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 Sammanfattning 
Examensarbetets titel:  Kulturell påverkan på informationssökning på internet: En 

studie av kinesiska studenters informationssökning på internet 

vid val av utländsk universitetsutbildning 

 

Seminariedatum:  2011-08-26 

 

Ämne:    FEKP01, Examensarbete magisterkurs, 15 hp 

 

Författare:    Maria Johansson 

 

Handledare:    Karin Bryntse 

 

Nyckelord:  internet, informationssökningsbeteende, elektronisk word-of-

mouth, kultur, Kina 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och 

förståelse för konsumenters informationssökningsbeteende på 

internet och hur det påverkas av kulturella faktorer, med särskilt 

fokus på kinesiska studenter. 

 

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade djupintervjuer samt 

emailenkäter. 

 

Teoretiskt ramverk: Konsumenters informationssökningsbeteende samt Hofstedes 

kulturdimensioner 

 

Empiri: Det empiriska materialet utgörs av 20 semistrukturerade 

djupintervjuer med kinesiska studenter vid Lunds universitet 

samt 42 emailenkäter med kinesiska studenter antagna till Lunds 

universitet hösten 2011. 

 

Slutsats: Internet spelar en viktig roll i kinesiska studenters 

informationssökningsprocess inför val av utländsk utbildning. 

Resultaten visar att studenter inte endast använder internet för 

att samla information utan även för att skapa sociala nätverk för 

erfarenhetsutbyte med andra kinesiska studenter. Genom analys 

av Hofstedes kulturdimensioner har studien visat att 

dimensionerna kollektivism, maktdistans och lång 

tidsorientering i synnerhet kan påverka kinesiska studenters 

informationssökningsbeteende på internet. 
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Abstract 
Title:  Cultural influences on consumers’ information search behavior 

on the internet: A study on how Chinese students search on the 

internet for information about foreign higher education  

 

Seminar date:    2011-08-26 

 

Course:   Master thesis in business administration, 15 University Credit 

Points (15 ECTS). 

 

Author:    Maria Johansson 

 

Advisor:    Karin Bryntse 

 

Keywords:  internet, information search behavior, electronic word-of-mouth, 

culture, China 

 

Purpose:  The purpose of this study is to provide deeper knowledge and 

understanding of consumers’ information search behavior on the 

internet and how it can be influenced by cultural factors, with a 

focus on the behavior of Chinese students. 

 

Methodology:  Qualitative approach including semi-structured interviews and 

e-mail surveys. 

 

Theoretical perspectives: Consumers information search behavior on the internet and 

Hofstede’s five cultural dimensions. 

 

Empirical foundation:  The empirical foundation consists of 20 semi-structured 

interviews with Chinese students studying at Lund University 

and 42 e-mail surveys from Chinese students admitted to Lund 

University the autumn semester 2011. 

 

Conclusions: Internet plays an important role in Chinese students’ information 

search behavior before they decide on foreign university studies. 

The results in the study show that not only do the students use 

the internet to collect information, but also to create social 

networks with other Chinese students. The most prominent 

cultural dimensions that can influence the online information 

search behavior of Chinese students are collectivism, power 

distance and long term orientation.  
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1 Inledning 
Detta kapitel belyser bakgrunden till valet av ämne samt ger en kortare beskrivning av ämnet. 

Efter bakgrunden följer uppsatsens problemdiskussion, frågeställning samt syfte. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Konsumenters informationssökning på internet 
World Wide Web (WWW) och internet är två av de viktigaste framstegen inom 

informationsteknologin sedan 1990-talet och de har gett företag möjlighet att nå konsumenter 

från hela världen. På samma sätt har konsumenter möjlighet att inhämta information, välja 

och köpa produkter och tjänster från företag från hela världen.(Al Kailani, Kumar, 2011) Var 

konsumenter söker efter och inhämtar information inför ett köp är ett viktigt 

forskningsområde då den typ av informationssökning som konsumenten gör har betydelse för 

vilket typ av köpbeslut som konsumenten slutligen fattar. (Money, Crotts, 2003) Ett vanligt 

antagande som görs kring konsumenters informationssökningsprocess är, enligt Vuylsteke et 

al (2010), Wen, Baesens och Poelmans (2010), att alla marknader och dess aktörer använder 

internet på samma sätt oavsett vilken del av världen de kommer ifrån. Då merparten av 

forskningen om informationssökning på internet har utförts av västerländska forskare är 

kunskapen om hur konsumenter på tillväxtmarknader använder internet inom detta område, 

begränsad.(Vuylsteke et al., 2010) Trots att detta forskningsområde anses vara betydelsefullt 

för dagens globala marknad, finns det begränsad kunskap om hur olika kulturella aspekter kan 

påverka informationssökningsprocessen.(Money, Crotts, 2003) Denna uppsats syftar till att 

bidra till ökad kunskap om konsumenters informationssökningsbeteende på internet och hur 

kulturella aspekter kan påverka detta beteende. 

1.1.2 Kinesiska konsumenters internetanvändning 
Bland världens tillväxtmarknader är Kina och dess konsumenters köpbeteende särskilt 

intressant. Landets kraftiga ekonomiska utveckling de senaste 30 åren har ökat den kinesiska 

befolkningens köpkraft. Kinas växande köpkraft har ökat utbudet av produkter och tjänster 

tillgängliga för kinesiska konsumenter. Med det ökade utbudet har kinesiska konsumenters 

behov av köpinformation ökat kraftigt.(Vuylsteke et al., 2010) Internet är en viktig källa till 

köpinformation och internetanvändningen i Kina har intensifierats de senaste åren.(Vuylsteke 

et al., 2010) 485 miljoner kineser har idag tillgång till och använder internet, 

(http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-07/20/content_12939696.htm) vilket gör den 

kinesiska befolkningen till den största gruppen internetanvändare i världen.(Atsmon, Dixit, 

Magni, Narasimhan, Wu, 2010) Konsultbolaget McKinsey har, sedan 2005, gjort omfattande 

studier om den kinesiske konsumentens internetanvändning och 2010 gjordes den mest 

omfattande studien hittills. McKinseys studier visar att invånare i Kinas 60 största städer 

spenderar 70 % av sin fritid på internet och att datorer snabbt har börjat ersätta TV:n som ett 

underhållningsverktyg. (Yuval, Magni, 2010) Under 2010 har även användandet av sociala 

medier på internet i Kina ökat markant enligt China Internet Network Information Center 

(CNNIC). Antalet kinesiska internetanvändare som tar del av sociala nätverk på internet har 

ökat med 19,6 % sedan december 2009.(CNNIC, 2010) Den kinesiska internetanvändaren har 

högre inkomst, är mer välutbildad och yngre jämfört med den genomsnittlige kinesiska 

medborgaren. Drygt 70 % av de kinesiska internetanvändarna är under 29 år gamla och ca en 

tredjedel av internetanvändarna är studenter. (Yuval, Magni, 2010) 41 % av 

internetanvändarna har högskoleexamen, jämfört med 25 % av den urbana befolkningen. 71 

% tjänar mer än 55 000 RMB per år, vilket utgör tröskelvärdet för vad som definieras som 

medelklass.(Atsmon et al., 2010)  
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McKinseys studie visar också att kinesiska konsumenter litar på företagshemsidor.  66 % av 

konsumenterna (som använder internet) i studien uppgav att de besöker företagens hemsidor 

innan köpbeslutet fattas. Ca 70 % uppgav att dessa konsumenter litar på den information de 

får på dessa hemsidor. Det är endast köpråd från vänner och familj som spelar en viktigare roll 

i köpbeslutet och som ses som mer trovärdiga. Varken Internet- eller TV-reklam uppfattas 

dock som lika trovärdig som word-of-mouth.(Atsmon et al., 2010) Enligt Björkstén et al. 

(2009) förlitar sig kinesiska konsumenter mer på word-of-mouth och webbaserade 

användarforum än vad västerländska konsumenter gör. Atsmon och Magni (2010) visade i en 

studie för McKinsey att företagshemsidor ofta är första anhalten för en kinesisk konsument 

men konsumenter tenderar även att besöka fristående, tredjeparts, hemsidor. Dessa sidor anses 

vara pålitliga och en oberoende källa för att ställa frågor inför köpbeslutet. Kineser värderar 

även det som skrivs i produktrecensioner på internet högt när de utvärderar en produkt. En av 

fyra kinesiska konsumenter köper inte en produkt utan att ha sökt information om den på 

internet. Denna trend är ännu mer märkbar vid större investeringar, som t ex 

bilinköp.(Atsmon, Magni, 2010) 

1.1.3 Stort intresse för utlandsstudier i Kina 
Kinas ekonomiska utveckling har skapat möjlighet för ett stort antal kinesiska studenter att 

förlägga sin utbildning vid ett utländskt universitet.(China Economic Review, 2010) Under 

2010 valde 284 000 kinesiska studenter att studera utomlands. Fler och fler kinesiska 

medelklassfamiljer kan nu finansiera studenternas studier på egen hand och ca 93 % av de 

kinesiska studenterna finansierar sina utlandsstudier helt utan stöd från stipendier. 

(http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13114577) Engelskspråkiga länder såsom 

USA och Storbritannien utgör de populäraste studiedestinationerna. Den amerikanska 

organisationen Institute of International Education konstaterade under 2010 att antalet 

kinesiska studenter i USA ökat med 30 % under 2009. (Tillväxtanalys, 2011:02)  

 

Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser finns det inget som tyder 

på att antalet utresande kinesiska studenter kommer att minska.(Tillväxtanalys, 2011:02) 

Sannolikheten är stor att antalet kommer att öka ytterligare. Dock förväntas konkurrensen om 

de kinesiska studenterna att öka då alltfler aktörer skärper sina marknadsföringsåtgärder 

samtidigt som dessa studenter blir alltmer medvetna konsumenter. (Tillväxtanalys, Svar 

Direkt, 2011:02) För flera länder, t ex Australien, utgör högre utbildning en viktig del av 

tjänsteexporten och den internationella handeln med högre utbildning är en exportindustri som 

omsätter mer än 30 miljarder USD per år världen över.(Svenskt näringsliv, 2007)  

 

Sverige har tidigare inte varit en aktiv aktör på den globala marknaden för utbildning då man 

har erbjudit kostnadsfri utbildning till alla studenter. Intresset för svensk utbildning har 

därmed historiskt varit stort utan att lärosätena behövt satsa på internationella 

marknadsföringskampanjer. I juni 2010 beslutade Sveriges riksdag att införa studieavgifter för 

universitets- och högskolestudier för medborgare från tredjeland, dvs. medborgare utanför 

EU/EES-området samt Schweiz. (Regeringens prop. 2009/10:65) Riksdagens beslut innebär 

nya utmaningar för de svenska lärosäten som vill rekrytera internationella studenter. Svenska 

lärosäten måste nu marknadsföra en kvalitativ men mycket komplex tjänst som tidigare 

erbjudits kostnadsfritt. För att positionera sig på den globala marknaden ställs nya krav på 

svenska lärosätens internationella marknadskommunikation.    

 

Internet har fått en alltmer betydande roll för lärosäten som vill rekrytera internationella 

studenter då internet erbjuder unika möjligheter för lärosäten att enkelt sprida 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13114577
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marknadskommunikation över hela världen.(Callahan, 2006) Sociala medier såsom Flickr, 

Facebook och Twitter, används idag av flera internationella lärosäten. I dessa virtuella nätverk 

lägger lärosätena tonvikten på att bygga relationer med sina nuvarande studenter likväl som 

relationsskapande aktiviteter för att rekrytera nya studenter.(Reuben, 2008) Svenska institutet 

(SI) gjorde i juli 2010 fokusgruppsintervjuer, i konsultbyrån Eastweis regi, för att kartlägga 

vanor och beteende hos kinesiska studenter som planerar att studera utomlands och identifiera 

de mest populära marknadsföringskanalerna. (Svenska institutet, 2010) Undersökningen 

visade att universitetens engelskspråkiga hemsidor ansågs vara den effektivaste och mest 

trovärdiga källan för information om lärosätet. Enligt studien föredrar studenterna generellt att 

skaffa sig användbar information på egen hand genom onlineportaler, som samlar information 

om utlandsstudier från olika källor, och annan social media (t ex internetforum) något som de 

anser vara trovärdiga källor. Undersökningens slutsats var att interaktiv marknadsföring på 

internet kan vara en effektiv strategi vid marknadsföring av svensk utbildning. Internet anses, 

enligt undersökningen, vara den mest effektiva och ekonomiska metoden för att attrahera fler 

kinesiska studenter att studera i Sverige.(Svenska Institutet, 2010)  

 

1.1.4 Behov av forskning om studenters informationssökning på internet 
Det finns endast ett fåtal forskningsstudier som undersöker internets roll i studenters 

informationssökning om utlandsstudier. Gray, Fam och Llanes (2003) undersökte hur 

studenter på tre asiatiska marknader (Malaysia, Singapore och Hong Kong) värderade olika 

medier vid marknadsföring av utländsk högskoleutbildning. Studien visade att studenterna 

upplevde att internet var en av de viktigaste källorna för att få tag i information om studier vid 

utländska lärosäten.(Gray, Fam, Llanes, 2003)  

 

Gomes och Murphy (2006) har studerat två olika perspektiv på internets roll i marknadsföring 

av utbildning; hur studenterna använde internet i deras köpbeslutsprocess samt hur 

utbildningsinstitutioner arbetade med marknadsföring av sina tjänster. Studiens fokus lades på 

kommunikation genom institutionernas hemsidor och e-mail. Resultatet visade att en majoritet 

av studenterna i undersökningen använde internet när de sökte information om utländsk 

utbildning. Endast ett fåtal studenter i undersökningen ansåg dock att de fann tillräcklig 

information på lärosätenas hemsidor för att de skulle kunna fatta ett köpbeslut. Gomes och 

Murphy konstaterade att informationen på hemsidan i kombination med e-mailkorrespondans 

med lärosätet hade påverkan på studenternas köpbeslut. Studien visade att lärosäten bör 

anpassa delar av sin kommunikation via hemsidan till internationella studenters behov samt 

prioritera e-mail från internationella studenter. Enligt Gomes och Murphy kan även 

internetforum, där nuvarande och framtida studenter delar sina åsikter och erfarenheter, vara 

ett verktyg för att positivt påverka framtida studenters förtroende för lärosätet. Enligt Gomes 

och Murphy saknas tillräcklig forskning kring vilken roll och påverkan internetforum för 

studenter, såsom chattrum och forum, har på studenternas beslutsprocess. Forskarna menar 

också att det kan vara viktigt att ytterligare utforska hur studenter från olika kulturer och 

geografiska områden söker information om studier på utländska lärosäten.(Gomes, Murphy, 

2006) Vuylsteke et al. (2010) gjorde en undersökning som visade att det finns tydliga 

skillnader mellan hur kinesiska och västeuropeiska studenter söker efter information på 

internet inför ett köp. På grund av det stora antalet internetanvändare och ett ökat behov av 

kunskap om kinesiska konsumenter, är en förbättrad förståelse för internets roll i kinesiska 

konsumenters köpprocess särskilt relevant. Mot bakgrund av detta har syftet med denna studie 

definierats enligt nedan: 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och förståelse för konsumenters 
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informationssökningsbeteende på internet och hur det påverkas av kulturella faktorer, med 

särskilt fokus på kinesiska studenters informationssökning inför val av utlandsstudier. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 Hur kan kinesiska konsumenters informationssökningsbeteende på internet beskrivas? 

 

 Hur kan kulturella faktorer påverka kinesiska studenters informationssöknings-

beteende på internet?  

 

1.4 Avgränsningar 
Utbildning kan erbjudas på ett flertal olika sätt och genom olika verktyg, såsom 

distansutbildning online. I denna uppsats ligger fokus på den typ av högre utbildning som 

brukar benämnas som ”consumption abroad” i vilken studenter fysiskt reser till ett annat land 

för att studera. 

1.5 Studiens teoretiska och praktiska relevans 
Det teoretiska bidraget i denna uppsats är att vidareutveckla beskrivningsmodeller för 

informationssökningsbeteende på internet. Studien kommer även att visa hur kulturella 

faktorer kan påverka informationssökningsbeteende på internet och vilka implikationer det får 

för utformningen av marknadskommunikation. 

  

Det praktiska bidraget i denna uppsats är att ge ökad kunskap om hur kinesiska studenter 

använder internet för att skaffa kunskap om utländska universitetsutbildningar. Genom detta 

praktiska bidrag ges ökad kunskap till universitet i synnerhet, men även för företag och 

organisationer, som vill skapa effektiv marknadskommunikation på internet i Kina.   
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2 Teori 
Detta kapitel inleds med en kort översikt över det teoretiska ramverket. Därefter presenteras 

mer ingående de perspektiv och teorier som valts för att analysera det empiriska materialet.  

 

2.1 Teoretiskt ramverk 
Figuren nedan beskriver uppsatsens teoretiska referensram och hur den kommer användas för 

att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Teorierna tar sin utgångspunkt i konsumentbeteende 

med fokus på konsumenters informationssökningsprocess på internet samt de kulturella 

faktorer som kan förklara konsumenters informationssökningsbeteende.  

 

Figur 1 Beskrivning av teoretiskt ramverk (författarens egen modell) 

Vuylstekes (et al., 2010) beskrivningsdimensioner för konsumentens informationssökning på 

internet kommer att användas för att besvara uppsatsens första forskningsfråga avseende hur 

de kinesiska konsumenternas informationssökningsbeteende kan beskrivas. Vuylstekes (et al., 

2010) beskrivningsdimensioner är baserade på ett 30-tal intervjuer med kinesiska studenter 

under 2010 och antas därför täcka relevanta områden kring kinesiska konsumenters 

informationssökningsbeteende. Studien avser dock sökning av produktrelaterad information. I 

Vuylstekes (et al) forskning ingår sex dimensioner men i denna uppsats kommer endast fem 

av dessa att användas. Den sjätte aspekten, Usage Pattern on Search Engines, upplevs vara ett 

stort eget forskningsområde och kommer därför, på grund av begränsade resurser, inte 

behandlas inom ramarna för denna uppsats. I analysen kommer även andra relevanta teorier 

om informationssökningsbeteende att användas i mindre utsträckning. 

 

Utifrån Vuylstekes (et al., 2010) struktur analyseras sedan Hofstedes kulturella dimensioner 

för att besvara uppsatsens andra forskningsfråga om hur kulturella faktorer kan påverka de 

kinesiska studenternas informationssökningsbeteende på internet.  

2.2 Konsumentens köpbeteende 
Konsumenters köpbeteende kan definieras som studien av den process där människor väljer, 

köper, använder och gör sig av med produkter, tjänster, idéer eller upplevelser som 

tillfredsställer behov och önskemål.(De Mooij, 2005) Med denna definition ses 

konsumentbeteende som en process som inkluderar de faktorer som påverkar konsumenten 

före, under och efter köpet. (De Mooij, 2005) 
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Ett företag som vill skapa en relation till sina kunder och sälja varor eller tjänster behöver 

förstå konsumentens köpbeteende. Teoretiker inom marknadsföring har utvecklat en 

femstegsmodell kring konsumentens köpbeteende. Konsumenten passerar fem olika steg: 

problemidentifiering, informationssökande, utvärdering av alternativ, köpbeslut samt 

efterköpsbeteende.(Kotler, Keller, 2009) 

 

 
Figur 2 Köpbeteende (Kotler, Keller 2009) 

 

Köpprocessen startar när konsumenten inser att han eller hon har ett problem eller ett behov 

som uppstått på grund av intern eller extern påverkan.(Kotler, Keller, 2009) När konsumenter 

har identifierat ett problem behöver konsumenterna lämplig information för att lösa det. 

Informationssökning representerar det andra steget efter problemidentifiering i 

köpbeslutsprocessen. I detta steg undersöker konsumenter omgivningen efter lämplig data 

som behövs för att fatta ett rimligt beslut. (Solomon et al., 2006) Efter konsumentens 

informationssökning följer utvärdering av alternativ där konsumenten jämför de olika 

produkt- eller tjänstealternativen som tagits fram i informationssökningsprocessen. I steget 

efter väljer konsumenten den produkt eller tjänst som han eller hon föredrar. 

Efterköpsbeteende, som är processens sista steg, innefattar både konsumentens handlingar och 

känslor efter att köpet är genomfört. Denna uppsats fokuserar på konsumentens 

informationssökningsbeteende; det andra steget i konsumentens köpprocess.(Kotler, Keller, 

2009) 

2.2.1 Externt sökbeteende 
Ett vida använt perspektiv på informationssökande kan delas upp i internt och externt 

sökbeteende.(Heaney, Goldsmith, 1999) Människor tenderar vanligtvis att leta information ur 

sitt eget minne. Enligt Heaney och Goldsmith (1999) letar individen efter information externt 

om den interna informationssökningen inte upplevs tillfredsställande. Extern 

informationssökning är en medveten målorienterad aktivitet där konsumenter söker 

information för att klargöra och utvärdera ett speciellt varumärke eller en 

produktkategori.(Heaney, Goldsmith, 1999) Denna uppsats undersöker hur kinesiska studenter 

söker på internet efter utländsk universitetsutbildning, vilket kan definieras som en del av 

studenternas externa sökbeteende. Därför kommer endast teorierna kring externt sökbeteende 

behandlas. Enligt Solomon et al. (2006) kan det externa sökbeteende i sin tur delas in i 

ongoing search, där konsumenter letar information som underhållning eller för att hålla sig 

informerade om vad som händer på marknaden för utvalda produkter, och pre-purchase 

search. Denna uppsats fokuserar på pre-purchase search som äger rum när konsumenten har 

upptäckt sitt behov eller problem och letar på marknaden efter information om produkter och 

tjänster som kan tillfredsställa behovet.(Solomon et al., 2006) Utifrån informationssökningen 

utarbetar konsumenten sitt beslut om vilka varumärken och produkter valet står 

emellan.(Heaney, 1999) 

2.2.2 Sökdynamik 
Enligt Kotler och Keller (2009) väljer konsumenter produkter, tjänster och varumärken 

Problem

identifiering

Informations-

sökning

Utvärdering av 
alternativ

Köpbeslut
Efterköps-
beteende
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baserat på en värdering av olika produkters, tjänsters och varumärkens attribut. Dessa attribut 

kan konsumenten känna till sedan tidigare eller få information om under 

informationssökningsprocessen. Kotler och Keller (2009) har utvecklat en modell för 

konsumenters sökdynamik i informationssökningsprocessen, där konsumenter lär sig mer om 

konkurrerande varumärken och dess attribut.  

 

Figur 3 Sökdynamik i konsumentens informationssökningsprocess (Kotler, Keller 2009) 

Total set representerar samtliga varumärken som finns  tillgängliga för konsumenten. 

