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Bakgrund:  I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare 

forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av 

destination. Det är även vanligt förekommande att resa utomlands för att studera, det som 

dock inte har undersökts i någon omfattande mening är vilka faktorer som påverkar en 

students val av studieort vid utlandsstudier. Många studenter runt om i Sverige åker varje år 

på utlandsstudier och är därmed en stor marknad och konsumentgrupp av intresse att 

undersöka i samma anda som en traditionell resenär. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar en students 

val av studieort vid utlandsstudier. Vi vill även se vilka likheter och skillnader som finns 

mellan vilka faktorer som påverkar en traditionell resenär och en studentresenär. Vi hoppas att 

genom detta kunna bidra med eventuella kompletteringar och utveckla Pizam och Mansfelds 

teorier om konsumentbeteende i dessa sammanhang.  

Metod: En kvalitativ undersökning genomfördes genom intervjuer med svenska 

studenter som tidigare har studerat, eller studerar utomlands. Respondenterna var geografiskt 

och demografiskt spridda. Intervjuerna gjordes för att vi skulle få veta vad som påverkar 

svenska studenter vid val av destination och lärosäte vid deras utlandsstudier. 

Slutsats: Det finns både likheter och skillnader mellan den traditionella resenären och 

studentresenären. Pizam och Mansfelds teorier om konsumentbeteende är därmed delvis 

applicerbar på studentresenären och delvis krävs det vissa kompletteringar.   

Nyckelord: Konsumentbeteende, konsumentpsykologi, destinationsmarknadsföring. 
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Background:  Leisure traveling has become more and more common in today’s society and 

research has been done in order to decide underlying factors that influence a traveler in the 

process of choosing a destination. It has also become common to travel abroad in combination 

with studies. Thus, no in depth research has been made on a student traveler’s underlying 

factors when going through the same process in choosing destination and institution. Each 

year, many Swedish students choose to study abroad and therefore they form a big market 

with purchasing power, as well an interesting group of consumers to study in the same 

purpose as the traditional traveler.  

Purpose: The purpose of this thesis is to examine the underlying factors that influence the 

choice of destination and institution of a student when deciding to study abroad. We want to 

look at both resemblances and differences between the traditional traveler and a traveler 

intending to combine studying and traveling; a student traveler. With a focus on theories of 

Pizam and Mansfeld based on factors that influence a traveler’s choice of destination, we aim 

to present potential complementary factors and variables to the consumer behavior theories of 

Pizam and Mansfeld in this specific context. 

Method: A qualitative study was made through interviews with Swedish students, 

geographically and demographically spread. The interviews were made in order to examine 

what factors that influenced the students in the process of choosing destination and institution 

abroad. 

Conclusions: We found both resemblances and differences between the traditional traveler 

and the student traveler. Consequently, we can state that Pizam and Mansfeld’s theories 

regarding factors that influence a traveler’s choice of destination are somewhat applicable 

also to the student traveler. Thus, we can also say that the differences found can result in 

complementary perspectives to Pizam and Mansfelds theories.  

Keywords: Consumer behavior, consumer psychology and destination marketing.   
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1. Inledning 

 

Turism är idag en av världens största industrier och konsumenter ställer allt högre krav på 

destinationer och tillhörande upplevelser. Att marknadsföring för olika destinationer har 

kommit att bli en ytterst viktig del i dessa sammanhang är inte svårt att förstå. Vad som dock 

kan vara svårare att förstå är vad i konsumentens tänkande som ligger till grund för valet av 

destination och vilka faktorer i marknadsföringen som påverkar konsumentbeteende i dessa 

situationer.  

Svensk Direktreklam gjorde tillsammans med Sifo Orvesto Konsument nyligen en 

kartläggning av hur mycket pengar svenskar spenderar på utlandsresor årligen. 

Undersökningen visar att svenskar i genomsnitt lägger femtio miljarder kronor per år på resor 

till utlandet.  Det är dubbelt så mycket som svenska hushåll spenderar på matinköp. De har 

också identifierat valen av resor och vilka resor som lockar mest; 68 % vill koppla av med sol 

och bad, 59 % vill till storstäderna, 42 % föredrar äventyrsresor, 30 % är intresserade av 

skidresor och 12 % vill spela golf . Alltså är det sol och bad som lockar svenskarna allra mest. 

