studenterna gör val ut efter men med mer fokus på kvalité i 

lärare, studiemiljöer och miljöer. Chalmers har mer fokus på kursutbud och 

karriärmöjligheter. 

Emotion är även det ett kundvärde som företag kan använda i sin marknadsföring för att 

kommunicera ut att de är bäst inom. Chalmers har få budskap som uppfyller de emotionella 

beslutsfaktorerna som studenter har medan KTH har många budskap med emotionellt 

innehåll. Detta hör också ihop med hur de använder sig av ambassadörer. KTH sänder ut 

budskap om att det är roligt att studera vid institutet och använder sig av målande 

miljöbeskrivningar. KTH sänder också ut många budskap om trygghet.  

Det är på grund av denna CRM-teori som vi påstår att det är i sista stadiet som de 

emotionella faktorerna i beslutsprocessen spelar sin roll. Även Angulo, Albena och Rialp 

(2010) föreslår också att högskolor/universitet borde använda sig av alumner eller nuvarande 

studenter för att kommunicera ut information som kan påverka de emotionella aspekterna i 

beslutsprocessen. I vår analys ser vi att både KTH och Chalmers använder sig av studenter i 

sin kommunikation mot presumtiva studenter. KTH:s långa inlägg som består av bild och 

text om och av en student kan vi se fungerar som en recension eller ett omdöme av KTH, 

Chalmers gör det i mindre utsträckning och i form av korta inlägg. Genom ambassadörer kan 

skolan skapa Relationsvärdet. Relationsvärdet använder sina ”fans” eller trogna kunder som 

har en relation med varumärket. Man använder sig av sina nöjda och kunder i kampanjer och 

andra varumärkesbyggande händelser, varumärket förstärks och kunden och företaget lär 

känna varandra. Att KTH väljer att ha studenter eller ”fans” som ambassadörer som utförligt 

berättar vad de tycker om skolan kan därför vara en vinnande approach eftersom 

konsumenter bevisligen ägnar stor uppmärksamhet på andra användares omdömen.  

 

7.5 Köpbeteende och sökbeteende på internet 

Syftet med att analysera budskap på sociala medier är för att sociala medier är ett av de nya 

verktyg som används mer och mer i studentrekrytering, säger en studie från 2015 (Galan, 

Lawley & Clements, 2015). Redan 2012 sades det att presumtiva studenter söker sig till 

sociala medier för att få en uppfattning av hur det är att studera på universitetet (Bélanger, 
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Bali & Longden, 2014). Teng, Chong och Klong (2015) påstår att företag inte längre kan välja 

om de vill finnas tillgängliga på sociala medier utan att det istället är nödvändigt för att 

överleva. Alla de som vill rekrytera studenter internationellt och nationellt måste finnas på 

sociala medier. Därför är det viktigt att vara medveten om vilken typ av kommunikation man 

som organisation förmedlar via hemsida, Facebook och andra webbaserade medium för att 

det kan ha effekter på antalet sökande studenter. Sociala medier kan användas både för att 

skapa relationer, ha en dialog med sina kunder och för att hålla sina medarbetare 

informerade (Bélanger, Bali & Longden, 2014). Det är viktigt att i studentrekryteringen skapa 

relationer och kommunicera ut sitt varumärke och image. Facebook ökar individers sociala 

kapital och underlättar för människor att hålla igång både sina svaga och starka relationer. 

Bridging är den svaga relationen och det inträffar när individer från olika bakgrunder skapar 

kontakt på sociala nätverk. Genom hålla en dialog med skolan och studenter som går där 

skapas kontakter mellan skola och student eller mellan student och student. Eftersom de som 

är intresserade av att börja studera redan finns på sociala medier och även söker sig till 

specifika sidor borde högskolor och universitet alltså kunna anpassa sina budskap till det 

som passar målgruppen så att studenten vill söka till deras utbildningar. 