Konsumenten kommer dock endast känna till, och därmed samla information om, ett visst 

antal varumärken. Dessa varumärken utgör konsumentens awareness set. De varumärken som 

uppfyller konsumentens önskade kriterier ingår i dennes consideration set. Då konsumenten 

samlar mer information kommer han eller hon slutligen finna ett fåtal varumärken som ingår i 

choice set. Konsumentens slutgiltiga beslut utgår från choice set. Ett företag måste skapa en 

marknadsföringsstrategi som bidrar till att deras varumärke finns i konsumenters awareness, 

consideration och choice set.(Kotler, Keller, 2009) 

  

2.3 Konsumentens informationssökning på internet 

2.3.1 Mål med informationssökningen 
Vuylsteke et al. (2010) har funnit fem möjliga mål med konsumenters informationssöknings-

beteende på internet:  

1) Att minska antalet möjliga varumärken och produkttyper till ett mindre antal alternativ 

2) Att välja ett av redan identifierade alternativ som uppfyller önskade kriterier 

3) Att finna en pålitlig säljare/fysisk butik 

4)  Att finna en säljares geografiska placering 

5) Att finns en lämplig online-säljare 

 

Då denna uppsats endast fokuserar på utbildning där studenter fysiskt reser till ett annat land 

för att studera, och inte online-utbildningar, är det femte målet inte relevant för denna studie. 

Vuylstekes et al. (2010) studie visar att det viktigaste målet för både kinesiska och belgiska 

konsumenters informationssökning på internet var att minska antalet varumärkes- och 

produktalternativ i sitt consideration set.  

2.3.2 Startpunkt för informationssökning på internet 
Vuylsteke et al. (2010) delar in de vanligaste startpunkterna för informationssökning på 

internet i tre typer; internetforum, konsumenthemsidor och sökmotorer. Deras undersökning 

påvisar att det finns en skillnad i vilken startpunkt konsumenter från Kina och Västeuropa 

väljer för sin sökning. Kinesiska konsumenter besöker i större utsträckning forum och 

konsumenthemsidor när de börjar söka efter information på internet. Konsumenter i 

Västeuropa väljer framförallt att besöka en sökmotor som start för sin informationssökning på 

internet.   

2.3.3 Informationskällor och typ av information 
Kotler och Keller (2009) har delat in de informationskällor som konsumenten använder i 

sökprocessen i fyra olika grupper: 

Total set Awareness set
Consideration 

set
Choice set Decision
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- Personliga källor: muntliga referenser från familjen, vänner och bekanta 

 

- Kommersiella källor: Hemsidor med reklam, försäljare, återförsäljare, skyltning, 

förpackning mm 

 

- Offentliga källor: Massmedia, rankinglistor 

 

- Upplevelsebaserade källor: användande av produkt eller tjänst, känna på produkter 

 

Hur mycket de olika källorna används beror på produkten eller tjänstens karaktär.(Kotler, 

Keller, 2009) Heaney och Goldsmith (1999) har påvisat att personliga källor användes i större 

utsträckning än opersonliga källor. Tjänstekonsumenter tenderar att hämta information från 

familjemedlemmar och vänner framför information från kommersiella källor. Konsumenters 

förtroende för deras egen förmåga att fatta ett förståndigt köpbeslut minskar med uppgiftens 

svårighet. De söker då information från dem de litar på.(Buttle, 1998)  

 

Bei et al. (2004) undersökte skillnader mellan konsumenters sökbeteende på internet när de 

söker efter s k experience products; produkter som måste upplevas för att konsumenten ska 

kunna avgöra dess kvalitet, och search products; produkter där kvaliteten kan avgöras genom 

information om produktfakta och egenskaper. Beis et al. (2004) menade att information från 

andra konsumenter på internet var viktigare vid köp av experience products än av search 

products. Även neutrala informationskällor på internet var viktigare vid köp av experience 

products. Beis (et al., 2004) undersökning visade att konsumenter ansåg att andra 

konsumenters erfarenheter och neutrala informationskällor på internet uppfyllde deras 

informationsbehov bäst när de sökte information om experience products.  

 

Enligt Vuylsteke et al. (2010) kan den information som söks bland informationskällorna på 

internet kategoriseras i tre olika typer:  

 

- Objektiva fakta: pris och produktegenskaper 

 

- Expertutlåtanden 

 

- Åsikter från andra konsumenter  

    

Typen av information som söks på internet påverkas också av produkten eller tjänstens 

karaktär.(Bei et al., 2004) För search products kan konsumenten ofta förlita sig på den 

produktfakta som erbjuds från försäljare och tillverkare. Experience products saknar däremot 

denna ”hårda fakta” och istället söker konsumenten efter mer subjektiv information från t ex 

andra konsumenter, vänner och bekanta.(Bei et al., 2004) 

2.3.4 Informationssökningens omfattning 
En av Vuylstekes (et al., 2010) dimensioner av informationssökning på internet benämns 

frequency, vilken i den här uppsatsen har översatts till Informationssökningens omfattning. I 

Vuylstekes (et al. 2010) studie undersökte man hur mycket informationssökning på internet 

som gjordes inför ett köp och de visade att kinesiska konsumenter i hög grad söker 

information på internet inför sitt köp. 

 

En generell regel kring hur mycket information som söks inför ett köp är att 
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informationssökningen är mer omfattande om köpet är viktigt, när det finns ett behov av att 

lära mer om köpet och när relevant information är lättillgänglig och lättanvänd.(Solomon et 

al., 2006) Enligt Solomon et al., (2006) görs omfattande informationssökning för produkter 

och tjänster som konsumenter anser innefattar stora risker och större osäkerhet. Murray 

(1991) påvisade att det fanns ett större behov av mer information och en utökad 

beslutsprocess för tjänster än vad som fanns för produkter.(Heaney, Goldsmith, 1999)
 
 

2.3.5 Utbyte av konsumentrekommendationer och erfarenheter 
Personliga informationskällor kallas Word-of-mouth (WOM), eller muntliga referenser, och 

kan definieras som allt som sägs från en person till en annan om personens erfarenhet av ett 

företags tjänster, produkter och trovärdighet.(Grönroos, 2004) Enligt Grönroos (2004) har 

WOM en kraftfull effekt på konsumenters förväntningar på en tjänst eller produkt. De 

erfarenheter en kund får i sitt samspel med företaget, det s k sanningens ögonblick, 

mångfaldigas genom WOM. Om de budskap som förmedlas via WOM är positiva får nya 

kunder fördelaktiga förväntningar. Positiv WOM har en positiv effekt på kunders 

förväntningar medan negativ WOM har motsatt effekt.(Grönroos, 2004)  

 

Konsumentens aktiva sökning av WOM är den process där konsumenten energiskt söker 

(mottagare av WOM) och finner ett meddelande från en annan konsument (avsändare av 

WOM). Sökandet måste vara avsiktligt och strukturerat. När WOM-information aktivt söks 

har den större påverkan på mottagarens köpbeslut än om informationen inte söktes 

aktivt.(Bansal, Voyer, 2000) Enligt Godes och Mayzlin (2004) har omfattande forskning visat 

att WOM även påverkar konsumenters handlingar i hög grad då konsumenter anser att WOM-

kommunikation i många fall är den mest pålitliga informationskällan. Relationen mellan 

sändare och mottagare av WOM-information påverkar dock WOM-informationens effekt. 

Enligt Bansal och Voyer (2000) har WOM-informationen signifikant påverkan på mottagarens 

köpbeslut när relationen mellan sändare och mottagare är stark.(Bansal, Voyer, 2000)
 
Hur 

mycket WOM-information påverkar en konsumentens köpbeslut har också visat sig bero på 

avsändarens expertisnivå. I de fall då avsändaren har en hög expertisnivå värderar mottagaren 

WOM-informationen högt. Avsändaren anses vara kunnig vilket utgör drivkraften för 

mottagaren att aktivt söka information från denna avsändare.(Bansal, Voyer, 2000)  

 

Via internet har konsumenter stor tillgång till WOM-information. Andra konsumenters 

kommentarer på internet benämns, enligt Huang, Cho, Lan (2010), vanligtvis som eWOM. 

eWOM sprider information snabbare än traditionell WOM.(Huang, Cho, Lan, 2010) eWOM 

och konsumentinlägg på onlineforum har visats skapa större intresse bland potentiella 

konsumenter än vad typiska marknadsföringsmeddelanden på företagshemsidor gör.(Yun, 

Park, Ha, 2008) Hennig-Thurau och Walsh (2003) presenterade fem olika motiv till varför 

konsumenter aktivt söker efter eWOM-meddelanden: 

  

- få köpinformation 

I detta motiv ingår osäkerhetsreducering inför köpbeslutet samt motivet att förkorta längden 

på söktiden genom att dra nytta av andra konsumenters erfarenheter, snabbt få information om 

en produkts eller tjänsts kvalitet och att få hjälp med att fatta rätt köpbeslut.  

 

- social position genom information  

Detta motiv innebär att konsumenter undersöker om andra konsumenter har samma åsikt om 

en produkt eller tjänst, om konsumenten valt rätt typ av produkt och om andra konsumenter 

har stött på liknande problem med en produkt eller tjänst. Genom att söka denna typ av 

eWOM kan konsumenten finna sina sociala position genom information. 
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- medlemskap i community 

Detta motiv innebär att konsumenter läser konsumentkommentarer på internetforum för att 

känna samhörighet med andra konsumenter som har samma intressen. 

 

- ekonomiska incitament  

Med detta motiv söker konsumenter eWOM för att få ekonomisk vinning. 

 

- kunskap om att konsumera en produkt eller tjänst  

Detta motiv innebär att konsumenter läser konsumentkommentarer på internetforum för att 

finna lösningar på problem med produkten.   

2.4 Hofstedes kulturdimensioner 
I denna uppsats används Hofstedes kulturella dimensioner för att analysera hur kulturella 

faktorer kan påverka kinesiska studenters informationssökning på internet. Hofstedes studier 

visar att det finns regionala och nationella kulturella grupperingar som påverkar samhällens 

och organisationers beteende. (Hofstede, Hofstede, 2005) Hofstede har kopplat sina kulturella 

dimensioner till påverkan på köpbeteende. Därför utgår denna uppsats ifrån antagandet att 

dimensionerna även kan påverka individers informationssökningsbeteende inför ett köp. I sin 

forskning utvecklade Hofstede en modell som identifierar fem dimensioner för att 

differentiera olika kulturer. En dimension är en kulturell aspekt som kan jämföras med andra 

kulturers.(Hofstede, 1991) Varje land på Hofstedes lista har fått ett värde utifrån de olika 

dimensionerna. I tabellen nedan presenteras indexvärdena för Kina. Även de högsta och lägsta 

indexvärdena presenteras för att ge en bättre förståelse för var Kina befinner sig på 

indexskalan. 

 

Hofstedes 
kulturdimensioner 

  

 Kinas indexvärde Högsta/lägsta värde 

Maktdistans 80 104 (Malaysia, Slovakien) 
11 (Österrike) 

Individualism  20 91 (USA) 
6 (Guatemala) 

Maskulinitet 66 95 (Japan) 
5 (Sverige) 

Osäkerhetsundvikande 40 112 (Grekland) 
8 (Singapore) 

Tidsorientering 118 118 (Kina) 
16 (West Africa) 

Källa: Hofstede, Hofstede, 2005 

2.4.1 Maktdistans 
Den första dimensionen, maktdistans (power distance), kan definieras till i vilken utsträckning 

mindre mäktiga medlemmar i ett samhälle accepterar och förväntar sig att makt distribueras 

ojämlikt.(De Mooij, 2005) I kulturer med stor maktdistans har alla individer en plats i den 

sociala hierarkin, vilket resulterar i att auktoriteter anses som något naturligt. I dessa kulturer 

måste varje individs sociala status vara tydlig så att andra individer kan visa lämplig 

respektnivå. I kulturer med stor maktdistans finns det starka beroendeförhållanden mellan 

föräldrar och barn, chefer och anställda och mellan lärare och studenter.(De Mooij, 2005)  
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Enligt Hofstede och Hofstede (2005) förväntas unga individer i kulturer med högt 

maktdistansindex, t ex Kina (värde 80), visa stor respekt för de äldre. I gengäld anses de äldre 

ha skyldighet att stötta och hjälpa unga individer. I utbildningssammanhang ses lärare och 

handledare som auktoriteter och behandlas med stor respekt.(Hofstede, Hofstede, 2005) Yau 

(1988) fastställer att kinesiska individer har stor respekt för auktoriteter. Denna kulturella 

dimension kontrollerar sociala behov i det kinesiska samhället. Med hänsyn till kinesiska 

individers respekt för auktoriteter kan det vara effektivt att använda sig av kända personer i 

företags marknadskommunikation till kinesiska konsumenter. Kända personer, såsom högt 

aktade äldre personligheter samt experter, har förmågan att påverka kinesiska konsumenter i 

deras beslutsprocess.(Mok, DeFranco, 1999)  

 

I kulturer med stor maktdistans är det även viktigt för företag att vara ett topprankat 

varumärke. Det är viktigt att ses som ”nummer ett”. Ett företag eller varumärke som tidigt har 

trätt in på en marknad och ses som det ”bästa” varumärket har lättare att hålla kvar denna 

position i en kultur med stor maktdistans än i en kultur med låg maktdistans. Den främsta 

förklaringen till detta är, som nämnts tidigare, att stor maktdistans bidrar till att individerna 

ser status ses som något naturligt och fast.(De Mooij, 2005) Enligt De Mooij (2005) kan 

möjligheterna för konsumenter att ta kontakt med ett företag påverkas av maktdistansvärde. 

Omfattande kontaktmöjligheter, på t ex företagens hemsidor, förekommer ofta i kulturer med 

låg maktdistans men är mer ovanligt i kulturer med hög maktdistans.(De Mooij, 2005)   

2.4.2 Kollektivism och individualism 
Hofstedes andra kulturdimension är individualism och kollektivism 

(individualism/collectivism). Denna dimension definieras enligt Hofstede och Hofstede 

(2005) som den grad till vilken individer ser efter sig själva eller agerar som medlemmar av 

en grupp eller organisation. I individualistiska kulturer är fokus på ”Jag”. Kulturens 

medlemmar uttrycker gärna sina egna åsikter, självförverkligande är viktigt och individuella 

beslut värderas högre än beslut fattade i grupp. I de kollektivistiska kulturerna fokuserar 

individer på ”vi” istället för ”jag”. Individernas identitet skapas i relation till deras roll och 

status i gruppen. I den kollektivistiska kulturen fokuserar man på gruppens mål, behov och 

åsikter framför individens.(De Mooij, 2005)  

 

Kinas låga värde (20) på Hofstedes individualismindex innebär att det är en kollektivistisk 

kultur. (Hofstede, Hofstede, 2005)  Den kollektivistiska kulturen i Kina kan härledas till 

konfucianismen och dess tonvikt på släktskap och nätverk av sociala relationer. I den 

kinesiska kulturen finner man sin egen identitet i relation till andras och anammar ofta 

gruppens mål och åsikter.(Mok, DeFranco, 1999) Gruppens önskemål och krav går ofta före 

individens. De sociala nätverken tenderar att delas in i s.k. in-groups, i vilka individens familj 

och vänner ingår, och out-groups, i vilka främlingar ingår. Kinesiska individer har oftast 

större förtroende för medlemmar i deras in-group än från de utanför denna grupp.(Vuylsteke 

et al., 2010) Enligt Hofstede och Hofstede (2005) lär sig barn i kollektivistiska kulturer att ta 

intryck av andras åsikter. Om en ny frågeställning uppkommer, som gruppen inte har tagit 

ställning till, upplevs det som viktigt att gruppen tillsammans kommer fram till en åsikt. 

Därför påverkas ofta individens köpbeslut av andras åsikter och konsumenter är i högre grad 

beroende av varandra i köpsituationer. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) finns även en 

skillnad mellan kollektivistiska och individualistiska kulturers sätt att inhämta information. 

Det sociala nätverket är den främsta informationskällan i de kollektivistiska kulturerna 

(Hofstede, Hofstede, 2005) där individer är mer benägna att samarbeta och utbyta information 

med varandra.(Vuylsteke et al., 2010)
 
I individualistiska kulturer är den primära 

informationskällan media.  
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Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är upprätthållandet av harmoni med den sociala 

omgivningen en viktig dygd i det kollektivistiska samhället. Kinesiska personer värderar 

mellanmänskliga relationer högt.(Mok, DeFranco, 1999) Det anses vara oförskämt att 

konfrontera eller kritisera en annan människa då den kritiserade personen riskerar att förlora 

sitt ”Ansikte” och uppleva skam.(Hofstede, Hofstede, 2005) ”Ansikte” refererar också till 

individers prestige. Produkter och tjänsters symboliska värde är ofta lika viktiga som dess 

funktionella värde. Kinesiska konsumenter är ofta mycket varumärkesmedvetna.(Mok, 

DeFranco, 1999) 
 
 

2.4.3 Maskulinitet och femininet 
Den tredje kulturdimensionen är maskulinitet och femininet (masculinity/feminity). De 

dominanta värderingarna i en maskulin kultur är, enligt Hofstede och Hofstede (2005), 

prestation och framgång och i den feminina kulturen värderas omsorg om andra och 

livskvalitet högt.(De Mooij, 2005) Kina placeras i det ”maskulina” skiktet på Hofstedes index 

och har indexvärde 66. (Hofstede, Hofstede, 2005)
 
Inom utbildningsområdet finns skillnader 

mellan maskulina och feminina kulturer. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är ”bästa 

eleven” norm i en maskulin kultur och elever som överträffar de andra får beröm. Att 

misslyckas med sin utbildning i den maskulina kulturen är en katastrof. Lärarens skicklighet 

och akademiska anseende är de viktigaste faktorerna. Detta kan jämföras med feminina 

kulturer där elevernas sociala anpassningsförmåga och lärarens sociala kompetens är 

viktigare.(Hofstede, Hofstede, 2005)  

2.4.4 Osäkerhetsundvikande 
Kulturdimensionen osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance) förklaras med i vilken 

utsträckning människor känner sig hotade av osäkerhet och tvetydighet samt i vilken 

utsträckning man försöker undvika denna typ av situationer.(De Mooij, 2005) Kinas värde 

(40) på index för osäkerhetsundvikande som ligger på den lägre delen av skalan, vilket 

innebär att man ser osäkerhet som en normal del av livet och man störs inte av okända, eller 

osäkra, situationer.(Hofstede, Hofstede, 2005) Enligt Hofstede (1994) handlar 

osäkerhetsundvikande på ett filosofiskt plan om begreppet ”sanning”. I kulturer med högt 

värde tror invånarna på en absolut sanning och i kulturer med lågt värde kulturer är begreppet 

”sanning” relativt.(Hofstede, 1994) 

 

I kulturer med låg grad av osäkerhetsundvikande accepterar individer inte bara bekanta risker 

utan även obekanta som t ex att byta jobb, bostad eller hemland.(Hofstede, Hofstede, 2005) 

Konsumenter i kulturer med lågt osäkerhetsundvikande accepterar snabbare nya produkter 

och teknologier och de tar vanligtvis fler ekonomiska risker och gör större investeringar än 

konsumenter i starkt osäkerhetsundvikande kulturer.(Hofstede, Hofstede, 2005) Money och 

Crotts (2003) har också forskat kring osäkerhetsundvikandets effekt på konsumentbeteende. 

Deras resultat och konstaterade att kulturer med lågt osäkerhetsundvikande tenderar att söka 

information från personliga källor i större utsträckning inför ett köp än vad kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande gör.  

2.4.5 Tidsorientering 
Den femte kulturdimensionen är tidsorientering (long-term orientation); långsiktighet 

gentemot kortsiktighet (Hofstede, 1991) som beskriver kulturers tidshorisont och den 

betydelse kulturens invånare lägger vid framtiden i jämförelse med nutid och dåtid. På 

Hofstedes index för tidsorientering har Kina det högsta värdet, 118.(Hofstede, Hofstede, 

2005) Kinas höga värde på Hofstedes index över tidsorientering innebär att kulturen i Kina 

har ett mycket långsiktigt tänkande när det handlar om t ex affärsrelationer och ekonomiska 
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tillgångar. Denna dimension har en nära koppling till konfucianistiska läran i Kina som 

betonar att stabiliteten i samhället baseras på ojämlika förhållanden mellan människor och att 

tålamod och uthållig ses som en dygd. I affärslivet är långvariga relationer med ett starkt 

personligt nätverk viktigt för att nå framgång.(Hofstede, Hofstede, 2005)  

2.4.6 Hög eller låg kontext 
Hög eller låg kontext är inte en av Hofstedes kulturdimensioner men brukar omnämnas i 

samband med dessa då de är nära sammankopplade till flera av Hofstedes dimensioner. Teorin 

om kulturers höga eller låga kontext introducerades av Hall (1976).(Gudykunst, Kim, 2003) 

På skalan med högkontextländer ligger de asiatiska länderna långt högre än de västerländska 

länderna.(Vuylsteke et al., 2010) Detta resulterar i att kinesiska personer ägnar mycket 

uppmärksamhet åt kommunikationens kontext och kommunikationsstilen är indirekt, implicit 

och symbolisk. Masuda och Nisbett (2001) fann att individer från östra Asien fokuserar 

framförallt på kontexten eller hela bilden samt på förhållandet mellan olika objekt på bilden. 

Västerländska individer fokuserar i större utsträckning på enskilda objekt och tenderar att 

separera objektet från sitt sammanhang.(Masuda, Nisbett, 2001). Dong och Lee (2008) 

undersökte kinesiska, koreanska och amerikanske respondenters ögonrörelser när de tittade på 

hemsidor. Studien visade att de kinesiska deltagarna tittade på hela hemsidan och 

överblickade innehållet i stort medan de amerikanska respondenterna koncentrerade blicken 

på vissa områden såsom rubriker och navigationsfält.(Dong, Lee, 2008)   
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs för valet av metod för insamling av data och empiriskt material samt 

valet av teoretisk referensram. Detta kopplas också till uppsatsens forskningsfråga och syfte. I 

kapitlet finns diskussion kring uppsatsen validitet och reliabilitet samt källkritik. 

3.1 Val av teoretisk referensram 
Uppsatsens teoretiska referensram utgår från teorier kring konsumenters 

informationssökningsbeteende på internet. Målgruppen för uppsatsens undersökning är 

kinesiska studenter och för att förstå kinesiska konsumenter behöver även kulturella aspekter 

tas i beaktande. Hofstedes teori kring kulturella dimensioner är en vanligt förekommande teori 

i forskning kring konsumentbeteende i olika länder. Hofstedes teori har mött en del kritik 

sedan dess tillkomst och det är därför lämpligt att särskilt motivera varför Hofstedes teorier 

ingår i denna uppsats.  