(Inestal, 2009) Dock finns det ytterligare en typ av resa som inte finns med i denna 

kartläggning och det är studieresor. Det är mycket populärt att resa utomlands och studera, i 

synnerhet bland unga studenter. Dessutom gärna till varmare klimat för att kombinera sol och 

badresor med studier. De senaste tio åren har upp emot trettiotusen svenska elever årligen 

studerat utomlands. USA och Storbritannien är överlägset de största mottagarländerna, men 

även Australien, Spanien, Frankrike och Tyskland har tagit emot många svenska studenter 

under åren. (Dubbelt så dyrt att plugga utomlands, 2008) Denna grupp av resenärer spenderar 

även stora summor under sina vistelser, i synnerhet i USA där campuslivet är så pass 

omfattande. År 2004 studerade cirka femton miljoner elever på högskolor i USA och 

tillsammans spenderade de närmare tvåhundra miljarder amerikanska dollar under året. Dessa 

summor spenderas inte bara på campus men också runt omkring på studieorten. 

Högskolestudenter utgör med andra ord en stor och köpkraftig marknad. (Morrison, 2004)  

Forskning har tidigare gjorts för att bland annat kartlägga vilka faktorer som påverkar 

resenärens val av destination. I dessa sammanhang talar forskarna oftast om den traditionella 

resenären, som reser för nöje och avkoppling. Pizam och Mansfeld (1999) är några som har 

forskat på området och funnit ett antal faktorer. Att bestämma vad som styr konsumentens val 

av destination är ofta svårbedömt och komplext. Det som dock är en gemensam nämnare för 

alla typer av resande är motivation. Ur motivationen föds behovet av resan hävdar Sharpley 
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(2006:31). Vad som sedan skapar motivationen är komplicerat att förstå, då resenärerna själva 

inte alltid vet vad som motiverar dem (Sharpley, 2006). Pizam och Mansfeld har även lyckats 

identifiera fyra områden med olika variabler som påminner om den klassiska 

köpbeteendetrappan. Dessa fyra områden fungerar även som steg i processen. Pizam och 

Mansfeld hävdar att konsumenten i allra flesta fall tar sig igenom stegen, men att det i olika 

situationer kan ta olika mycket tid och energi för konsumenten. Detta kan exempelvis bero på 

de stora prisskillnader som kan uppstå mellan olika resor, eller om oförutsedda händelser 

inträffar som försvårar beslutsprocessen. De variabler som enligt Pizam och Mansfeld är med 

och påverkar val av destination är: externa stimuli, individuella preferenser, förtroende och 

perception och till sist ”övriga faktorer”. 

Inom ämnet destinationsmarknadsföring och konsumentbeteende, har man alltså hittills funnit 

en rad olika teorier kring faktorer som påverkar valet av destination och hur konsumenten 

tänker och värderar olika typer av resor och tillhörande attribut. Däremot är kunskapen kring 

vilka faktorer som påverkar en students val av destination och lärosäte i utlandet inte särskilt 

omfattande. Trots det, så är det ett stort antal studenter i Sverige som väljer att studera 

utomlands och de spenderar stora summor på både skolavgifter och på fritidslivet på orten. 

Med andra ord utgör dessa studenter en köpkraftig och stor marknad. Begreppen turist och 

resenär omfattar enligt WTO (1992),”…persons travelling to and staying in places outside 

their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other 

purposes.” (Von Friedrich-Grängsjö, 2001:18). Under ”andra syften” kan vi tänka oss att 

studentresenären inrymmer och klassas således som både resenär och turist. Dock nämns inte 

denna stora, köpkraftiga marknad i någon omfattande utsträckning i forskningen. En student 

är i detta läge alltså en resenär, dock med ett ”annat motiv” till resan. Det finns följaktligen 

likheter, men troligtvis även skillnader mellan den traditionella resenären och 

studentresenären. Men hur tänker och värderar konsumenten (studenten) när denne väljer sin 

produkt? Är det samma produktattribut som framhävs i destinationsmarknadsföringen som 

lockar såväl studenten som den traditionella resenären? Om inte, vilka faktorer är det som styr 

dennes val av destination och lärosäte?  

