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Abstract
The purpose of this study is to create a deeper understanding of how Swedish universities 
work with their marketing communication aimed at potential domestic students. The study 
focuses on how universities design and select channels for the marketing communication. A 
case study was conducted where four respondents from two Swedish universities were 
interviewed in order to generate empirical data. The results show that key factors for
marketing communication are uniformity, honesty and trustworthiness. The results suggest 
that marketing communication should focus on the student’s experiences of university life and 
being a student, rather than marketing the university’s core service; education. The results 
suggest further that universities should use channels that enable interaction. However, 
universities should also use channels that have the capacity to create awareness of the 
university and also provide links to the interactive channels supplied by the university. 
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1 Inledning
I detta inledande kapitel kommer vi först att ge en kort bakgrundsintroduktion till vårt 
ämnesval innan vi går över till att diskutera problemområdet för att sedan komma till vårt 
syfte och våra forskningsfrågor.

1.1 Bakgrund
Att bara för några årtionden sedan göra jämförelser mellan universitet och företag skulle ha 
varit chockerande; de ansågs vara tydligt åtskilda och inte ha mycket gemensamt eftersom 
utbildningsinstitutionernas mål var att utbilda och förmedla kunskap medan företagens mål
var att generera vinst (Kotler & Fox, 1995, s 4). Utbildningsinstitutioner menade att värdet av 
utbildning var uppenbart och att de som värdesatte utbildning på egen hand ansökte för att de 
efterfrågade exakt vad skolan erbjöd eller för att det inte fanns några andra alternativ; 
institutionerna ansåg att marknadsföring och rekryteringsstrategier inte behövdes (op cit s 11).

Under 1980-talet växte marknadsföring av högre utbildning1 fram som ett begrepp (Hayes, 
2007). Nedgångar i antalet potentiella studerande, ansökningar och finansiella donationer 
påminde utbildningsinstitutionerna om hur beroende de var av den marknad de tjänade 
(Kotler & Fox, 1995, s 5). Institutioner började upptäcka ändrade behov hos studerande, 
ändrade förväntningar i samhället och hårdare konkurrens från andra skolor om dels de 
studerande, dels om finansiella resurser (ibid). Som ett svar på detta började marknadsförings-
teorier och koncept, som visat sig framgångsrika inom affärsvärlden, att tillämpas av många 
universitet (Hemsley-Brown & Oplatka, 2006). Universiteten skickade ut kataloger och 
broschyrer, undersökte vilka olika målgrupper som fanns och deras specifika behov och
försökte skapa förståelse för studenters beslutsprocess av universitetsval (Kotler & Fox, 1995, 
s 11). De insåg också att man inte kan erbjuda alla program och vara det bästa alternativet för 
alla studenter utan istället specialisera sig och bli det bästa alternativet inom ett visst segment 
(ibid). Således införlivades marknadsföringsteoretiska begrepp som marknadskommunikation, 
segmentering, differentiering, marknadsundersökning och positionering i universitets-
administreringen.

Det rådde dock inte enighet kring effekterna av användandet av marknadsföringsstrategier
(Oplatka & Hemsley-Brown, 2004). Både lärare och administratörer beskrev marknadsföring 
som synonymt med försäljning, reklam, övertalning och vilseledande meddelanden och ansåg 
att marknadsföring inte var kompatibelt med utbildning (ibid). Det fanns också en uppfattning
och rädsla för att marknadsföring skulle inverka på akademiens karaktär och integritet (Hayes, 
2007). Denna studie kommer att undersöka hur universitet arbetar med sin marknadsföring. 
Med denna historiska beskrivning av hur marknadsföring av högre utbildning uppkom ska vi 
därför nu gå vidare till hur utvecklingen och användningen av marknadsföring inom 
universitet sett ut på senare år. 

1.2 Problemdiskussion
Förutsättningarna för att bedriva högskoleutbildning har allt mer närmat sig kommersiella 
villkor på en konkurrensutsatt marknad (Perzon, 1998, s 7). På grund av ökad konkurrens 
mellan universitet och ett, för blivande studenter, bredare utbud av både utbildningar och 
universitet att välja mellan har behovet av marknadsföring, differentiering och effektiva 
rekryteringsstrategier blivit en nödvändighet (Ivy, 2008; Perzon, 1998, s 8-9).
                                               
1 Högre utbildning är en direktöversättning av den engelska termen Higher education, vilket är utbildning på 
högskole- och universitetsnivå
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Universitet har dock använt sig av strategier som till största del är hämtade från marknads-
föringsfilosofier som används inom företagssektorn (Maringe, 2005). Marknadsföring av 
högre utbildning är fortfarande ett relativt outvecklat koncept i många delar av världen (ibid).
Hemsley-Brown och Oplatka (2006) delar uppfattningen att marknadsföring av högre 
utbildning är outvecklad och anser även att det inom området för forskning saknas teoretiska 
modeller som tar hänsyn till den speciella kontexten och karaktären hos högre utbildning. 
Författarna anser också att marknadsföring av högre utbildning har hämtat teoretiska och
empiriska referensramar från tjänstemarknadsföring, trots stora kontextuella skillnader mellan 
utbildningsinstitutioner och andra tjänsteorganisationer.

Flera forskare har ändå gjort studier kring hur marknadsföringsteorier från företagssektorn 
kan anpassas till universitetssektorn (Ivy, 2008; Maringe, 2005; Rindfleish, 2003). Maringe 
(2005) har identifierat tre tydliga problem inom marknadsföring av högre utbildning. För det 
första förekommer internt motstånd och negativa attityder inom universiteten mot marknads-
föring av utbildning. För det andra har universiteten misslyckats med att identifiera sig själva 
med en specifik produkt; det är oklart om högre utbildning primärt ska handla om forskning 
eller undervisning. För det tredje har universiteten misslyckats med att anpassa idén med 
marknadsföring inom ramen för utbildning, vilket både Maringe (2005) och Hemsley-Brown 
och Oplatka (2006) menar har resulterat i att man lånat teori och kunskap från företags-
sektorn. Maringe (2005) menar att universiteten måste förstå både de interna och externa 
miljöer som läroplanen är avsedd att utvecklas i, lyfta ut marknadsföringsaktiviteterna från en 
enskild avdelning i universitetet och integrera marknadsföringen i hela organisationen samt 
göra marknadsundersökningar för att identifiera vilka kunderna är och vad de har för behov.
Som ett ytterligare steg i att anpassa marknadsföringsteorier till universitetssektorn har Ivy 
(2008) ifrågasatt tjänstemarknadsföringens traditionella konkurrensmedel, de 7 P:na2, och 
dess giltighet och relevans för universitet. Författaren presenterar en ny marketing mix
anpassad till universitet, bestående av fyra nya särskiljande P:n, Premiums3, Prominence4, 
Prospectus5 och Programme6, tillsammans med tre traditionella, Promotion, People och
Price. Även Rindfleish (2003) har undersökt hur marknadsföringstekniker från företags-
sektorn kan anpassas till och användas inom högre utbildning. Hon menar att en kostnads-
effektiv metod är segmentering och profilering av segment, som kan användas för att 
identifiera och precisera olika studentmarknader, deras behov och potential, och matcha dessa 
med universitetets strategiska mål.

Som en följd av att marknadsföringsteorier inte är tillräckligt anpassade för högre utbildning 
är marknadskommunikation riktad till blivande studenter ofta identisk med marknads-
kommunikation riktad till vilka andra tjänsteföretagskunder som helst (Clayson & Haley, 
2005). Författarna menar att många universitet använder sig av kundmodeller för studenter. 
Enligt författarna finns en risk för att synen på studenter som kunder kan underminera 
studenternas ansvar för sitt eget lärande. Den kundorienterade filosofin att ”Kunden har alltid 
rätt” är inte rimlig i utbildningssammanhang (Eagle & Brennan, 2007). Clayson och Haley 
(2005) föreslår att utbildning istället ska ses som ett partnerskap mellan universitet, studenter 
och andra intressenter i samhället. Eagle och Brennan (2007) menar att relationen mellan 

                                               
2 Product, Price, Place, Promotion, People, Physical facilities och Processes (Ivy, 2008) 
3 Allt som ger ett erbjudande extra värde, t.ex möjlighet till boende, möjligheter till studentutbytesprogram och 
storlek på klasserna (Ivy, 2008)
4 Faktorer som universitetets image och status och den akademiska personalens rykte (Ivy, 2008)
5 Utbildningskataloger och adresserad information från universitetet (Ivy, 2008)
6 Utbud av utbildningsprogram och kurser (Ivy, 2008)



Inledning

3

student och universitet och båda parters rättigheter och skyldigheter måste tydliggöras. Att 
studenter är medvetna om vad de kan förvänta sig av utbildningen samt vad universitetet 
förväntar sig av studenterna är en viktig del att förmedla i marknadskommunikationen (ibid).

Hur potentiella studenter upplever marknadskommunikationen har blivit en allt viktigare 
faktor för universiteten att ta hänsyn till och som en följd har förmågan att skapa värde genom 
att bygga en lämplig image som studenten kan förstå och ta till sig blivit en kritisk framgångs-
faktor för universitet (Vrontis, Thrassou & Melanthiou, 2007). Enligt författarna har även en 
intensivare konkurrens och en, hos potentiella studenter, kognitiv mättnad av information och 
meddelanden från universitet resulterat i att traditionell marknadskommunikation har blivit 
mindre effektiv. Således finns ett behov av förbättrad marknadskommunikation, antingen 
genom nya kanaler eller genom att den framställs utförligare (ibid). Detta bekräftas av Briggs 
och Wilson (2007) som menar att blivande studenter får för mycket information från olika 
universitet, men för lite av informationen är relevant för deras val av universitet. Maringes 
studie (2006) om vilka faktorer som har starkast inverkan på studenters val av universitet 
visar att promotional tools såsom webbsidor, utbildningskataloger och annan skriftlig 
information inte har någon signifikant inverkan. Detta beror enligt författaren på att 
marknadskommunikationen inte innehåller sådan information som upplevs som viktig av 
blivande studenter och därför anses inte heller marknadskommunikation i sig som en viktig 
influens i studenters beslutsprocess och val av universitet (ibid). Både Briggs och Wilson 
(2007) och Maringe (2006) menar att universiteten, för att upprätthålla ett gott rykte och vara 
konkurrenskraftiga, måste undersöka och förstå vad för information som blivande studenter 
behöver för att kunna fatta genomtänkta beslut och därefter förmedla sådan information i 
marknadskommunikationen. Vidare menar Bonnema och Van der Waldt (2008) att det finns 
olika subgroups inom varje målmarknad med specifika egenskaper och behov. Författarna 
menar att marknadskommunikationen måste skräddarsys för att tilltala de specifika behoven 
hos varje subgroup. Dels har varje grupp speciella preferenser beträffande vad för information 
de behöver för att fatta beslut, dels reagerar varje grupp olika på olika kommunikations-
kanaler och informationskällor (ibid).

I allmän teori om kommunikationskanalens betydelse för marknadskommunikationen menar 
Dijkstra, Buijtels och van Raaij (2005) att kundens involvering i produkten måste beaktas vid 
val av kommunikationskanaler. Kanaler som tidningar och Internet är mer effektivt för 
produkter med hög kundinvolvering eftersom att dessa kanaler tillåter konsumenten att ta god 
tid på sig och noggrant ta till sig informationen. Enligt Dahlén (2005) kan nya och outnyttjade 
kanaler ha en positiv effekt på marknadskommunikationen just genom att kanalen upplevs 
som oväntad och överraskande. Alla kanaler som används måste också integreras och 
koordineras så att de kommunicerar ett tydligt och konsekvent meddelande om företaget eller 
organisationen (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005, s 726).

De traditionella kommunikationskanalerna som universitet använder sig av för att 
kommunicera med potentiella studenter är utbildningskataloger, öppet hus-dagar, webbsidor, 
utbildningsmässor, kursspecifika broschyrer och universitetsrepresentanter som besöker 
skolor (Bennet, 2006). Flera forskare (Bennet, 2006; Ivy, 2008; Moogan, Baron & 
Bainbridge, 2001; Perzon, 1998) betonar vikten av att använda universitetets egna studenter, 
både nuvarande och före detta, i marknadskommunikationen mot potentiella studenter. 
Studenter upplevs ofta som en trovärdig källa av blivande studenter (Kotler & Fox, 1995, s 
354) och kan kommunicera den totala universitetsupplevelsen bättre än universitetets personal 
(Bennet, 2006). Enligt Gray, Fam och Llanes (2003) bör universitet lägga stort fokus på
webbsidor som kommunikationskanal. Gordon och Berhow (2009) menar att det är viktigt för 
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blivande studenter att kunna interagera med universiteten och genom att använda webbsidor 
som en kanal öppnas möjligheter att använda interaktiva och dialogiska funktioner som chatt, 
bloggar och portaler. Dock måste webbsidor som kommunikationskanal kompletteras med 
mer traditionella kanaler som dagstidningar och TV för att fånga uppmärksamhet och 
förmedla webbadresser, annars är sannolikheten liten för att potentiella studenter ska hitta till 
webbsidorna (Gray et al, 2003; Lagrosen, 2005). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett genomgående tema i denna problemdiskussion är 
att marknadsföring av högre utbildning är ett outvecklat koncept och forskningen på området 
är bristfällig. Enligt Hemsley-Brown och Oplatka (2006) beror det på att de teorier och 
modeller som används inte tar tillräcklig hänsyn till utbildningssektorns speciella kontext och 
karaktär. Ett annat utmärkande problem är den konkurrenssituation som har uppstått mellan 
universitet. På grund av en hårdare konkurrens upplever de blivande studenterna att de får för 
mycket information från olika universitet som inte är relevant eller tilltalande för dem
(Vrontis et al, 2007). Således har ett behov av ökad förståelse för studenternas beslutsprocess 
och effektivare marknadskommunikation uppstått inom universiteten (Bonnema & Van der 
Waldt, 2008; Briggs & Wilson, 2007; Maringe, 2006; Vrontis et al, 2007).