 

3.1.1 Val av Hofstedes kulturella dimensioner 
Hofstede är en holländsk forskare som utförde sin forskning på ett amerikanskt företag, IBM, 

för att försöka förklara kulturella dimensioner. Flera tydliga begränsningar har identifierats i 

Hofstedes forskning. Soendergaard (1994) har argumenterat att Hofstedes undersökningar 

som gjordes mellan 1968 och 1973 inte längre är giltiga. Andra forskare har enligt Callahan 

(2006) ifrågasatt användandet av anställda från bara ett företag för att fastställa slutsatser 

kring nationella dimensioner. Den mest omdebatterade kritiken kommer från McSweeney 

2002, som ansåg att Hofstedes dimensioner baserades på bristfälliga antaganden (Callahan, 

2006).  

 

Hofstede har bemött kritiken och angett att det mesta av kritiken har adresserats i den nya 

upplagan av Culture’s Consequences från 2001. Hofstede menar att kulturer inte förändras 

hastigt utan att även data från 1960- och 1970-talet kan visa riktiga resultat, vilket Hofstede 

också anger presenterats i andra undersökningar. Enligt Gudykunst och Kim (2003) har 

Hofstedes forskning replikerats av Merritt (2000) och Oudenhoven (2001). Deras studiers 

resultat stödjer Hofstedes originalresultat och visar därmed att Hofstedes forskning 

fortfarande kan anses vara aktuell.(Gudykunst, Kim, 2003) Angående kritiken kring att data 

endast insamlats från ett företag menar Hofstede att det som undersöktes var skillnader mellan 

nationella kulturer och att vilket representativt urval som helst från dessa nationella 

populationer kan ge information om kulturella skillnader. (Callahan, 2006) En ytterligare 

aspekt i Hofstedes forskning som har kritiserats är generaliseringar av olika kulturer. 

Generaliseringarna kan leda till att individuella skillnader bortses ifrån och att en individ 

istället bedöms endast efter de egenskaper som gruppen individen tillhör innehar. (Redpath, 

Nielsen, 1997)  

 

Hofstedes böcker Culture’s Consequences (1980) och Cultures and Organizations (1991) har 

citerats fler än 3500 gånger sedan de publicerades och de används inom en rad olika 

discipliner såsom interkulturell psykologi, sociologi, företagsekonomi och 

kommunikation.(Callahan, 2006) Hofstedes forskning kan hjälpa till att förklara kulturella 

skillnader och ger en övergripande bild av ett lands kultur.(Redpath, Nielsen, 1997) Det är 

dessutom en av de mest omfattande undersökningarna av nationella kulturskillnader som 

genomförts, vilket kan vara en förklaring till dess genomslagskraft.(Soendergaard, 1994) Det 

är dock viktigt att ta i beaktande vid användandet av teorierna att Hofstedes undersökning inte 

är fullständigt uttömmande och att slutsatserna av många anses vara tämligen generaliserande. 
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3.2 Metodansats 
Forskare kan välja att använda en induktiv eller deduktiv ansats. Med den deduktiva ansatsen 

utgår forskaren från en teori som denne vill pröva, bekräfta eller avvisa med hjälp av vissa 

data. I den induktiva ansatsen utgår forskaren från en iakttagelse av verkligheten och utformar 

sedan en frågeställning ur denna iakttagelse.(Rienecker, Stray, Jörgensen, 2004) Denna 

uppsats har en induktiv ansats då den tar sin utgångspunkt ur verkligheten; hur kulturella 

faktorer kan påverka kinesiska studenters informationssökningsprocess på internet när de ska 

välja ett utländskt universitet. Empiri har inhämtats och intervjuer genomförts utan att några 

hypoteser har utformats på förhand. Respondenternas informationssökningsbeteende på 

internet har undersökts och teorier och slutsatser har sedan inducerats utifrån denna 

undersökning. 

3.3 Kvalitativ metod 

3.3.1 Datainsamling - Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa respondentintervjuer har valts som metod för att skapa en djupare förståelse för 

kinesiska studenters informationssökningsbeteende på internet när de ska välja ett utländskt 

universitet. I tabellen nedan presenteras och motiveras metodvalet i denna uppsats. Den 

kvalitativa undersökningsmetoden syftar till att öka informationsvärdet och skapa en djupare 

förståelse för det fenomen som studeras. (Holme, Solvang, 1997)  

 
Metod Respondenter Syfte 
Djupintervjuer 

20 intervjupersoner 

Kinesiska studenter vid Lunds universitet Djup förståelse för studenternas 

resonemang kring 

informationssökningsbeteende 

E-mailenkäter 

42 respondenter 

Kinesiska studenter som sökt utbildning vid 

Lunds universitet inför ht11 

Utökat antal respondenter, för bredare 

förståelse då respondenter i detta urval inte 

har baserat sitt val av lärosäte på 

kostnadsfri utbildning 

 

3.4 Intervjumetoder 

3.4.1 Djupintervjuer - Val av respondenter 
Urvalet av respondenter utgör en viktig del av undersökningen. Fel personer i urvalet kan göra 

hela undersökningen värdelös.(Holme, Solvang, 1997) Enligt Holme och Solvang (1997) kan 

vi öka informationsinnehållet i intervjuerna genom att välja undersökningspersoner som på 

goda grunder kan antas ha god kunskap om de företeelser vi undersöker. Intervjupersonerna i 

denna undersökning är kinesiska studenter vid Lunds universitet. En del av förklaringen till 

detta urval är ekonomiska aspekter. Inom ramen för denna uppsats fanns inte möjlighet för 

författaren att resa till Kina för att utföra djupintervjuer med kinesiska studenter, även då det 

hade kunnat skapa ett mer representativt urval. Frågans komplexitet krävde möjligheten att 

utföra djupintervjuer, då det fanns ett behov av att enkelt kunna ställa följdfrågor och 

omformulera frågor vid behov. De kinesiska studenterna vid Lunds universitet är tillgängliga 

för personliga intervjuer och de har även erfarenhet av det område som denna studie ämnar 

undersöka. Samtliga kinesiska studenter vid Lunds universitet kan antas ha sökt information 

om utländska universitet på internet samt gjort ett aktivt val utifrån olika kriterier. Alla 

kinesiska studenter som läser vid ett utländskt universitet kan antas inneha kunskap om hur 

man söker information om utländska universitet och vilka marknadsföringskanaler som de 

föredrar. Ett annat praktiskt skäl till detta urval är att de kinesiska studenter som redan nu 

befinner sig vid ett utländskt universitet är lämpliga intervjupersoner då de har god förmåga 

att kommunicera på engelska, vilket underlättar då författaren saknar kunskap i det kinesiska 

språket. Nackdelen med detta urval är att studenterna som nu läser vid Lunds universitet har 
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gjort ett val då utbildningen i Sverige var kostnadsfri. Det är inte omöjligt att studenter som 

har valt ett universitet där de måste betala studieavgifter söker efter annan typ av information. 

 

Intervjupersonerna rekryterades genom en inbjudan via e-mail. 230 e-mailinbjudningar 

skickades ut. I en kort text presenterades studiens syfte och kinesiska studenter som var 

intresserade av att delta i undersökningen ombads kontakta författaren via e-mail. Samtliga 

studenter som hörde av sig och som kunde delta i undersökningen inom utsatta tidsramar 

intervjuades. Totalt genomfördes 20 djupintervjuer.  

3.4.2 Att intervjua kinesiska respondenter 
Denna uppsats undersöker de kulturella aspekter som kan påverka kinesiska studenters 

informationssökningsbeteende på internet. De kulturella aspekterna spelar en viktig roll även 

vid utförandet av undersökningen. Den etnografiska forskningen, som fokuserar på att 

beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnografi), utgår ofta ifrån västerländska perspektiv. Om inte 

kulturella aspekter, i det här fallet de kinesiska, tas i beaktande vid utformandet av 

intervjufrågor mm kan det leda till misstolkningar av data och interkulturella konflikter. 

(Elaine, 2004) När västerländska metoder används kan man inte ta för givet att kinesiska 

respondenter kommer att reagera och besvara frågor på samma sätt som västerländska 

respondenter. Enligt Elaine (2004) är det nödvändigt att beakta ett flertal kulturella aspekter i 

utformandet av en undersökning med kinesiska respondenter: 

 

1) Respondentrekrytering 

I västerländsk forskning rekryteras respondenter vanligtvis ur ett representativt urval. 

Respondenterna ombeds att ge sina åsikter om produkter och tjänster till en främling 

(intervjuaren), vilket de vanligen också ställer upp på. I ett kinesiskt sammanhang kan 

den här typen av metod innebära problem. Det kinesiska samhället byggs på ”Guan-

Xi”- förhållanden (personliga nätverk) och nätverk bland familj och vänner. Av denna 

anledning är förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson mycket viktigare än i 

västvärlden. Kinesiska individer har mycket större förtroende för de personer de 

känner personligen än för ytliga bekanta. (Elaine, 2004) Det är därför viktigt att vara 

uppmärksam på att det kan vara svårt att få djupa och utförliga svar från kinesiska 

respondenter i en intervju.  

2) Svarens tillförlitlighet 

Ett annat problem är att kinesiska respondenter kan vara ovilliga att dela med sig av 

sina känslor och personliga åsikter till någon som inte tillhör deras ”in-group”. Svaren 

kan därför bli mer ytliga och i större utsträckning uttrycka det allmänt accepterade och 

förväntade svaret istället för deras ”riktiga” åsikter.(Elaine, 2004) 

3) Intervjumetod 

Inom den kinesiska kulturen är ett harmoniskt förhållande mellan ”himmel, jord och 

människa” viktigt för att människan ska kunna leva i frid med naturen. I västvärlden å 

andra sidan finns en vetenskaplig kultur som försöker förstå naturen och finna 

”sanningen” i allt.(Elaine, 2004) Detta innebär att västerländska forskningsmetoder 

fokuserar på objektivitet och på att finna bevis. På grund av denna kontrast kan 

kinesiska respondenter bli frustrerade när västerländska forskare ställer vetenskapliga 

frågor, genom att t ex upprepa samma fråga på flera olika sätt för att validera svaret. 

Denna direkta och validerande metod att ställa frågor kan uppfattas som stötande av 

kinesiska respondenter. Förklaringen till detta är att metoden kan upplevas som att 

intervjuaren antingen misstror respondentens tidigare svar eller ifrågasätter 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnografi
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respondentens intelligens. Att behandla respondenter som användare eller 

forskningsobjekt uppskattas inte, utan det är viktigt att förhållandet mellan forskare 

och respondent behandlas med försiktighet och respekt.(Elaine, 2004)   

3.4.3 Pilotstudie 
Validiteten på intervjufrågorna testades genom en pilotstudie innan fler respondenter 

kontaktade. En pilotstudie är ett bra sätt avgöra om frågorna mäter det som ska undersökas. 

En förstudie anses vara en grundläggande förutsättning för en bra studie och för en väl 

fungerande metod.(Esaiasson et al., 2003) Förstudier ger möjlighet att eliminera krångliga 

formuleringar och på så sätt ta fram en bättre fungerande intervjumall. I denna undersökning 

är det viktigt att ta hänsyn till de språkliga komplikationerna i intervjusituationen. 

Intervjuerna utfördes på engelska vilket är varken författarens eller intervjupersonernas 

modersmål. Författarens frågor på engelska kunde därför skilja sig från hur någon med 

kinesiska som modersmål skulle uttrycka sig. Författaren behövde undersöka om uttryck och 

frågor blev förståeliga för respondenterna. Genom förstudien fick jag också öva på rollen som 

intervjuare. Då författaren inte är professionellt utbildad intervjuledare utgjorde förstudien 

nyttig träning i rollen som intervjuare och få intervjupersonen att känna sig bekväm. 

  

Förstudien genomfördes med två kinesiska studenter som studerar vid Lunds universitet. Ett 

antal öppna frågor hade förberetts och ställdes i en ostrukturerad intervjuform. Studien visade 

bl. a att en del uttryck kring t ex internettjänster som BBS inte var bekanta för 

intervjupersonerna. Under de övriga intervjuerna användes därför både benämningen BBS 

och forum i intervjufrågorna. Under pilotstudien visades att respondenterna flera gånger 

föredrog att uttrycka sina svar som att de ger goda råd. Olikt författarens förväntningar, 

upplevdes studenterna inte ha några bekymmer med att uttrycka sina åsikter vilket visades 

genom formuleringar såsom ”Enligt min personliga åsikt...”. Däremot undvek respondenterna 

att generalisera och det var svårt att få svar på frågor som t ex ”Vad tror du andra kinesiska 

studenter gör/gillar/ogillar...”. Utifrån erfarenheterna från pilotstudien modifierades 

intervjumallen något inför djupintervjuerna.  

3.4.4 Djupintervjuernas upplägg och genomförande  
Den kvalitativa intervjuns styrka ligger i intervjusituationens utformande som oftast liknar ett 

vardagligt samtal med de intervjuade. Forskaren sätter upp de tematiska ramarna men det är 

sedan respondenterna som styr intervjun.(Holme, Solvang, 1997) Det kan också vara lämpligt 

att skapa en avslappnad samtalsintervju då kinesiska respondenter, enligt Elaines (2004), 

ogärna finner sig i rollen som ”intervjuobjekt”. Då det är respondenterna som styr intervjun är 

det inte lämpligt att använda en standardiserad intervjumanual.(Holme, Solvang, 1997) 

Forskaren måste dock säkerställa att relevanta frågor ställs och täcks in i samtalet. Inför 

intervjuerna sammanställdes därför en intervjumall (se bilaga 1) med de viktigaste frågorna. 

Intervjumallen följdes inte alltid till punkt och pricka utan intervjupersoner kunde få 

följdfrågor för att fördjupa ett resonemang. För att undvika att viktig information skulle gå 

förlorad, spelades alla intervjuer in efter att respondenterna hade lämnat sitt samtycke.  

 

Syftet med intervjuerna var att skapa en djupare förståelse för kinesiska studenters 

sökningsprocess på internet när de söker information om universitetsstudier utomlands. 

Utformningen av intervjufrågorna tar avstamp i forskning av Vuylsteke, Wen, Baesens och 

Poelmans (2010). Vuylsteke et al. (2010) undersökte skillnader mellan kinesiska och 

västeuropeiska konsumenters informationssökningsbeteende på internet. Genom deras 

pilotstudie med bl a 32 djupintervjuer med kinesiska studenter i Beijing identifierade de sex 

olika dimensioner på konsumenters informationssökning på internet; frequency, goal, type of 

information, starting point of online search, usage pattern on search engines och contribution 
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of user opinions.(Vuylsteke et al., 2010) Fem av dimensionerna användes i denna uppsats som 

utgångspunkt för undersökningen. Aspekten usage pattern on search engines, som handlar om 

sökbeteende på olika sökmotorer, upplevs som ett stort eget forskningsområde och kommer 

inte tas upp i denna uppsats på grund av tidsbrist.  

 

Följande dimensioner utgjorde utgångspunkten för djupintervjuernas upplägg. 

 

- Mål med informationssökningen (Goals) 

Frågorna i denna kategori förväntades ge förståelse för varför respondenterna började 

söka information om studier utomlands. Under intervjuerna fick respondenterna även 

frågan ”varför” för att utveckla sina resonemang kring varför de gjort de val de gjort 

under deras informationssökningsprocess.  

 

- Startpunkt för informationssökningen (Starting point for online search) 

Frågorna i denna kategori handlar om att få förståelse vad studenternas startpunkt för 

sökandet är, hur de tror kinesiska studenter gör för att söka information samt vilken 

information studenterna söker på internet efter att de gjort en ansökan. 

 

- Informationskällor och typ av information (Type of information) 

Frågor om förväntningar på universitetshemsidor, kontakten med universiteten, var 

studenterna upplever att de hittar bäst information om studentliv, ansökningsprocess, 

karriärmöjligheter, stipendier och studiedestinationer samt vilken informationskälla 

som upplevs vara mest trovärdig. 

 

- Informationssökningens omfattning (Frequency) 

Frågor kring hur länge studenterna sökte information och hur ofta de använder 

internet.  

 

- Utbyte av konsumentrekommendationer och erfarenheter (Contribution of user 

opinions) 

Frågor om vilka sociala media de använder i sin informationssökning, om de själva 

delar med sig, eller kommer att dela med sig, av sina erfarenheter på forum samt om 

de anser att lärosäten bör delta i diskussionerna på forumen. 

 

Under intervjuerna fick respondenterna ta ställning till bilder (se bilaga 2) på olika 

universitetshemsidor där respondenterna ombads ge sina åsikter om sidornas layout, 

navigation, bilder, färger och språk. Sex olika universitetshemsidor valdes ut; Göteborgs 

universitet (Sverige), McGill University (Kanada), University of Sydney (Australien), 

Tsinghua University (Kina), Uppsala Universitet (Sverige) samt University of Nottingham 

(Storbritannien). Valet av dessa universitetshemsidor grundades på att de representerar kända 

universitet från olika delar av världen (Nordamerika, Australien, Europa, Asien) och samtliga, 

förutom Göteborgs universitet, är rankade på Times Higher Education ”The World University 

Rankings 2010”( http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html) 

som är en välkänd rankinglista. Göteborgs universitets hemsida lades till för att fler än ett 

svenskt universitet skulle finnas med i urvalet för att undvika att intervjupersonerna valde ett 

svenskt universitet som sin ”favorit” för att de ansågs att det förväntades av dem. 

Universitetens namn täcktes ej över när bilderna presenterades för studenterna men 

studenterna ombads att endast ta hänsyn till hemsidans utseende. Bilderna kom från 

universitetens engelskspråkiga hemsidor om utbildningsmöjligheter för presumtiva studenter.  

 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html
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Det främsta syftet med denna aktivitet var att förenkla för respondenterna att diskutera olika 

hemsidesattribut. Utan en bild eller liknande att referera till kan diskussion kring vad som t ex 

är tilltalande på en hemsida bli mycket abstrakt och svår för respondenten att beskriva. 

Cassinger (2010) menar att metoden även kan fylla en viktig funktion i att förminska 

språkbarriärer. Respondenterna kan referera till bilderna när han eller hon ska förklara vad de 

tycker är bra och dåligt. Att visa bilder under en djupintervju kallas autodriving och är ett bra 

sätt att få respondenten att styra intervjun. På så sätt blir förhållandet mellan intervjuare och 

respondent mer symmetriskt än om intervjun endast styrs av intervjumallen.(Cassinger, 2010)  

 

Djupintervjuerna genomfördes i Lunds universitets lokaler. Det främsta urvalskriteriet för 

lokalval var avskildhet så att intervjun kunde genomföras utan störande moment. Då det är 

viktigt att skapa en avslappnad relation till kinesiska intervjupersonerna, serverades kaffe, te 

och hembakta kanelbullar under intervjuerna. Som tack för att studenterna deltog i 

intervjuerna fick de en liten brosch med Lunds universitets logotyp. En av intervjuerna finns 

presenterade som exempel i bilaga 3. 

3.4.5 Emailenkäter - Val av respondenter 
Djupintervjuerna genomfördes endast med kinesiska studenter vid Lunds universitet. För att 

öka studiens reliabilitet och för att få en utökad förståelse för det fenomen uppsatsen syftar till 

att undersöka, utfördes även emailenkäter med en annan grupp kinesiska studenter. Via 

kontakter på Lunds universitet fick jag möjlighet att komma i kontakt med de kinesiska 

studenter som har sökt till Lunds universitet inför hösten 2011. Dessa studenter är tvungna att 

betala för sina studier i Sverige, vilket de studenter som deltog i djupintervjuerna inte behövde 

göra. Dessa studenter bidrar med ytterligare ett perspektiv då de har gjort sin 

informationssökning utifrån kunskapen att de måste betala för sin utbildning, något som 

studenterna i djupintervjuerna inte behövde göra. 

3.4.6 E-mailenkäternas upplägg och genomförande  
Utifrån djupintervjuerna valdes ett antal frågor (se bilaga 4) som lades in i ett webbaserat 

formulär. En del frågor i djupintervjuerna var av sådan karaktär att de t ex kräver att det finns 

möjlighet att följa upp med följdfrågor och förklara frågan ytterligare, vilket innebar att det 

inte var möjligt att ta med dem i emailenkäterna. Ett email med information om 

undersökningen samt en länk till formuläret mailades sedan till studenterna. Strax efter att 

utskicket gjorts fick jag besked från ett flertal studenter att de inte hade möjlighet att öppna 

den bifogade länken. Många studenter nämnde att problemet förmodligen berodde på 

kinesiska myndigheters censur av hemsidor. På sidan www.thegreatfirewallofchina.org är det 

möjligt att testa hemsidesadresser för att se om de är tillgängliga för kinesiska 

internetanvändarna. Den länk som jag använde för frågeformuläret, www.universitysurvey.se, 

skulle enligt hemsidan fungera, men ändå stötte flertalet kinesiska studenter på problem. 

Endast 10 studenter lyckades fylla i det webbaserade formuläret. Därför följde jag upp mitt 

första email med ett nytt email där jag bifogade frågeformuläret som ett worddokument. 

Nackdelen med denna metod var att respondenterna inte längre kunde vara anonyma. Totalt 

svarade 42 studenter på frågeformuläret. Ett par studenter tog sedan därefter kontakt med mig 

och bad om råd kring deras framtida studier vid Lunds universitet.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Alla djupintervjuer spelades in och därefter transkriberades alla inspelningar så att svaren 

även fanns i pappersform för en enklare resultatsammanställning. Syftet med den kvalitativa 

metoden är skapa en bättre förståelse för vissa faktorer och då är inte den statistiska 

representativiteten i fokus. Datans tillförlitlighet, dvs. återgivning av intervjuerna, är dock 

mycket viktig.(Holme, Solvang, 1997) All rådata har sparats för att styrka undersökningens 

http://www.thegreatfirewallofchina.org/
http://www.universitysurvey.se/
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reliabilitet.  