Med denna studie vill vi således undersöka om befintliga teorier kring resenärens val av 

destination är applicerbara på den mindre traditionella ”studentresenären”. Vi vill genom att 

använda Pizam och Mansfelds teorier som referensram undersöka huruvida det finns likheter 

och skillnader mellan den traditionella resenären och studentresenären. Genom detta är 
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förhoppningen att kunna bidra med eventuella kompletteringar och på så sätt utveckla dessa 

teorier.  
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2. Metod 

 

Det finns flertalet olika typer av undersökningsmetoder. Vi har använt oss av den vi tror 

lämpar sig bäst för den typen av resultat vi behöver för att besvara uppsatsens syfte. Denna 

typ av metod är av kvalitativ natur, eftersom vi vill studera verkligheten och tolka människors 

tankar och åsikter i form av ord, snarare än i siffror. Kvalitativa undersökningar görs oftast för 

att generera konceptuella beskrivningar av verkligheten i form av text, symboler och 

modeller. De kan även uppfattas som undersökningar av ostrukturerade karaktärer, då ord, 

text och symboler kan vara svårtolkade.  Den kvalitativa undersökningen syftar även till att 

belysa processer och samband för att skapa verklighetstrogna helhetsperspektiv. (L. 

Christensen, N. Engdahl, C. Grääs & L. Haglund, 2001:67, 68) Vi har valt att genomföra 

intervjuer med respondenterna. Valet av intervju, istället för exempelvis enkät, kom av att vi 

ville erhålla så pass ”fria” svar som möjligt. Vi ville att respondenterna skulle ha en chans att 

fritt beskriva och förklara sina tankar och åsikter, vilket kan vara svårt i undersökningar med 

förutbestämda svarsalternativ. (L. Christensen et al, 2001:139) Då ämnet vi undersöker är 

komplext och handlar om att tolka ord och meningar, så är var det av stor vikt att försöka 

fånga in en omfattande mängd relevanta ord, begrepp och meningar. Vi anser att bredare och 

djupare underlag från respondenterna kan bidra till mindre antaganden från undersökarens 

sida, således även ett mer riktigt resultat. Utan tillräckligt underlag kan det annars bli svårt att 

skapa sig en god förståelse för respondentens svar och ståndpunkt i de olika frågorna. 

Intervjuer var följaktligen ett lämpligt alternativ för vår typ av studie. Dock finns det flertalet 

olika typer av intervjuer och här gäller det att använda sig av den bäst lämpade 

intervjutekniken och intervjumetoden. Vi valde att begrunda både för och nackdelar med 

några av de vanligaste typerna av intervjuer, för att på så sätt ta reda på vad som verkade mest 

passande. Personliga intervjuer, påstana intervjuer, projektiva intervjutekniker och 

telefonintervjuer var de alternativ som diskuterades. Vi strukturerade upp våra alternativ för 

att överväga de olika för och nackdelarna.  

Personliga intervjuer har stora fördelar då det gäller kvalitativa undersökningar eftersom 

respondenten ges mycket utrymme att diskutera fritt, samtidigt som intervjuaren kan ställa 

följdfrågor och på en gång reda ut eventuella oklarheter. Ytterligare en fördel med personliga 

intervjuer i kvalitativa sammanhang är att intervjuaren ges möjligheten att tolka tonfall, 

kroppsgester och ansiktsuttryck som i sig kan säga mycket om var personen står i en viss 

fråga. På samma sätt har respondenten friheten att kunna förstärka och ta hjälp av fysiska 
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gester och uttryck i dennes beskrivningar. (L. Christensen et al, 2001:172) Samtliga faktorer 

är av den karaktär som vi eftersträvar i våra resultat av undersökningen, vilket innebär att 

denna metod skulle kunna anses lämplig. Dock finns det en nackdel som tydligt talar emot 

denna typ av intervju, vilken är den geografiska och tidsrelaterade aspekten. För att kunna ses 

personligen för en intervju så måste det vara praktiskt genomförbart, vilket blir ett problem 

om respondent och intervjuare inte befinner sig på samma eller närliggande geografiska plats. 