Hur universitet möter dessa behov och den hårdnande konkurrensen om blivande studenter 
finner vi intressant och relevant att studera. Enligt Perzon (1998, s 11) har forskningen inom 
området marknadsföring av högre utbildning kring svensk högskoleutbildning varit ytterst 
begränsad. Detta är även något vi fått erfara då vi granskat vetenskaplig litteratur på området; 
de flesta studier är gjorda i USA, Storbritannien, Sydafrika och Australien. Forskning kring 
hur universitet väljer ut vilka kommunikationskanaler de ska använda för sin marknads-
kommunikation är också ytterst begränsad. I denna studie kommer vi därför att undersöka hur 
svenska universitet och högskolor arbetar med sin marknadskommunikation för att attrahera
potentiella studenter att ansöka. Vi vill undersöka hur universitet och högskolor lyfter fram 
sina styrkor och utformar dem till relevant information och attraktiva meddelanden, samt hur 
olika kanaler väljs ut och används för att kommunicera detta till potentiella studenter. Således 
sker en avgränsning mot universitetens och högskolornas perspektiv. Hur blivande studenter 
faktiskt reagerar på marknadskommunikationen kommer att exkluderas i denna studie. En 
avgränsning kommer även att ske mot inhemska potentiella studenter. Med inhemska menar 
vi personer som har tagit examen vid svenskt gymnasium eller har motsvarande komvux-
betyg. Vi kommer inte att göra någon åtskillnad mellan universitet och högskolor. Som nämnt 
ovan finns ett begränsat utbud av forskning kring universitetens val av kommunikations-
kanaler. Då det finns begränsad teori om kanalval hos universitet, och hos skolor i allmänhet, 
kommer vi att komplettera med allmän teori och teorier från tjänstesektorn om 
kommunikationskanalens betydelse för marknadskommunikationen.
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1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur svenska universitet och 
högskolor arbetar med marknadskommunikationen mot potentiella inhemska studenter. 
Eftersom det har uppstått ett behov av en effektivare marknadskommunikation vill vi fokusera 
på faktorer som utformning och kanalval då vi anser dessa faktorer ha stor betydelse för att 
kunna uppnå relevans och attraktion i kommunikationen. Vi har därför formulerat följande 
forskningsfrågor:

1. Hur utformar svenska universitet sin marknadskommunikation för att attrahera 
potentiella inhemska studenter?

2. Hur väljer svenska universitet kanaler för att nå ut till potentiella inhemska studenter 
med sin marknadskommunikation?
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2 Teori
I teorikapitlet kommer vi att presentera teorier inom området marknadsföring av utbildning.
Dessa teorier ligger till grund för vår undersökning och för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor.

2.1 Utformning av marknadskommunikation inom högre utbildning
För att kommunicera effektivt måste avsändaren förstå behov och önskningar hos mottagarna 
(Kotler & Fox, 1995, s 351). En meningsfull marknadskommunikation utformas för att erhålla 
respons från mottagarna och den bör lyckas med att fånga uppmärksamhet, skapa intresse, 
framkalla ett behov och uppmana till handling (op cit s 353). Författarna menar också att 
kommunikationen bör innehålla en enhetlig logotyp och ett enhetligt tema för att blivande 
studenter ska känna igen logotypen och identifiera meddelanden med institutionen (op cit s 
383). 

Enligt Hemsley-Brown och Oplatka (2006) är en svårighet för universitet att förmedla den 
immateriella karaktären hos utbildning. Författarna ställer sig frågor kring hur universitet kan 
kommunicera kvaliteten på undervisningen och huruvida universiteten kan förvänta sig att 
sådan information blir begriplig för sökande studenter. Utbildning är en tjänst (Hoffman & 
Bateson, 2006, s 59) och en egenskap som särskiljer tjänster från varor är den immateriella 
karaktären, vilket gör en tjänst svår att kommunicera (op cit s 30). Som en lösning på detta 
menar författarna att man ska använda fysiska och gripbara ting och ledtrådar som omger 
tjänsten för att göra den mer påtaglig i marknadskommunikationen (op cit s 31).
Universitetens marknadsföringsaktiviteter måste klara av att översätta de immateriella 
aspekterna av högre utbildning till konkret nytta för potentiella sökande (Briggs & Wilson, 
2007). För att göra det immateriella mer påtagligt måste universitetet skapa en tydlig bild av 
vad man vill att studentens uppfattning av upplevelsen ska vara och utifrån det konstruera en 
konsekvent marknadskommunikation med innehåll och kontextuella ledtrådar som förmedlar 
den upplevelsen (ibid).

2.1.1 En ny marketing mix anpassad för högre utbildning
Att använda marknadsföringens traditionella 4 P:n eller tjänstemarknadsföringens 
traditionella 7 P:n7 är enligt Ivy (2008) förmodligen inte det bästa sättet att arbeta med ett 
universitets marknadsföring. Författaren presenterar en ny marketing mix, som består av 7 P:n
anpassade för universitet.

                                               
7 Den traditionella tjänstemarknadsföringens 7 P:n består av Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 
facilities och Processes (Ivy, 2008)
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Figur 1. The business school 7P marketing mix.
Från ”A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing” av J.Ivy, 2008, International 

Journal of Educational Management 22(4), 294.

Premiums är alla faktorer som ger extra värde till ett erbjudande, till exempel möjlighet till 
boende i anslutning till universitetet, studentutbytesprogram, tillgång till datorsalar och 
storlek på klasser. Prominence inkluderar lärarnas akademiska rykte och hur universitetet 
framställs i olika rankinglistor och granskningar i media. Ivy menar att universitet länge har
använt sin image för att attrahera och rekrytera studenter. Promotion är den del av marknads-
kommunikationen som består av traditionell kommunikation genom medier som tidnings-
annonsering, publicitet och elektroniska medier. Prospectus däremot är den del av marknads-
kommunikationen som är kopplad till adresserad post och direktreklam, som utbildnings-
kataloger, broschyrer och annan adresserad information som härrör direkt från universitetet.
Price berör främst terminskostnader för en utbildning. Utbildning inom universitet och 
högskolor i Sverige är emellertid avgiftsfri, men Ivy menar att elementet Price också handlar 
om för studenten indirekta kostnader som levnadsomkostnader och det faktum att studenten 
kan komma att få offra arbete och sociala kontakter för sina studier. Programme är nära 
kopplat till vad som i tjänstemarknadsföringen klassas som kärnprodukten och rör utbudet av 
kurser och program. People innefattar faktorer som möjligheten att ha en fysisk lektion istället 
för distanslektion, möjligheten för blivande studenter att få personlig kontakt med studenter,
öppet hus-dagar och informationskvällar. Ivy menar att alla delar av denna marketing mix är 
faktorer som blivande studenter i någon mån beaktar och tar hänsyn till vid deras val av 
universitet.

2.1.2 Studenten som en del i ett partnerskap
Clayson och Haley (2005) förespråkar ett paradigmskifte från att se studenten som en kund 
till att se studenten som en del av ett partnerskap. Eagle och Brennan (2007) menar att många 
andra grupper i samhället har intressen i universitetens verksamhet och därför också är en typ 
av intressenter; framtida arbetsgivare, familjer (som ofta bidrar med finansiellt stöd) och 
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myndigheter som genom sin finansiering vill ha avkastning i form av ny arbetskraft. Således 
bör universitetens funktion vara att gynna och främja intressen och mål hos studenter, lärare, 
föräldrar, alumner8, myndigheter och samhället som helhet (Clayson & Haley, 2005). Det är 
viktigt för universiteten att inte bara ta hänsyn till studenternas intressen utan även förmedla
studenternas ansvar gentemot andra intressenter (ibid). Clayson och Haley (2005) menar att 
studenterna måste förstå att de inte bara studerar för sin egen skull för att uppfylla egna behov 
och önskningar, utan att de är en del av något större. Ett sätt för universitet att kommunicera 
detta partnerskap är att visa upp framgångsrika karriärer hos alumner, vilket kommer att öka 
värdet på en viss utbildning eller universitet och uppmuntra fler studenter att söka (ibid).
Eagle och Brennan (2007) menar också att universitet måste kommunicera och tydliggöra
både studentens och institutionens rättigheter och skyldigheter i alla delar av utbildnings-
processen.

2.1.3 Studenters perception och preferenser
Att bygga en lämplig image som studenten kan förstå och ta till sig har blivit en kritisk 
framgångsfaktor för universitet (Vrontis et al, 2007). Denna image kan bli ett hjälpmedel till 
en effektiv studentrekrytering eftersom blivande studenter i första hand kommer att söka till 
det universitet vars värderingar och attityder överensstämmer med de egna värderingarna 
(Jevons, 2006). Författaren menar också att studenters totala upplevelse och uppfattning av 
tiden på universitetet måste beaktas; vad studenterna minns av sin studietid kanske inte bara 
är kvaliteten på undervisningen utan även det sociala livet och aktiviteter utanför skoltid. 
Även Soutar och Turner (2002) menar att blivande studenter gärna väljer att studera på ett 
universitet som har en bra och trivsam atmosfär på campus. Att inkludera den totala 
upplevelsen av studietiden i marknadskommunikationen kan bli ett effektivt rekryterings-
verktyg (Jevons, 2006; Moogan, Baron & Bainbridge, 2001).

Vid studenters val av universitet är Programme, det vill säga utbudet av program, inriktningar 
och kurser, den viktigaste faktorn de beaktar (Ivy, 2008; Maringe, 2006; Soutar & Turner, 
2002). Att inte erbjuda rätt program och examen, med en lämplig utbildningsplan, till 
blivande studenter kommer sannolikt inte att attrahera studenter till att söka (Ivy, 2008). 
Briggs och Wilson (2007) menar att studenter är beroende av universitetens information och 
kräver detaljerad och relevant information om innehållet i kurser. Författarna förklarar vidare 
att om sådan information är svår att få tag på kan det få effekten att den blivande studenten 
exkluderar just det universitetet från sin beslutsprocess.

Maringe (2006) menar dock att de drivande faktorerna bakom studenters val av universitet, 
ämnesområden och kurser inte längre är relaterat till motiv som intresse och förkärlek till ett 
speciellt ämne. Val av studier beror istället till större del på vilka kompetenser och 
kvalifikationer som en examen leder till och vilka möjligheter som existerar på arbets-
marknaden (Briggs & Wilson, 2007; Maringe, 2006). Detta beror enligt Maringe (2006) 
delvis på de investeringar som studenter faktiskt lägger på universitetsutbildning och att de av 
den investeringen vill ha så god avkastning som möjligt, i form av framtida arbeten. Således 
bör universitet inkludera blivande studenters förväntningar på arbetsmarknaden i marknads-
kommunikationen och demonstrera anställningsstatistik inom olika ämnesområden (ibid).

Faktorer som har med kostnader, Price, att göra är också av stor betydelse vid blivande 
studenters val av universitet (Briggs & Wilson, 2007; Maringe, 2006). Kostnader associerade 
med att gå på universitet rör främst resekostnader, levnadskostnader och boendekostnader 

                                               
8 Ett begrepp för före detta studenter



Teori

9

(Briggs & Wilson, 2007). Författarna påpekar emellertid att de sökande och deras föräldrar 
tenderar att underskatta kostnaden med att studera på universitet, vilket signalerar ett behov 
av förbättrad access till finansiell information. Blivande studenter och deras föräldrar behöver 
tidigt i beslutsprocessen realistisk information om totala kostnader och hjälp med att 
identifiera tillgängliga alternativ till finansiellt stöd (ibid). Som en följd av hänsynstagande till 
olika levnadskostnader beaktar blivande studenter även den regionala arbetsmarknaden på 
studieorten för möjligheter till deltidsarbete vid sidan av studierna (Maringe, 2006).

I Sverige rekryteras en betydande andel av studenterna från det egna länet (Perzon, 1998, s 
110). I sin studie har Perzon (1998, s 111) påvisat att de sökande till högskolor och universitet 
i hög grad prioriterar utbildningsalternativ lokaliserade så nära hemorten som möjligt.
Författaren menar att rekryteringsavståndet9 är av stor betydelse för samtliga högskolors och 
universitets möjlighet att locka till sig förstahandssökande (op cit s 80). Således påverkar 
rekryteringsavståndet blivande studenters benägenhet att både söka och ge ett avlägset 
utbildningsalternativ en hög prioritet (ibid). Även Soutar och Turner (2002) anser att 
majoriteten av de sökande föredrar ett universitet som är lokaliserat nära hemorten. Moogan 
et al (2001) menar att ett universitets lokalisering kan komma att få en avgörande betydelse 
när den sökande har bestämt sig för att studera på högskolenivå och ska välja och prioritera 
olika utbildningsalternativ. Maringe (2006) påpekar att möjligheten att på ett enkelt sätt kunna
ta sig från studieorten till hemorten har en signifikant inverkan på de sökandes val av
universitet. 

Bonnema och Van der Waldt (2008) har identifierat fem olika subgroups i en studentmarknad 
och deras olika preferenser. Faktorer i författarnas studie som beaktades var möjligheter på 
arbetsmarknaden, innehållet på utbildningen och i kurser, studentliv, sociala aspekter10 och 
finansiella aspekter.

 Have lots – Sökande som kommer från en högre socioekonomisk bakgrund. Deras 
huvudsakliga överväganden vid val av universitet rör anställningsmöjligheter och 
specifika kurser och ämnen de vill studera. Sökande i denna subgroup lägger ingen 
vikt vid studentliv och sociala aspekter utan lägger istället fokus på långsiktiga 
konsekvenser av studieval. 

 Aspiring have lots – Sökande från denna grupp kommer från mindre välmående 
förhållanden än den första gruppen men har samma ambitioner. De väljer universitet 
utifrån kurs- och programinnehåll och arbetsmöjligheter men tar också stor hänsyn till 
finansiella aspekter.

 University lifers – Sökande i denna grupp har ett större intresse för de sociala 
aspekterna relaterade till universitetsstudier än långsiktiga konsekvenser av en 
utbildning. Universitetsupplevelsen och studentliv är det primära syftet med att söka 
till ett universitet. Denna grupp lägger minst fokus på finansiella aspekter och framtida 
möjligheter på arbetsmarknaden.

 Little direction – Denna grupp består av personer med låg medvetenhet om vilka 
studiemöjligheter som finns och allmänt låg motivation för framtiden. De är äldre, mer 
skeptiska och känner sig aningen skrämda av tanken att studera på universitetsnivå. 
Denna grupp uppger att sport och evenemang skulle vara den främsta anledningen till 
att söka till ett universitet, följt av finansiella aspekter. Kurs- och programinnehåll har 

                                               
9 Avståndet mellan hemort och studieort
10 Dessa aspekter rör olika typer av socialt umgänge som sport och evenemang på campus
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minst betydelse, vilket kan bero på att deras kunskap om program och kurser är 
mycket begränsad.

 New lifers - Denna grupp indikerar att de inte trivs med sin tillvaro och söker till 
universitet för att de hoppas att deras livssituation då ska bli bättre. De rangordnar 
aspekter av studentliv som viktigast, följt av kurs- och programinnehåll. Långsiktiga 
aspekter av arbetsmöjligheter anses inte viktigt i denna grupp.

Även om inte dessa exakta subgroups kan återfinnas i varje studentmarknad ger de ändå 
indikationer om att det existerar olika grupper i en marknad med unika egenskaper och 
preferenser i termer av vilken information de behöver för att göra ett val (Bonnema & Van der 
Waldt, 2008). Författarna menar att universiteten måste utforma specifika kommunikations-
meddelanden och information för varje grupp för att maximera marknadskommunikationens 
genomslagskraft. Maringe (2006) menar att traditionella tillvägagångssätt för student-
rekrytering som var baserade på ett ”one size fits all”-koncept måste ge vika för tillväga-
gångssätt som tar hänsyn till den ökande mångfalden av universitetssökande.