 

Problem med att få giltig, eller valid, information i kvalitativa undersökningar är mycket 

mindre än i kvantitativa undersökningar. I den kvalitativa forskningsmetoden har forskaren 

stor närhet till den som studeras. Det kan dock uppstå problem om forskaren skulle uppfatta 

en kvalitativ undersökningssituation felaktigt. Forskaren behöver vara medveten om sitt eget 

beteende i intervjusituationen så att respondenterna inte påverkas. Närheten till 

intervjupersonerna i en kvalitativ undersökning kan utgöra ett problem om de studerade 

försöker att leva upp till de förväntningar de tror att forskaren har på dem, istället för att 

uttrycka de uppfattningar de egentligen har. Forskaren måste försöka få fram de studerades 

egentliga uppfattningar och gör detta bäst genom att ikläda sig rollen som den intresserade 

lyssnaren.(Holme, Solvang, 1997)  

3.6 Sekundära källor – Litteraturstudier 
Sekundära källor som använts i denna studie är framförallt vetenskapliga artiklar, 

undersökningsrapporter samt litteratur inom ämnet. Information har inhämtats från internet 

och elektroniska källor samt bibliotek. Sökningen efter vetenskapliga artiklar har inletts på 

Google Scholar, Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur och artiklar 

(scholar.google.com). Artiklarna har sedan hämtats i fulltext ur LibHub, Lunds universitets 

söksystem för vetenskapliga artiklar. 

3.7 Källkritik 
Vid källgranskning är det viktigt att klargöra källans ursprung för att få klarhet i att källan 

verkligen är vad den utger sig för att vara.(Holme, Solvang, 1997) Källkritik handlar om att ta 

reda på hur trovärdiga olika källor är. Man kan fastställa att olika typer av skriftliga källor 

varierar med hänsyn till vetenskaplig relevans och användbarhet. Offentliga skriftliga källor 

har stort värde när det gäller att belysa generella ståndpunkter, attityder och värderingar samt 

för att analysera relationer inom opinionen. Institutionella källor såsom årsrapporter och 

förteckningar anses vara de mest valida och reliabla för att fastställa yttre ramar.(Befring, 

1994)  

 

Vid källkritisk granskning bör följande kriterier beaktas: 

- Hur nära eller avlägsen i tid och rum som källan är i förhållande till det fenomen den 

ämnar kartlägga.(Befring, 1994) I arbetet med vetenskapliga artiklar är det också 

viktigt att ta hänsyn till när artikeln skrevs. Ett antal artiklar som dök upp under 

litteraturstudierna kring marknadsföring på internet skrevs under slutet av 1990-talet. 

Dessa artiklar har författaren medvetet lagt mindre vikt vid då internet, dess 

marknadsföringsmöjligheter och hur människor använder internet kan ha förändrats 

mycket på 20 år. Detta gäller även för artiklar som behandlar internetbeteende i Kina. 

Antalet internetanvändare har ökat kraftigt i Kina de senaste åren och artiklar från 

början av 2000-talet blir då mindre aktuella när antalet internetanvändare då och nu 

kan skilja på flera miljoner människor. 

 

- Förutsättningarna för kontroll av källans äkthet mot andra källor och 

upphovspersonens strategiska position. Offentliga dokument från myndigheter räknas 

vanligtvis som mer pålitliga och objektiva än t ex tidningsartiklar. (Befring, 1994) 

Utgångspunkten för den statistik om internetanvändande i Kina som använts har varit 

CNNIC som är det statliga verket för nätverksinformation i Kina. Något som bör 

beaktas i detta sammanhang är kinesiska myndigheters stränga kontroll av media där 

en del ord och begrepp inte är tillåtna. Censuren kan påverka vilken, och hur, 

information presenteras. CNNIC har betraktats som en tillförlitlig källa då den använts 
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av flera olika källor, både i vetenskapliga artiklar och i det världskända 

konsultföretaget McKinsey & Companys analys av den kinesiska marknaden.  

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

4 Empiri  
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och enkäterna, vilket senare kommer att 

ligga till grund för uppsatsens analys och slutdiskussion. Empirikapitlet har strukturerats 

efter de fem dimensioner på konsumenters informationssökning på internet som utgjort 

utgångspunkt för undersökningens frågemall. Denna frågemall har i sin tur baserats på teori 

om informationssökningsbeteende. 

 

Empirin utgörs av 20 djupintervjuer och 42 emailenkäter, totalt 62 svarande. Intervjumallen 

för djupintervjuerna återfinns i bilaga 1 och frågeformuläret till emailenkäterna återfinns i 

bilaga 3. I relevanta fall presenteras diagram och statistik för samtliga svarande. För frågor 

som endast ställts under djupintervjuerna presenteras svaren med en tydlig markering att det 

endast gäller djupintervjuerna. Om det finns märkbara skillnader mellan djupintervjuer och 

emailenkäters svar, diskuteras detta. Citat som kommer från studiens djupintervjuer markeras 

med intervjupersonens kön och studieinriktning vid Lunds universitet. Citat som kommer från 

emailenkäterna markeras med ”Student antagen till Lunds universitet, hösten 2011”. 

Formuleringarna i citaten är exakt återgivna från intervjupersonerna. 

 

Både termen BBS (Bulletin Board System) och forum användes under intervjuerna. BBS är 

den vanligaste termen i Kina för den här typen av hemsidor. I detta kapitel kommer dock 

termen forum att användas då den är lättare att använda i flytande text och därmed underlättar 

läsningen. 

4.1 Mål med informationssökningen 
Studenternas mål med att söka information om utländsk utbildning på internet varierar. En del 

studenter har en klar bild av vad de vill söka efter då de har fått tips från vänner, lärare eller 

andra bekanta om studiedestinationer. Deras mål med informationssökningen på internet är då 

framförallt att få mer information om de olika studiedestinationer de har fått tips om.  

 

My friend gave me the idea of going to Sweden and then I went to a BBS and I found that 

there is no tuition fee and the education is very good. The quality can also be checked through 

rankings, so I checked that. (Kvinnlig student, Fysik) 

 

I have a friend also who came to Lund some years ago for a summer school. She was 

applying for study abroad at the same time and she recommended Lund and gave me a lot of 

information about the environment and life here. She is here in Lund now too. (Kvinnlig student, 

Public Health) 

 

My father was doing his masters in the University of Minnesota, so I searched for that. My 

father is now teaching at Layola University, so I searched for that. I was interested in New 

York, the city, so I searched universities there. (Manlig student, Molekylärbiologi) 

 

Andra studenters sökande är inte lika målinriktat utan börjar med en allmän sökning. Dessa 

studenters mål med sökningen är att söka fram intressanta alternativ på studiedestinationer 

och lärosäten.  

 

We have several big websites for study abroad, so I searched those websites. Have both BBS 

and information and have opened agencies. I have got the information about these sites from 

friends and I went to training school and the teachers gave us the information. (Kvinnlig student, 

Public Health) 

 

I chose an agency website because they are in Chinese and have a very brief introduction of 



29 

 

many universities. I would get a rough understanding. Then I would go to a BBS and then 

university website. Agencies have a lot of advertisement so I would get websites from there. 
(Kvinnlig student, Asian studies) 
 

Det stora utbudet och dess valmöjligheter anser många utgöra den största utmaningen med att 

söka information om studier utomlands.  

 

It’s not a rational choice. There are too many choices. (Manlig student, Molekylärbiologi) 

 

Intervjuerna visar att det är individuellt om en student väljer att börja söka information om 

studieland, universitet eller utbildning. Drygt hälften av studenterna i djupintervjuerna uppger 

dock att de valde studieland som sin första prioritet när de börjar söka efter information. 

Målet med informationssökningen var därför att främst finna ett lämpligt studieland. Vid val 

av studieland bedöms ett av de främsta kriterierna vara studielandets engelska 

språkkunskaper, både när det gäller kvaliteten på undervisningsspråket och hur enkelt det är 

prata engelska för att utföra vardagssysslor. USA och Storbritannien omnämns ofta som 

populära studiedestinationer. En student berättar att hon först övervägde att studera i 

Tyskland, men att hon valde bort det då hon ansåg att undervisningsspråket höll för låg 

kvalitet. Studenterna i emailenkäterna fick frågan om de övervägt några andra länder än 

Sverige. 86 % av studenterna svarade att de även sökt information om andra studieländer. 

Förutom Sverige var studenterna även intresserade av Holland (42 %), USA (39 %), Finland 

(25 %), samt Storbritannien och Tyskland (båda 14 %). Emailenkäternas respondenters svar 

visar att, utöver Sverige, är det Holland som intresserat flest. USA har varit ett intressant land 

även för dessa studenter men Storbritannien är inte ett lika vanligt alternativ. Finland har 

intresserat fler studenter än Storbritannien.  

  

Drygt 25 % av studenterna nämner att det viktigaste valet är programmets inriktning med 

motiveringen att det är denna information som framtida arbetsgivare tittar på. En student 

berättar att han utgick från vilka universitet som erbjöd forskning inom hans studieområde, 

neurovetenskap, och därefter bedömdes deras lämplighet baserat på om de hade ett 

universitetssjukhus eller ej. Det representerar en annan typ av målinriktat sökande på internet.  

4.2 Startpunkt på informationssökning på internet  
Den vanligaste startpunkten för studenternas informationssökning på internet presenteras i 

nedanstående diagram: 

Sökmotor
40%

Forum
32%

Rankinglista
7%

Statlig 
myndighets 

hemsida

3%

Universitets 
hemsidor

16%

Utbildnings-
agenturs 
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2%

Startpunkt på internet

Figur 4 Startpunkt för sökande på internet 
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4.2.1 Sökmotorer  
Studenternas inledande sökningar på internet varierar något men de allra flesta börjar med att 

söka information via sökmotorerna Google eller Baidu. 40 % av respondenterna anger att de 

började sin informationssökning på en sökmotor. Vanligtvis börjar studenterna med en 

sökning på kinesiska för att få generell information och överblick. När de vill nå mer specifik 

information om studier utomlands, t ex universitetens hemsidor, söker de sedan på engelska.  

 

Baidu refereras till som sökmotorn för sökningar på kinesiska medan Google anses vara en 

sökmotor som ger bättre sökresultat på engelska. I denna fråga är det dock viktigt att ta 

hänsyn till att de studenter som t ex anger att de går direkt till universitetens hemsidor med 

stor sannolikhet först söker efter information om hur de ska ta sig dit. Detta innebär att antalet 

respondenter som först söker efter ett forum, rankinglistor eller utbildningsagenturers 

hemsidor på någon sökmotor kan vara större än det angivna antalet. Det kan också vara värt 

att känna till att exempelvis Baidu också har en blogg och ett forumliknande verktyg som 

många studenter använder.  

 

Flera studenter uppgav explicit att deras sökning ledde dem direkt till olika typer av forum.  

 

I Google the study-abroad-forum I heard from my friends.  
(student antagen, Lunds universitet, hösten 2011) 

 

Usually Google or Baidu and then we would find the BBS. (Kvinnlig student, Physics) 
 

I asked questions on Baidu and then I would find the answers on Kina.cc. (Kvinnlig student, 

Service Management) 
 

Flest studenter uppgav dock att de i första hand använde sökmotorer för att leta efter rankning 

och åsikter om kända lärosäten.  
 

4.2.2 Forum 
De studenter som var mer osäkra kring vilket land de ville studera i började leta efter 

information från kinesiska studenter som redan var utomlands och som delade med sig av sina 

erfarenheter på forum. Flera studenter inleder sina sökningar genom att skriva in en hel fråga 

på kinesiska istället för att nyttja nyckelord i Google och Baidu. På så sätt finner de ofta 

forum som de inte kände till sedan tidigare. 

 

I think it is kind of stupid, but I used Google and searched for”Are Swedish guys handsome?” 

and then I found the Kina.cc forum. (Kvinnlig student, Welfare Policies and Management)  

 

Användningen av ett forum som utgångspunkt för sökandet motiveras med att det är enkelt att 

hitta information på kinesiska som är skapad av kinesiska studenter med erfarenhet och som 

därmed kan svara på de flesta frågor.  

 

But the first thing I do is always to check what other people have done and think. Chinese 

people care about the same things. (Manlig student, Fysik) 

 

Communicate with seniors in the favorite univerisity or country. The talks come down to 

academic reputation of the university, scholarships & costs, job opportunity after graduating, 

and career plan goodness of fit... (Student antagen till Lunds universitet, hösten 2011)  
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4.2.3 Universitetens hemsidor 
Studenter som besöker universitetens hemsidor som en startpunkt i deras informationssökning 

förklarar det med att all nödvändig information, såsom ansökningsdatum, processer och 

studieavgifter, finns publicerade där. Flera studenter nämner att instruktionerna som finns på 

universitetens officiella hemsidor är objektiv och trovärdig. Universitetens hemsidor kan även 

användas för att avgöra om det är ett intressant lärosäte eller inte. 

 

I denna kategori kan inkluderas studenternas kinesiska hemuniversitets hemsidor. Flera 

studenter anger att de i inledningsskedet av deras sökprocess undersöker om deras kinesiska 

hemuniversitet har några samarbeten med utländska universitet. Det kan kopplas till den 

vanligaste rekommendationen studenterna ger om hur svenska universitet ska marknadsföra 

sig i Kina. Studenterna rekommenderar att svenska universitet ska satsa på fler samarbeten 

med kinesiska universitet. Kinesiska universitet lägger upp länkar till sina samarbetspartners 

på hemsidan och de marknadsför därmed inte bara samarbetet till sina studenter utan de 

kvalitetssäkrar även det utländska lärosätet.  

 

Especially Chinese students trust official websites very much. Emphasize good relationships 

with Chinese universities. (Kvinnlig student, Public Health) 

 

4.2.4 Rankinglistor 
Rankinglistor anses vara ett bra sätt att få information om många olika lärosäten i 

inledningsfasen av informationssökningen. 46 % av studenterna som deltog i undersökningen 

nämnde spontant rankinglistor som en källa. Det stora flertalet ansåg dock att rankinglistor 

kan hjälpa en student att avgöra om ett universitet är bra och värt att undersöka närmare.  

 

University rankings are a dominant factor. They* search for ex US News and those are very 

authority like. They also rank every specific field. (Manlig student, Geo-information Science and Earth 

Observation for Environmental Modelling and Management) 

(*other students, författ. anm) 

 

Endast en av studenterna i undersökningen ansåg att rankinglistor var ett mindre bra verktyg 

för att välja universitet.  

4.2.5 Övriga startpunkter för sökande 
En student berättar att den första hemsidan hon besökte var en kinesisk statlig hemsida som 

erbjuder information om utländska samarbeten och erkända utbildningar.  Även 

utbildningsagenturers hemsidor nämndes som en startpunkt för en del studenter då de kunde 

hitta kortfattad information om olika universitet. Det är vanligt att agenturerna annonserar på 

sökmotorerna och därför hittar studenterna dem när de söker på sökmotorerna om studier 

utomlands. Studenterna i intervjuerna berättade att det också är vanligt att kinesiska studenter 

anlitar agenter som hjälper till att välja universitet och göra ansökningar. Ingen av studenterna 

i intervjuerna har anlitat en agent.  

4.3 Informationskällor och typ av information på internet 

4.3.1 Andra studenters erfarenheter  
Många studenter uppger att de använder sig av rekommendationer från vänner, familj och 

lärare som ett första steg i att söka information.  

 

I wanted to study in Australia because my brother is there. One classmate in my high school 

told me that he would study in KTH so I thought that I can also go to Sweden. My friend gave 
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me the idea of going to Sweden and then I went to a BBS and I found that there is no tuition 

fee and the education is very good. (Kvinnlig student, Fysik) 

 

En klar majoritet av studenterna, 77 %, i undersökningen har sökt information på ett kinesiskt 

forum, s.k. BBS, när de har sökt information om studier utomlands. 95 % av respondenterna i 

djupintervjuerna använde sig av forumen som en informationskälla. 69 % av respondenterna i 

emailenkäterna angav att de använde sig av forumen. Skillnaden mellan djupintervjuerna och 

emailenkäterna kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara att de olika 

respondentgrupperna befinner sig i olika skeden i sökprocessen. Ett antal studenter i 

djupintervjuerna berättade att de använde sig av forumen särskilt då de hade bestämt sig för 

att studera i Sverige. När respondenterna i emailenkäterna svarade på frågan hade de 

fortfarande inte behövt tacka ja till sin utbildningsplats. Därför är det rimligt att anta att deras 

informationsbehov kan komma att förändras, och därmed kan även deras val av 

informationskanal komma att påverkas längre fram i processen. 

 

De studenter som har använt sig av forum, under deras informationssökning, har vanligtvis 

använt ett flertal olika forum. Det är vanligt att kinesiska universitet erbjuder egna forum för 

universitetens studenter, och ett litet antal studenter angav att de har använt sig av sitt 

kinesiska universitets forum för att söka efter information. Utöver universitetsforum uppgav 

studenterna flera forum specialiserade inom olika områden med inriktning på olika länder. 

Enligt studenterna erbjuder flera av dessa specialistforum även rankinglistor, länkar till 

universitetshemsidor och artiklar. Det mest frekvent omnämnda forumet bland respondenterna 

är www.Kina.cc, vilket är ett forum inriktat mot studier i Europa. Hälften av studenterna som 

använt sig av forum uppgav att de nyttjat www.kina.cc för att söka information. En student 

uppgav att Kina.cc ofta benämns som ”the family of Chinese students abroad”. Kina.cc är, 

enligt studenterna, det forum som används mest av kinesiska studenter som ska åka till 

Norden och studera. Studenterna är aktiva på forumet både före, under och efter ansökan har 

gjorts. Vanliga diskussioner på forumet berör vardagslivet i studielandet såsom mat, 

levnadsomkostnader och andra personliga erfarenheter. Även ansökningsförfarandet 

diskuteras i hög grad på forumen istället för att studenten söker information på de officiella 

hemsidorna.  

 

I didn’t have a lot of questions, but some days I did, and I got answers very fast. I had 

difficulties with my studera account but I didn’t get an answer from studera, so I posted it on 

Kina.cc by questions about the results and how the application process goes. A lot of people 

had the same experience as me, so we could be together on the forum. (Manlig student, 

International Human Rights Law) 
 

Flera studenter uppgav i intervjuerna att de utvärderade den information om 

antagningskriterier som de hade inhämtat från universitetens hemsidor med hjälp av 

medlemmarna på olika forum. De förklarade detta beteende med att de sökte efter en objektiv 

bedömning av deras möjlighet att komma in på specifika utbildningar. 

 

I can learn from those who have already made a successful application or failed. Therefore I 

can assess myself properly. (student antagen till Lunds universitet, hösten 2011) 

 

To know whether or not I stand a chance to be accepted. (student antagen till Lunds universitet, 

hösten 2011) 

 

En viktig funktion som forumen fyller är att förmedla vidare kontakt till studenter med 

önskvärda erfarenheter. Detta poängterades av flera studenter, som även uppgav att de genom 

http://www.kina.cc/
http://www.kina.cc/
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forumen och andra tjänster fick möjlighet att samarbeta. Via forumen hittar studenterna 

varandra och de skapar sedan egna chattgrupper via tjänsten QQ (OICQ) där de mer privat 

kan diskutera olika ämnen och aspekter av att studera utomlands.  

 

In the QQ group we discussed how to write the statement of purpose, documents needed, we 

received a merit rating and discussed that, and after the result we discussed what we should 

bring to Sweden and booked flight tickets together. It is active now; I asked for example where 

the IHO is. (Kvinnlig student, Fysik) 

 

If there are things we can’t find ourselves we can always ask the group and there might be 

other that have found the information and will answer your questions. (Kvinnlig student, 

Sustainable Urban Design)  
 

Storleken på QQ-grupperna är, enligt utsago, begränsad men vanligtvis finns det plats för 200 

användare. Flera studenter berättar att fördelen med dessa grupper är att de inte behöver vara 

aktiva och ställa frågor; de kan istället läsa vad andra skriver och vilka svar de får. En del 

studenter yttrade att de ansåg att forumen var praktiska, då de stundtals eliminerar behovet att 

ställa egna frågor direkt till lärosätena. På samma vis behöver studenterna inte ställa frågan på 

forumen, om någon annan redan avhandlat ämnet. En återkommande utsaga från en del 

studenter var att de uppskattade möjligheten att läsa frågorna på forumen då de själva inte 

tyckte om att ställa frågor.  

 

I didn't post so many questions; I more read them because so many people ask questions. You 

find most questions already posted. (Kvinnlig student, Economics)  

 

En student uppgav under sin djupintervju att han inte använt sig av forum för att inhämta 

information. Förklaringen var att han tyckte att forumen hade ful design som saknade bilder 

och använde främmande mjukvara. Han ansåg att det bästa sättet att få svar på frågor om t ex 

livsstil och studentliv var att fråga lärare eller bekanta som har varit i Sverige. Principen för 

denna students informationssökande liknar därför de studenters som är aktiva på forumen; de 

söker efter information från någon som har erfarenhet. Studenten uppgav att han kände många 

som använde forumen samt att de var en viktig informationskälla för dem. Personligen 

föredrog han dock en annan typ av informationskanal.  

4.3.2 Användning av andra sociala media 
Förutom forumen använder studenterna i undersökningen inte annan social media i större 

utsträckning för att söka information om studier utomlands. Den kinesiska motsvarigheten till 

Facebook, Renren, anges användas för att kommunicera och dela filmer och bilder med sina 

befintliga vänner och klasskamrater. Det skiljer sig från forumen som används för att knyta 

nya kontakter med personer som är intresserade av samma ämne. I enskilda fall har Renren 

använts för att ta kontakt med befintliga vänner och bekanta i syfte att söka information om 

utlandsstudier. 

 

I asked a senior student from my university and she was in Norway and she gave me 

information through Chinese Facebook, Renren. (Kvinnlig student, Sustainable Urban Design)  

 

En student nämnde att hon besökt YouTube för att se videos från Lunds universitet. Utöver 

denna students nyttjande av YouTube, poängterade flera studenter att de inte har tillgång till 

tjänster som YouTube och Facebook i Kina.  
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4.3.3 Universitetens hemsidor 
Effektivitet är ett ledord som är ständigt återkommande i intervjusvaren kring studenternas 

informationssökning. De flesta studenter berör betydelsen av en effektiv sökproces på ett eller 

annat sätt. Det speglas i deras förväntningar på universitetshemsidorna där det är önskvärt att 

informationen är lättåtkomlig och strukturerad. Studenterna beskriver att det är mycket 

information och många olika hemsidor som ska bearbetas på kort tid under sökperioden. För 

en del studenter upplevs arbetet vara extra krävande då informationssökningen på 

universitetshemsidorna är på engelska. 