Men även om båda parter skulle göra det, kan det ändå vara svårt att finna tid för intervjun. I 

vårt fall ska vi intervjua svenska studenter som tidigare har studerat utomlands, alternativt 

fortfarande studerar utomlands. De flesta studenter befinner sig därmed på olika platser i 

världen eller på olika orter i Sverige. Vi resonerade då att även om ett antal av respondenterna 

skulle befinna sig på närliggande orter och på så sätt kunna genomföra en personlig intervju, 

så skulle resultaten troligen se olika ut på grund av att vi använt olika intervjumetoder. 

Resultaten kan då bli komplicerade att tolka var för sig, men samtidigt inte särskilt 

tillförlitliga att tolka tillsammans som enhetliga resultat då olika metoder använts. Med detta 

resonemang som grund, ansåg vi att det mest rimliga är att använda samma metod för alla 

intervjuer och därför betraktade vi personliga intervjuer som mindre passande. 

Påstana intervjuer var det andra alternativet som diskuterades. Denna typ av metod görs ute på 

exempelvis torg och gator där många människor är i rörelse. Då intervjuaren själv både 

kontaktar respondenten och samtidigt får svar omgående, så ger denna typ av intervju 

generellt hög svarsfrekvens. Ytterligare en fördel är att det följaktligen tar relativt lite tid i 

anspråk. (L. Christensen et al, 2001:186) Fördelar av sådana slag såsom hög svarsfrekvens 

och tidseffektivitet är i regel av störst vikt då det är undersökningar kvantitativ karaktär som 

genomförs. Då intervjun tar kort tid att genomföra, är det ofta korta och konkreta svar som 

eftersträvas i påstana intervjuer. Dock ville vi gå på djupet i våra frågor och därmed prioritera 

djup före bredd och mängd. Ett annat problem är urvalet av respondenter skulle bli en 

komplicerad process. Dels på grund av att eventuellt endast ett fåtal av de förbipasserande har 

studerat på högskola utomlands. Dels även på grund av att intervjuaren ofta medvetet eller 

omedvetet lägger in subjektiva värderingar när respondenter väljs ut, vilket påverkar 

undersökningens representativitet negativt. (L. Christensen et al, 2001:187) Detta innebar att 

denna metod var föga passande för vårt ändamål.   

Projektiva intervjutekniker går ut på att få respondenten att projektera sina underliggande 

attityder, värderingar och åsikter i en viss fråga, genom exempelvis associationstekniken. Då 

får respondenten ett antal ord, bilder eller symboler och denne ska berätta vilka associationer 
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hon eller han får. Detta är en högst ostrukturerad form av intervju och passar i undersökningar 

där intervjuaren vill skapa en djupare förståelse för en persons känslor, värderingar och 

åsikter. (L. Christensen et al, 2001:188) Så långt stämmer det överens med vad vi ville få till 

stånd med vår undersökning; att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

en students val av destination och lärosäte. Problemet ligger dock i att tolka och analysera det 

materialet från intervjuerna. Det är svårtolkat för en lekman och det krävs i de allra flesta fall 

en professionell psykolog för att analysera all insamlad data korrekt. (L. Christensen et al, 

2001:187) Därmed blir det orimligt att använda projektiva intervjutekniker för vår 

undersökning.  

Telefonintervjuer visade sig således vara den bäst lämpade metoden för oss i detta fall. 