2.2 Att välja kommunikationskanaler
Kommunikationskanaler kan indelas i två övergripande kategorier, personliga och icke-
personliga (Kotler & Fox, 1995, s 353f). Den personliga kommunikationen inkluderar direkt 
kommunikation med representanter från en institution och word-of-mouth influenser genom 
konversation med personliga kontakter. Den icke-personliga kommunikationen inkluderar alla 
kommunikationskanaler som inte innehåller direkt personlig kontakt; dagstidningar, 
tidskrifter, radio, TV, anslagstavlor, evenemang och direktreklam. Kotler och Fox menar att 
universitet bör sträva efter att kombinera personliga och icke-personliga kanaler. Marknads-
kommunikationens effekt på mottagaren kommer att influeras av hur mottagaren uppfattar 
kommunikationskällan; meddelanden som levereras genom trovärdiga källor är mer 
övertygande (ibid). Författarna (op cit s 354) tar upp tre underliggande faktorer till källans 
trovärdighet:

 Expertise är i vilken omfattning kommunikatören anses ha den auktoritet för vad som 
påstås i marknadskommunikationen. Studenter och nyligen utexaminerade upplevs 
vanligtvis som experter på universitetsupplevelsen. Professorer upplevs ha hög 
expertis när de talar om sina ämnesområden.

 Trustworthiness är relaterat till hur objektiv och ärlig kommunikationskällan upplevs 
vara. 

 Likability är relaterat till hur attraktiv källan är för mottagaren. Kvaliteter som 
uppriktighet, humor och naturlighet tenderar att göra en källa mer behaglig och lätt att 
tycka om.

2.2.1 Universitetens interaktiva kommunikationskanaler
Perzon (1998, s 118) betonar vikten av universitetets egna studenter och alumners medverkan 
i rekryteringsarbetet. Äldre studenter är en viktig informationskälla för blivande studenter, 
främst gymnasister, i funderingar om vilken högskoleutbildning de ska välja (ibid). 
Studenternas medverkan i rekryteringsarbetet har formen av deltagande i universitetens 
gymnasiebesök och nationella utbildningsmässor som universitetet medverkar i (ibid). 
Författaren menar också att en ytterligare rekryteringsinsats är studenter som på eget initiativ, 
men med stöd från sitt universitet, besöker sin före detta gymnasieskola för att berätta om 
egna erfarenheter av sitt universitet och sin studietid.
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Även Ivy (2008) och Moogan et al (2001) menar att personlig kontakt med studenter och 
öppet hus-dagar, som erbjuder rådgivning, är av stor vikt vid blivande studenters val av 
universitet. Personer som har fått besöka universitetet och sett dess miljö får en bättre känsla 
för vad de värdesätter och vill ha hos ett universitet (Moogan et al, 2001). Enligt författarna
finns två huvudsakliga funktioner med öppet hus-dagar som kommunikationskanal:

 De blivande studenterna får möjlighet att prata och diskutera med universitetets lärare 
och administratörer angående ämnesområden, innehåll i program och kurser och 
andra, för de blivande studenterna, viktiga aspekter av själva undervisningen.

 De blivande studenterna får möjlighet att prata och diskutera med studenter och 
alumner angående universitetets atmosfär och miljö, studentboende, det lokala 
nöjeslivet och andra, för de blivande studenterna, viktiga aspekter av den totala 
universitetsupplevelsen.

Moogan et al (2001) menar att universiteten bör lägga lika stor vikt vid båda funktionerna; de 
universitetsanställda är duktiga på att förmedla kurs- och programinnehåll och anser det vara 
det primära syftet med öppet hus-dagar, men att låta studenter förmedla information om den 
totala studieupplevelsen är minst lika viktigt. Bennet (2006) i sin tur diskuterar student-
ambassadörsprogram som en kanal för universiteten att kommunicera med potentiella 
studenter. I ett studentambassadörsprogram blir varje sökande hopparad med en student som
håller kontakt med den sökande och hjälper till att svara på alla frågor den sökande kan tänkas 
ha innan han eller hon bestämmer sig för ett universitet (ibid). Bennet (2006) menar att 
studentambassadörsprogram har samma fördelar som öppet hus-dagar men når en större 
marknad och är inte beroende av en speciell tid och plats. Författaren menar också att detta 
frigör universitetspersonal från att sitta och svara på mängder med frågor från sökande som 
studenter förmodligen kan besvara bättre (ibid).

Gordon och Berhow (2009) betonar den interaktiva potentialen hos universitetens webbsidor. 
Författarna menar att potentiella studenter föredrar att interagera med universitet och inte bara 
läsa om dem i exempelvis utbildningskataloger eller på universitetets webbsida (ibid). I sin 
studie visar författarna även att universitet som kommunicerar dialogiskt med sina studenter 
har en högre andel studenter som examineras och färre som hoppar av utbildningar. Men 
Gordon och Berhow menar att majoriteten av universiteten är långt ifrån att nå sin dialogiska 
potential på Internet. Universiteten bör i sin rekryteringsprocess beakta och använda Internets 
interaktiva funktioner som chatt, bloggar, portaler, direktmeddelanden och poddsändning11 för 
att kommunicera med potentiella studenter (ibid).

2.2.2 Studenters preferenser angående kanaler och informationskällor
De traditionella kanalerna som universitet använder för att kommunicera med potentiella 
studenter är utbildningskataloger, öppet hus-dagar, webbsidor, utbildningsmässor, kurs-
specifika broschyrer och flygblad samt universitetsrepresentanter som besöker skolor (Bennet, 
2006). Enligt Briggs och Wilson (2007) anser studenter att de fyra främsta informations-
källorna som har influerat deras val av universitet är utbildningskataloger, öppet hus-dagar, 
word-of-mouth och universitetens webbsidor. Vidare menar författarna att de informations-
källor som har minst betydelse för blivande studenter är annonser och artiklar i dagstidningar, 
arbetsmarknadsdagar och studie- och yrkesvägledning (ibid). Enligt Gray et al (2003) är även 
reklammaterial som bokmärken, klistermärken, broschyrer och vykort relativt obetydliga 

                                               
11 Sändning av radio, TV eller annan information över nätet för nedladdning på lokal mediespelare (dator, 
mobiltelefon m.m.) för senare avlyssning (NE.se, 2009)
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informationskällor för potentiella studenter. När universitet väljer kommunikationskanaler 
anser Gray et al (2003) att fokus ska läggas på webbsidor, men detta bör kompletteras med 
annonser i dagstidningar och TV för att förmedla och öka medvetenheten om webbadresserna, 
annars är sannolikheten liten för att potentiella studenter ska hitta till universitetets webbsidor.
Universitet bör också skapa separata portaler till sina webbsidor beroende på vilket motiv den 
enskilde besökaren har; på så sätt kan den potentiella studenten enklare hitta relevant 
information (ibid). Författarna menar även att webbsidor och teknologin på Internet tillåter 
”virtuella” rundturer på universitetet, vilket kan vara mycket användbart för studenter som har 
ett större avstånd mellan hemort och studieort och som kanske inte har möjlighet att åka på 
universitetets öppet hus-dagar. Att universitet erbjuder sådana möjligheter kan också indikera 
att de lägger stor vikt vid att hjälpa potentiella studenter, vilket skulle kunna resultera i bra 
publicitet i dagstidningar (Gray et al, 2003).

Ovan12 har vi beskrivit de olika subgroups som Bonnema och Van der Waldt (2008)
identifierat i en studentmarknad. Författarna har även identifierat vilka informationskällor de 
olika grupperna förlitar sig till vid val av universitet. Informationskällor som beaktades i 
studien var direkta källor13, mediekällor14 och sociala källor15.

 Have lots – Denna grupp förlitar sig främst till direkt kontakt och information från 
universitetet och är skeptisk mot att universitet använder reklam och annonsering

 Aspiring have lots – Denna grupp förlitar sig också främst till direkta källor från 
universitetet men är inte lika skeptiska mot mediekällor.

 University lifers – Här är den primära informationskällan sociala källor, vilka denna 
grupp upplever kan ge en mer ärlig bild av hur det är att studera på ett visst 
universitet. Denna grupp upplever också mediekällor vara den minst tillförlitliga 
informationskällan.

 Little direction – Denna grupp förlitar sig främst till källor som de känner sig bekanta 
med, som reklam och sociala källor, för att få information om universitet. Detta beror 
mycket på att denna grupp har begränsad kunskap om universitet och känner sig 
aningen skrämda av tanken att ta kontakt med ett.

 New lifers – Denna grupp vänder sig främst sociala källor för information om vart de 
ska studera. 

Författarna menar att deras studie ger indikationer om att olika grupper i en studentmarknad 
har olika informationsbehov och förlitar sig till olika kanaler och informationskällor för att 
kunna ta genomtänka beslut om vilket universitet de vill studera på. Universitet bör därför 
anpassa val av kanaler efter olika gruppers preferenser och inte behandla hela målmarknaden 
som en homogen marknad (ibid).

2.2.3 Allmänna teorier om kommunikationskanalens betydelse för 
marknadskommunikationen

Många organisationer tillämpar integrerad marknadskommunikation, vilket innebär att 
organisationen noga integrerar och koordinerar sina kommunikationskanaler för att 
kommunicera ett tydligt, konsekvent och övertygande meddelande om organisationen och 
dess produkt (Kotler et al, 2005, s 726). En central grundprincip i integrerad marknads-

                                               
12 Under 2.1.3 ”Studenters perception och preferenser” s 8-9
13 Källor som härrör direkt från universitetet, som personlig kontakt och utbildningskataloger
14 Tryckt eller elektronisk annonsering och reklam
15 Alla de individer utöver universitetets personal som den blivande studenten interagerar med  
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kommunikation är att varje kanal förhöjer effekten av alla andra kanaler (Naik & Raman, 
2003). Författarna menar att kanaler som kombineras har tillsammans en större effekt än 
summan av deras enskilda effekter, vilket också kallas synergieffekt. Synergieffekten 
framträder framförallt då kommunikationskanalerna TV och tryckta medier kombineras 
(ibid). Att använda flera kanaler i en kampanj kan även ha en lägre kostnad per exponering, 
på grund av större räckvidd och användning av kanaler med lägre placeringskostnad, såväl 
som en mer effektiv kommunikation med målgruppen än att bara använda sig av en kanal i 
kampanjen (Dijkstra et al, 2005). Å andra sidan kan användning av för många kanaler 
resultera i låg uppmärksamhet och därmed en lägre effekt i marknadskommunikationen (ibid).

Allt fler företag och organisationer inom tjänstesektorn använder sig av Internet som en kanal 
i marknadskommunikationen (Lagrosen, 2005). Den största fördelen med Internet jämfört 
med andra kommunikationskanaler är att Internet möjliggör en interaktiv kommunikation, 
vilket blir mer engagerande för kunder och mer anpassat för den individuella kundens behov
(ibid). En ytterligare fördel med Internet är enligt Lagrosen att det är en snabb och flexibel 
kanal som möjliggör att innehållet kontinuerligt kan uppdateras. Författaren menar också att 
Internet underlättar ett tjänsteföretags samarbete med externa organisationer; tjänsteföretaget 
kan lägga ut information om viktiga bitjänster och länka till dessa. En nackdel med Internet 
som kanal är dock att den har dåliga förutsättningar för att fånga potentiella kunders 
uppmärksamhet; det är osannolikt att den potentiella kunden av en slump navigerar till den 
specifika webbsidan (ibid). Därför behövs traditionella kanaler som tryckta medier och TV för 
att fånga potentiella kunders uppmärksamhet och kommunicera företagets eller 
organisationens webbadress (Dijkstra et al, 2005; Lagrosen, 2005).

Vid val av kommunikationskanaler måste konsumentens involvering i produkten beaktas 
(Dijkstra et al, 2005). Författarna skiljer på retrieval media, såsom tryckta medier och Internet 
där konsumenten kan se information hur länge och hur många gånger han eller hon vill, och 
delivery media, såsom TV där information presenteras och förbrukas i samma ögonblick 
(ibid). Retrieval media är effektivt då konsumenten har en hög involvering i produkten då 
dessa kanaler ger utrymme för konsumenten att ta god tid på sig och noggrant ta till sig 
informationen medan delivery media är mer effektivt för att påverka icke-involverade och 
passiva konsumenter (Dijkstra et al, 2005). En karaktäristisk egenskap hos tjänster är att 
kunden är involverad i produktionsprocessen (Hoffman & Bateson, 2006, s 34) och eftersom 
att utbildning är en tjänst (op cit, s 59) bör också kommunikationskanaler som tryckta medier 
och Internet vara mer effektiva än TV i universitetens marknadskommunikation.

Enligt Dahlén (2005) kan annonsörer dra nytta av att använda nya och outnyttjade kanaler. 
Dahlén (2005) förespråkar ett kreativt tänkande vid val av kommunikationskanal och menar 
att en annonsplacering som upplevs som relevant men ändå oväntad och överraskande kan 
göra kommunikationen av varumärket mer kraftfull, effektiv och trovärdig. Att använda nya 
och outnyttjade kanaler har också fördelen att konkurrens från andra annonsörer reduceras 
och kanalen blir en mer särskiljande och uppmärksammad kommunikationskälla (ibid).
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3 Metod
I detta kapitel beskriver vi hur vår undersökning har genomförts. Vi redogör för forsknings-
strategi, datainsamlingsmetod och hur vi har analyserat vårt empiriska material. Kapitlet 
avslutas med metodproblem.

3.1 Forskningsstrategi
Vi valde att använda strategin fallstudie, då syftet med studien var att undersöka en process 
där universitet arbetar fram och utformar sin marknadskommunikation samt hur universiteten 
väljer och använder sig av olika kanaler för att nå ut med sin marknadskommunikation. Denna
process kräver en mer djupgående undersökning som inte bara beskriver marknads-
kommunikationens utseende och innehåll och vilka kanaler som används utan hur arbetet med 
utformningen faktiskt går till och hur olika faktorer har inverkan på vilka kanaler ett 
universitet väljer. De faktorer som ligger till grund för hur utformning av och kanalval för 
marknadskommunikationen går till ges en större möjlighet att upptäckas vid fallstudie som 
strategi.

3.2 Val av fall
Som fall valde vi två universitet som båda använder sig flitigt av olika kommunikations-
kanaler för att locka studenter, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Båda 
universiteten ligger i de norra delarna av Sverige och de behöver studenter även söderifrån för 
att fylla alla platser, vilket inte alltid är lätt när man konkurrerar med stora och mer välkända 
universitet som exempelvis Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet och Uppsala 
universitet.