4.3.3.1 Informationsbehov på universitetens hemsidor 
Intervjusvaren angående studenternas primära informationsbehov och anledning att besöka ett 

universitets hemsida kan sammanfattas i följande punkter:  

 

- Information om erbjudna utbildningsprogram 

- Kriterier för att komma in på önskvärd utbildning 

- Ansökningsförfarande och studieavgifter 

- Kurser som erbjuds på programmen 

- Karriärmöjligheter efter examen och möjligheter till kontakt med näringslivet 

- Undersöka vilka områden fakulteter och deras forskare är framträdande inom 

 

På frågan om vad studenterna främst söker efter på universitetens hemsidor är svaret att de 

söker information om utbildningsprogrammen. Samtliga respondenter i djupintervjuerna och 

emailenkäterna har uttryckt att de i första hand söker efter ansöknings- och 

programinformation på universitetens hemsidor. Antagningskriterierna är det som anses vara 

viktigast, då studenterna vill kunna avgöra om de har möjlighet att bli antagna, innan de 

fortsätter att söka efter information. Först när de har fått information om kriterierna söker de 

mer detaljerad information om programmen. Ett flertal studenter nämner att de inte är 

intresserade av programbeskrivningar eftersom dessa är allt för generellt och positivt skrivna 

för att skapa en objektiv bild av programmen. Det som studenterna anser beskriva 

utbildningen bäst är kurserna som erbjuds och vilka karriärmöjligheter det finns efter examen.  

Flera studenter uppgav att information om karriärmöjligheter bör presenteras på universitetens 

hemsida, men poängterade även att denna information bäst förmedlas av studenter som redan 

har tagit examen. Intervjuerna visade också på förväntningar på fakulteternas information, där 

det anses vara viktigt att belysa vilka forskningsområden som är framträdande samt att 

publicera information om professorernas arbete. Studenters prestationer är också intressant för 

en del studenter som söker efter portfolios eller tidigare uppsatser. På hemsidan förväntar sig 

många studenter att det ska finnas en sida för ”Frequently Asked Questions” (FAQ). 

På frågan kring vad studenterna anser att universiteten bör presentera på sin hemsida för att 

upplevas som intressanta är informationen om programmen den mest omnämnda. 

 

Focus on the programs because students choose a university to study a program. If that is not 

clear, I don't know why I should study at the university. (Kvinnlig student, Asian studies) 

 

Flera studenter anser att det är viktigt att universitetens hemsidor erbjuder korta 

introduktioner till universitetet, videos med campuslivet, forskning och universitetets ranking 

i världen. 

 

It should be how good they are, like best research universities, top ten of Europe. It's 

necessary to keep looking otherwise I would just go somewhere else. I searched for the ranks 

first. If Uppsala comes first on the ranking list, I would go to Uppsala first and check the 
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programmes I am interested in. (Kvinnlig student, Ekonomie Kandidatprogrammet) 

 

Studentlivet är däremot en aspekt som flera studenter inte anser vara så viktig och inget de 

letar efter på universitetshemsidorna. 

 

Student life is the last thing we would care about since we know that different places would 

have different kinds of student life. You need to get used to it. So, why care now? Studies are 

what we are worrying about. As long as we have good housing, that is enough. (Kvinnlig 

student, Ekonomie kandidatprogrammet) 

 

I didn’t consider student life, probably because I had so much problems with the housing, so I 

didn’t have time for anything else. I checked the weather and the price of things, like food and 

clothes. If I could find Chinese food. (Kvinnlig student, Sustainable Urban Design) 

 

Student life questions I would search for in the Chinese students, the senior students would 

advise. (Manlig student, Asian Studies) 

 

4.3.3.2 Universitetshemsidans attribut 
Bland de bilder av universitetshemsidor (se bilaga 4 för bilder) som studenterna fick titta på 

under djupintervjuerna var det Uppsalas hemsida som upplevdes som bäst. 50 % av 

studenterna uppgav att de föredrog Uppsalas hemsida. McGill University ansågs vara näst 

bäst. University of Sydney hamnade på tredje plats, Nottingham University på fjärde, 

Tsinghua University på femte plats och Göteborgs universitets hamnade på sjätte plats.  

 

Studenterna uppgav att de framförallt fokuserar på hur klar och tydlig hemsidan är.  

Upplevelsen av vad som är en klar och tydlig hemsida varierar dock något. Uppsalas hemsida 

var enligt flest intervjupersoner mest klar och tydlig. Det fanns dock en viss motsägelse i 

svaren då studenterna ansåg att sidor som är klara och tydliga inte får innehålla för mycket 

text. När de sedan fick ranka hemsidor, baserat på dess tydlighet och hur tilltalande sidan var, 

valdes den som hade mest text till favorit. Hemsidans navigation lyftes upp av flera studenter, 

och dem poängterade att de föredrog sidor som navigeras genom en meny listad i den vänstra 

delen av hemsidan. 

 

Under intervjuerna fick studenterna även frågan om de har några tankar kring hemsidornas val 

av bilder. Flera studenter ansåg att bilderna var mindre viktiga. Bilder får inte vara för stora då 

det kan påverka nedladdningshastigheten negativt om studenten har en långsam 

internetuppkoppling. Enligt studenterna är det primära målet att hitta fakta om de utbildningar 

universitetet erbjuder, därför ansåg studenterna att bilderna inte får ta för stor plats på 

hemsidan. Om någon är intresserad av att titta på mycket bilder är det bättre lägga bilderna på 

en speciell sida som länkas till från hemsidans förstasida.  

 

I don’t like too many pictures because the pictures don’t give me any information. (Kvinnlig 

student, Fysik) 
 

I de diskussioner som fördes kring bilderna på intervjuernas exempelsidor var det fotografiet 

på hemsidan för Tsinghua University som kritiserades mest då studenterna ansåg att det var 

tråkigt och inte gick att relatera till. Enligt utsago förväntar sig studenterna bilder på studenter, 

gärna i forskningsrelaterade miljöer. Rörlig bild ansågs bra för att visa campus men det är 

inget studenterna primärt intresserar sig för.  
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Video is a nice way. We don’t spend so much time reading, especially when it is in English. 
(Kvinnlig student, Sustainable Urban Design)  
  

En del studenter var kritiska till universitetshemsidor som har sökmotorer. De anser att det 

kan indikera på att det finns ett behov av att söka information istället för att ha den tillgänglig 

direkt på hemsidan. Vissa studenter ansåg även att det kan vara svårt att finna rätt sökord och 

på så sätt försvåras deras informationssökningsprocess på hemsidan. 

 

The English website doesn’t fit the Chinese customer. We are looking for more direct 

information. We treat most websites like BBS. (Manlig student, International Human Rights Law) 

 

 

4.3.3.3 Språk på universitetshemsidan 
Om en universitetshemsida erbjuder både en kinesisk och engelsk version anger de flesta att 

de väljer den engelska versionen. I undersökningen skulle 68 % av respondenterna välja den 

engelska versionen av universitetshemsidan och 32 % skulle välja den kinesiska versionen. 

 

Valet av en engelsk version motiveras med att kinesiska versioner inte brukar innehålla lika 

mycket information som den engelska. Den engelska versionen väljs även då den anses 

innehålla mer utförlig, och korrekt, information samt för att studenterna vill öva sin engelska. 

Behovet av att öva sina engelskkunskaper kopplar studenterna till deras vilja att vara 

oberoende genom att klara sig utan kinesiska översättningar. Flera studenter berättar dock att 

om det finns en kinesisk version av en hemsida besöker de även den för att få övergripande 

information om universitetet. Av erfarenhet anser de flesta studenterna att de kinesiska 

översättningarna är bristfälliga och inte ger all den information som behövs. Den engelska 

versionen upplevs som mer formell.  

 

Chinese websites could contain less information. I searched for information in Sweden as well 

and there is usually a difference between the English and Swedish versions of the websites. 
(Kvinnlig student, Public Health) 
 

Chinese version because I can read Chinese faster than English. But if I want to have more 

English version
68%

Chinese 
version

32%

If a university website has an English version and a 
Chinese version, which version would you choose?

Figur 5 Föredraget språk på universitetshemsidan 
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detailed information I would choose the English version. For a brief overview I choose the 

Chinese version. The English information is original and more trustworthy. (Kvinnlig student, 

European studies) 

 

Both are ok. But there exsits little difference between English and Chinese, maybe the English 

one will be more original.(Student antagen till Lunds universitet, hösten 2011) 

 

Ett antal studenter i djupintervjuerna uppgav att de använder sig av Google Translate för att 

undersöka universitetens hemsidor på originalspråket och att de på så vis får tillgång till den 

information som anses vara mest officiell. Kinesiskt informationsmaterial anges dock vara 

viktigt. Föräldrarnas åsikter uppges spela en viktig roll i valet av utbildning för studenterna 

och de behöver därför information även på kinesiska då föräldrarna oftast inte kan engelska. 

4.3.3.4 Kontakten med universiteten 
Studenterna i undersökningen förväntar sig att kontakten med universiteten ska vara formell.  

Universitetens främsta roll anses vara att informera framför att kommunicera. Trots detta har 

studenterna höga förväntningar på mailkontakten med universiteten. Långa svarstider och 

innehållslösa svar uppges sänka ett universitets anseende bland studenterna.  

Vid kommunikation med universiteten, är studenterna dessutom oroliga att deras mail ska 

kunna påverka deras antagning. De är därför mycket noggranna med att de frågor de skickar 

är relevanta och välformulerade.  

 

If I would get something wrong in my e-mail, they will think I’m not good enough and that 

that will affect my admission. Many students are shy to ask, so they turn to friends. Questions 

to a university are more official. In Sweden you can talk to a teacher as a friend, but in China, 

when you ask your teacher it becomes more official. The teacher will have some thought 

about you. The professors are higher than us.  (Kvinnlig student, Ekonomie kandidatprogrammet) 

 

Under djupintervjuerna berättade flera att det finns studenter som är för blyga och osäkra för 

att ta kontakt med universiteten. Osäkra studenter anges föredra att ta kontakt med 

universiteten först efter att de har blivit antagna. De vill inte riskera att deras kontakt med 

lärosätet minskar deras möjligheter att bli antagna. Studenterna vill inte skicka onödiga frågor 

om de kan hitta information på annat sätt. Om de t ex hittar svaren på universitetets FAQ eller 

på ett forum, skickar de inte gärna ett e-mail för att säkerställa att de fått rätt information. 

Istället är de beredda att lita på att andrahandskällan är korrekt.  

 

I wouldn’t email them directly; I search information first to see if I can find answers myself. If 

I can’t I email them, like very detailed, self-related questions. Other questions I search for in a 

forum or other websites. (Kvinnlig student, Public Health) 

 

Även om många studenter känner en viss osäkerhet i kontakten med utländska universitet, är 

det flera studenter i intervjuerna som poängterar att personlig kontakt och möten med 

universitetsrepresentanter är ett effektivt sätt marknadsföra ett universitet. (Manlig student,  

 

If a professor visits a Chinese university, they post news about it, and that will affect the 

Chinese students. When they want to go abroad, they have heard about it. The important thing 

is to give the students an idea. Otherwise they will never start searching. Face-to-face talk to 

students it very good and then the websites will report about it. (Kvinnlig student, Fysik) 

 

Professors who are visiting the home university and give guest lecturers is a good way for 

students to get to know that research field. (Manlig student, Geo-information Science and Earth 
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Observation for Environmental Modelling and Management) 

4.3.3.5 Universitetens närvaro på forumen 
Under djupintervjuerna fick studenterna frågan om de ansåg att universitet bör vara 

närvarande på kinesiska forum för att svara på frågor. Frågan mottogs med viss förvirring då 

flera studenter inte förstod vilken roll universiteten skulle kunna ha på ett forum, utöver dessa 

var det ett flertal studenter som inte förstod frågan alls. Av de 11 respondenter som svarade på 

frågan var 64 % direkt negativa, 27 % tveksamma och en student gav ett svar som inte direkt 

kan kopplas till frågan. De som uttryckte sig negativt menade att de inte skulle få ett positivt 

intryck av ett universitet som aktivt närvarade på forumen. Universitetet skulle genom sin 

medverkan ge intrycket av att vara i stort behov av studenter och därmed inte vara ett populärt 

och prestigefyllt universitet. 

 

I haven’t considered it but I think it is better for the universities not. It is like advertising and 

they want information from the customers. (Kvinnlig student, Urban design) 

 

It wouldn't be that formal. It would decline the status of the university. (Kvinnlig student, 

European studies) 

 

I don't think it is a good idea because for Chinese students the university is too active then it 

implies that they are not so popular. Keep distance from applicants, the mystery will make you 

attractive. (…) Harvard University would not promote themselves in that way. (Manlig student, 

Asian studies) 

 

Studenterna ser universiteten som formella institutioner och förväntas informera via formella 

informationskanaler. Forumen anses vara informella informationskanaler för studenter där 

universiteten inte bör närvara.  

 

Some questions can only be discussed with other students. (Kvinnlig student, Economics) 

 

De studenter som tyckte att det vore en god idé att utländska universitet skulle vara aktiva på 

kinesiska forum poängterar att det är viktigt att tonen i kommunikationen är avslappnad. 

Studenterna såg också positivt på att universitet skapar egna forum, exempelvis på deras 

officiella hemsida, där studenter kan diskutera med varandra.  

4.3.4 Utbildningsagenturer som informationskälla 
Enligt flera studenter som deltog i djupintervjuerna är det vanligt att kinesiska studenter 

anlitar utbildningsagenter för att få hjälp med ansökningar till utländska universitet. Ingen av 

studenterna i djupintervjuerna har anlitat en agent. Två studenter berättade att de varit i 

kontakt med agenter och ”låtsats” vara intresserade av anlita dem för att på så sätt få hjälp i 

sin inledande informationsinhämtning om utlandsstudier. Flera studenter uppgav att de är 

negativt inställda till agenturernas arbete.  

 

The agencies usually don't recommend students to go to good universities because it is hard to 

get in and the agents want to get money for admitted students. They recommend them to 

crappy universities and say that they are good. (Kvinnlig student, Ekonomie Kandidatprogrammet) 

 

I hate agencies in China. They just care about their profits and care little about if the 

university is suitable for you or not. But sometimes they can give me more information. I 

looked at their websites before I applied. (Kvinnlig student, Service Management) 
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If the university has a relationship with an agency it is not a good university. Good 

universities will not need to cooperate with agencies. (Kvinnlig student, Fysik) 

 

Universitet som har kontakt med utbildningsagenturer kan riskera att ses som sämre 

universitet och som att de endast är intresserade av att rekrytera studenter för att tjäna pengar. 

Ett bra universitet anses inte behöva marknadsföra sig så mycket. En student hävdar att de bra 

universiteten inte behöver marknadsföra sig eftersom studenter kommer att söka efter dem 

ändå. 

4.3.5 Informationskällornas pålitlighet 
Studenterna i undersökningen nämner ofta vikten av att vara källkritisk. Flera studenter 

berättar att de väljer flera olika informationskällor och att de jämför dem med varandra. Detta 

omnämns särskilt i samband med agenturer som flera studenter är skeptiska till. Rankinglistor 

spelar en viktig roll, även för de studenter som anser att rankinglistor inte är bra. Listorna ger 

en fingervisning om var studenterna ska börja söka men flera studenter påpekar att det är 

viktigt att göra egna efterforskningar. 

 

Rankings of the university are a good way to see if a university is good or not. But I can’t fully 

trust these rankings because they evaluate in different ways. (Kvinnlig student, Public Health)  

 

Enligt intervjuerna är det framförallt universitetshemsidor och rekommendationer från 

individer i studentens närmsta krets samt studenter med erfarenhet på forumen som anses vara 

de mest pålitliga informationskällorna. Studenternas hemuniversitet i Kina spelar även de en 

central roll och anses vara en pålitlig informationskälla. Ett utländskt universitet som 

rekommenderas av lärare och professorer eller som universitetet har ett samarbete med anses 

ha hög kvalitet.  

 

One of my teachers graduated from ALU and I would consult him. (Manlig student, Molecular 

Biology) 

 

På frågan vilken information som anses vara mest pålitlig, svarar en student;  

 

The teachers and the official website of the university. And then the Chinese forum, but I trust 

an answer from a teacher more. (Manlig student, Asian studies) 
 

En källas upplevda trovärdighet är beroende av den information som studenterna söker för 

stunden. Universitetshemsidor anses exempelvis ha trovärdig information när det gäller fakta 

om universitetet och programmen.  

 

Objective facts I want to find on the university website like what professor is teaching. 

Subjective facts I can get from forums. Many have different feelings and I need to compare. 
(kvinnlig student, Sustainable Urban Design) 

 

När det handlar om frågor som rör t ex studentlivet, levnadsomkostnader och kursers 

svårighetsgrad etc., anses dock forumen erbjuda mer trovärdig information.  

 

I think those experiences from people who are studying abroad is the most important and 

reliable, because these experiences are really useful. There are always some carelessness you 

ignored when you are in China and you noticed them when you arrived in Sweden, such 

things are valuable for those who are about to go abroad. These experiences can assure you 

make fewer mistakes. (Student antagen till Lunds universitet, hösten 2011) 
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Enligt studenterna anses den information som blivit frekvent omnämnd på forum vara mer 

pålitlig, än mindre omdiskuterade ämnen. Det finns även verktyg på forum såsom Kina.cc 

som kan ranka värdet i kommentarer. En student, som inte använde forum i någon större grad, 

nämnde att han alltid letade efter högt rankade inlägg på forumen för att enkelt få tillgång till 

den viktigaste informationen. 

4.4 Informationssökningens omfattning 
Intervjuerna visar på att studenterna gör ett omfattande informationssökningsarbete inför valet 

av utländsk studiedestination. Informationssökningsprocessen kan också pågå under en längre 

tid. Ett flertal studenter i intervjuerna berättar att de bestämde sig för att de ville studera 

utomlands redan under sina universitetsstudier i Kina. Beslutet om var de ville studera 

fattades senare.  

 

 I decided in my third year, in 2008, that I wanted to go abroad. I then applied in 2009. I 

searched for information for maybe two weeks. (Kvinnlig student, Sustainable Urban Design) 

 

During my first bachelor year at my university I decided that I wanted to go abroad. At that 

time I mainly checked for information on the internet about the English test. When I finally 

decided it took three months to collect information. (Kvinnlig student, Fysik) 

 

Den genomsnittliga aktiva söktiden för studenterna i djupintervjuerna är 2,3 månader. 

Upplevelsen kring tid varierar dock mellan studenterna då en del studenter anger att de sökte 

information inför sin ansökan under en lång tid och berättar sedan att de sökte information 

under ett par veckor. Andra studenter berättar också att de sökte information länge innan de 

fattade sitt beslut men de har då sökt under flera månader.  

4.5 Utbyte av konsumentrekommendationer och erfarenheter 
Av studenterna i undersökningen, har 77 % tagit del av information på olika forum och 40 % 

av de som redan studerar vid Lunds universitet, och som deltog i mina djupintervjuer, är 

aktiva på forumen idag där de besvarar frågor från nya studenter. Studenterna beskriver 

informationsutbytet mellan varandra som en cirkel; de erbjuder information och besvarar 

frågor för att kunna få hjälp när de behöver det.  

 

Yes, I'm active now; I help other students in China. I enjoy it a lot. It's important to share, it's 

tradition. If I would like to go to another country I need the opinions of other students again 

to help me. So, it's like a circle; I help now to get help later. If I would stop now, the circle 

would be broken. (Kvinnlig student, Ekonomie kandidatprogrammet) 

 

Payback and I think I can connect. I get messages from those who helped me or who I helped. 

It is not as intense as in Facebook, but it is a loose community. We post questions, chat and it 

is and information portal about life abroad. (Manlig student, International Human Rights Law) 

 

En student uppgav att det inte är ovanligt att studenter som varit i kontakt med universitet 

delar med sig av sin korrespondens till andra studenter på forumet. Studenten intygade att hon 

själv brukade dela med sig av sina erfarenheter och sin korrespondens. 

 

If I received answers from an e-mail I sent to a university, I would post it on the BBS to share 

with other students. (kvinnlig student, Asian Studies) 

 

Om studenterna inte delar med sig av sin information anser de heller inte att de kan förvänta 
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sig att få hjälp. Studenterna anser att de har en skyldighet att hjälpa till på samma sätt som de 

har fått hjälp tidigare.  

 

Studenterna motiverar även deltagandet på forumen med att det är trevligt att dela sina 

upplevelser med andra. Utöver att vara aktiva på forumen lämnar studenterna även ut sina 

användarnamn till MSN och QQ så att andra studenter kan ha direktkontakt med dem. På 

frågan varför en student fortfarande är aktiv på Kina.cc och hjälper nya studenter svarar hon: 

 

Because they are Chinese students and we want to be like a big family and we want them to 

feel comfortable in Sweden. It is interesting and it feels good to help others. (Kvinnlig student, 

Sustainable Urban Design) 
 

På frågan varför de tror att andra studenter hjälper till och besvarar frågor på forumen anges 

ansvarstagande för nykomlingar och de sociala aspekterna som de främsta skälen:  

 

Some people are just active and they care for the newcomers. They are Chinese students; a 

friend generation. (Kvinnlig student, Sustainable Urban Design) 

 

The people in the forum, they get to know people in the forum that will go the same place and 

they build their social network through the forum. (Kvinnlig student, Public Health) 

 

60 % av studenterna anger att de inte har tid att vara aktiva på forumen nu när de studerar men 

att de svarar om de blir kontaktade av studenter. Det är vanligt förekommande att studenter 

blir kontaktade av andra kinesiska studenter som är intresserade av att studera utomlands. 

Kontakten sker oftast via QQ, MSN eller e-mail.  

 

I am not sure how they get my QQ number, but people ask me about Lund University, life here, 

studies here, opportunities, resources. I like to answer their questions because the decision to 

study abroad is quite important, so I answer their questions as well as I can. (Kvinnlig student, 

Economics) 
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5 Analys och diskussion 
Detta kapitel syftar till att analysera uppsatsens empiri utifrån det valda teoretiska ramverket.  

 

 

Figur 6 Beskrivning av teoretiskt ramverk (författarens egen modell) 

 

Analyskapitlet delas in i två delar. I del ett görs en analys och jämförelse av empirin utifrån 

Vuylstekes (et al., 2010) modell för informationssökning på internet, samt teorierna om 

konsumentens informationssökningsbeteende, för att beskriva studenternas 

informationssökningsprocess på internet. I del två görs en analys utifrån Hofstedes kulturella 

dimensioner för att skapa förståelse kring hur kulturella dimensioner kan påverka studenternas 

informationssökningsbeteende på internet. 

5.1 Del 1: Informationssökningsprocessen 

5.1.1 Mål med informationssökning - Gallring bland alternativen 
I intervjuerna framkom att studenterna upplevde det stora utbudet av valmöjligheter som en 

av de största utmaningarna vid val av studieland, lärosäte och program. I undersökningen går 

det att urskilja två olika kategorier avseende mål med sökandet på internet. Den första 

kategorin utgörs av studenter som inte hade några speciella sökkriterier när de inledde sin 

sökning på internet utan utgick från de Awareness set över länder, lärosäten och 

studieinriktningar de hade kännedom om. Dessa studenter kan därför antas söka information 

på internet för att finna vilka alternativ som uppfyller deras kriterier. Vuylstekes (et al., 2010) 

forskning visar att det viktigaste målet för kinesiska konsumenter, när de söker information 

inför ett köp, är att minska antalet alternativ och definiera sitt consideration set. Det målet 

stämmer överens med denna första inriktning där studenterna inleder sin sökning för att 

definiera sitt consideration set, som vanligtvis utgörs av studieländer. 