Telefonintervjuer är en vanlig metod vid marknadsundersökningar och de är ofta 

standardiserade med förutbestämda svarsalternativ, i likhet med enkäter. Dock kan metoden 

lika gärna användas i ostrukturerad form, som då mer liknar en personlig intervju fast över 

telefon. Telefonintervju kan vara ett bra alternativ istället för personlig intervju, om intervjun 

innehåller ett antal känsligare ämnen, såsom inkomst, sjukdomar, sexuella frågor etcetera. I 

likhet med personliga intervjuer kan frågor följas upp omgående och eventuella oklarheter 

kan redas ut under samtalet. (L. Christensen et al, 2001:182) En betydlig fördel för vår 

undersökning är att samtalet då kan bli fritt och informellt, då frågorna kan diskuteras i olika 

ordning. När intervjun mer liknar ett samtal anser vi att respondenterna lättare kan tala fritt 

kring de angivna ämnena. Med dagens teknologi och utvecklade telefonnät, kan i stort sett 

alla tänkbara respondenter nås, vilket möjliggör och förenklar urvalsprocessen. I vårt fall, då 

intervjuer med studenter på olika orter skulle hållas, så var denna aspekt av betydande vikt. 

Sammanfattningsvis var alltså personliga intervjuer det allra bästa alternativet, men det 

uteslöts på grund av den geografiska aspekten. En telefonintervju har de flesta fördelarna som 

en personlig intervju har, förutom att kroppsgester och uttryck inte kan uppfattas över telefon. 

Detta resulterade i att telefonintervju blev vårt slutgiltiga val av intervjumetod. 

I vårt urval av respondenter har vi använt oss av strategiskt urval, som är en vanligt 

förekommande urvalsmetod vid kvalitativa undersökningar, då syftet är att erhålla en djupare 

förståelse för ett fenomen eller en företeelse. Denna metod innebär att undersökaren själv 

väljer vilka typer av personer som skulle passa för undersökningen. (L. Christensen et al, 

2001:129) I vårt fall eftersträvade vi dels demografisk spridning och dels studenter som har 

studerat vid olika lärosäten i olika länder och städer. Till den demografiska spridningen stod 

vi efter att ha med både manliga och kvinnliga respondenter från olika orter i Sverige. I och 
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med att konsumenter har olika behov och preferenser, gör konsumenter olika val. På samma 

sätt tror vi att en student väljer en viss skola och destination som passar denne students 

önskemål, samtidigt som en annan student med sina preferenser och behov som grund gör ett 

annat val. För att få fram ett representativt urval av respondenter, anser vi att studenter som 

har valt olika skolor på olika orter bör intervjuas. Annars finns det en överhängande risk för 

ett snedvridet resultat. Exempelvis om vi endast skulle intervjua studenter som har valt att 

studera i New York, så skulle resultatet troligen påvisa att studenter väljer sina destinationer 

på grund av storstadspulsen eller liknande. Därför bestämde vi oss för att intervjua ett antal 

respondenter som har valt olika destinationer och lärosäten. För att först och främst hitta 

respondenter som har studerat utomlands på högskola, så använde vi oss av ett 

Internetcommunity. Detta Internetcommunity heter Facebook och är en virtuell plats där man 

bland annat kan hålla kontakten med kompisar, träffa nya vänner, se på vänners profiler och 

deras fotoalbum, uppdateringar om sysselsättningar, intressen, resor, fritid, utbildning med 

mera (Facebooks hemsida, 2009-04-15). Här la vi ut en text som löd: ”Någon som har 

studerat utomlands och vill vara med i en undersökning?”. Efter detta fick vi svar från både 

män och kvinnor i vår bekantskapskrets som har studerat på högskola utomlands och var 

villiga att delta i vår undersökning. Dock fick vi fler svar än det antal respondenter vi tyckte 

var lämpligt för denna undersökning. Då vi ville gå på djupet på varje fråga i intervjun, skulle 

det bli svårt att erhålla någon vidare kvalitet på intervjuerna om antalet respondenter skulle 

vara för stort. Som tidigare nämnt eftersträvade vi demografisk spridning på respondenter, 

samt en geografisk spridning på destinationer och lärosäten. Vi valde därför ut sex stycken 

respondenter av båda könen som med alla destination inräknade har studerat i: Man, 27, Hong 

Kong (Kina). Kvinna, 21, London (Storbritannien). Kvinna, 24, Alberta (Kanada). Kvinna, 

22, Linz (Österrike). Kvinna, 23 Santa Barbara (USA). Man, 24, Seattle (USA).  