Luleå tekniska universitet spenderade under år 2007 16 miljoner kronor på marknads-
kommunikation, vilket var den överlägset högsta summan av alla universitet och högskolor i
Sverige (Ny Teknik, 2008). Den summan var elva gånger mer än vad Umeå universitet 
spenderade under samma år (ibid). Detta tyckte vi var intressant eftersom Umeå universitet är 
det större av dessa två universitet. 2008 hade Umeå universitet 28 591 antal studenter (Umeå 
universitet, 2009a) medan Luleå tekniska universitet 2008 hade 12 248 antal studenter (Luleå 
tekniska universitet, 2009a). Valet av Luleå tekniska universitet motiverar vi genom att det är 
ett av de mindre universiteten i Sverige, sett till antal sökande och antagna (Högskoleverket, 
2008), men har den största budgeten för marknadsföringsaktiviteter av alla universitet och 
högskolor. Luleå tekniska universitet valdes som fall med utgångspunkt i att det utgör något 
av en kontrast till det ”typiska” universitetet. Umeå universitet å andra sidan är, sett till antal 
sökande och antagna, ett av de större universiteten i Sverige (ibid) och valdes som fall med 
utgångspunkt i att det är ett mer typiskt universitet. Genom att välja två fall som skiljde sig åt 
ansåg vi att resultatet skulle bli mer intressant och ge en mer nyanserad bild av Sveriges 
universitet och högskolor än om vi hade valt två fall med mer likartad karaktär. Om likheter 
existerade mellan fallen skulle möjligheterna till generalisering dessutom öka.

3.3 Datainsamlingsmetod
Som lämplig datainsamlingsmetod valde vi att göra personliga intervjuer då den information 
vi behövde byggde på hur universiteten har gjort för att utforma marknadskommunikation 
som attraherat studenter; data som bara personer med en speciell position eller befattning 
kunde ge oss. Därför ansåg vi att personliga intervjuer skulle ge oss relevant information om 
tankarna bakom de slutgiltiga förslagen. På varje universitet intervjuades en person i lednings-
befattning och en från marknadsavdelningen. Anledningen till varför vi valde just dessa 
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informanter att intervjua beror på att vi ansåg att de var de som är mest insatta i själva 
marknadskommunikationen, eftersom det borde ligga i bådas intresse att skapa attraktiva
meddelanden, relevant information och välja lämpliga kommunikationskanaler. Vi valde att 
intervjua två personer på varje universitet ifall de hade olika kunskaper om och insikt i
processen. I och med det kunde vi få både övergripande och mer detaljerad information och 
även minska risken för att förbise eventuella viktiga detaljer. Vi valde att intervjua dem 
enskilt för att de inte skulle påverkas av varandras närvaro och därmed utelämna information 
eller åsikter med respekt för den andre.

På Luleå tekniska universitet intervjuade vi Erik Höglund, som är tillförordnad rektor till 
hösten 2009, och Pål Kastensson, som är marknadschef med övergripande ansvar för all intern 
och extern marknadsföring. På Umeå universitet intervjuade vi Åsa Bergenheim, som är 
prorektor med ett övergripande ansvar för all utbildning och studentrekrytering, och John 
Molander, som är marknadsförare med inriktning mot presumtiva studenter. Intervjuerna var 
av typen semistrukturerade. Vi introducerade temat för vår studie och med en intervjuguide 
(se Bilaga) som stöd lät vi respondenterna tala tämligen fritt. Den semistrukturerade intervjun 
tillät respondenterna att utveckla sina idéer och förklara tankegångar mer ingående. Det gav 
oss även möjlighet att vara flexibla och ställa eventuella följdfrågor under samtalet gång.

Intervjuguidens (se Bilaga) frågor grundades på teorikapitlet och följde på ett ungefär teori-
kapitlets struktur. Frågorna utarbetades genom att vi gick igenom varje specifikt område i 
teorikapitlet. Alla teorier som hörde till det specifika området sammanfattades och utformades 
till en fråga. Frågorna var av karaktären att de kontrollerade om den underliggande teorin 
användes i praktiken. Dessa frågor gav också utrymme att fråga hur och varför dessa teorier 
användes, eller varför de inte användes. Samma intervjuguide användes till båda
respondenterna i respektive fall. Vi antog att både rektor och marknadsansvarig var insatta i 
arbetet med att utforma och välja kanaler för marknadskommunikationen, men med olika 
kunskap och synvinklar. Genom att ställa samma frågor till båda respondenterna på respektive 
universitet kunde vi få svar med två infallsvinklar och därmed få information med både djup 
och bredd. 

För upptagning av intervjuerna använde vi dels ljudinspelning på en MP3-spelare, vilket vi 
fick godkännande till i förväg, dels anteckningsblock för att i kortfattad form skriva ner tankar
och intryck under själva intervjun. Ljudinspelningen gav oss möjlighet att ta vara på 
information som vi kunde ha missat annars och även i efterhand kunna lyssna på intervjun för 
att kontrollera att vi tolkat informationen rätt. På en av intervjuerna fick vi dock inte tillstånd 
att göra ljudupptagning utan fick där istället enbart använda oss av anteckningar. Intervjuerna 
gjordes på respektive respondents arbetsplats med anledning av att de på arbetsplatsen hade 
tillgång till eventuella hjälpmedel då de beskrev arbetsprocessen mer ingående.

3.4 Analysmetod
Efter att vi genomfört alla intervjuer sammanställde vi det empiriska materialet för att kunna 
redogöra likheter och olikheter med de teorier vi berört i teorikapitlet angående utformning av 
marknadskommunikation och val av kommunikationskanaler. De frågor vi använde oss utav i 
intervjuerna grundar sig i teorikapitlet, som i sin tur baserats på forskningsfrågorna; på så sätt 
har vi fått svar på våra två forskningsfrågor. Vi presenterade empirin uppdelat efter varje 
område som behandlats i vårt teorikapitel. För att underlätta presentationen valde vi att 
analysera fallen var för sig för att tydligare kunna visa varje enskilt falls resultat. Vi valde 
därmed att presentera den information vi fick till fall 1, uppdelat på respektive forsknings-
fråga, och sedan presentera informationen till fall 2, uppdelat på respektive forskningsfråga. 
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Efter att ha presenterat resultaten från empirin jämförde vi detta med teorikapitlet. Detta 
gjordes genom att följa empirikapitlets struktur; varje specifikt område som presenterats i 
empirikapitlet kopplades i tur och ordning till motsvarande teori för att upptäcka överens-
stämmelser och skillnader. Vi redogjorde kort för den teori vi använt inom varje område och 
beskrev sedan resultatet från empirin, för att därefter dra en kort slutsats om det fanns 
överensstämmelser eller skillnader.

3.5 Metodproblem
På Luleå tekniska universitet har rektor Pia Sandvik Wiklund lämnat sitt förordnande som 
rektor. Fram till en ny rektor tillsätts har universitetet för tillfället en tillförordnad rektor vid 
namn Erik Höglund, som vi fick intervjua istället. Detta kan ha gett oss svar med begränsad 
information då Höglund är tillfälligt tillsatt som rektor och kanske inte har lika djup insyn i 
marknadskommunikationsarbetet som den förre rektorn.

Vid en av intervjuerna på Luleå tekniska universitet fick vi inte tillåtelse att göra 
ljudupptagning av själva intervjun. Anledningen var att respondenten kände att en djupare och 
mer utförlig intervju kunde erhållas om han visste att samtalet inte spelades in. Respondenten 
menade att våra forskningsfrågor i hög grad berör universitetets strategifrågor och med 
anledning av den rådande konkurrenssituationen är man mycket försiktig med vilken 
information man lämnar ut. Att vi inte gjorde ljudupptagning på intervjun gav oss därför 
djupare och mer utförlig information, vilket höjde kvaliteten på vår datainsamling. Dock 
uppstår även ett problem i och med vår egen begränsade erfarenhet angående intervjuer. Då vi 
inte kunde göra en ljudupptagning fick vi istället använda oss av anteckningar som gjordes 
under intervjun och förlita oss till minnet. I och med detta fick vi ingen fullständig 
dokumentation av vad som sades under intervjun. Intervjun övergår då från att vara en 
objektiv dokumentation till att handla om minne och tolkning, vilket ökar risken för 
feltolkningar och uteblivna detaljer. För att någorlunda försöka motverka detta satte vi oss 
direkt efter intervjun och jämförde våra anteckningar och diskuterade för att försöka återskapa 
hela intervjun i största möjliga mån medan vi hade informationen färsk i minnet. 

Att våra forskningsfrågor berörde känsliga områden och strategifrågor var ett genomgående 
problem för all datainsamling. Alla respondenter uppgav att nya koncept och metoder för 
marknadskommunikationen och idéerna bakom inte är patentberättigade, eftersom de inte 
uppnår verkshöjd, vilket tidigare orsakat att idéer som krävt stora resurser för utveckling och 
genomförande mer eller mindre ”stulits” av andra lärosäten så fort de börjat användas. 
Universiteten och högskolorna har dessutom ytterst begränsade budgetar för marknads-
aktiviteter, varför man är mycket återhållsam med att lämna ut information som rör strategier 
för marknadskommunikation. Detta kan ha ökat risken för att den information vi samlade in 
var ofullständig och bristfällig. Två av våra respondenter var också mycket upptagna och 
under tidspress, vilket kan ha inverkat negativt på utförligheten i svaren och resonemangen 
under intervjuerna.

Luleå tekniska universitet har en enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten vid namn 
Inger Bergström. Hon har även ett övergripande ansvar för själva studentrekryteringen. Då 
vår respondent Pål Kastensson ansvarar för universitetets övergripande marknadsföring kan 
vårt resultat i detta fall ha vissa begränsningar eftersom uppsatsen fokuserade på 
marknadskommunikationen mot potentiella studenter och inte en allmän marknadsföring av 
universitet. Vi är medvetna om att en ytterligare intervju med Inger Bergström borde ha gjorts 
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för att få ett djupare resultat. Anledningen till varför Bergström inte intervjuades var att hon 
inte hade tid att träffa oss inom tidsramen för vår datainsamling. 
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4 Empiri
I det här kapitlet presenterar vi resultatet av de intervjuer vi gjort på Umeå universitet och 
Luleå tekniska universitet. Fallen kommer att redovisas separat. Varje fall inleds med en kort 
beskrivning av universitetet och de personer vi intervjuat.

4.1 Fall 1: Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges större universitet med ungefär 29 000 studenter, 4000 
anställda, 150 utbildningsprogram och en årsomslutning på 3,2 miljarder kr (Umeå 
universitet, 2009a). Universitetet har fakulteter inom humanism, medicin, samhällsvetenskap, 
teknik-naturvetenskap och lärarutbildning inom vilka både utbildning och forskning 
förekommer (Umeå universitet, 2009b). De respondenter på Umeå universitet vi intervjuade
var Åsa Bergenheim, som är prorektor med övergripande ansvar för all utbildning på grund-
och forskningsnivå och arbetet med studentrekrytering, och John Molander, som är 
marknadsförare med inriktning mot presumtiva studenter.

4.1.1 Marknadskommunikationens utformning
Umeå universitet använder sig av en enhetlig logotyp och har nyligen fastställt en ny profil 
som ska användas i all marknadskommunikation. Profilen består av en blå bakgrund med vitt 
norrsken, tillsammans med Umeå universitets logotyp. Bergenheim förklarar att Umeå 
universitet är ett mycket stort universitet med många olika enheter och institutioner. Tidigare 
har var och en av dessa på egen hand marknadsfört sig mot potentiella studenter. En nackdel 
med detta var att marknadskommunikationen blev väldigt fragmenterad och som en lösning
ska denna gemensamma profil användas; det ska vara tydligt att avsändaren först och främst 
är Umeå universitet. Dock är det i vissa fall nödvändigt att lyfta fram och informera om en 
specifik utbildning, till exempel om det är en nystartad utbildning eller om man vill göra en 
nysatsning på en utbildning som har sjunkit i popularitet. Molander menar att man inte arbetar 
med någon enhetlig slogan, istället använder man ett enhetligt och konsekvent bildspråk. 

Bergenheim framhåller att Umeå universitet finns till för studenternas skull och inte tvärtom, 
men man ser inte på studenter som kunder i traditionell bemärkelse utan snarare som 
medaktörer. Att bedriva universitetsutbildning är ett gemensamt projekt som kräver samarbete 
mellan studenter, lärare och universitetsledningen. Bergenheim menar att studenterna och 
studentkårerna är djupt involverade i allt vad universitetet gör. Ett sätt att tydliggöra detta 
samarbete är att visa att man håller kontakt med alumner, informerar om vilka karriärer de har 
haft och även låta alumner berätta vilka kontakter de har knutit under sin studietid, till 
exempel med näringslivet. Enligt Molander är det viktigt att förmedla vilka nätverk studenter 
under sin studietid har byggt upp med olika representanter från näringslivet genom olika 
företags involvering i studieprojekt. Det är värdefulla nätverk som höjer statusen på de 
studenter som utexamineras. 

I utformningen av marknadskommunikationen tar man inte bara hänsyn till undervisningen, 
som är kärnprodukten. Bergenheim anser att universitetsutbildning är mer än bara 
undervisning, det handlar om ett helhetskoncept. Hon menar att när man väljer universitet och 
utbildning väljer man också en livsstil och man ser Umeå universitet, och även Umeå stad, 
som en miljö för studier och studentliv. Molander menar att man till största delen 
kommunicerar Umeå som studentstad, vilket inkluderar fritidssysselsättning och de 
människor blivande studenter kommer att komma i kontakt med snarare än kurs- och 
programannonsering. Det är därför viktigt att kommunicera en total studieupplevelse i 
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marknadskommunikationen, med aspekter som det sociala livet, sport, evenemang och 
boende. Dock är det även viktigt att tillhandahålla relevant och noggrann information om 
själva utbildningarna och kurserna. Tidigare marknadsfördes kurs- och programutbud indelat 
efter Umeå universitets fem fakulteter, men Bergenheim menar att det var mycket ineffektivt 
eftersom målgruppen presumtiva studenter knappt vet vad en fakultet är. Istället utvecklade 
man 9 intresseområden av universitetets hela kurs- och programutbud. Syftet är att 
universitetssökande då lätt ska kunna identifiera det område de är intresserade av att studera 
inom och därefter kunna se alla utbildningar som har koppling till det specifika intresse-
området. 