 

Den andra kategorin innefattar de studenter som, innan de börjar söka information, har fått 

tips om studiedestinationer från familj, vänner och bekanta. Dessa studenter har redan ett antal 

alternativ som de är intresserade av och vill söka mer information om. Studenterna har därför 

redan innan de börjat söka information på internet närmat sig ett definierat consideration set 

och använder sökningen på internet för att klargöra sitt choice set som vanligtvis utgörs av 

universitet. Studenters mål med sökningen kan definieras som att de vill välja ett av de 
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alternativ de började söka information om. Resultatet skiljer sig något från Vuylstekes (et al., 

2010) forskning vilken visar att det är mycket vanligare att kinesiska studenter använder 

internet för att minska antalet möjliga alternativ än att de söker information på internet för att 

välja ett av få alternativ. Skillnaden i resultaten kan bero på skillnader i hur frågan har ställts 

då frågan i denna undersökning var en öppen fråga utan alternativ, medan Vuylsteke et al. 

ombad sina respondenter att rangordna målen. Skillnaden kan också bero på att Vuylstekes (et 

al., 2010) undersökning hade ett produktperspektiv medan denna undersökning har ett 

tjänsteperspektiv. Enligt Buttle (1998) tenderar tjänstekonsumenter att föredra att använda 

personliga informationskällor i större utsträckning än vad produktkonsumenter gör. Det är 

därför ett rimligt antagande att studenterna i denna undersökning sökte mer information från 

sina personliga informationskällor innan de började söka information på internet, än vad 

studenterna i Vuylstekes (et al., 2010) undersökning gjorde då dessa sökte efter information 

om en produkt.  

5.1.2 Startpunkt för sökande - sökmotorer och forum  
Som startpunkt för sitt informationssökande uppgav 40 % av studenterna att de besökte 

sökmotorerna Google eller Baidu och 32 % att de använde ett forum. Resultatet skiljer sig 

något från Vuylstekes (et al., 2010) forskning som visar att kinesiska konsumenter i större 

utsträckning även använder konsumenthemsidor istället för att börja informationssökningen 

med en sökmotor.  

 

En förklaring till att så många använder forum först kan vara att studenterna upplever det 

stora utbudet av utländsk utbildning som en stor och komplex utmaning. Den komplexa 

utmaningen gör studenterna mer benägna att vända sig till studenter, som har 

förstahandsinformation, för råd. Det kan även vara svårt för studenterna att veta vad de ska 

söka efter i sökmotorn och forumen kan där ge en fingervisning om lämpliga sökord. 

Forumen spelar också central roll i de kinesiska studenternas normala internetanvändning. 

Många kinesiska universitet har egna forum, vilket innebär att studenterna ofta redan har ett 

forum där de kan börja söka information utan att först använda den kinesiska sökmotorn 

Baidu eller annan sökmotor. Flera studenter i studien uppgav även att de fått direkta tips från 

vänner om vilket forum de kunde besöka. 

 

Studenterna uppgav att de i första hand använder Google (där det är möjligt) för att nå 

engelskspråkiga hemsidor. Att söka på engelska kan ibland utgöra ett problem för studenterna 

och de studenter som upplevt detta uppgav att de först frågade om råd på forumen för att 

komma på rätt sökspår. Den kinesiska sökmotorn Baidu tycks framförallt användas för att 

hitta forumen, men används sedan minimalt i informationssökningen. Svaren från intervjuerna 

skiljer sig något från Vuylstekes (et al., 2010) undersökning men båda studier visar på den 

framträdande roll som forumen har i de kinesiska konsumenternas 

informationssökningsprocess på internet.  

5.1.3 Informationskällor och typ av information 

5.1.3.1 Typ av information -  studieland prioriterat framför universitet och 
program 

Under intervjuerna framkom det att studenterna använder flera olika typer av 

informationskällor på internet samt att dessa källor ofta användes i olika syften. Studenterna 

sökte i de flesta fall efter tre olika typer av information; information om studielandet, 

information om universiteten och information om utbildningsprogrammen.  

 

Drygt hälften av studenterna i djupintervjuerna uppgav att de valt studieland som första 
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prioritet när de började söka information. Valet av studieland är nära sammankopplat till det 

attribut som anges som ett av de yttersta syftena med att studera utomlands; att förbättra sina 

engelskkunskaper. Det är en av förklaringarna till att Storbritannien och USA ofta befinner sig 

i studenternas awareness set i början av deras informationssökning. Emailenkäterna visar 

dock att Storbritannien inte är ett självklart alternativ i studenternas consideration set. Enligt 

svaren i emailenkäterna är det vanligare att Holland ingår i deras consideration set än att 

Storbritannien gör det. Ur marknadsföringssynpunkt kan lärosäten i Holland och Finland 

betraktas som konkurrenter till svenska universitet då de befinner sig i samma choice set. 

5.1.3.2 Personliga informationskällor – viktigaste informationskällan 
En majoritet av de kinesiska studenterna sökte aktivt efter WOM. Hela 77 % av studenterna 

hade på något vis aktivt sökt efter eWOM om studiedestinationer och lärosäten på kinesiska 

forum innan de fattade ett slutgiltigt köpbeslut. Heaney och Goldsmith (1999) påvisade att 

konsumenter ofta vänder sig till mer personliga källor vid informationssökning om komplexa 

tjänster och universitetsutbildning kan kategoriseras som en komplex tjänst. Studenterna 

upplever dessutom att det är svårt att fatta ett beslut då det finns så många valmöjligheter vid 

köp av utländsk universitetsutbildning. Objektiv information om kvalitet kan enligt 

studenterna framförallt fås direkt från de kinesiska studenter som har erfarenhet av lärosätet. 

Studenternas sökande efter objektiv information från andra studenter, ger studenterna en 

möjlighet att minska sin upplevda osäkerhet inför köpbeslutet.  

 

Flera studenter anger att de framförallt litar på information de får från vänner i deras närhet. 

Det är även vanligt att de har stor tilltro till WOM-meddelande de får från personer som de 

har blivit rekommenderade att kontakta av vänner och familj. Det stämmer överens med 

teorin om att när relationen mellan sändare och mottagare är stark, har sändarens WOM-

meddelande större effekt på mottagaren (Bansal, Voyer, 2000). Bland kinesiska studenterna 

finns något som skulle kunna benämnas som en WOM-kultur där det tycks finnas 

förväntningar både på att studenterna ska fråga om råd från personer i deras närhet som har 

erfarenhet från utlandsstudier och på att dessa personer ska ge utförliga tips och råd. Bansal 

och Voyer (2000) har visat att WOM-meddelanden från avsändare med hög expertisnivå 

värderas högre av mottagaren. Det kan förklara varför studenterna i studien upplever att 

WOM-meddelanden från lärare och handledare från deras kinesiska universitet anses vara 

mycket pålitliga. Dessa individer anses ha en hög expertisnivå när det handlar om information 

om bra universitet. Ytterligare en förklaringsfaktor kan vara att information från auktoriteter 

har stor genomslagskraft hos kinesiska konsumenter enligt De Mooij (2005).  

5.1.3.3 Kommersiella informationskällor – endast för viss typ av information 
Universitet och deras hemsidor, som är en kommersiell källa, anses vara mycket pålitliga för 

viss typ av information. Universitetshemsidor används istället för att se vilka program som 

erbjuds samt antagningskriterierna för dessa program. En del studenter valde även att granska 

forskares och föreläsares meriter. Flera studenter i djupintervjuerna att de väljer bort att läsa 

programbeskrivningarna på universitetens hemsidor. Studenterna menar att dessa 

beskrivningar endast tar upp det positiva med programmet och att de därför inte ger en 

objektiv bild av programmets kvalitet. I princip alla studenter valde att söka mer information 

om programmen från andra källor, i första hand från kinesiska studenter med 

förstahandsinformation om tjänsten.  

 

Utbildningsagenturers information betraktas inte som en objektiv utan en kommersiell källa, 

och ogillas av många studenter då de anser att agenterna endast är ute efter att tjäna pengar på 

sina kunder. Enligt flera studenter bör agenter betraktas som mindre trovärdiga. Trots att 

studenterna är negativa till utbildningsagenturerna, fyller de ändå ett syfte för vissa av 
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studenter i deras informationssökningsprocess. I inledningsskedet av 

informationssökningsprocessen har studenterna ett behov av att få en överblick av utbudet och 

några studenter använder då agenturernas hemsidor. Trots att studenterna ogillar agenturernas 

arbetssätt, visar studenterna genom sina handlingar att det fortfarande kan vara lönsamt för 

lärosäten att anlita agenturer. Publiceringen av ett lärosätes varumärke på en agenturs hemsida 

kan bidra till att varumärket inkluderas i studentens Awareness set. 

5.1.3.4 Rankinglistor rankas högt 
Flertalet studenter i studien ansåg att rankinglistor var en bra källa för att finna intressanta 

lärosäten. Rankinglistor kan, enligt Kotler och Kellers (2009) definition, anses vara en publik 

källa. Rankinglistorna fyller flera viktiga funktioner för studenterna då de minskar risken att 

göra ett felaktigt val, dvs.  risken att välja ett lärosäte som inte har tillräckligt hög acceptans 

och status. En hög ranking gör även att universitetets kvalitet blir mer påtaglig.  

5.1.3.5 Fler upplevelsebaserade informationskällor efterfrågas 
En del studenter uppgav att de gärna hade haft föreläsningar med lärare från lärosätet, innan 

de fattade sitt beslut. Studenterna poängterade att ett universitet kan upplevas som särskilt 

intressant om deras forskare och lärare besöker kinesiska universitet. Ett annat förslag från 

studenterna vore att lärosäten publicerar videoföreläsningar på internet så att det finns en 

möjlighet för studenterna att avgöra kvaliteten på egen hand. En erfarenhetsbaserad 

informationskälla bygger på att konsumenten ska kunna testa produkten eller tjänsten innan 

inköp (Kotler, Keller, 2009).  

5.1.3.6 Kombination av subjektiv och objektiv fakta 
Vuylstekes (et al, 2010) kategorisering av informationstyper går att tillämpa på den typ av 

information som de kinesiska studenterna i denna undersökning söker om studier utomlands. 

Objektiva fakta: pris- och produktegenskaper söks framförallt på universitetens hemsidor och 

på rankinglistor. Expertutlåtanden motsvarar hemuniversitetens information på deras hemsida 

och rekommendationer från lärare, handledare och professorer. Rankinglistorna skulle också 

kunna betraktas som ett expertutlåtande. Åsikter från andra konsumenter söks på forumen och 

då är det subjektiv information såsom erfarenheter och åsikter som eftersöks.   

 

De kinesiska studenterna i undersökningen söker en kombination av ”hård” fakta, som kan 

definieras som objektiv information, om t ex antagningskriterier, avgifter och kursutbud, och 

”mjuk” fakta som kan definieras som mer subjektiv information om t ex livsstil i studielandet 

och utbildningens svårighetsgrad. Studenternas behov av subjektiv information stämmer 

överens med Beis (et al., 2004) forskning som visar att konsumenter söker efter mer subjektiv 

information när de söker information om experience products. Studenternas 

informationsbehov kan sammanfattas i att de vill ha enkla, objektiva, fakta och instruktioner 

på universitetshemsidorna för att de ska kunna göra en så effektiv informationssökning som 

möjligt. De vill få tillgång till tydlig information som de sedan kan dra sina egna slutsatser 

kring och väga mot annan information med hjälp av andra studenter på forumen. Åsikter från 

andra konsumenter eftersöks i stor omfattning, vilket skiljer sig något från Vuylstekes (et al., 

2010) resultat som visar att kinesiska konsumenter framförallt söker efter objektiva fakta på 

internet. Återigen kan skillnaden mellan produkter och tjänster påverka informationssöknings-

beteendet. Pris- och tjänsteegenskaper är viktigt även för konsumenter som söker information 

om utlandsstudier. Informationen tycks dock få mer värde när den diskuteras med andra 

konsumenter. 

5.1.4 Omfattande informationssökning på internet 
Samtliga studenter som deltog i undersökningen använde internet i stor utsträckning när de 



46 

 

sökte information om utlandsstudier. Även Vuylsteke et al. (2010) visar att kinesiska studenter 

i hög grad söker på internet innan de fattar ett köpbeslut.  

 

Studenternas informationssökningsarbete på internet innefattar flera olika informationskällor 

och pågår i genomsnitt under ett par månaders tid. Längden på 

informationssökningsprocessen på internet är dock svår att bedöma då referenspunkter kring 

vad som är lång respektive kort söktid saknas. Även för antalet källor som används saknas 

referenspunkter för vad som bedöms som många respektive få källor. Resultatet visar dock att 

sökningen på internet utgör den största delen av studenternas informationssökningsprocess. 

Andra källor såsom vänner, familj och representanter från hemuniversitetet spelar en central 

roll initialt i sökprocessen men får en mindre central roll under senare delar av processen. 

5.1.5 Omfattande erfarenhets- och informationsutbyte mellan kinesiska 
studenter 

Undersökningen i denna uppsats har visat att många kinesiska studenter är aktiva mottagare 

och sändare av eWOM-meddelande när det handlar om information om studier utomlands. 

Bland studenterna i denna undersökning har 77 % tagit del av information på ett 

internetforum och 40 % av studenterna har sedan fortsatt att vara aktiva på forumen och delar 

med sig av sina erfarenheter. Vuylsteke et al. har visat att kinesiska konsumenter är mer aktiva 

användare av forum än deras västeuropeiska motsvarigheter.  

 

Under intervjuerna framkom flera olika motiv till att söka WOM på internetforum (eWOM). 

Det främsta motivet anges vara att få tillgång till andra studenters erfarenheter då de anses 

vara mer trovärdiga. Den information som inhämtas från andra studenter bidrar till att minska 

studentens egen osäkerhet kring köpet, vilket stämmer överens med Hennig-Thurau och 

Walshs (2003) första motiv till varför konsumenter aktivt söker eWOM-meddelanden; få 

köpinformation, minska osäkerhet och effektivisera sökandet. Effektivitet är en 

återkommande term som har stor betydelse för de kinesiska studenternas 

informationssökning. Det är mycket information som ska bearbetas och den är ofta på 

engelska, vilket kan upplevas som energikrävande. En förklaring till att så många kinesiska 

studenter använder forumen kan därför vara att det är tidsbesparande då informationen redan 

är översatt till kinesiska. Informationen på forumen kommer dessutom från en personlig 

informationskälla som studenterna uppfattar som pålitlig.  

 

I intervjuerna framkom att det finns många olika forum om utlandsstudier som fokuserar på 

specifika världsdelar och studieinriktningar. Studenterna väljer det forum som stämmer bäst 

överens med deras intressen. Ett exempel på den här typen av forum är Kina.cc. Kina.cc 

används, enligt studenterna i intervjuerna, av alla som är intresserade av att studera i Norden. 

En student i intervjun berättade att han tog hjälp av forumet när han fick problem med sina 

ansökningshandlingar. På forumet fick han snabbt hjälp från andra studenter som hade stött på 

samma problem. Hennig-Thurau och Walsh förklarar att konsumenter använder forum och 

eWOM på detta sätt för att finna andra i liknande situationer då det skänker individen en 

trygghet samtidigt som individen kan påverkas av de andra individernas inställning och 

attityd. Det faktum att studenten fick snabb hjälp i denna fråga kan troligt ha påverkat 

studenten positivt.   

 

Hennig-Thurau och Walshs tredje motiv till att konsumenter aktivt söker information via 

eWOM är att känna samhörighet med andra konsumenter som har samma intressen. Detta 

motiv uttrycks under intervjuerna och det ofta omnämnda forumet Kina.cc benämns som ”the 

family of Chinese students abroad”. Samhörighetsmotivet ges också uttryck i att studenterna 
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fortsätter att vara aktiva och delar med sig av sina erfarenheter till nya studenter på forumen. 

Att de kinesiska studenterna gärna delar med sig av sina erfarenheter kan även förklaras med 

hjälp kulturella dimensioner. Detta behandlas under rubriken ”Kinesiska studenters ”in-

groups” betydelse för informationsinhämtningen” nedan. 

 

5.2 Del 2: Kulturella dimensioners påverkan på sökbeteendet 

5.2.1 Maktdistans innebär förväntningar på en formell relation med hög 
servicenivå 

De kinesiska studenterna i intervjuerna förväntar sig att kommunikationen med universiteten 

ska vara formell. Denna inställning kan sammankopplas med Hofstedes (2005) kulturella 

dimension, maktdistans, där auktoriteter behandlas med stor respekt. Lärare och professorer 

utgör tydliga auktoriteter vilket kan förklara varför flera studenter anser att de inte kan ställa 

vilka frågor som helst till universiteten. De kinesiska studenterna i undersökningen föredrar 

att diskutera ansökningsförfarandet hos olika universitet med andra studenter på forum 

framför att informationen söks hos universiteten. Detta kan förklaras med Hofstedes (2005) 

teori om maktdistans där Kinas höga värde på just maktdistans innebär att det förväntas vara 

en distans mellan auktoriteter, i detta fall universiteten, och individen, i detta fall studenten. 

Av samma skäl är många studenter rädda för att ställa frågor innan de har fått sitt 

antagningsbesked eftersom de tror att det ska påverka deras antagning. 

 

I intervjuerna framkom att det är viktigt för studenterna att de formulerar frågor till 

universitetsrepresentanter på ett respektfullt sätt. Hofstedes (2005) dimension kan påverka 

vilka frågor som studenterna ställer till kontaktpersonerna på universitet. I den kinesiska 

kulturen är det mycket viktigt att behålla harmonin mellan individer och man vill därför inte 

ställa en fråga till en universitetsrepresentant som denne inte kan svara på och som då riskerar 

att förlora ”ansiktet” genom att inte kunna ge något svar. 

 

Trots att studenternas förväntningar på kontakten med universiteten kan vara respektfulla har 

de ändå höga förväntningar på hjälpen om de väljer att ta kontakt med universiteten. Hofstede 

(2005) menar att, inom maktdistansdimensionen, finns ett starkt beroendeförhållande mellan 

individer i den sociala hierarkin. I utbyte mot att individer visar respekt för auktoriteter, 

förväntas auktoriteterna och äldre att hjälpa de yngre. Det kan ge en förklaring till varför de 

kinesiska studenterna förväntar sig en viss servicenivå när de kontaktar universiteten. Enligt 

Grönroos (2004) teori om ”sanningens ögonblick” är samspelet mellan nya kunder och 

företag viktigt för hur kunden upplever tjänstens kvalitet. Om kinesiska studenter inte får den 

service de förväntar sig i den initiala kontakten med universitetet kommer detta påverka deras 

upplevelse av tjänstens kvalitet. Det är därför viktigt för universitetsrepresentanter som är i 

kontakt med potentiella studenter att vara medvetna om att deras korrespondens utgör en 

viktig del av studenternas upplevelse av universitetet, vilket i sin tur kan påverka studenternas 

val av universitet.  

5.2.2 Maktdistansdimension påverkar studenters inställning till universitets 
marknadsföring 

Hofstedes maktdistansindex kan också ha påverkan på studenternas inställning till universitets 

marknadsföring och synlighet. De Mooij (2005) påvisade att topprankade varumärken är 

särskilt viktiga i kulturer med hög maktdistans, som Kinas. Det är dessutom lättare för ett 

varumärke att behålla sin position eftersom status och maktfördelning ses som något 

beständigt. Detta resonemang kan återanknytas till studenternas inställning till universitetens 

marknadsföring. Flera studenter i undersökningen påpekade att bra universitet inte behöver 
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marknadsföra sig; alla vet redan att de är bra. Det var inte ovanligt att studenterna påpekade 

att ett universitet som marknadsför sig mycket förmodligen inte är särskilt bra. Statusen hos 

universitet i t ex USA och Storbritannien ses som en självklarhet och inget som är resultatet 

av marknadsföringskampanjer. En student uttryckte att de allra bästa universiteten, såsom 

Harvard University och University of Cambridge, har en mystik kring sig, vilket ses som 

något positivt. I Kina förväntas det finnas en distans mellan utbildningsinstitutionen och 

studenterna. Intensiva marknadsföringsinsatser kan riskera att minska ”mystiken” och därmed 

också den distans mellan utbildningsinstitution och student som tas för given i kulturer med 

hög maktdistans.  

5.2.3 Kollektivism - Kinesiska studenters ”in-groups” betydelse för 
informationssökningen 

De kinesiska studenterna i undersökningen utgår i stor utsträckning från personliga 

informationskällor när de börjar söka efter information om utländsk universitetsutbildning. De 

personliga informationskällorna kan kopplas till det som inom teorierna om kulturella 

dimensioner benämns som in-groups (Hofstede, Hofstede, 2005). Studenternas ”in-groups” 

kan definieras som familj, vänner och lärare från deras kinesiska universitet. I kollektivistiska 

kulturer spelar individens ”in-group” en mycket viktig roll när det handlar om beslutsfattande 

(Hofstede, 2005). I flertalet fall i intervjuerna har studenterna berättat att deras 

informationsökning utgått från rekommendationer från vänner. Flera studenter svarade ”I have 

a friend...” när de fick frågan om varför de valde Sverige som studieland. Det fanns dessutom 

studenter som fick idén om att studera utomlands då de hade släktingar som studerade 

utomlands. Studenternas in-groups används som en viktig referensgrupp. I samband med 

informationssökningsprocessen tycks studenter också utöka sin in-group genom att skapa nya 

kontakter på forumen. I kollektivistiska kulturer kan det finnas ett större behov bland 

studenter att utöka sin in-group när de studerar utomlands och inte har sin riktiga familj och 

vänner i närheten. Forumen och de s k QQ-grupperna erbjuder ett sätt att göra det på. Det 

uttrycks bl a genom att forumet Kina.cc kallas för ”the Family of Chinese students abroad”. 

Ett tecken på att studenterna även kan inkludera kontakter på forumen i sin in-group är att de 

visar lojalitet mot dessa kontakter. Ett exempel på denna lojalitet är studenten som delade med 

sig av sin e-mailkorrespondans med ett utländskt universitet på ett forum. Studenterna anger 

också att ett av de främsta skälen till att de är aktiva på forumen under sin utländska studietid 

är de upplever att det är deras plikt att hjälpa nya studenter på forumen då de själva har fått 

hjälp. I en kollektivistisk kultur är det dessutom viktigt att gruppen kommer fram till en 

gemensam åsikt och att man tar intryck av andras åsikter (Hofstede, Hofstede, 2005). Det kan 

förklara varför de kinesiska studenterna i intervjuerna utvärderar den information de samlar in 

från t ex universitetens hemsidor tillsammans med andra studenter på forumen.  