Bortfall är vanligt då urvalsundersökningar görs, bortfallen kan ske i olika faser i processen. 

Nedan visar en modell på när bortfallen kan uppkomma, med andra ord i vilka skeden under 

en urvalsundersökning bortfallen kan aktualiseras. 
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Alla som vi är intresserade av att uttala oss om (teoretisk population) 

     Bortfall 1 

Alla som vi faktiskt kan uttala oss om (faktisk population) 

 Bortfall 2 

Det ursprungliga urvalet av enheter (teoretiskt stickprov) 

    Bortfall 3 

Det slutliga urvalet av enheter (faktiskt stickprov) 

     Bortfall 4 

Det slutliga antalet svar på de enskilda frågorna 

 

 

Figur 1 Översikt över olika slags bortfall (Jacobsen, 2002) 

Det första bortfallet sker då vi, som undersökare, avgränsar populationen. I detta fall skedde 

det redan då vi valde att begränsa oss till enbart studenter från Sverige. Detta är ett medvetet 

val som görs för vi skall kunna genomföra en undersökning. Det nästkommande som sker är 

att vi sållar ut en del av den i första läget utvalda populationen. Det beror på att vi saknar 

fullständiga förteckningar över alla enheter. Alla respondenter sitter inte inne på den kunskap 

och information vi vill komma åt och faller därför bort i detta skede. Detta bortfall går att 

kontrollera till en viss grad. Bortfall 2 innebär att vi försöker undvika ett systematiskt snett 

urval och det gör vi genom att ställa speciella krav på hur urvalet skall göras. Detta kan vi 

också kontrollera. Bortfall 3 omfattar det faktum att vissa respondenter inte vill medverka i 

undersökningen och får således ses som ett bortfall. Det sista bortfallet behandlar de 

situationer där respondenten har medverkat i undersökningen, men till exempel inte svarat på 

alla frågor. (Jacobsen, 2002) I och med att vi har valt att på ett strategiskt sätt välja ut våra 

respondenter så minskar också delvis risken att så många bortfall kommer att bli aktuella. 

Detta främst i senare delen av processen.  

Våra intervjuer är av semistrukturerad form på grund av att de ämnen som berörs ska kunna 

diskuteras fritt av respondenten. Därför valde vi att endast ställa fyra mer omfattande och 

övergripande frågor. Dessa fyra frågor har var och en sin grund i en kategori faktorer från 

Pizam och Mansfelds teori kring faktorer som påverkar en resenärs val av destination. Vi 

ansåg vi att varje fråga bör behandla en viss kategori av faktorer för att tydligare kunna se om 
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eventuella nya utstickande variabler framkom ur respondenternas svar och därmed 

komplettera Pizam och Mansfelds teorier. 

Frågorna som ställdes var dessa och de ställdes i denna ordning: 

1. Externa Stimuli.  Hur kom du att tänka på denna destination och detta lärosäte från 

början?  

2. Individuella preferenser. Varför valde du just denna destination och detta lärosäte? 

3. Förtroende och perception. Hade du någon tidigare erfarenhet, kunskap och/eller 

kännedom kring destinationen och lärosätet? 

4. ”De övriga faktorerna”. Hade du några särskilda önskemål som direkt påverkade ditt 

val av destination och lärosäte? 

Till en början kan dessa frågor tyckas snarlika men de är av olika karaktär och syftar till att 

kartlägga olika tankar hos konsumenten. Dock kan det som tidigare nämnt vara svårt att 

strukturera material från kvalitativa undersökningar då de ofta behandlar komplexa företeelser 

och fenomen. Vilket även bidrar till att våra intervjufrågor lätt kan flyta in i varandra. Först 

efter det att resultaten sammanställs och mönster byggs upp med hjälp av den teoretiska 

referensramen förtydligas de olika kategoriernas variabler.  