Att attrahera potentiella studenter genom att försöka förmedla vilka möjligheter en utbildning 
ger på arbetsmarknaden är inget som Umeå universitet strävar efter. Bergenheim menar att 
man försöker hålla marknadskommunikationen fri från värdeord och värdeuttryck. Att locka 
studenter genom att tala om vilka jobb de kan få kan lätt skapa förväntningar som kanske inte 
kan uppnås. Bergenheim menar också att det är mycket svårt att göra prognoser på arbets-
marknaden. Som exempel förklarar hon att om man ska locka studenter till ett 5-årigt program
hinner förutsättningarna på arbetsmarknaden under denna tidsperiod förändras kraftigt, varför 
man är mycket försiktig med att informera om arbetsmöjligheter. Vidare menar Bergenheim 
att det i första hand ska vara intresset för ett ämne som ska styra den blivande studentens val 
av universitet och utbildning. En annan faktor som lätt kan skapa onödigt höga förväntningar 
är enligt Molander att använda sig av universitetets och lärarnas akademiska rykte. Molander 
återkopplar detta till Umeå universitets strategi att inte använda sig av värdeord och försöka 
skönmåla Umeå universitet i marknadskommunikationen. Istället menar Molander att statusen 
på undervisning och forskning ska kommuniceras av de egna studenterna och alumner genom 
word of mouth, vilket skapar en effekt och trovärdighet som är mycket högre än om 
universitetet skulle försöka förmedla det till potentiella studenter.

En viktig del av marknadskommunikationen är att informera om olika kostnadsaspekter som 
har en mer indirekt koppling till universitetet, som till exempel studiestöd och boende-
kostnader. Detta gör man genom att samarbeta med externa organisationer som tillhandahåller 
sådan information och på ett enkelt och tydligt sätt hänvisa till dessa organisationer. I Umeå 
universitets fall handlar det om att hänvisa till lokala bostadsföretag, Umeå kommun, student-
kårerna och CSN. Just i Umeå är det enkelt och jämförelsevis billigt med boende, dock 
påpekar Bergenheim att detta i sig inte är något man använder för att locka studenter, men det 
är viktigt att tillhandahålla eller hänvisa till andra organisationer som tillhandahåller 
information som kan vara bra att känna till. 

På Umeå universitet är man medveten om att majoriteten av studenter prioriterar utbildnings-
alternativ som ligger nära hemorten. En strategi för att attrahera potentiella studenter i andra 
delar av Sverige är att använda egna studenter som kommer just från den delen av Sverige där 
man vill rekrytera nya studenter. Bergenheim ger följande exempel: Om Umeå universitet ska 
medverka i en utbildningsmässa i Göteborg låter man någon av universitetets studenter eller 
alumner vars hemort är just Göteborg informera om hur det är att studera i Umeå. På så sätt 
kan man överbrygga den allmänna uppfattningen att Umeå är kallt och ligger långt bort 
genom att visa att även personer från södra Sverige väljer att studera i Umeå. Det är lättare för 
en blivande student att identifiera sig med en universitetsrepresentant som kommer från 
samma ort, vilket också leder till högre trovärdighet. Detta är också ett sätt att anpassa 
marknadskommunikationen efter olika målgrupper, i detta fall geografiska målgrupper. Ett 
annat sätt att anpassa marknadskommunikationen efter målgrupper är genom intresse-
områden. Ovan har vi beskrivit Umeå universitets ”9 intresseområden” som används i den del 
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av marknadskommunikationen där man informerar om kurs- och programutbud. Inom varje 
sådant intresseområde kan man utforma mer specifika budskap och relevanta frågeställningar 
riktade mot endast de som är intresserade av just de ämnesområdena. En viss anpassning efter 
målgrupp har även gjorts mot äldre potentiella studenter; personer som är över 25 år och 
kanske redan har familj och barn. I dessa kampanjer blir budskapen något annorlunda och 
försöker förmedla en upplevelse av hur det är att studera som äldre. Återigen handlar det även 
här om att kommunicera en total studieupplevelse snarare än specifika utbildningar och 
kurser. I övrigt sker ingen direkt anpassning av budskap mot olika målgrupper. Molander 
förklarar att man är medveten om att det skulle vara möjligt att attrahera olika minoritets-
grupper med skräddarsydda meddelanden och budskap, men man tror ändå att inhemska 
potentiella studenter är en så pass homogen grupp att det inte skulle vara kostnadseffektivt.

Det övergripande temat vid utformning av marknadskommunikationen är hur de egna 
studenterna upplever Umeå universitet och Umeå stad. Den utformas utifrån grundidén att 
studieupplevelsen vid Umeå universitet förmedlas bäst av de egna studenterna. Man vill även 
attrahera studenter med det som universitetet ideologiskt och värderingsmässigt står för; man 
vill inte attrahera studenter med tomma varumärken genom att använda värdeord och löften 
som universitetet inte kan leva upp till.

4.1.2 Att välja kommunikationskanaler
En av huvudprinciperna för Umeå universitets marknadskommunikation är att den ska 
förmedlas via de egna studenterna. Detta görs på många sätt, bland annat genom att de egna 
studenterna deltar i utbildningsmässor eller en form av studentambassadörsprogram som 
kallas ”student för en dag” där potentiella studenter får följa med en student under en dag och 
delta i föreläsningar. Konceptet är att i alla kampanjer ska studenter finnas tillgängliga och 
kunna nås via telefon eller e-post. Anledningen till varför man i stor omfattning använder 
egna studenter som en kommunikationskanal är att man vill ge en ärlig och opartisk bild av 
upplevelsen att studera på Umeå universitet. Man anser att den upplevelsen kommuniceras 
bäst av de egna studenterna. Vad de egna studenterna säger i marknadskommunikationen 
kontrolleras eller redigeras aldrig av universitetet, vilket enligt Bergenheim kan vara både på 
gott och ont. Icke desto mindre besitter studenter som kanal och informationskälla en större 
trovärdighet än någon annan kanal, vilket också ligger i linje med Umeå universitets strategi 
att inte skapa för höga förväntningar utan istället ge en så ärlig bild av Umeå universitet som 
möjligt. 

Öppet hus-dagar används som kommunikationskanal specifikt för de lokala och regionala 
gymnasieeleverna. Molander påpekar att det är en effektiv kanal med stor genomslagskraft, 
samtidigt som det är en kanal med låg räckvidd och som kräver stora resurser i både 
planering, organisering och genomförande. Strategin med öppet hus-dagar bygger mycket på 
att om man väl har fått se och uppleva Umeå universitet får man positiva känslor kopplade till 
universitetet och chanserna ökar för att man ska söka just till Umeå universitet. Under öppet 
hus-dagarna ges möjlighet att delta i föreläsningar och seminarier men även att prata med 
studenter. Kanalen ger således möjlighet att förmedla intryck både av undervisningen 
(kärnprodukten) och hur det är att studera på Umeå universitet (den totala upplevelsen). 

Den viktigaste kanalen för marknadskommunikation och information är Internet och 
webbsidor. Valet att använda Internet som den dominerande kanalen grundar sig på tre 
huvudsakliga anledningar:

 Kostnadseffektivitet – Internet har en större räckvidd än någon annan kanal och 
kontaktkostnaden (kostnaden per exponering) blir därför också lägst. Webbsidor är 
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också mycket flexibla, det är förhållandevis snabbt och enkelt att ändra innehållet och 
därmed kan webbsidorna kontinuerligt hållas uppdaterade.

 Interaktivitet – Internet möjliggör interaktion på flera olika sätt. Som vi tidigare 
beskrivit utformas marknadskommunikationen utifrån hur studenter upplever Umeå 
universitet. En huvudprincip för att attrahera potentiella studenter är att arbeta 
interaktivt. Därför används i hög grad Internets interaktiva funktioner som chatt, 
blogg och e-post.

 Hög användarfrekvens hos ungdomar – Molander menar att en övervägande majoritet 
av dagens ungdomar använder Internet, varför det är logiskt för universitetet att 
använda det som en kommunikationskanal. Genom undersökningar och samtal med 
ungdomar på till exempel utbildningsmässor försöker man ta reda på vad ungdomarna 
gör på Internet och vilka webbsidor de besöker. Ofta handlar det om olika 
communities som Apberget, Facebook och Bilddagboken eller interaktionstjänster 
som MSN. All annonsering på externa webbplatser fyller funktionen att hänvisa till 
universitetets webbplats. Annonserna är också klickbara och ska länka till en egen 
ingång på universitetets webbplats som är utformad just för blivande studenter.

Internet och webbsidor används också som kanal eftersom det underlättar samarbete med 
externa organisationer som har inverkan på studiesituationen. På webbsidan kan man 
informera om allt som är bra att känna till utanför själva universitetet och länka till 
organisationer som bostadsföretag, CSN, Umeå kommun och bokhandel. 

På grund av den ökande användningen av Internet som kommunikationskanal har 
användningen av mer traditionella kanaler, som dagstidningar, TV och radio, minskat kraftigt. 
Bergenheim förklarar att det beror på att sådana kanaler är mycket dyra och inte kan 
konkurrera med Internet i termer av kostandseffektivitet och interaktivitet. De används dock i 
viss mån som ett komplement just för att hänvisa till universitetets hemsida och dess 
interaktiva funktioner. Molander förklarar också att enkel annonsering i lokalradio och lokal-
TV har använts tätt inpå sista ansökningsdag till högskoleutbildning, med syftet att fungera 
som en liten påminnelse om ansökning och skapa en association till Umeå universitet. 
Utbildningskatalogen, som är en av de traditionella kanalerna för universitet, och dess 
användande har också reducerats vid Umeå universitet. Enligt Bergenheim beror det på att 
katalogen är dyr både att producera och distribuera men strider också något mot konceptet 
med hållbar utveckling som Umeå universitet försöker följa. Den används dock fortfarande i 
viss omfattning och då har den också utformats enligt samma struktur som på webbsidan,
efter 9 intresseområden, istället för fakultetsvis. Således kombineras och integreras de olika 
kanalerna så att de följer en enhetlig struktur och sänder ett konsekvent budskap.

På Umeå universitet försöker man hela tiden hålla sig à jour med nya medier, bland annat som 
nämnts ovan genom att prata med ungdomar på utbildningsmässor om vilka medier de 
använder, vad de gör på Internet och vilka webbsidor de besöker. Molander menar att om man 
är första universitet som använder sig av en viss kanal kommer det i sig att ge uppmärksamhet 
och positiva associationer till Umeå universitet. Enligt Bergenheim handlar det främst om nya 
kanaler på Internet eller nya metoder att använda befintliga kanaler på Internet. Hon menar att 
de kanaler som universitetet väljer alltid måste bygga på och vara kompatibla med Umeå 
universitets koncept att det är de egna studenterna och människorna som arbetar på 
universitetet som ska exponeras och vara tillgängliga för interaktion. 

En viss anpassning av kanaler efter målgrupper har gjorts på Umeå universitet. Bergenheim 
förklarar att man har haft en kampanj där universitetet ville rikta sig mot lite äldre personer i 
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Norrland, som kanske har familj och barn och som kanske aldrig har reflekterat över att högre 
utbildning skulle vara något för dem. Istället för att använda sig av elektroniska medier, vilka 
har störst effekt på en yngre målgrupp, producerade man en bilaga i alla dagstidningar i 
Norrland för att nå just en äldre målgrupp. I övrigt anpassas inte kanaler i någon större 
utsträckning efter målgrupper. Molander menar att Umeå universitets huvudsakliga målgrupp, 
ungdomar 18-25 år, nästan uteslutande använder sig av Internet som informationskälla. Därför 
finns det egentligen inga andra kanaler som kan konkurrera med de breda elektroniska 
medierna i termer av räckvidd och kostnadseffektivitet. Å andra sidan påpekar Molander att 
kanaler med stor räckvidd istället tappar i genomslagskraft och vice versa. En kanal som 
öppet hus-dagar har en jämförelsevis låg räckvidd och hög kontaktkostnad, men istället har 
den en stor genomslagskraft och stark inverkan på dem som besöker öppet hus-dagarna och 
kan även resultera i positiv word of mouth. Således kombineras kanaler med hög räckvidd och 
kanaler med hög genomslagskraft.

4.2 Fall 2: Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är Sveriges nordligaste universitet och har omkring 12 000 
studenter, 1400 anställda och omsätter årligen omkring 1,2 miljarder kr (Luleå tekniska 
universitet, 2009a). Universitetet bedriver forskning inom tekniskt vetenskapsområde och 
humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde och har utbildning inom teknik, 
ekonomi, media, musik, lärare, hälsovetenskap och samhällsvetenskap (Luleå tekniska 
universitet, 2009b). Respondenterna som valdes att intervjuas på Luleå tekniska universitet 
var Erik Höglund, som är tillförordnad rektor till hösten 2009, och Pål Kastensson, som är 
marknadschef med det övergripande ansvaret för all intern och extern marknadsföring.

4.2.1 Marknadskommunikationens utformning
Tidigare har man inte haft en enhetlig logotyp för Luleå tekniska universitet, enligt Höglund, 
men de senaste 5-6 åren har man jobbat för att utforma logotyp, bakgrund, färger och 
symboler så enhetligt som möjligt. Allt är väl genomtänkt för att skapa igenkännande. 
Höglund menar att om universitetet syns på ett mer enhetligt sätt blir man mer 
uppmärksammad. Oavsett kampanj eller vilka kommunikationskanaler man använder måste 
avsändaren Luleå tekniska universitet vara tydlig. Syftet är att skapa en attraktion till själva 
universitetet snarare än en specifik utbildning.

Kastensson anser att Luleå tekniska universitet finns till i lika hög grad för studenter som för 
forskare. Anledningen att man lägger lika stort fokus på forskare är att forskning anses som en 
förutsättning och garanti för kvalitativ utbildning. Luleå tekniska universitet har många 
intressenter och ser studenten som en del i ett större nätverk. Kastensson menar att 
universitetets uppgift är att bidra till utvecklingen i näringslivet och i samhället som helhet, 
där både studenter och forskare har en betydande roll i ett nätverk av intressenter. 

Luleå tekniska universitet försöker att förmedla studentlivet; faktorer utöver själva studierna
som exempelvis fritidsaktiviteter, kåraktiviteter och boendemöjligheter. Man vill inte bara 
förmedla utbildningsplaner och text om hur själva studierna är, utan man vill ge en helhetsbild 
där livet utanför studierna ingår. Kastensson menar att de flesta av Luleå tekniska universitets 
utbildningar har motsvarigheter på andra universitet och högskolor i Sverige, varför det är 
ineffektivt att försöka attrahera studenter med utbildning och forskning. Han anser att man 
inte ska marknadsföra en självklar tjänst, i detta fall utbildning. Det man kan differentiera från 
andra universitet och attrahera studenter med är upplevelsen. I upplevelsen ingår alla faktorer 
utanför kärntjänsten, som det sociala livet, evenemang och boendet. Vidare menar Kastensson 
att om man ska attrahera potentiella studenter med utbildningar så måste man kunna 
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kommunicera att det egna universitetets utbildningar är bättre än på något annat universitet. 
Att börja nedvärdera andra universitet i marknadskommunikationen är katastrofalt ur många 
aspekter, men främst för trovärdigheten. Därför använder man en helhetsupplevelse i 
marknadskommunikation riktad mot potentiella studenter. Dock är det nödvändigt att också 
tillhandahålla relevant och specifik information om universitetets kurs- och programutbud. 
Därför har Luleå tekniska universitet delat in hela kurs- och programutbudet efter ämnes-
områden, längd på utbildning och typ av examen för att den blivande studenten på egen hand 
ska kunna hitta relevant information.