Genom att länka till hemsidan har Chalmers en möjlighet att få mer trafik till sin hemsida där 

det finns den informationen en student kan tänkas vilja ha. Däremot riskerar de att inte lika 

många läser hela artikeln. Vårt resultat kan därför vara beroende av hur användarna väljer 

att använda sociala medier. Om de bara gör som vi, och inte klickar sig vidare så kommer de 

ta till sig samma budskap som det vi analyserar. Det kan vara så att de går in på Chalmers 

hemsida och då säger teorin “sökbeteende på internet” att studenter först och främst söker 

information på hemsidan för att få detaljinformation och undersöka alla aspekter med den. 

Om intresse kvarstår så kollar den presumtiva studenten vidare på andra sidor som till 

exempel studyinsweden.se och letar kommentarer från andra studenter. 

Det är många saker som spelar roll i informationssökandeprocessen, hur en presumtiv 

student söker information och vilka urvalskriterier studenten har. Vi har i denna studie inte 

tagit hänsyn till mottagarnas unika kriterier de har när de söker utbildning utan istället 

utgått ifrån tidigare forskning gjord runt om i världen. Vi har också utgått efter det resultat 

på kvalitativ och kvantitativ forskning på studenter som påverkar dem i valet av utbildning. 

Resultatet vi har kommit fram till visar vilka budskap som KTH och Chalmers sänder ut till 

presumtiva studenter i deras sökprocess när de väljer att titta på skolornas respektive 

Facebooksida. Huruvida de väljer att titta på kommentarer och hur kommentarerna kan 

påverka valet av utbildning har vi inte tagit hänsyn till vilket kan komma att påverka 

resultatet i empirin eftersom det visat sig vara en viktig del i beslutsprocessen. Vårt resultat 
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säger däremot något om vilka typer av studenter som kan tänka sig att söka till skolorna 

beroende på vilka personliga mål de har i samband med högskole/universitetsstudier. 

Vi anser att det viktigt att visa att det finns skillnader mellan masterstudenter och de som ska 

studera en grundutbildning för att kunna redovisa ett giltigt resultat. Masterstudenter har 

enligt Liang-Hsuan Chen(2008) andra faktorer och mål i åtanke när de söker utbildning i 

jämförelse med vad en student som söker en grundutbildning har. De som ska läsa en master 

tar beslut mer baserat på kostnader för utbildningen och levnadskostnader och de påverkas 

mindre av sociokulturella aspekter, alltså av familjers eller vänners tyckande och 

rekommendationer (Chen, 2008). De skillnader som finns i deras sätt att kommunicera kan 

ha att göra med att de som är ansvariga utgivare på Facebook har haft dessa skillnader i 

åtanke. Ekonomi är en sådan skillnad och det kan vara därför Chalmers väljer att skriva om 

ekonomi mer än KTH. Dock så riktar sig även KTH sig till masterstudenter. Som Angulo, 

Albena och Rialp (2010) påstår påverkas människor av emotioner utan att vara medvetna om 

det och därför borde det vara ett bättre sätt att kommunicera med emotioner och använda sig 

av varumärkesstrategier. 

7.6 Kultur och budskap 

I och med att människor kan mötas via sociala medier var de än befinner sig så finns det 

kulturella aspekter att förstå som vi menar att båda skolorna sköter på ett bra sätt. Ord, text 

och bild skapar mening, men hur det avkodas är kulturellt betingat. Det är viktigt att man 

förstår vilka människor som tar del av budskapen som sänds och hur det kan uppfattas hos 

mottagaren, detta för att kunna påverka mottagaren som man vill. Harmoni mellan text och 

bild passar främst när mottagaren är motiverad att ta emot ett budskap (Bergström, 2015). 

Om man har harmoni i text och bild blir det lättare för att förstå budskapet även om man har 

olika kulturella bakgrunder. Om vi tittar på reläteori och förankringsteori som handlar just 

om bild och text i harmoni/disharmoni så kan vi se att alla bilder och texter som Chalmers 

och KTH har publicerat är i harmoni. Om man har som syfte att göra reklam för ett 

varumärke säger teorin att disharmoni mellan bild och text är det bästa om man vill få 

människor att stanna upp och reflektera. Men när de som läser inläggen är från hela världen 

och har olika kulturer så krävs det just harmoni mellan text och bild för att locka fram de 

primära emotionerna som glädje, överraskning och ilska. Detta är något som båda skolorna 

har gjort.   
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8 Resultatsammanfattning och slutsatser 
Högskolorna har på grund av globala förändringar och slopandet av avgiftsfria program 2011 

stått inför nya utmaningar och behöver nu marknadsföra sig på nya marknader och hitta nya 

sätt för att överleva. En utbildning har blivit en produkt, en skola ett varumärke och för alla 

varumärken gäller samma sak: att anpassa produkten och budskapet efter sin mottagare. 