5.2.4 Maskulinitet - informationssökning med fokus på effektivitet och prestation 
På universitetssidorna söker många kinesiska studenter efter information om forskares och 

lärares prestationer för att få bekräftelse på om utbildningen håller hög kvalitet. I den 

maskulina kulturen är lärarens akademiska anseende en av de viktigaste faktorerna enligt 

Hofstede och Hofstede (2005), vilket kan ge en djupare förståelse till varför studenterna söker 

efter just denna information.  

 

När studenterna pratar om universitetens hemsidor är det kriterierna för de programmen de är 

intresserade av som de söker. Enligt De Mooij (2005) kan maskulinitetsdimensionen i en 

kultur påverka hur individer använder internet. I maskulina kulturer, såsom den kinesiska, 

används internet för att öka konkurrenskraften. Det kan ge en bättre förståelse för 

studenternas fokus på att främst hitta ansökningskriterier. Flera studenter använder forumen 

för att få hjälp av andra att avgöra en utbildnings svårighetsgrad om vilka möjligheter 
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studenten har att bli antagen och klara av utbildningen, vilket också kan kopplas till vilja att 

öka konkurrenskraften. Maskulinitetsdimensionen kan även ge en förklaring till studenternas 

sökande efter information om utbildningarnas svårighetsgrad. Enligt Hofstede (2005)  är 

studieresultat i fokus i de maskulina kulturerna och dåliga studieresultat ses som ett stort 

misslyckande. Därför kan det vara mycket viktigt för studenterna att söka information om 

nivån på utbildningen för att minska risken att välja en utbildning som studenten inte klarar av 

att slutföra.   

5.2.5 Lågt osäkerhetsundvikande - Viss osäkerhet accepteras 
Enligt Hofstedes index för osäkerhetsundvikande befinner sig den kinesiska kulturen på den 

lägre delen av skalan. I denna studie kan det finnas tecken på att den typ av information 

studenterna söker kan påverkas av den låga graden av osäkerhetsundvikande. Flera av 

studenterna i undersökning anger att de inte ägnade mycket uppmärksamhet på att hitta 

information på universitetens hemsidor om studentliv och livsstil. Detta förklarar studenterna 

med att de vet att studentlivet kommer att vara annorlunda i studielandet jämfört med Kina. 

De anser därför att det är bättre att uppleva skillnaderna på plats i studielandet än att lägga tid 

på att finna information om student- och livsstil innan avresan. Det kan vara tecken på att 

studenterna ser osäkerheten kring livet i studielandet som något naturligt, vilket stämmer 

överens med Hofstedes beskrivning av kulturer med lågt osäkerhetsundvikande.  

 

Den information studenterna söker om livsstilen i studielandet, söker de i första hand hos 

andra kinesiska studenter på forumen. De kinesiska studenterna i intervjuerna berättar att de 

är medvetna om att de kommer från en unik kultur och det är framförallt andra kinesiska 

studenters erfarenheter som kan ge användbar information om livet i ett annat land. Att 

studenterna i hög grad litar på den information de får från sina personliga källor stämmer med 

Money och Crotts (2003) forskning som visar att konsumenter från lågt osäkerhetsundvikande 

länder tenderar att lita mer på personliga källor än vad konsumenter från högt 

osäkerhetsundvikande kulturer gör. Flera teorier som omnämnts tidigare (Heaney, Goldsmith 

(1999) Buttle (1998) och Bei et al. (2004) visar att konsumenter i högre grad litar på 

personliga källor framför kommersiella källor. Det är därför inte uppseendeväckande att de 

kinesiska studenterna i undersökningen föredrar att få information från sina personliga källor. 

Det som ändå avviker något från förväntningarna är att de även föredrar att diskutera frågor 

kring t ex ansökningsförfarande till universitet med andra studenter på forumen framför att 

kontakta universitetet direkt. Att studenterna har tilltro till sina personliga källor på forumen 

kan bero på att konsumenter i de lågt osäkerhetsundvikande kulturerna inte är lika oroliga för 

att bli felinformerade. Studenterna i intervjuerna anger att de är medvetna om att andra 

studenters erfarenheter är subjektiv information, men då begreppet ”sanning” är relativt i 

länder med lågt osäkerhetsundvikande, finns inte kravet på att informationen på forumen ska 

vara helt sann utan bara ge läsaren en version av verkligheten.  

5.2.6 Lång tidsorientering skapar långvariga relationer 
Intervjuerna visar att de kinesiska studenterna behåller en relation till sitt kinesiska universitet 

då de ser det som en betrodd informationskälla. Detta beteende kan ur ett kulturellt perspektiv 

kopplas till tidsorienteringen. Enligt Hofstede (2005) är Kina det land som har högst värde på 

index för dimensionen för tidsorientering. Den långa tidsorienteringen i Kina, där relationer 

skapas för att vara under en lång tid, kan förklara studenternas relation till deras kinesiska 

universitet vilken utgör en viktig informationskälla även efter examen. Det indikerar att 

studenterna även skulle kunna vara lojala alumner för det utländska universitet de väljer att 

studera vid.  

 

Tidsorienteringen kan även kopplas till studenternas förväntningar på att kinesiska 
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klasskamrater och andra bekanta ska vara villiga att dela med sig av information även om man 

inte känner varandra särskilt väl. Det visar sig bland annat hos de studenter som under 

intervjuerna berättar de återupptagit kontakten med gamla klasskamrater som de har hört har 

studerat utomlands. Långvariga relationer och ett starkt personligt nätverk anses vara en 

nödvändighet för att nå framgång i kulturer med lång tidsorientering enligt Hofstede och 

Hofstede, 2005. 

5.2.7 Hög kontext - En klar och tydlig hemsida får gärna ha mycket text 
När studenterna i djupintervjuerna skulle rangordna olika bilder på hemsidan var det 

kriterierna klarhet och tydlighet som omnämndes oftast. När de sedan rangordnade sidorna 

valdes den hemsida som, i författarens ögon, innehöll mest text. Detta agerande kan upplevas 

som en viss motsättning då ett rimligt antagande kan vara att definitionen ”klar och tydlig” 

inte innehåller mycket text. Den här typen av problematik kan dock uppstå vid etnografisk 

forskning där det är svårt för forskaren att bortse från sitt egna västerländska perspektiv 

(Elaine, 2004) I författarens perspektiv upplevs inte den valda hemsidan som klar och tydlig, 

men för flera kinesiska studenter gör den det. Masuda och Nisbetts forskning (2001), som 

anknyter till Halls teorier om hög och låg-kontext kommunikation, kan dock ge en djupare 

förståelse för valet av hemsida. Individer från kulturer med hög kontext ser på helheten i 

större utsträckning än individer från kulturer med låg kontext som fokuserar på detaljer 

(Masuda, Nisbett, 2001). Kinesiska individer kan vara vana vid att bearbeta mycket 

information och därför kan en hemsida med mycket text uppfattas som klar och tydlig.  
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten som besvarar uppsatsens forskningsfrågor och syfte. 

Uppsatsens praktiska bidrag presenteras i form av rekommendationer för lärosäten som vill 

skapa effektiv marknadskommunikation på internet i Kina.  

6.1 Teoretiskt bidrag  
Uppsatsens teoretiska bidrag delas upp i två delar för att på ett tydligt sätt besvara uppsatsens 

två forskningsfrågor. Först besvaras frågan hur de kinesiska konsumenternas 

informationssökningsprocess på internet kan beskrivas. I den andra delen av det teoretiska 

bidraget redovisas hur kulturella aspekter kan påverka informationssökningsprocessen på 

internet, vilket besvarar uppsatsens andra forskningsfråga. Uppsatsen bidrar till att utöka den 

existerande kunskapen om konsumenters sökbeteende på internet vid val av utländsk 

universitetsutbildning. 

6.1.1 Hur kan kinesiska studenters informationssökningsbeteende på internet 
beskrivas? 

Resultatet av uppsatsens empiriska undersökning visar att internet spelar en viktig roll i 

kinesiska studenters informationssökningsprocess inför val av utländsk utbildning. Resultaten 

visar att studenterna inte endast använder internet för att samla information utan även för att 

skapa sociala nätverk med andra kinesiska studenter. Dessa sociala nätverk används för att 

utvärdera den insamlade informationen för att studenten ska kunna minska sin upplevda 

osäkerhet kring att fatta fel beslut.  

 

Studien visar även att elektronisk WOM, eWOM, har en central roll i studenternas 

informationssökningsprocess. Under intervjuerna framkom att studenterna inte endast passivt 

exponeras för eWOM utan att flertalet istället aktivt söker efter denna information. Resultaten 

av den empiriska undersökningen i kombination med studiens teoretiska referensram har 

sammanfattats i nedanstående beskrivningsmodell av de kinesiska studenternas 

informationssökningsbeteende.  

 

 

Figur 7 Modell för kinesiska studenters informationssökningsprocess på internet 

 

Studenter utan en in-group med relevant kunskap om utländsk universitetsutbildning tenderar 

att använda internet i ett tidigt skede i informationssökningsprocessen. Deras första steg på 

internet är att hitta ett internetforum där de kan utöka sin in-group, så denna får tillskott av 

nödvändig kunskap, som kan hjälpa studenten i dennes fortsatta sökning. Relevanta 
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internetforum om utlandsstudier hittas vanligtvis genom att studenten använder den kinesiska 

sökmotorn Baidu eller redan kända forum som studenten använder till vardags. Med hjälp av 

andra studenter på forumen kan studenten få en överblick över de studiedestinationer som 

finns tillgängliga. Forumen ger även information om vilka destinationer som kan vara 

intressanta att undersöka närmre för studenten. Intervjuerna visade att rankinglistor spelar en 

viktig roll i detta inledande steg i informationssökningsprocessen. Studenten använder 

rankinglistor för att skapa en överblick över högt rankade universitet, som erbjuder den 

programinriktning som studenten är intresserad av. Rankinglistorna hjälper därmed studenten 

att eliminera de länder som inte uppfyller studentens krav och på samma gång reduceras 

antalet valbara lärosäten. Genom sitt nyskapade sociala nätverk utvärderas utbudet i 

förhållande till dess ranking och sociala status. Även länders språkkunskaper tas i beaktande. 

Genom denna sociala process skapar studenten ett consideration set med de länder som 

uppfyller samtliga önskade kriterier. Till grund för studentens consideration set ligger 

framförallt expertutlåtanden, från t ex rankinglistorna, och åsikter från andra konsumenter.  

 

I studien har framkommit att studenternas sökande på internet kan delas in i två kategorier 

som påverkas av deras mål med sökandet. Vilken inriktning studentens sökande har kan 

påverkas av hur mycket kunskap om utlandsstudier de kan inhämta från sin ursprungliga in-

group. I ovanstående redogörelse beskrivs processen för en student vars in-group inte kan 

bidra med relevant kunskap om utlandsstudier. Studenterna i den andra kategorin har fått mer 

relevant kunskap från sin in-group innan de påbörjar sökningen på internet. Dessa studenter 

har ofta fått en uppfattning om vilka länder de är intresserade av innan de börjar söka på 

internet. Dessa studenter kommer in i andra delen av processen, där studenten aktivt söker 

information för att definiera sitt choice set.  

 

Oavsett kunskapsnivå hos studentens ursprungliga in-group, arbetar studenten aktivt för att 

utöka sitt sociala nätverk då studenten har valt en uppsättning studieländer. Studenten söker 

då efter mer specialiserade forum med fokus på de studieländer som studenten är intresserad 

av. På dessa nya forum har studenten möjlighet att diskutera olika studieinriktningar och 

lärosäten, och i sitt sökande kommer studenten i kontakt med andra kinesiska studenter med 

samma intressen. Genom användandet av forumen etablerar studenterna ett nätverk, en 

extended in-group, som de använder under resten av sökprocessen.  

 

I efterföljande steg börjar studenten samla objektiva fakta från universitetens hemsidor och 

andra officiella källor. Fokus ligger framförallt på att utröna vilka program som erbjuds och 

vilka ansökningskriterierna är. Den insamlade universitetsinformationen diskuteras sedan på 

forumen där studenten återigen får hjälp med att utvärdera de studiealternativ som är 

intressanta. Informationssökningen går nu in i en ny fas där studenten börjar leta nya sätt att 

kommunicera med sin utökade in-group. Ett vanligt sätt att kommunicera är genom s k QQ-

grupper. QQ-grupperna är ett effektivt sätt att organisera sociala nätverk mellan de studenter 

som planerar att ansöka till samma universitet eller land. Inom dessa grupper diskuterar och 

stöttar studenterna varandra genom hela ansökningsperioden. Processen avslutas i modellen 

ovan då studenten har definierat sitt choice set över utländska lärosäten. QQ-grupperna och 

forumen har dock långtifrån spelat ut sin roll då studenten har definierat sitt choice set. 

Studenterna fortsätter att vara aktiva på både forum och i QQ-grupperna även efter det att 

köpbeslutet är fattat.  

 

Studenten söker vanligtvis till flera, ofta till alla, av lärosätena i sitt choice set. Köpbeslutet 

fattas därmed senare då studenten måste invänta lärosätets utvärdering av studentens meriter. 

Först efter denna utvärdering vet studenten om möjligheten finns att konsumera tjänsten. 
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Denna aspekt gör konsumtionen av tjänsten utbildning mycket komplex samtidigt som den 

bidrar till den osäkerhet som konsumenten känner inför sitt val av choice set. Till grund för 

choice set ligger därför framförallt de typer av information som kan minska studentens 

upplevda osäkerhet inför beslutet. I första hand används objektiv universitetsinformation och 

åsikter från andra konsumenter.  

 

De personliga informationskällornas och internetforumens viktiga roll för kinesiska 

konsumenters informationssökning på internet visades i Vuylstekes (et al. 2010) undersökning 

av en marknad för konsumentprodukter. Denna studie kompletterar Vuylstekes forskning då 

djupintervjuerna visar på att informationskällor kan användas olika beroende på var i 

informationssökningsprocessen studenten befinner sig. De studenter som hade tillgång till 

personliga källor i sin närhet använde i första hand dessa framför internetbaserade källor när 

de valde studiedestination. Det var först efter att en student valt studiedestination som denne 

valde att utöka sin in-group med hjälp av internet. Det är viktigt att poängtera att Vuylstekes 

(et al, 2010) forskning var inriktad på marknader för konsumentprodukter. Denna studie har 

därmed indirekt testat om Vuylstekes (et al, 2010) dimensioner även kan tillämpas på en 

marknad för komplexa tjänster. Resultatet indikerar att Vuylstekes dimensioner på 

informationssökningsbeteende på internet i stort skulle kunna tillämpas även på marknader för 

komplexa tjänster.  

6.1.2 Hur kan kulturella aspekter påverka informationssökningen på internet? 
Genom analys av Hofstedes kulturdimensioner har studien visat hur kulturella aspekter kan 

påverka informationssökningsbeteende på internet. Resultaten av den empiriska 

undersökningen visar tre kulturella aspekter som har särskilt stort inflytande över de kinesiska 

studenternas informationssökningsbeteende; betydelsen av studentens in-group, relationer 

och språk. 

 

Begreppet in-group ingår i Hofstedes (2005) teori om kollektivistiska kulturer och har, som 

tidigare nämnts, en viktig roll i studenternas sökprocess. Utöver studenternas ursprungliga in-

group kan de kontakter som studenterna skapar på forum utgöra en extended in-group, som 

många studenter hyser tilltro till. Många av de personer som studenterna initialt endast har 

kontakt med via forumen kommer sedan att ingå i studenternas in-group vid det utländska 

lärosätet då många studenter skapar nya sociala nätverk via forumet. Studenterna använder sin 

in-group till flera olika syften i deras informationssökningsprocess. Dess betydelse är särskilt 

märkbar när studenterna diskuterar vilken information de anser vara trovärdig samt vilken 

information som utgör startpunkten för sökandet.  

 

Betydelsen av studenternas in-group kan även sammankopplas till betydelsen av studenternas 

relationer i informationssöknings-processen. Relationers betydelse ingår i de kulturella 

dimensionerna kollektivism, maktdistans och tidsorientering. Studenterna uppfattas ha olika 

förväntningar på olika informationskällor beroende på vilken relation studenterna har till dem. 

Studenterna förväntar sig att få trovärdig information från personliga informationskällor, och 

word-of-mouth, om upplevelser t ex om erfarenheter från ett lärosäte eller karriärmöjligheter 

efter en utbildning. Det finns en stark kultur för WOM mellan kinesiska studenter då det ses 

som en självklarhet att samarbeta och både ta del av och dela med sig av sin kunskap. 

Betydelsen av studenternas relationer i informationssökningsprocessen kan även kopplas till 

relationen mellan studenterna och deras kinesiska universitet. Studenternas kinesiska 

”hemuniversitet” utgör en inflytelserik källa då den utgör en auktoritet för studenterna. 

Maktdistansen mellan student och universitet bidrar till att studenterna hyser stor respekt för 

den information de får från universitetet. Kinas långa tidsorientering, där långvariga relationer 
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premieras, kan bidra till att studenternas kinesiska universitet är en viktig informationskälla 

under lång tid. Med hänsyn till den kollektivistiska dimensionen i Kina kan även antas att den 

information som kommer från ett kinesiskt universitet betraktas som mer trovärdig än från ett 

universitet utanför Kina.  

 

På de utländska lärosätena finns andra förväntningar som kan kopplas till relationsaspekten. 

Relationen med ett framtida utländskt värduniversitet förväntas vara lika formell som med de 

kinesiska universiteten. Om ett utländskt lärosäte inte uppfyller förväntningarna för den 

strikta relationen riskerar lärosätet att inte upplevas som lika seriöst och prestigefullt. Ett 

lärosäte uppfyller inte förväntningarna om distansen mellan studenten och lärosätet minskar, 

genom t ex att lärosätet är aktivt på forum eller marknadsför sig i fel eller ovanliga 

kommunikationskanaler. Den förväntade maktdistansen mellan universitet och student kan 

bidra till att marknadsföring av utbildningstjänster kan skilja sig från marknadsföring från 

andra tjänster i Kina. De kinesiska studenterna är t ex negativt inställda till 

utbildningsagenturerna som de menar bara är ute efter att tjäna pengar. Därför kan man anta 

att lärosäten befinner sig i en unik marknadsföringssituation olik den på andra marknader t ex 

marknadsföring av konsulttjänster. 

 

Språk är en annan viktig aspekt i studenternas informationssökningsbeteende. Bland de 

kinesiska studenterna i intervjuerna är ett av de främsta motiven bakom viljan att studera 

utomlands att förbättra engelskkunskaperna. Engelskkunskaperna i ett land spelar därför en 

avgörande roll för studenternas val av universitet. De kinesiska studenterna anser sig ha ett 

behov av att öva sina engelskkunskaper inför utlandsstudierna och väljer därför att söka 

information på engelska. På samma gång anger flera studenter att de föredrar att söka 

information på kinesiska initialt då det anses vara mycket energikrävande att läsa information 

på engelska. Valet av språk i de olika informationskällorna kan påverkas av den 

kollektivistiska dimensionen där man visar större tilltro till individer inom gruppen. På 

forumen skrivs allt på kinesiska av kinesiska studenter och det betraktas som en mycket 

pålitlig informationskälla. Många studenter ställer sig däremot tveksamma till universitetens 

information som erbjuds på kinesiska. De anser att den kinesiska översättningen på den 

utländska hemsidan riskerar att vara bristfällig. När en informationskälla som inte härstammar 

från Kina skriver på kinesiska finns en större misstänksamhet mot informationen. Ett 

universitets hemsida på engelska anses vara mer korrekt och trovärdig än om universitetet 

erbjöd sidan på kinesiska.     

 

6.2 Praktiskt bidrag 
Den empiriska undersökningen har även bidragit till ökad kunskap om hur kinesiska studenter 

använder internet för att skaffa kunskap om utländsk universitetsutbildning. Genom att förstå 

studenternas primära mål med informationssökningen och vilken information de söker, kan 

universitet anpassa sin internetmarknadsföring till där den blir mest effektiv. Nedan följer ett 

antal konkreta förslag till utformning av marknadskommunikation för svenska lärosäten som 

vill marknadsföra sig i Kina baserat på resultaten av de empiriska studierna: 

 

- Ge konkreta belägg för utbildningens kvalitet och status 

- Välj kommunikationskanaler med omsorg 

- Dra nytta av WOM-kommunikationen  

- Stimulera ett kinesiskt ”Buzz” 

6.2.1 Ge konkreta belägg för utbildningens kvalitet och status 
Universitetsutbildning är en tjänst som är mycket komplex och det kan därför vara svårt för 
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universiteten att på ett effektivt sätt presentera dess kvalitet. Kina är en kultur som Hofstede 

och Hofstede (2005) benämner som maskulin. I utbildningssammanhang är det toppstudenter 

och forskares skicklighet som kan ge en potentiell student en bild av universitetsutbildningens 

kvalitet. Många studenter i undersökningen har angett att de söker efter forskares prestationer 

på universitetshemsidorna för att få en uppfattning om fakultetens och utbildningens kvalitet 

och status. Ett bra sätt att göra utbildningstjänstens kvalitet mer påtaglig är att tydligt 

presentera forskningsframgångar och porträttera framgångsrika forskare vid universitetet på 

universitetets hemsida. Presentationer av forna studenters framgångar kan också vara ett bra 

sätt att presentera utbildningarnas kvalitet. I intervjuerna har det även framkommit att detta är 

något som studenterna förväntar sig ska finnas på universitetshemsidan. Ett annat sätt att 

presentera kvalitet är att referera till offentliga källor såsom placering på rankinglistor och 

kinesiska partneruniversitet.  

 

Under intervjuerna poängterades också vikten av att erbjuda möjlighet för kinesiska studenter 

att träffa universitetsrepresentanter personligen via utbildningsmässor i Kina eller genom 

besök på kinesiska universitet. På så sätt kan studenterna få en mer påtaglig bild av 

universitetet. Studenterna efterfrågade fler erfarenhetsbaserade informationskällor för att få en 

bild av universiteten. Ett komplement till personliga möten mellan studentrepresentanter och 

kinesiska studenter kan vara att erbjuda videoföreläsningar på universitetets hemsida. 

Kostnaden för videoinspelning är relativt låg, i förhållande till att lärare reser till Kina för att 

hålla föreläsningar, vilket gör det till ett kostnadseffektivt komplement. 