Höglund förklarar att universitetet på senare tid börjat informera om vilka jobb man kan söka 
efter att ha läst ett visst program, tidigare har man bara informerat om vad själva studierna 
innebär. Kastensson menar dock att man inte kommunicerar specifika jobb som en examen 
leder till, vilket kan skapa obefogat höga förväntningar och på sikt skada trovärdigheten. 
Istället försöker man kommunicera inom vilka områden man kan söka arbete. Informationen
om vilka yrken man är kvalificerad till kommunicerar man via till exempel intervjuer med 
alumner som har jobbat några år inom branschen efter att ha tagit examen. Anledningen till att 
man förmedlar exempel på vilka jobb man är kvalificerad till är för att man har sett att 
utbildningen ses som ett steg till någonting annat, menar Höglund. Man försöker förmedla en 
rättvis bild av vad en utbildning kan leda till för jobb och på så vis anpassa marknads-
kommunikationen till potentiella studenters behov. Detta ligger dock inom ramen för varje 
institutions arbete, där de försöker identifiera alumner och vilka karriärer de haft och förmedla 
det i marknadskommunikationen. 

Enligt Höglund har man inte lagt någon större vikt vid att förmedla uppgifter om kostnader 
som rör universitetsstudier, eftersom den informationen finns på de centrala informations-
källorna för högskoleutbildning. De kostnader som uppkommer i samband med studier är inte 
unika för den som studerar vid Luleå tekniska universitet utan det är generellt för alla 
studenter i Sverige, därför hänvisar man till exempelvis CSN och Studera.nu där man kan 
hitta budgetar eller annan information som kan vara intressant angående ekonomiska aspekter. 
Det är viktigare att ta upp de saker som rör det egna universitetet och gör det unikt än att ta 
upp sådant som är generellt för alla studenter oavsett universitet. Det ingår således inte i den 
primära marknadskommunikationen, men Kastensson menar att sådan information också är 
viktig för studenter. Därför har universitetet även en sekundär kommunikation, där man 
hänvisar till andra organisationer som kan ge viktig information om aspekter som inte har 
direkt koppling till universitetet men som har betydelse för studenten.

Att de flesta väljer en utbildning nära hemorten är något man är mycket väl medveten om vid 
Luleå tekniska universitet. Man har en nationell rekrytering, men tyngdpunkten ligger på 
Norrbotten och norra Västerbotten. Ungefär hälften av universitetets studenter kommer från 
regionen och andra hälften kommer från övriga Sverige. En metod för att öka kunskapen om 
nationell studentrekrytering är att göra undersökningar på universitetets nya studenter. Man 
vill då ta reda på varifrån studenterna kommer och av vilka anledningar de sökt till Luleå 
tekniska universitet. Universitetets lokalisering i norra Sverige används också som ett 
rekryteringsverktyg i sig. Den allmänna bilden av Luleå bland potentiella studenter är just ett 
vinterklimat. Istället för att avfärda utnyttjar universitetet den uppfattningen. Som en del i 
upplevelsen att studera i Luleå lyfter man fram olika vintersporter, som till exempel 
skidåkning. Kastensson förklarar att två viktiga faktorer vid utformningen av marknads-
kommunikationen är trovärdighet och positiva känslor associerade till Luleå tekniska 
universitet. Genom att använda den negativa uppfattningen av Luleå som en vinterstad men 
istället lyfta fram de positiva aspekterna av ett vinterklimat skapas en trovärdighet som är 
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mycket högre än om man hade försökt avfärda bilden av Luleå som en vinterstad. På så sätt 
kommer också Luleå tekniska universitet associeras med många roliga och spännande 
vinteraktiviteter, aktiviteter som orter i södra Sverige inte har samma förutsättningar för.

En annan metod som används vid utformningen av marknadskommunikationen för att uppnå 
trovärdighet är att alltid exponera de egna studenterna och människorna som arbetar vid 
universitetet. Man försöker också exponera flera olika människor för att visa upp 
universitetets bredd och mångfald i termer av ursprung och intressen. Kastensson menar att 
det är oerhört viktigt att marknadskommunikationen inte blir tillgjord och förskönad och 
uppfattas som vilken annan reklam som helst. Man måste ge en naturlig och äkta bild av 
Luleå tekniska universitet, annars reduceras trovärdigheten.

Till viss del använder man universitetets akademiska rykte och visar att det finns en koppling 
mellan forskning och utbildning, men det läggs inte så stort fokus på det eftersom det kan 
kännas avlägset för exempelvis gymnasister när de ska söka en utbildning. De intresserar sig 
mer för vad utbildningen innebär, vad man får ut av utbildningen och vad man kan jobba med 
efter att den är avslutad. Kastensson menar dock att det akademiska ryktet är en faktor som 
kommer att användas alltmer framöver. Anledningen anser han är att ett universitets forskning 
är en garanti för kvaliteten på utbildningen. Ett mål för Luleå tekniska universitet är att alla 
ämnesområden inom universitetets utbildning ska vara förankrade i och ha en koppling till 
universitetets forskning.

Det främsta syftet med marknadskommunikationen är att kommunicera Luleå tekniska 
universitet som helhet och som varumärke och skapa uppmärksamhet hos en bred marknad 
med ett enhetligt budskap. Men en viss anpassning av marknadskommunikationen efter 
mindre målgrupper sker. Anpassningen sker då efter mer specifika intressen för olika ämnes-
områden och det ansvaret ligger hos respektive institution och enhet. Som exempel tar 
Kastensson upp Musikhögskolan i Piteå, som är en institution under Luleå tekniska 
universitet. Då handlar det om att utforma specifika budskap med ämnesområdet musik i 
fokus. Dock måste detta följa riktlinjer och ligga i linje med universitetets centrala marknads-
kommunikation. Det är mycket viktigt att Luleå tekniska universitet tydligt ska kunna 
identifieras som avsändare. 

4.2.2 Att välja kommunikationskanaler
Luleå tekniska universitet använder sig mycket av sina studenter och alumner som en 
kommunikationskanal. Studenterna använder man genom att de får medverka vid olika 
mässor, besöka sina gamla gymnasieskolor och genom att de pratar med sökande under 
sommaren. De fungerar som studentambassadörer och tillgängliggör alltid kontaktuppgifter, 
för att de potentiella studenterna alltid ska kunna få svar på vilka frågor de än kan tänkas ha. 
Sina studenter använder universitetet sig av eftersom de vet hur det är att studera på 
universitetet just nu. Det kan även vara lättare att nå ut till gymnasister genom studenterna för 
oftast är det inte så stor åldersskillnad och gymnasisterna kan då lättare identifiera sig med 
studenterna, vilket skapar trovärdighet; studenterna kan förmedla universitetsupplevelsen 
bättre än vad universitetets personal kan göra. Universitetet har även ett väldokumenterat 
register över alumner. I och med det kan universitetet kontakta och fråga ifall de kan tänka sig 
att delta vid utbildningsinformationsträffar på den orten de bor och har jobb dels för att de har 
en insikt hur det är att studera vid universitetet, dels för att visa att man kan få arbete inom ett 
visst område och man kan få arbete på hemorten.
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Enligt Höglund använder man sig inte längre av öppet hus-dagar på ett traditionellt sätt där 
alla som vill får komma, på grund av att det inte har lika stor genomslagskraft i förhållande 
till de resurser som krävs för planering, organisering och genomförande. Luleå tekniska 
universitet använder sig istället av mer riktade öppet hus-dagar där man specifikt bjuder in 
regionala gymnasieklasser eller erbjuder minikurser under en eller två dagar med resa och 
boende för gymnasister som bor på mer avlägsna orter. Syftet är att gymnasisterna dels ska få 
en uppfattning om själva undervisningen, dels få en liten känsla för hur stämningen är på 
campus, hur det är att studera på Luleå tekniska universitet. Universitetet bjuder även in 
syokonsulenter för att de ska kunna presentera Luleå tekniska universitet på sina gymnasier.

Kanaler för marknadskommunikationen väljs utifrån konceptet att först skapa uppmärksamhet 
och intresse för varumärket Luleå tekniska universitet och därefter besvara alla de frågor som 
blivande studenter kan tänkas ha. För att fånga uppmärksamhet och skapa intresse är olika 
typer av tryckta medier de effektivaste kanalerna enligt Kastensson. Syftet är att den 
potentiella studenten ska uppmärksamma varumärket och därefter agera genom att söka mer 
information. När detta intresse har väckts är Internet den viktigaste kanalen för 
kommunikation. Enligt Höglund är det vid detta stadium viktigt att använda öppna och 
lättillgängliga kanaler som möjliggör interaktion och informationssökning. När den 
potentiella studenten väl har tagit sig till webbsidan ska han eller hon där kunna hitta och få 
reda på all information som krävs för att kunna ta ett beslut. För interaktion används främst 
chatt med egna studenter, men även att via webbsidan göra telefonnummer och e-postadresser 
till studenter tillgängliga. För en bra informationssökning på egen hand måste, enligt 
Kastensson, två nyckelfaktorer beaktas; relevans och sökmotoroptimering. Man strävar efter 
att den potentiella studenten på ett enkelt sätt ska kunna göra egna sökningar och utifrån dessa 
ska bara relevant information genereras, inget annat. Således används webbsidan som 
kommunikationskanal av två huvudsakliga skäl; möjlighet till interaktion och möjlighet att få 
fram relevant information genom egen informationssökning. På webbsidan finns även 
specifika ingångar beroende på vilket syfte man har med besöket. I och med det kan den 
blivande studenten också lättare hitta relevant information.

Tryckta medier används också i stor utsträckning för att påverka människor runtom den 
potentiella studenten, människor som har inflytande på den potentiella studentens besluts-
process. Ett tydligt exempel på detta är användning av annonser i dagstidningar. Sådana 
kanaler är alltså inte främst riktade mot den potentiella studenten utan snarare mot hans eller 
hennes föräldrar, som i sin tur i stor mån kan påverka hans eller hennes val av universitet. TV 
används inte som kommunikationskanal, med anledningen att det är för dyrt och man når för 
många människor som ligger utanför målgruppen. Kastensson påpekar dock att TV som kanal 
har egenskaper som i hög grad är kompatibla med universitetets strategi att skapa 
uppmärksamhet och intresse. Han menar att om TV hade kunnat riktas enbart mot 
målgruppen skulle man med stor sannolikhet använda det som en kommunikationskanal. 
Radio används i viss mån som kanal, främst av de enskilda institutionerna då man vill lyfta 
fram ett specifikt budskap. Radio används alltid i kombination med andra kanaler i en 
kampanj. Kastensson menar att radio också är en förhållandevis dyr kanal men har en stark 
genomslagskraft förutsatt att det används i kombination med andra kanaler.

Luleå tekniska universitet försöker hela tiden identifiera nya trender i fråga om vilka kanaler 
och informationskällor målgruppen använder sig av. Kastensson menar att det finns ett stort 
nyhetsvärde i att vara första universitet att exponeras i en ny kanal; det i sig skapar 
uppmärksamhet och intresse. Nya kanaler används som komplement och bara så länge de kan 
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bibehålla nyhetsvärdet i sig. Enligt Höglund handlar det hela tiden om att identifiera vilka sätt 
och metoder som är effektivast för att nå målgrupperna. 

En viss anpassning av kanaler efter tänkta målgrupper sker. Till exempel, som tidigare 
beskrivits, använder man egna studenter eller alumner som kommer från den orten där 
universitetet vill rekrytera. Vi har också beskrivit att vissa kanaler används för att nå personer 
som har inflytande över den blivande studentens beslutsprocess, främst föräldrar. För 
huvudmålgruppen potentiella studenter används ändå kanaler som når en bred marknad, alltså 
en masskommunikation snarare än anpassning efter specifika grupper. 
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5 Analys av fallen
I detta kapitel kommer våra undersökningsobjekt att analyseras och jämföras mot den teori vi 
har använt oss av. En kort presentation av varje teoriområde kommer att ges för att därefter 
kunna urskilja likheter och skillnader mot empirin. 

5.1 Marknadskommunikationens utformning
Enligt Kotler och Fox (1995, s 383) bör ett universitets marknadskommunikation präglas av 
enhetlighet för att mottagaren ska känna igen och koppla meddelanden till universitetet. En 
viktig detalj i Umeå universitets marknadskommunikation är att använda sig av en profil, med 
tillhörande logotyp och bildspråk, som är enhetlig och konsekvent. Detta är också viktigt för 
att marknadskommunikationen inte ska bli fragmenterad och otydlig då Umeå universitet 
består av många olika institutioner och enheter. För Luleå tekniska universitet är det också 
viktigt att tydliggöra att avsändaren är Luleå tekniska universitet, vare sig det är en 
studentambassadör, en institution eller universitetet som helhet som vill förmedla ett budskap. 
Båda fallen stämmer således överens med teorin i detta hänseende.

På Umeå universitet tar man avstånd från kundmodeller och menar att studenten är en 
medaktör i ett större projekt som kräver samarbete mellan studenter, lärare och universitets-
ledningen. Luleå tekniska universitet anser att dess uppgift är att bidra till utvecklingen i 
näringslivet och samhället som helhet. Därför ses studenten som en del i ett större nätverk 
med andra intressenter. Detta anser vi ligga i linje med Clayson och Haley’s (2005) teori om 
att studenten bör ses som en del i ett större partnerskap där lärare, alumner, myndigheter och 
näringslivet är intressenter. På Umeå universitet gör man bland annat kampanjer med alumner
där de får visa vilka olika nätverk de byggt upp under sin studietid, vilket vi anser är ett sätt 
att tydliggöra att det handlar om ett partnerskap med samarbetande intressenter snarare än att 
studenten enbart är en kund som universitetet vill tillfredsställa. Luleå tekniska universitet
försöker också visa upp alumner och låta dem berätta om vilka karriärer de haft efter examen 
från universitetet, vilket även Clayson och Haley menar är ett sätt att kommunicera detta 
partnerskap. Umeå universitet anser även, precis som Eagle och Brennan (2007) påpekar, att 
den kundorienterade filosofin ”kunden har alltid rätt” inte kan tillämpas i utbildnings-
sammanhang.