Konkurrensen som råder mellan olika utbildningar och lärosäten gör att skolorna behöver 

kommunicera på ett effektivt sätt och anpassa sitt varumärke så att det passar de presumtiva 

studenterna. Facebook och sociala medier har blivit en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till 

vid global studentrekrytering och rätt kommunikation på Facebook kan användas som 

strategiskt verktyg för att påverka antalet studenter som söker sig till lärosätet. 

Syftet var att göra en jämförande studie av två svenska högskolors internationella 

studentrekrytering via sociala medier. Detta skulle vi nå genom att undersöka vilka budskap 

som blivande internationella studenter möts av när de besöker Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) eller Chalmers Tekniska Högskolas Facebooksida. Detta gör vi därför att Facebook och 

sociala medier blir allt viktigare vid global studentrekrytering och kan påverka utfallet av 

antalet studenter som söker sig till lärosätet. 

Resultatet har gett oss följande svar på våra frågeställningar: 

• Vilka rationella budskap/värden kommunicerar Kungliga Tekniska Högskolan och 

Chalmers Tekniska Högskola ut externt mot internationella parter på respektive 

Facebooksidor? 

KTH sänder ut kvalitétsvärdet genom narrativa texter där studenter berättar om kvalitén de 

upplever om utbildningen, miljön och karriäraspekten. KTH kommunicerar inte ut något om 

ekonomi trots att det anses vara en viktig aspekt hos studenter. Chalmers kommunicerar ut 

flera viktiga rationella aspekter. Kvalité uttrycker de genom att skriva att de är “one of the 

best universities in Sweden”. De skriver om flera event som pågår på campus som kan öka 

studenters karriärmöjligheter. De kommunicerar också ut att de har unika kurser och att det 

finns möjlighet att få stipendium hos dem vilket anses viktigt hos vissa presumtiva studenter.  

• Vilka emotionella värden/budskap kommunicerar Kungliga Tekniska Högskolan och 

Chalmers ut externt mot internationella parter? 

KTH sänder budskap om att Stockholm och KTH är vackert, känslan av trygghet, att det går 

att få nya vänner och att det är kul att studera vid KTH. KTH sänder budskapen med hjälp av 

intervjuer med studenter som oftast uttrycker någon form av emotionell beslutsfaktor. 

Chalmers sänder budskap om möjligheter att utveckla sig själv och uppnå personliga 
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karriärmål, dels genom korta citat från studenter men oftast genom inlägg gjorda av 

Chalmers som organisation  

• I vilka avseenden är KTH och Chalmers budskap lika? 

KTH och Chalmers sänder lika många budskap av de rationella aspekterna. Chalmers med 

mer fokus på kvalité och karriärmöjligheter och KTH med mer fokus på kvalité på lärare, 

studiemiljöer och utbildning. Studenter från båda skolorna säger: “I see possibilities” och 

beskriver att det går att uppnå personliga mål. Båda skolorna använder sig av att intervjua 

studenter men med olika strategier. 

• I vilka avseenden är KTH och Chalmers budskap olika? 

Vårt resultat pekar mot att de studenter som har personlighetstyperna the emotional, the 

hard worker eller the independent som värdesätter att ha kul och att vara i fina miljöer under 

studietiden är mer troliga att välja KTH eftersom de sänder ut mer budskap om att studenter 

vid KTH har roligt än vad Chalmers gör. Chalmers är däremot bättre på att kommunicera ut 

rationella värden i de flesta delar av analysverktyget och kan tilltala de med 

personlighetstyperna the entrepreneur eller the rational. Chalmers differentierar sig genom 

att kommunicera ut kundvärdet Prestation medan KTH marknadsför sig genom Emotion 

eller Relation. Chalmers använder sig nästan inte av några emotionella aspekter för att 

övertala studenten att söka till dem och använder inte heller en blandning mellan sociala och 

akademiska sidor av studentlivet. När en students rationella värden uppfylls gör de val 

baserat på vad som känns bäst. KTH använder sig mycket av att kommunicera ut trygghet via 

studenter, vilket kan vara ett viktigt budskap för att övertala. KTH har fördelar i de rationella 

aspekterna genom att inneha en högre plats på världsrankingarna.  