6.2.2 Välj kommunikationskanaler med omsorg 
Universitet ses som auktoritära institutioner, i gränslandet mellan kommersiella och publika 

informationskällor, vilket innebär att det kan finnas unika förväntningar på universitetens 

marknadsföring än det finns på andra tjänstemarknader. Studien har visat att det inte är 

rekommenderat för universitetsrepresentanter att medverka och vara synliga på studenternas 

forum. Det kan ge en bild av att vara i stort behov av studenter, vilket inte är en bra image i 

Kina. Det som diskuteras och attraherar många anses i den kinesiska kulturen vara mycket 

bra. Då eWOM är vida utbrett bland kinesiska studenter som vill studera utomlands, bör 

universiteten ändå noga bevaka vad som sägs på forumen med hjälp av kinesiska alumner och 

nuvarande studenter. Kina har hög maktdistans, enligt Hofstede, vilket bidrar till att alumner 

betraktas med respekt samtidigt som alumnerna, som är äldre och erfarna studenter, kan se det 

som en självklar uppgift att kommunicera med nya, yngre, studenter. 

 

Då relationer och erfarenhetsbaserade källor spelar en viktig roll i de kinesiska studenternas 

informationssökningsprocess kan det vara effektivt att ta fram en blandning av 

internetmarknadsföring och marknadsföring på plats i Kina (”face-to-face”-marknadsföring). 

Studenterna efterfrågar erfarenhetsbaserade källor för att på ett enklare sätt få en uppfattning 

om ett universitets kvalitet. Närvaro på utbildningsmässor och hos kinesiska partneruniversitet 

i kombination med en informativ hemsida och aktiva alumner kan vara en framgångsrik 

marknadsföringsmix för universitet som vill rekrytera kinesiska studenter. Om universiteten 

vill rekrytera fler kinesiska studenter måste fokus ligga på att skapa relationsbaserade 

aktiviteter för att hantera spridande av WOM. Målet bör vara att bli rekommenderad i 

studenters in-group och auktoriteter i studenternas närhet, såsom lärare, professorer eller 

handledare. Det är särskilt viktigt för universiteten att ägna sig åt aktiviteter som bidrar till 

goda relationer med, och rekommendationer från, kinesiska aktörer. Samtidigt är det viktigt 

att lägga på minnet att för intensiva marknadsföringsinsatser kan skapa en negativ image för 

studenterna.  
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6.2.3 Dra nytta av word-of-mouthkommunikationen 
Det går inte nog att poängtera vikten av att en så stor andel av studenterna aktivt söker WOM-

information. Buttle (1998) och Grönroos (2004) har båda visat på de positiva effekter WOM 

har vid varumärkesbyggande, men de har även visat att negativ WOM kan ha större negativ 

effekt. Oavsett vilket så är det av yttersta vikt att försöka kontrollera WOM i alla kanaler. 

WOM sprids i detta fall av alumner och befintliga studenter är det viktigt att arbeta aktivt med 

att uppfylla dessa två gruppers behov. Bansal et al. (2000) visat att WOM som aktivt sökts 

fram av konsumenten har större inverkan på köpbeslutet än WOM som presenterats utan att 

konsumenten bett om den. Därför är det mycket viktigt att aktörer på marknaden arbetar aktivt 

för att få ut olika typer av budskap om sina tjänster i de kanaler där konsumenterna söker 

WOM.  Då avsändaren av WOM i detta fall oftast är alumner, eller aktiva studenter vid 

lärosätena som konsumenten är intresserad av, är det av yttersta vikt att lärosätena arbetar 

aktivt för att ta väl hand om sina nuvarande studenter likväl som sina alumner. Lärosäten som 

inte tar hand om sina studenter, eller erbjuder den nivå av utbildningskvalitet och 

servicekvalitet som studenterna förväntat sig, riskerar att få negativ WOM presenterat för sina 

potentiella konsumenter. Då effektivitet är ett ledord i de kinesiska studenterna 

informationssökningsbeteende är det viktigt att lärosäten kan behandla förfrågningar på ett 

snabbt och effektivt sätt. Lärosäten bör dela information genom FAQ-sidor, vara interaktiva 

och vara förberedda på att studenterna förväntar snabba och informativa svar på sina frågor. 

Alla som arbetar med studentkontakt behöver vara medvetna om att korrespondens sällan sker 

bara mellan universitetsrepresentanten och studenten, utan att informationen sprids via 

forumen till tusentals andra studenter som är intresserade av universitetet. 

 

Ur marknadsföringssynpunkt gynnar det universitet att uppmuntra nuvarande studenter och 

nya studenter att kommunicera med varandra, förutsatt att service- och kvalitetsnivån är hög. 

Det kan vara särskilt viktigt för lärosäten i Sverige då Sverige är ett mindre känt studieland. Ju 

fler studenter som pratar om studiedestinationen på forumen, desto större är sannolikheten är 

det att studiedestinationen blir en del av studentens consideration set. Ett sätt att dra nytta av 

WOM-kommunikationen utan att direkt delta i den är att skapa möjligheter för nuvarande 

kinesiska studenter vid lärosätet och potentiella studenter att ha kontakt med varandra. Det 

kan t ex ske genom att nuvarande kinesiska studenter skickar ett mail till antagna studenter 

från Kina och hälsar dem välkomna och frågar om de har några frågor. Genom att ha kontakt 

med en annan student istället för anställda vid lärosätet blir det en mer avslappnad relation 

och de nya studenterna behöver inte oroa sig för att deras frågor ska påverka deras 

antagningsprocess. De behöver inte heller bekymra sig för språkbarriärer. Genom att rekrytera 

nuvarande studenter som ambassadörer har lärosäten möjlighet att i viss mån påverka vad som 

diskuteras utan att direkt delta i diskussionen. 

6.2.4 Stimulera kinesiskt ”Buzz” 
Studiens resultat har visat att många studenter anser att ett bra universitet är ett universitet 

som omtalas mycket bland kinesiska studenter. Det är därför mycket viktigt att erbjuda 

information på kinesiska som förenklar informationsspridningen i Kina. Buzz marketing, som 

diskuteras av Kotler och Keller (2009), är av stor betydelse i Kina och det underlättas av att 

skapa kinesisk information som är lätt förmedla. Lättillgänglig information på kinesiska är 

viktig då de många studenter börjar söka information på sitt modersmål. Om tjänsten inte 

erbjuder information på kinesiska exponeras inte universitetet mot kinesiska konsumenter. 

Även om studenterna föredrar att läsa universitetens hemsidor på engelska ger det ändå ett 

positivt intryck för studenterna om universitetet erbjuder en introduktion till universitetet på 

kinesiska. Universitetet ger då ett intryck av att vara ”Chinese friendly”.  
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Föräldrar utgör viktiga aktörer i studenternas beslutsprocess och då de har begränsade 

engelskkunskaper är det även viktigt att erbjuda information för dem. Även referenser från 

officiella kinesiska hemsidor kan vara särskilt viktiga i marknadsföringen då kinesiska källor 

anses vara trovärdiga. 

7 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 
I detta kapitel redovisas studiens begränsningar samt förslag på framtida forskning. 

7.1 Studiens begränsningar 
Resultaten i denna uppsats har dock en del begränsningar. Språkbarriären mellan författare 

och respondenter har påverkat intervjuernas genomförande på så sätt att en del respondenter 

inte förstod en del av frågorna och därför inte kunde besvara dem.  

 

Det är alltid viktigt att undvika för vida generaliseringar när det handlar om kultur och 

konsumentbeteende. Forskning kring beteende inom vissa kulturer tar sällan hänsyn till 

individuella beteenden . Det innebär att en del resultat som handlar om studenters beteende 

kan bero deras kulturs företeelser men kan givetvis även bero på andra, mer individuella, 

faktorer.  

 

Det är också viktigt att inte göra för vida generaliseringar kring konsumenters 

informationssökningsbeteende eftersom det kan finnas skillnader beroende på om 

konsumenten söker efter en produkt eller tjänst. 

 

Av ekonomiska skäl baserades urvalet endast på de studenter som valt Lunds universitet. 

Urvalet breddades med de studenter som nu ska betala för sin utbildning men det finns 

fortfarande en viss risk med att endast undersöka de studenter som medvetet valt Sverige. Det 

hade kunnat gynna studien om andra studenter, som exempelvis valt Holland eller USA som 

studiedestination, inkluderats i studien.  

7.2 Förslag till framtida forskning 
Den snabba utvecklingen av internet, framförallt i Kina, bidrar till att studier om 

internetanvändning snabbt blir omoderna. Detta kan illustreras av att författaren, i 

litteraturstudierna till denna uppsats, har fått sålla bort artiklar om internetanvändning i Kina 

som endast är två eller tre år gamla. Mycket annan forskning har mycket längre hållbarhet än 

så. Därför är ett av förslagen på framtida forskning att följa upp denna studie med nya 

generationer av studenter som målgrupp för undersökningen. I dessa studier skulle man kunna 

undersöka om forumen fortfarande spelar samma viktiga roll i studenternas 

informationssökningsprocess eller om det har utvecklats nya verktyg för konsumenter att 

kommunicera med varandra. Många forskare menar att Hofstedes forskning från 1971 

fortfarande kan ses som aktuell. Därför är ett rimligt antagande att de kinesiska 

konsumenternas in-groups även om några år kommer att spela en viktig roll i konsumenternas 

köpbeslut. Däremot kan utvecklingen av internet bidra till att nya verktyg utvecklas som 

erbjuder konsumenterna andra möjligheter att diskutera och utvärdera köpinformation och 

varumärken inför ett köp. Även om internet spelar en viktig roll i de kinesiska studenternas 

informationssökningsprocess behövs en kombination av internetmarknadsföring och ”face-to-

face marknadsföring”. Hur en optimal kombination av dessa två typer av marknadsföring kan 

se ut är ytterligare ett intressant område för framtida forskning. 

 

Denna studie har endast fokuserat på kinesiska studenter och deras 

informationssökningsbeteende. Ett nytt perspektiv på denna forskning skulle därför kunna 
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vara att undersöka en kultur som, enligt Hofstedes kulturindex, skiljer sig från den kinesiska. 

Kollektivismen tycks spela en viktig roll i de kinesiska studenternas 

informationssökningsprocess då man söker stöd och råd från andra individer i deras in-groups 

och med gemensamma intressen. För att få ytterligare förståelse skulle framtida forskning 

kunna inriktas mot vilken roll word-of-mouth och åsikter från den individualistiske studentens 

in-group spelar i informationssökningsprocessen. 

 

En annan intressant aspekt som framkommit i studien och som skulle kunna utgöra grund för 

framtida forskning är universitetens marknadsföringsmix kontra en annan tjänstesektors. 

Lärosäten betraktas som auktoriteter och ses i högre grad som officiella, obundna institutioner 

framför kommersiella aktörer. På samma gång är studenterna mycket misstänksamma mot 

kommersiella utbildningsagenter. Ett förslag för framtida forskning skulle därför vara att 

utforska andra tjänstebranscher och dess konsumenters informationssökningsprocess.    
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9 Bilaga 1 – Frågemall till djupintervjuer 
 

Frågemall till djupintervjuer 

 
Introduction 

1. What is your study programme? 

 

2. For how many hours do you use the internet every day? 

 

Goals 

3. Why did you want to study abroad? 

 

4. Why did you choose to study in Sweden, Lund and your programme? 

 

5. What was the most important decision for you: what country to study in, what university or what study 

programme to study at? 

 

Starting point for online search 

6. When you started to search for information about studying abroad, what was the first the thing you did 

on the internet? What internet website did you visit first to start searching for information? 

 

7. How do you think Chinese students in general search for information about studying abroad? 

 

8. When you had made your application what internet websites did you use to find information? 

 

Contribution of user opinions 

9. What online social media (forums, blogs, social networks, videos) did you use when you searched for 

information about different universities abroad? 

 

10. Would you take part in the discussions on a BBS/forum about your experiences at Lund University and 

ask questions from new students? 

 

11. If university would be active on a forum, answering questions from students and sharing information, 

what would you think about that? Do you think it is a good or a bad thing for universities to do? 

 

Frequency 

12. How much time would you estimate that you spent on searching for information about different 

universities and studies abroad before you made an application? 

 

Type of information 

13. Please have a look at these different websites (please, don’t consider their names) and give them scores 

1-6, 1 being the best. Why did you choose this order? 

 

14. Do you prefer a Chinese or English version of the university website? 

 

15. When visiting university websites, what information do you look for mainly? 

 

16. What information should universities have on their website to look interesting? 

 

17. What information makes a study programme look interesting? What information is important for you to 

get in order to make an application? 

 

18. If you have questions about a specific university abroad, what would you do? 

 

19. Where did you search for information about study destinations? 

 

20. Where do you think you find the best information about student life, how to get a job? 

 



64 

 

21. Who do you think has the best information about applications processes, scholarships, and career 

opportunities? 

 

22. Who and where do you think you get the most reliable information? 

 

Finish 

23. What online communication tools do you think Swedish universities should use to recruit Chinese 

students to their universities? 
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10 Bilaga 2 – Hemsidesbilder till djupintervjuer 
 

 
 
Göteborgs universitet 
http://www.utbildning.gu.se/education  

 
McGill University 
http://www.mcgill.ca/prospective/  

 
 
University of Sydney 
http://sydney.edu.au/international/international_student
s.shtml  

 
 
Tsinghua University 
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/inde
x.html (Obs! hemsidan har bytt design) 

 
 
Uppsala universitet 
http://www.uu.se/en/node1242 

 
 
 
The University of Nottingham 
http://pgstudy.nottingham.ac.uk/  

 
 

http://www.utbildning.gu.se/education
http://www.mcgill.ca/prospective/
http://sydney.edu.au/international/international_students.shtml
http://sydney.edu.au/international/international_students.shtml
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/index.html
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/index.html
http://pgstudy.nottingham.ac.uk/
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11 Bilaga 3 – exempel på djupintervju 
 

Intervju, Student Y and X  
 

What is your study programme? 

Asian Studies 

We are classmates but before we came to Sweden 

we met on the internet. 

 

For how many hours do you use the internet 

every day? 

8-10 hours, for fun: TV-series, chat (QQ, MSN), 

Twitter, blogs (news, gossip, reviews), BBS 

 

Why did you want to study abroad? 

X: Experience different lifestyle, continue study 

and it’s difficult to pass examination in China. Part 

of me don’t want to work so I continued to study. 

The economic situation in China makes it difficult 

to find a good job. Graduates don’t easily get a job. 

 

Why did you choose to study in Sweden, Lund 

and your programme? 

X: Free tuition. Lund is in the south part of Sweden 

so it is warm. Lund has a good rank and good 

reputation. Swedish universities are not so famous 

in China, so it is better to choose the best school. 

Sweden doesn’t have so many Chinese students like 

US and UK.  

 

Y: At my school in China we have a Swedish 

language program. The education is much of a 

business as in the UK.  

 

What was the most important decision: country 

to study in, what university or what study 

programme? 

X: The first is the country and then choose 

university has a programme that fits my bachelor 

degree. I considered England, Finland and Sweden. 

 

Y: The reputation of the university is most 

important. Then I would choose UK, I would check 

top 100 universities in my major and then choose. 

Holland and Sweden. Many students focus on 

Europe because it doesn’t require GRE-test, which 

is very difficult.  

 

How do Chinese students search for information 

about studying abroad? 

X: They will ask classmates. I have received a lot 

of questions from my school mates about how I am 

feeling, weather, school, teachers. QQ  

 

Y: Sometimes my parents ask because they have 

colleagues that have children that want to go 

abroad. QQ and Renren.  

 

When you started to search for information 

about studying abroad, what was the first thing 

you did? 

Y: I would just use a search engine and search for 

different study destinations. And then go to the 

university website. Baidu. English or Chinese key 

words? English keywords, so now I just go to 

Google. Google is more international. Most of the 

time I searched for questions on the BBS to see 

what other replies. I only asked questions myself if 

I couldn’t find questions and answers about what I 

was looking for. 

 

X: I chose an agency website because they are in 

Chinese and has a very brief introduction of the 

universities. I would have a rough understanding. 

Then I would go to a BBS and then university 

website. Agencies have a lot of advertisement so I 

would get websites from there. I used BBS much 

more. We have a famous BBS called Kina.cc. Every 

student who wants to study in Europe uses it. The 

Swedish part is very famous. There are questions 

about application, how it goes and if I received 

answers from an e-mail I sent to an university, I 

would post it on the BBS to share it with other 

students. I found Kina.cc by recommendations from 

peers and from Taisha. Doubao has many groups 

and everyone who will go to Sweden will have a 

group. And I think I got information about Kina.cc 

in the site. It is difficult to collect information so it 

is good to help each other.  

 

Why share info? X: You know something and at 

the same time you don’t know something. At the 

same time someone knows something that you want 

to know. Help each other. You are waiting for the 

results for several months and on the BBS we 

support each other; “don’t give up”. I got friends 

from that and it is also a Chinese evaluation of all 

the traditions in the other countries. We pay more 

attention to sharing, if I know something I will tell 

you, because it is useful for the both of us. You 

have experience and you know others are in the 

same position, so why not save time for each other? 

For the best endings, most of us could meet here, so 

why not be friends before we go abroad. We met on 

Kina.cc and then we connected through QQ.  

 

What online social media (forums, blogs, social 

networks, videos) when you searched for 

information about studying abroad? What 

information did you search for on these sites? 

On the BBS I searched which programmes I could 

study with my bachelor degree, how to write the 

CV and the application. I introduced myself; should 

I apply to this? Find out how possible it is to get 

into the programme, if you just fit the requirements. 

If I found out that the competition was too fierce, 
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then maybe I wouldn’t apply. QQ is very popular. I 

joined some and asked questions. It is much 

quicker.  

 

When you had made your application what 

internet websites did you use to find 

information? On the BBS I asked questions about 

an Uppsala programme. They told me that it was 

very difficult to get in. When I changed my major 

and had questions, I got answers really quickly, so I 

thought that this must be a very good university.  

 

What was your main focus on the university 

website?Requirements, career opportunities, 

programmes, courses, syllabus.  

 

Please have a look at these different websites 

(please, don’t consider their names) and give 

them scores 1-6, 1 being the best. 

Y:  

Uppsala – categorized information, easy to find 

what you want 

McGill – categorize, it is very important to me  

Sydney – unclear application (prior experience), I 

gave up and didn’t finish the application 

Nottingham – compared to Tsinghua they have 

fundings and fee information 

 

X:  

Uppsala – easy to find information, easy to find 

PhD information 

Sydney – because they have Chinese version. 

Although English level is ok, the Chinese version is 

easier to handle.  

McGill – search engine important, bad experience 

Nottingham – too familiar with these university, 

search window and it is difficult to find the correct 

key words.  

Tsinghua – clear, but I’m too familiar with it 

Gothenburg – user habit, focus on the right part, 

they answered my e-mail really slowly. We are 

really nervous when we write to the university and 

sometime I get a short uninformative answer. That 

is hurtful. 

 

Tsinghua and Gothenburg have really dark colors. 

Sydney has bright colors. Nottingham has really 

attractive colors. Online application is very 

important. UK universities we can upload material 

and then get offer and then send material. For 

Sweden, it takes some time to send documents etc. 

 

Chinese or English version on the website?  
X: Chinese. It could give an image of being 

friendly to Chinese students. I know that they can’t 

translate all information.  

 

Y: English for the programme info and Chinese 

about the university. When we start to study it’s in 

English and it is more direct and truthful. The 

English is for all the international students, so it 

contains more information and will be clearer. The 

translation is not so accurate.  

 

What information should universities have on 

their website to look interesting?  

X: Focus on the programs because students chose a 

university to study a program. If that is not clear, I 

don’t know why I should study at the university. 

 

Y: I focus on the program. I don’t care about news 

at the university. Fees and course catalogue should 

be easy to find. 

 

Where do you find the best information about 

applications processes, scholarships, and career 

opportunities? 

Y: Never thought about student life. I expect some 

links and then I can search for it. I would consider 

accommodation. The first thing after we get 

admitted. 

 

X: Campus life is better to learn from other Chinese 

students who are in the country at the moment. 

They think in the same way. Chinese students are 

more shy and experience things differently than 

European and US students. They experience 

campus life differently. Sometimes I feel that 

campus life is not suited for Chinese students. 

Campus life is not that important to us.  

 

What online communication tools do you think 

Swedish universities should use to recruit 

Chinese students to their universities? 

X: Online seminars (like Warwick university) invite 

all applicants to attend a seminar where they can 

answer question. Professors and students are there 

to answers your questions. 

 

Y: Ranking is very important. Focus on the rank. 

We don’t know so much about the university, so 

rank is a good introduction. 

 

Should universities be active on social media 

platforms? Medium important, it is really good for 

me if somebody would answer the questions and 

most information we can search in our own 

language, so it wouldn’t be that useful.  

 

Would you be active writing reviews and 

answers on a BBS?  

Y: I’m active now. Most of the questions on the 

BBS have already been asked. If you search you 

can usually find an answer.



68 

 

12 Bilaga 4 – Frågeformulär till emailenkäter 
 

Frågeformulär till emailenkäter 

 
Introduction 

1. How many hours a day do you spend on the internet?    

 

Objective for search process 

2. Why do you want to study abroad?  

 

3. Why do you want to study in Sweden?   

 

4. Did you consider any other countries than Sweden? If yes, which countries did you consider?  

 

5. How did you search for information about studies abroad (websites, social media, friends and family 

etc)?  

 

Starting point for online search 

6. When you started to search for information about studying abroad, what was the first thing you did on 

the internet? 

 

7. What internet website did you visit first to find information about studies abroad?  

 

8. Why did you search for information about studies abroad on this website? 

 

9. How did you find the websites of different universities (search engine, education agent's website, 

educational portal, BBS)? 

 

Type of information 

10. When visiting a university website, what information do you look for mainly? 

 

11. Why do you look for this information at the university website?  

 

12. If a university website has an English version and a Chinese version, which version would you choose? 

 

13. Why would you choose this version?    

 

14. If you have questions about application processes, career opportunities and student life at different 

universities, where would you search for that information on the internet?  

 

15. What do you think is the most reliable source of information about studies abroad and why? 

 

16. If you have questions to a university, how do you prefer to get in contact with the university staff?  

 

17. Why do you prefer to get in contact with the university staff this way?  

 

Contribution of user opinions 

18. Did you visit any BBS/forum about studies abroad? (If your answer is ”no”, please continue to question 

20) 

 

19. What information do you look for mainly when you visit a BBS about studying abroad?  

 

20. Why do you search for this information on the BBS? 

 

Finish 

21. What do you think Swedish universities should do to attract Chinese students (on the Internet and in 

other ways)?  
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