Utbildning är enligt Hoffman och Bateson (2006, s 59) en tjänst, en immateriell produkt, och 
Hemsley-Brown och Oplatka (2006) påpekar att en svårighet för universitet är att förmedla 
den immateriella karaktären hos utbildning. Briggs och Wilson (2007) menar att universitet 
måste kunna översätta det immateriella till konkret nytta för de sökande. Detta gör Umeå 
universitet genom att låta de egna studenterna förmedla sin syn på upplevelsen av att studera i 
Umeå. Ofta spelar då det sociala livet, fritidssysselsättning och boende in; aspekter utanför 
själva undervisningen. På Luleå tekniska universitet anser man att det man kan differentiera 
från andra universitet och attrahera potentiella studenter med är faktorer som ligger utanför 
kärntjänsten, det vill säga hur studentlivet är och vilka fritidssysselsättningar och sociala 
nätverk man kan erbjuda. Vi ser det som att båda universiteten lyckas med att översätta det 
immateriella till konkret nytta genom att förmedla en total studieupplevelse utifrån de egna 
studenternas syn. Vi anser också att detta stämmer överens med teorierna om att visa upp en 
trivsam atmosfär (Soutar & Turner, 2002) och att inkludera en total upplevelse av studentlivet 
(Jevons, 2006; Moogan et al, 2001) är effektiva rekryteringsverktyg.

Vid blivande studenters val av universitet är utbud av kurs och program den viktigaste faktorn 
som beaktas (Ivy, 2008; Maringe, 2006; Soutar & Turner, 2002). Briggs och Wilson (2007) 
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menar att blivande studenter kräver detaljerad och relevant information om kurs- och 
programutbud och om sådan information är krånglig att få tag på kan det få effekten att det 
universitetet exkluderas från beslutsprocessen. Umeå universitet har delat upp sitt kurs- och 
programutbud efter 9 intresseområden istället för sina 5 fakulteter. Luleå tekniska universitet 
har delat in hela kurs- och programutbudet efter ämnesområden, längd på utbildning och typ 
av examen. Båda universiteten kommunicerar detta genom de två breda informations-
kanalerna webbsidan och utbildningskatalogen. På webbsidan har universiteten också separata 
ingångar för blivande studenter för att de enkelt ska kunna finna relevant information. Vi 
anser att empirin stämmer överens med teorin i detta hänseende eftersom universiteten på ett 
enkelt och tydligt sätt tillgängliggör relevant information om kurser och program.

Enligt Maringe (2006) beror val av studier alltmer på vilka möjligheter studenten får på 
arbetsmarknaden istället för intresse för ett speciellt ämne och därför bör universitet inkludera 
studenters förväntningar på yrken i marknadskommunikationen och demonstrera anställnings-
statistik inom olika ämnesområden. Detta stämmer till viss del på Luleå tekniska universitet, 
då man försöker informera om inom vilka yrkesområden man kan söka arbete men man talar 
aldrig i termer av vilka arbeten en examen leder till då detta kan skapa för höga förväntningar. 
På Umeå universitet vill man hålla marknadskommunikationen fri från värdeord och är därför 
också mycket försiktiga med att förmedla vilka arbeten studenter kan få efter examen för att 
inte skapa förväntningar som inte kan uppnås. Inget av universiteten redovisar någon 
anställningsstatistik. Därför anser vi att empirin här skiljer sig mycket från teorin. Umeå 
universitet skiljer sig något mer från teorin eftersom man där anser att det i första hand är en 
persons intresse som ska styra valet av högre utbildning.

Kostnader relaterade till universitetsstudier är av stor betydelse vid blivande studenters val av 
universitet (Briggs & Wilson, 2007; Maringe, 2006). Men denna kostnad tenderar ofta att 
underskattas av blivande studenter och därför krävs bättre information om kostnader samt 
hjälp med att identifiera tillgängliga alternativ till studiestöd. Både Umeå universitet och
Luleå tekniska universitet uppger att sådan information inte ingår i deras primära marknads-
kommunikation, men att man är medvetna om att sådan information är viktig för blivande 
studenter. Därför hänvisar de alltid till externa organisationer som tillhandahåller sådan 
information, främst CSN, Studera.nu, studentkårerna och kommunen. Båda universiteten låter 
även de egna studenterna förmedla information som rör studentlivet, där bland annat levnads-
kostnader ingår. Vi anser att empirin överensstämmer med teorin på det här området.

Majoriteten av de sökande till universitet och högskolor prioriterar alternativ som är 
lokaliserade nära hemorten; rekryteringsavståndet är av stor betydelse vid val av universitet 
(Moogan et al, 2001; Perzon, 1998, s 111, Soutar & Turner, 2002). Både Luleå tekniska 
universitet och Umeå universitet är väl medvetna om detta och har olika strategier för att 
rekrytera nationellt och inte bara regionalt. Luleå tekniska universitet gör undersökningar på 
nyanlända studenter för att ta reda på vart de kommer ifrån och varför de har sökt till 
universitetet. Men framförallt utnyttjar Luleå tekniska universitet den allmänna och negativa 
bilden av Luleå som en vinterstad och framhäver de positiva aspekterna av ett vinterklimat 
och de sysselsättningar ett sådant klimat möjliggör. Även Umeå uppfattas av många som ett 
vinterklimat som ligger långt bort. Istället för att avfärda försöker man överbrygga den 
uppfattningen genom att låta egna studenter som kommer från de orter och städer där 
universitetet vill rekrytera förmedla sin bild av hur det är att studera i Umeå. På så sätt visar 
de att även människor från södra Sverige väljer att studera i Umeå.
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Många universitet använder sin status och lärarnas akademiska rykte för att attrahera och 
rekrytera studenter (Ivy, 2008). Luleå tekniska universitet är medvetet om detta och anser att 
ett universitets forskning garanterar kvaliteten på utbildningen. Därför har Luleå tekniska 
universitet börjat arbeta mer mot att i marknadskommunikationen visa en koppling mellan 
forskning och utbildning och att alla utbildningsområden ska vara förankrade i universitetets 
forskning. Umeå universitet skiljer sig däremot från teorin på detta område. Umeå universitet 
menar att även om man har högklassig forskning är det inte trovärdigt om universitetet 
förmedlar det. Istället ska det akademiska ryktet förmedlas via word of mouth från egna 
studenter och alumner. Umeå universitet menar också att om universitet försöker locka 
studenter med det akademiska ryktet kan det resultera i obefogat höga förväntningar.

I en studentmarknad existerar olika grupper med unika egenskaper och preferenser i termer av 
vilken information de behöver och universiteten bör utforma specifika budskap mot varje 
grupp för att maximera marknadskommunikationen (Bonnema & Van der Waldt, 2008). ”One 
size fits all”-kommunikation måste ge vika för kommunikation som tar hänsyn till den ökande 
mångfalden av universitetssökande (Maringe, 2006). En viss anpassning av marknads-
kommunikationens utformning sker vid båda universiteten. Främst handlar det om anpassning 
efter ämnesområden. Inom varje ämnesområde kan respektive institution lyfta fram attraktiva 
och relevanta frågeställningar och budskap riktat till potentiella studenter som har ett intresse i 
just det ämnet. Umeå universitet har även haft kampanjer mot personer äldre än huvud-
målgruppen (18-25 år), där budskapet utformades utifrån hur det är att studera som vuxen. Vi 
har ändå utifrån empirin dragit slutsatsen att huvuddelen av båda universitetens marknads-
kommunikation utformas efter en huvudmålgrupp och kommunicerar samma budskap till hela 
målgruppen. Därmed anser vi att empirin inte överensstämmer med teorin i detta hänseende.

5.2 Att välja kommunikationskanaler
Perzon (1998, s 118) betonar vikten av att på olika sätt använda universitetets egna studenter 
och alumner som en kommunikationskanal och informationskälla. Bennet (2006) förespråkar 
studentambassadörsprogram som en kanal, där den blivande studenten blir hopparad med en 
av universitetets studenter som håller kontakt med den sökande under hela beslutsprocessen. 
Detta såg vi extra tydligt på Umeå universitet där en av huvudprinciperna för marknads-
kommunikationen är att den ska förmedlas via de egna studenterna. I alla kampanjer för Umeå 
universitet görs studenter tillgängliga genom telefonnummer eller e-postadress för att 
blivande studenter alltid ska kunna ta kontakt med en student och ställa frågor. Även Luleå 
tekniska universitet använder sig mycket av egna studenter som en kommunikationskanal, 
främst genom att de deltar i utbildningsmässor och besöker sina gamla gymnasieskolor. Här 
tillgängliggör man också kontaktuppgifter till studenterna för att de alltid ska kunna nås och 
besvara frågor. Vi ser att dessa studenter således fungerar som studentambassadörer och anser 
att empirin helt och hållet överensstämmer med teorin. Anledningen varför universiteten 
använder egna studenter är att de kan förmedla studieupplevelsen bättre än vad universitetens 
egen personal kan göra, samt att potentiella studenter lättare kan identifiera sig med dem. Vad 
studenterna säger kontrolleras eller redigeras inte, vilket gör denna kanal ärlig och skapar 
trovärdighet. Vi anser därför detta ligga i linje med Kotler och Fox’s teori (1995, s 354) om 
att kommunikation som sker via trovärdiga, ärliga och attraktiva kanaler är mer övertygande.

Öppet hus-dagar bör användas som en kanal då de kan ge insikt både i undervisningen, genom 
kontakt med lärare, och i studentlivet, genom kontakt med studenter (Moogan et al, 2001). 
Författarna menar också att de som fått besöka ett universitet får en bättre känsla för vad de 
värdesätter hos ett universitet. Båda universiteten använder sig av varianter av öppet hus-
dagar, där de huvudsakliga funktionerna är att besökarna dels ska kunna delta i seminarier och 
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föreläsningar, dels ska kunna träffa studenter för att få svar på frågor som rör livet utanför 
universitetet. De båda undersökta universitetens idé med öppet hus-dagar är att de som väl fått 
uppleva universitetet, främst gymnasister, får positiva känslor kopplade till universitetet och 
kommer att ha det i åtanke i beslutsprocessen; öppet hus-dagar har en hög genomslagskraft 
hos besökarna. Vi ser således att empirin här överensstämmer med teorin. 

När universitet väljer kommunikationskanaler bör fokus enligt Gray et al (2003) läggas på 
Internet och webbsidor. Gordon och Berhow (2009) menar också att universitet bör använda 
Internets interaktiva funktioner för att kommunicera dialogiskt med potentiella studenter. På 
Umeå universitet är webbsidan den viktigaste kanalen för kommunikation och information. 
Anledningen är dess unika möjligheter till interaktion. En annan anledning varför Umeå 
universitet använder Internet, som inte omnämns i teorin, är den höga användarfrekvensen av 
Internet hos ungdomar, som den största målgruppen faktiskt utgörs av. På Luleå tekniska 
universitet är webbsidan en av huvudkanalerna. Luleå tekniska universitet anser att webbsidan 
har två huvudsakliga funktioner; den möjliggör interaktion med både studenter och 
universitetets personal och den möjliggör egen informationssökning för att hitta relevant 
information. Då båda universiteten använder webbsidan som en huvudkanal och även 
använder flera av Internets interaktiva funktioner anser vi att empirin här överensstämmer 
med teorin. Båda universiteten har dessutom specifika ingångar för den som är universitets-
sökande för att han eller hon lätt ska kunna hitta relevant information, vilket enligt Gray et al 
(2003) är att föredra. Enligt Lagrosen (2005) använder många tjänsteföretag Internet som en 
kommunikationskanal för att det möjliggör samarbete med externa organisationer genom att 
informera om och länka till viktiga bitjänster. Detta överensstämmer med de båda undersökta 
universiteten eftersom de även använder Internet som en kanal just för att kunna hänvisa till 
externa organisationer som CSN, Studera.nu, Högskoleverket studentkårerna, bostadsföretag 
och kommunen som tillhandahåller viktig information som rör studentlivet. 

Enligt Gray et al (2003) och Lagrosen (2005) krävs dock att webbsidan som kanal 
kompletteras med annonser i andra kanaler och medier för att fånga uppmärksamhet och öka 
medvetenheten om och hänvisa till webbadressen. På Umeå universitet gör man detta genom 
att i alla annonser och kampanjer också hänvisa till webbsidan, främst genom annonsering på 
andra webbplatser eftersom man då kan skapa en länk direkt till universitetets hemsida. På 
Luleå tekniska universitet används i stor utsträckning annonsering i tryckta medier just för att 
skapa medvetenhet och uppmärksamhet kring Luleå tekniska universitet som varumärke för 
att potentiella studenter ska vilja ha mer information och besöka webbsidan. Enligt Briggs och 
Wilson (2007) är utbildningskataloger en av de informationskällor som har störst influens och 
betydelse vid val av universitet. De båda undersökta universiteten använder sig av 
utbildningskataloger och utformar dem i enlighet med webbsidan med tydlig och utförlig 
information om såväl kurs- och programutbud som annan information som rör studentlivet. I 
Umeå universitets fall visade det sig dock att användandet av utbildningskatalogen har 
reducerats på grund av webbsidans ökande betydelse. Men eftersom katalogen fortfarande 
används drar vi slutsatsen att universitetet anser den vara av stor betydelse, vilket därför 
överensstämmer med teorin.

Då både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet främst använder sig av Internet, egna 
studenter och tryckta medier som kommunikationskanaler ser vi att det överensstämmer med 
teorin där Dijkstra et al (2005) påvisar att retrieval media, där konsumenten kan se 
information hur länge och hur många gånger han eller hon vill, är effektivt då konsumenten 
har en hög involvering i produkten. Vi har tidigare beskrivit att utbildning är en tjänst och att 
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en utmärkande egenskap hos tjänster är att de just har hög kundinvolvering (Hoffman & 
Bateson, 2006, s 34). 

Genom att kombinera och integrera olika kommunikationskanaler kan de tillsammans ha en 
större effekt än summan av kanalernas enskilda effekter; synergieffekt framträder (Naik & 
Raman, 2003). Vi kan konstatera att de båda undersökta universiteten använder och 
kombinerar kanaler med hög räckvidd (annonser i tryckta och elektroniska medier) och 
kanaler med hög genomslagskraft (interaktion med studenter och öppet hus-dagar). Kanaler 
med hög räckvidd har normalt låg genomslagskraft och vice versa. I vår empiri framkom att 
kanalerna med hög genomslagskraft också har stora förutsättningar för att stimulera positiv 
word of mouth. För en potentiell student som har kommit i kontakt med ett universitet genom 
dess genomslagskraftiga kanaler eller word of mouth kommer även enklare annonser från det 
universitetet att få högre genomslagskraft; på så sätt maximeras effekten av marknads-
kommunikationen. För att sammanfatta: effekten av universitetens kombinerade kanaler är 
högre än vad summan av dess enskilda effekter skulle ha varit. Därför anser vi att empirin i 
detta hänseende överensstämmer med teorin. Vi kan också konstatera att teorin, som 
presenterats av Kotler och Fox (1995, s 354), om att universitet bör sträva efter att kombinera 
personliga och icke-personliga kommunikationskanaler också överensstämmer med empirin.