• Hur skulle dessa budskap kunna påverka studenten i beslutsprocessen? 

Studenter söker efter information om utbildningar utomlands på sociala medier och de 

påverkas mycket av omdömen och andras kommentarer (Fahy & Jobber, 2012). Att KTH 

väljer att använda studenter eller ”fans” enligt CRM-teorin som utförligt berättar vad de 

tycker om skolan kan därför vara en vinnande metod eftersom konsumenter ägnar stor 

uppmärksamhet på andra användares omdömen innan de fattar ett beslut men också efter att 

köpet genomförts för att veta om det var ett bra eller dåligt val. Genom att veta vilka 

rationella och emotionella aspekter som motiverar studenter att söka en utbildning kan man 

anpassa och rikta sin kommunikation för att få dem att vilja studera på det specifika 

lärosätet. Inom marknadsföring kommuniceras ett kundvärde ut, antingen att man är 

ledande inom kategorin pris, prestation, emotion eller relation. Chalmers kommunicerar att 

de tillhör kategorin prestation medan KTH tillhör emotion. Emotionella värden är de 
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faktorer studenter tar hänsyn till efter att de rationella värdena uppfyllts. KTH 

kommunicerar emotion kanske för att de redan innehar ett par världsrankingar som visar på 

rationella värden. Chalmers behöver anstränga sig mer med att marknadsföra de rationella 

faktorerna, vilket de också gör. Eftersom KTH sänder budskap om både emotionella och 

rationella värden medan Chalmers sänder framförallt rationella har vi anledning att tro att 

KTH har större chans att få fler ansökande studenter då de som besöker Facebook får till sig 

fler budskap som uppfyller både emotionella och rationella värden. Enligt Angulo, Albena 

och Rialp (2010) baseras 95% av våra val på vad som känns bäst.  

Vår studie bidrar till att öka förståelsen för fenomenet om varför studenter väljer ett visst 

internationellt lärosäte framför ett annat och visar på att det går att mäta vilka budskap som 

sänds ut för att kunna påverka studenter i deras beslutsfattandeprocess. Vårt resultat kan 

användas av högskolor och universitet samt andra organisationer som vill ha en bättre 

förståelse för hur man kan använda kommunikation som strategiskt verktyg när man 

kommunicerar mot studenter via sociala medier. 

8.1 Förslag på vidare forskning  

Vi har i tidigare forskning hittat teorier om att andras kommentarer och betygsättning av 

skolor spelar roll för studenter när de ska fatta deras beslut. Vi skulle vilja se en studie som 

tar i beaktning all typ av information som skolor sänder ut för att se hur olika strategier av 

kommunikation får olika utfall och hur man kan använda sig av användargenererat material 

för att marknadsföra skolan. Det finns delade meningar om att marknadsföra en skola inom 

forskningsfältet och det vore spännande att se mer djupgående om hur studenterna påverkas 

av reklam om skolor samt deras attityd mot det. En fortsatt studie skulle också kunna studera 

hur kommentarer återspeglar det som respektive skola säger sig vara. 

Vi intresserar oss också för att KTH har valt att nämna miljöer relativt mycket i deras inlägg 

och hur skolor skulle kunna dra fördel av att marknadsföra både Sverige och staden. Kanske 

borde alla Sveriges högskolor och universitet samarbeta för att få en hög andel 

internationella studenter till Sverige i första hand tillsammans. 

Vi skulle vilja fördjupa den här studien genom att använda oss av Elaboration Likelihood 

Model (ELM) för att kunna påvisa om budskapen presumtiva studenter aktivt eller passivt tar 

till sig ger någon faktisk påverkan på student val. 
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9.1 Bilder 

Samtliga bilder kommer från respektive Facebooksida som finns i referenslistan ovan.  
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