Under intervjuerna kommer vi att anteckna respondenternas svar, i form av nyckelord och 

begrepp. Vi kommer även anteckna en del raka citat från våra respondenter för att kunna 

återge så mycket som möjligt i resultatet av empirin och för att analysen skall bli så optimal 

som möjligt. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att få med allt som sägs under intervjun 

i exakta ordalag. Därför tror vi att det är med större fördel att fokusera på nyckelord och 

begrepp som framkommer under intervjun och anteckna dem. Sedan när all data skulle tolkas, 

var det viktigt att sätta helheten och kontexten före vikten av specifika delar eller ord. Orden i 

sig är inte det mest relevanta, utan orden i samband med sammanhanget och deras innebörd i 

den specifika kontexten var här det viktiga. Detta till skillnad från den kvantitativa analysen 

där snarare orden räknas och sammanhanget sällan studeras. Den kvalitativa dataanalysen är i 

stor utsträckning processuell. Det innebär att det är undersökaren själv som är 

analysinstrumentet och analysen är därmed en enda långdragen process. I stort sett börjar 

analysarbetet redan vid insamlingen av all data, eftersom undersökaren omedvetet börjar 

fundera och reflektera över de ord, symboler och text som framkommer under intervjun. I 

slutskedet när den medvetna analysen sedan påbörjas, har flera uppslag och tankar kring 

materialet från undersökningen redan pågått undermedvetet under en tid. På så sätt är det svårt 
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att säga exakt hur och när en analys av kvalitativ karaktär har gjorts. (L. Christensen et al, 

2001:298) Vi valde att först och främst sammanställa all data för att sedan sortera upp den i 

konceptuella kategorier, där exempelvis nyckelord eller viktiga framstående begrepp delas in. 

För att utforma kategorierna och deras olika karaktär tog vi stöd från den teoretiska 

referensram, där redan viktiga variabler och begrepp presenterats. För att sedan kunna 

identifiera underliggande mönster i datan, använde vi tre överlappande processer, som i stor 

utsträckning utförs samtidigt; reduktions-, struktur- och visualiseringsprocessen. Denna 

process innebär att datan först bryts ned (reduktionsprocessen) och kategoriseras, för att sedan 

struktureras (struktureringsprocessen) och visualiseras (visualiseringsprocessen), alltså 

synliggöra datan. Detta är ett sätt att låta den ostrukturerade massan från en kvalitativ 

undersökning bli lättare att förstå och tolka för läsaren. Ofta presenteras den med hjälp av 

matriser eller figurer. Då det är svårt att bestämma exakt hur och när kvalitativ data 

analyseras, blir det även svårt att fastställa när dessa olika processer i analysen genomgås. 

Dock inleds ofta en kvalitativ analys av detta slag med att bryta ned data, alltså reducera den. 

(L. Christensen et al, 2001:300) 

Reduktionsprocessen görs för att göra datan tillgänglig. För att kunna se olika helhetsmönster, 

så måste datan vara överskådlig, vilket är komplicerat om mängden data är alltför omfattande. 

Därför måste den ständigt reduceras. Här gäller det att bryta ned datan genom så kallad 

kodning, där undersökaren söker nyckelord och begrepp som i helhet förklarar innehållet av 

datan. Denna kodning är ytterst viktig då den lägger grunden till de mönster som 

undersökaren strävar efter att upptäcka eller påvisa. När detta är gjort har datan tillgivits en 

viss tillgänglighet men för att skapa förståelse och ge den ett förklaringsvärde så måste den 

struktureras. Det innebär att de framväxande nyckelorden och begreppen sätts samman och 

relateras till varandra, vilket utgör den mönsterbildningen som behövs för att kunna 

strukturera datan. Mönsterbildningen styrs till viss del av vår uppsats teoretiska referensram, 

då den beskriver vad och vilken typ av data vi är intresserade av för undersökningen. Här 

bildas även de konceptuella kategorier som tidigare har beskrivits. Dessa kategorier kommer 

inrymma de olika grupperna av nyckelord och begrepp som framkommit vid kodningen. När 

detta är klart finns då ett flertal konceptuella kategorier som var och en vuxit fram ur 

mönsterbildningen och inrymmer relevanta nyckelord och begrepp för vår undersökning. För 

att slutligen göra datan begripligt och överskådligt för läsaren så visualiseras materialet. Detta 

görs vanligtvis med hjälp av exempelvis textmatriser, kognitiva kartor eller genom 

strukturerade flytande texter. (L. Christensen et al, 2001:304 -305) Vi har valt att i en löpande 
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text återge resultatet från intervjuerna och därefter avsluta med en textmatris som ger läsaren 

en lättöverskådlig bild av intervjusvaren.  