Dahlén (2005) förespråkar ett kreativt tänkande vid val av kommunikationskanaler och menar 
att användning av nya och outnyttjade kanaler genom sin överraskande effekt kan göra 
kommunikationen mer uppmärksammad och kraftfull. Båda de undersökta universiteten 
strävar efter att hålla sig à jour med nya kanaler och nya metoder att använda befintliga 
kanaler. Både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet uppger också att det finns ett 
stort värde i att vara det första universitetet som exponeras i en ny kanal; det i sig fångar 
uppmärksamhet och skapar intresse. Således överensstämmer empirin här med teorin.

I en studentmarknad existerar olika grupper med unika egenskaper och preferenser i termer av 
vilka kanaler och informationskällor de använder och förlitar sig till och universiteten bör, för 
att nå hela målmarknaden, anpassa kanaler efter de olika grupperna istället för att behandla 
målmarknaden som en homogen marknad (Bonnema & Van der Waldt, 2008). Endast vid 
enstaka fall kan vi se att universiteten haft riktade kampanjer mot specifika grupper och 
därmed anpassat val av kommunikationskanal. Våra undersökta universitet menar att 
minoritetsgrupper kan nås med specifika kanaler, men de kan också nås med bredare kanaler 
men till en lägre kontaktkostnad. Det är därför nästan alltid de breda kanalerna som används, 
då är chansen störst att nå målgruppen. Här kan vi därför konstatera att empirin inte överens-
stämmer med teorin.
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6 Slutdiskussion
Detta kapitel inleds med att ge svar på våra två forskningsfrågor. Därefter görs en åter-
koppling till syftet, där också en diskussion förs kring resultatet. Kapitlet avslutas med 
teoretiskt och praktiskt bidrag, följt av förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Svar på forskningsfrågor

6.1.1 Hur utformar svenska universitet sin marknadskommunikation för 
att attrahera potentiella inhemska studenter?

Efter vår analys av den empiri vi presenterat kan vi urskilja ett antal utmärkande strategier och 
koncept som används vid utformning av marknadskommunikationen. Först och främst måste 
kommunikationen präglas av enhetlighet; oavsett kampanj, budskap eller budskapsbärare ska 
en tydlig avsändare kunna identifieras. Det viktigaste är att skapa en attraktion till själva 
universitetet snarare än till en specifik utbildning. För att skapa denna attraktion och för att 
skapa en tydligare bild av vad universitetsstudier innebär kommunicerar man en helhets-
upplevelse utifrån de egna studenternas uppfattning. Det är då studentlivet (till exempel 
sociala nätverk, fritidssysselsättningar, stämningen på campus och boende) som sätts i fokus 
och inte undervisningen. Men när denna attraktion skapats är det också viktigt att tillgänglig-
göra tydlig och relevant information om kurs- och programutbud, uppdelat efter ämnes-
områden. När en attraktion för universitetet skapats är det också viktigt att informera om olika 
kostnader och studiestöd, vanligtvis genom att hänvisa till externa organisationer. Då 
studenten inte ses som en kund utan som en del i ett större nätverk av intressenter (till 
exempel andra studenter, lärare, företag och samhället i helhet) försöker man visa upp vilka 
nätverk alumner byggt upp under sin studietid, vilket också visar att attraktionskraften på 
universitetets examinerade studenter är hög. För universiteten är en nationell student-
rekrytering av lika stor vikt som den regionala studentrekryteringen. För att överbrygga de 
rekryteringsavstånd som uppkommer i och med nationell rekrytering låtar man egna studenter 
som kommer från de delar av Sverige där man vill rekrytera ge sin syn på hur det var att flytta 
till en ny ort. På så sätt skapas trovärdighet, vilket också är en grundstomme i universitetens 
marknadskommunikation.

6.1.2 Hur väljer svenska universitet kanaler för att nå ut till potentiella 
inhemska studenter?

Vi har ur empirin identifierat ett antal faktorer som har inverkan på vilka kommunikations-
kanaler universitet väljer. Två viktiga principer är att kanaler som möjliggör interaktion måste 
användas samt att kanaler måste vara trovärdiga och attraktiva. Därför används i hög grad de 
egna studenterna på olika sätt som kanaler och informationskällor. Anledningen är att de egna 
studenterna kan förmedla universitetsupplevelsen bättre än vad universitetets personal kan 
göra, samt att den huvudsakliga målgruppen (18-25 år) lättare kan identifiera sig med en 
student. Ett annan viktig faktor är att kunna tillhandahålla all möjlig nyttig information som 
rör både studierna och studentlivet i stort. Webbsidan används som huvudkanal då den 
uppfyller alla ovanstående kriterier; den möjliggör användning av olika interaktiva funktioner 
samt möjliggör egen informationssökning och direktlänkning till externa organisationer. Att 
använda webbsidan grundar sig också i att Internet har den högsta användarfrekvensen hos 
ungdomar av alla tillgängliga kanaler. Dock måste webbsidan kompletteras med kanaler med 
hög räckvidd som kan fånga uppmärksamhet och hänvisa till webbsidan, annars är chansen 
liten att potentiella studenter ska besöka hemsidan och därmed ges universitetet ingen 
möjlighet att inkluderas i deras beslutsprocess. Universiteten kombinerar också räckvidds-
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kraftiga kanaler (till exempel annonser i tryckta och elektroniska medier) med genomslags-
kraftiga kanaler (till exempel interaktion med studenter och öppet hus-dagar) för att maximera 
effekten av marknadskommunikationen. Vidare är en viktig del vid val av kommunikations-
kanaler att universiteten håller sig à jour med nya kanaler och nya sätt att använda befintliga 
kanaler; att vara första universitet i en ny kanal har ett stort värde i termer av att fånga 
uppmärksamhet och skapa intresse.

6.2 Återkoppling till syfte
Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för hur svenska universitet och 
högskolor arbetar med marknadskommunikationen mot inhemska potentiella studenter.

Utifrån resultatet kan vi konstatera att marknadskommunikationen till en dominerande del 
bygger på de egna studenternas upplevelse av hur det är att studera på ett visst universitet och 
hur det är att leva på orten samt att detta ska kommuniceras av just studenterna. Ärlighet och 
trovärdighet är grunden för marknadskommunikationen, likaså är en huvudprincip att aldrig 
framställa universitetet och dess utbildningar som bättre än något annat universitet. Vi anser 
detta vara en förnuftig ideologi; även om universitet och högskolor i allt högre grad verkar 
under kommersiella och konkurrensutsatta förhållanden visar det ändå att universitetssektorn i 
mångt och mycket skiljer sig från företagssektorn.

Vi kan konstatera att en övervägande del av den teori vi studerat och presenterat i teorikapitlet 
överensstämmer med hur universiteten arbetar i praktiken. Då de båda universiteten skiljer sig 
i flera hänseenden (till exempel storlek, inriktning för utbildning och forskning, budget för 
marknadsföringsaktiviteter) men ändå utifrån våra resultat påvisar många likheter i arbetet 
med marknadskommunikationen anser vi att våra resultat i viss mån kan vara generella för 
svenska universitet och högskolor. 

6.2.1 Avvikelser mellan empiri och teori
Vi kunde identifiera några skillnader mellan teorin och empirin. För det första fanns 
skillnader angående användning av universitetens och lärarnas akademiska rykte och status i 
marknadskommunikationen. Det framkom på ett av de undersökta universiteten att 
användning av akademiskt rykte var mycket ovanligt för skandinaviska universitet, men i 
många andra delar av världen används detta. Detta kan kopplas till att merparten av den teori 
vi använt byggts på studier gjorda i USA, Storbritannien och Sydafrika. Således skulle denna 
skillnad kunna grunda sig i olika länders förhållanden och förutsättningar för högskole-
utbildning.

För det andra fanns skillnader angående anpassning av marknadskommunikationens budskap 
och kanaler efter olika målgrupper i en studentmarknad. Den enda generella anpassningen vi 
kunde identifiera var en viss specialisering av budskap efter intresse för ämnesområden. Vi 
anser det dock ganska självklart att kommunicering av en specifik utbildning eller ett specifikt 
ämnesområde också måste ha ett mer specifikt budskap och inte ett allmänt som gäller för alla 
utbildningar. Vi kunde inte identifiera någon generell anpassning av kanaler efter olika 
målgrupper. Dock kunde vi se att en relativt stor variation av kanaler användes och skulle 
därmed kunna tillfredställa de olika målgruppernas behov i fråga om vilka kanaler och 
informationskällor de förlitar sig till. Detta är dock inte syftet med universitetens användande 
av olika kanaler, varför vi kan konstatera att svenska universitet ser inhemska potentiella 
studenter som en homogen marknad och tillämpar en masskommunikation. Vi tror även att 
detta kan kopplas till universitetens begränsade finansiella resurser och krav på kostnads-
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effektivitet; det är helt enkelt för dyrt att skräddarsy marknadskommunikationen efter olika 
tänkbara grupper i en studentmarknad.

För det tredje kunde vi identifiera en avvikelse i empirin från teorin angående informering av 
karriärmöjligheter efter examen. I empirin framkom att viss information ges om vilka 
områden studenten kan söka arbete inom efter avslutade studier och ansvaret för detta ligger 
hos respektive fakultet eller institution, men att en övergripande strategi är att universiteten 
ska vara återhållsamma med sådan information för att inte skapa obefogat höga förväntningar. 
Av vår egen erfarenhet att döma så är detta en relativt ny ideologi; då vi sökte till högskole-
utbildning för tre år sedan så var karriärmöjligheter en stor del av universitetens budskap och 
något som hade stark inverkan på våra val av universitet och utbildning. Som en följd är vår 
upplevelse att vårt universitet i viss mån inte lyckats uppfylla de förväntningar vi hade då vi 
ansökte. Därför ser vi universitetens nuvarande strategi, att inte låta karriärmöjligheter och 
anställningsstatistik ha för stor del i marknadskommunikationen, som en positiv utveckling.

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag
Vår studie har sammanfattat flera olika teoretiska koncept och strategier för student-
rekrytering, från hur universitet bör arbeta, vilka synsätt de bör anlägga till studentens 
perception och preferenser samt även vissa teorier från företagssektorn. Dessa teorier har 
prövats och sammanställts i en övergripande studie om hur universitet bör arbeta med sin 
marknadskommunikation mot potentiella studenter. Således har vår studie genererat en 
bredare bild av hur universitet bör arbeta än tidigare studier. Vår studie ger även en 
övergripande bild av förhållandet för svenska universitet och högskolor, något som vi 
upplever saknas i den vetenskapliga litteraturen. En övervägande del av teorin vi använt har 
överensstämt med vår empiri, men några skillnader kunde dock identifieras och vi tror att 
dessa kan grunda sig i skillnader mellan svenska förhållanden och förhållanden i andra länder. 

Vi tror även att denna studie kan vara av värde att beakta för universitet och högskolor som 
ser negativa förändringar i sin studentrekrytering. Våra undersökta universitet är de två 
nordligaste universiteten i Sverige. Trots stora rekryteringsavstånd har de lyckats väl med sin 
nationella rekrytering då en stor del av universitetens studenter kommer från annan ort. Vi ser 
därför att de koncept och strategier som presenterats i vårt resultat torde vara framgångsrika 
för de flesta universitet och högskolor.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
Då vår studie är avgränsad mot rekrytering av inhemska studenter ser vi gärna att studier även 
görs i hur svenska universitet och högskolor arbetar med marknadskommunikationen mot 
internationella potentiella studenter. Vi tror att strategier för budskapsutformning och kanalval 
vid internationell rekrytering skiljer sig kraftigt åt och eftersom inte bara företag utan även 
universitet alltmer internationaliseras torde detta vara ett intressant och relevant område att 
studera.

Vår studie handlar om hur universitet och högskolor gör för att attrahera potentiella studenter 
att söka till ett specifikt universitet. Men det räcker inte för ett universitet att vara bra på 
studentrekrytering, de måste även kunna hålla studenterna nöjda under hela studietiden så att 
de tar examen och inte hoppar av sin utbildning. Därför ser vi gärna att studier görs på hur 
svenska universitet och högskolor arbetar med koncept som kundnöjdhet och att behålla 
befintliga kunder.
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Universitet och högskolor har också andra intressenter än bara studenter. De är även beroende 
av att rekrytera duktiga lärare och forskare och samarbeten med företag för utbildnings- och 
forskningsprojekt. Därför anser vi att studier även kan göras för hur svenska universitet och 
högskolor arbetar med marknadskommunikation mot andra intressenter än studenter.

Vår studie baserades på statliga universitet och högskolor. Utöver dessa finns även högskolor 
som till största del är finansierade av privata donationer, till exempel Handelshögskolan i 
Stockholm. Det finns även många utbildningsinstitutioner i Sverige på högre nivå som är helt 
privata och där utbildningen inte är gratis. Vi ser därför att det skulle vara intressant att 
studera om skillnader existerar i hur statliga och privata institutioner inom högre utbildning 
arbetar med sin marknadskommunikation mot potentiella studenter.
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Intervjuguide

Områden som behandlar forskningsfråga 1.
1. Enhetlig logotyp och enhetligt tema för marknadskommunikationen.

2. Student som kund eller som en del i ett större partnerskap och hur det förmedlas i 
marknadskommunikationen.

3. Kommunicering av universitetet som helhet eller fokus på specifika utbildningar.

4. Studentlivet; aspekter av universitetsstudier utanför själva undervisningen.

5. Kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden som en examen leder till. 
Anställningsstatistik.

6. Information om kostnader associerade med universitetsstudier, till exempel 
levnadskostnader, kurslitteratur, kåravgift. Information om studiestöd.

7. Regional och nationell rekrytering. Rekryteringsavstånd. Strategier för nationell 
rekrytering. 

8. Anpassning av marknadskommunikationen efter olika mindre målgrupper eller 
masskommunikation.

9. Användning av universitetets och lärarnas akademiska rykte och status i 
marknadskommunikationen.

10. Hur den immateriella karaktären av universitetsstudier förmedlas i termer av konkret 
nytta för den potentiella studenten.
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Områden som behandlar forskningsfråga 2. 
1. Användning av egna studenter och alumner som en kommunikationskanal.

2. Användning av öppet hus-dagar som en kommunikationskanal.

3. Internets och webbsidors roll som kommunikationskanaler. Internets interaktiva 
funktioner. Separata webbsidor/portaler för blivande studenter.

4. Traditionella ”reklamkanaler” som TV, radio och dagstidningar.

5. Viktigaste kanalen/kanalerna. Hur kanaler kombineras och hur de kompletterar 
varandra. 

6. Hänsynstagande till hur trovärdig, objektiv och attraktiv en kanal/informationskälla 
upplevs vara.

7. Utforskning och användning av nya och outnyttjade kanaler. 

8. Anpassning av kanalval efter tänkta målgrupper eller samma kanaler för hela 
studentmarknaden.