Slutligen vill vi framhålla ett mindre problem med vår metod, som visade sig först under 

intervjuerna. Den intervjumall som vi bestämde oss för att använda var som tidigare nämnt av 

semistrukturerad form och vi ville ställa ytterst få men övergripande och omfattande frågor. 

Detta resulterade i fyra frågor som var tänkta att täcka alla de aspekter vi hade för avsikt att 

analysera i denna uppsats. Dock visade det sig vara svårt att formulera så pass exakta frågor 

att alla respondenter utan svårigheter skulle förstå dem korrekt. Under intervjuerna tillkom 

därför en del följdfrågor och förtydliganden av våra förutbestämda frågor, både från 

respondenternas och från vår sida. Vi vill då också påpeka fördelen med att använda sig av en 

intervjumetod som möjliggör oplanerade följdfrågor och kommentarer. I vårt fall var det alltså 

en telefonintervju. Om vi exempelvis hade använt oss av e-postintervjuer istället finns det en 

överhängande risk att dessa tolkningsfel skulle ha resulterat i data med låg tillförlitlighet. 

Därmed även ett sämre helhetsresultat för uppsatsen.  
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3. Konsumentpsykologi och destinationsmarknadsföring  

 

I denna uppsats skall Pizam och Mansfelds teorier kring vad som påverkar resenärers val av 

destination utsättas för en empirisk prövning. Vi skall med utgångspunkt från Pizam och 

Mansfelds teorier undersöka huruvida det finns likheter och skillnader mellan hur vanliga 

resenärer och så kallade studieresenärer påverkas då de gör sina val av destinationer. Pizam 

och Mansfeld har kommit fram till fyra olika variabler som kan tas i beaktande under själva 

valprocessen, dessa bakomliggande faktorer är som tidigare nämnts; 

1. Externa stimuli som konsumenten utsätts för. Kan exempelvis vara facklitterära 

publikationer, annonsering, promotion av olika slag, resemagasin och reseprogram på 

TV med mera. Beroende på vilken typ av media konsumenten oftast kommer i kontakt 

med, avgör vilken typ av extern stimuli som påverkar konsumentens 

köpbeteendeprocess. 

2.  Individuella preferenser som en konsument har gällande val av resmål. Dessa kan 

yttra sig i flertalet former. De bestäms i regel av personliga egenskaper, 

socioekonomiska faktorer, attityder och värderingar. 

3. Förtroende och perception. Dessa variabler kan handla om vilket förtroende 

konsumenten har för researrangörer och flygbolag, eller vilken uppfattning denne har 

om destinationen och erfarenheterna av den.  Destinationens image är även en extern 

variabel som spelar central roll för valet av destination.  

4.  ”De övriga faktorerna”. Med det menas speciella och särskilda önskemål relaterade 

till service eller destination. Inom ramen för dessa faktorer inrymmer endast de 

önskade karaktärsdragen som har en direkt påverkan på köpbeslutet (Pizam & 

Mansfeld, 1999).  

 

Vi vill med hjälp av denna teori undersöka huruvida den är applicerbar även på resenärer som 

väljer en destination för studier. Genom detta så blir konsumentbeteenden ett genomgripande 

tema i uppsatsen. 

Ett annat viktigt ämnesområde som kommer att beröras är destinationsmarknadsföring. Det är 

inte marknadsföringen i sig som kommer att stå i fokus utan det är främst definitioner av 

relevanta begrepp ur Yvonne Von Friedrich-Grängsjös (2001) teorier om 

destinationsmarknadsföring som kommer att användas. Dessa definitioner kommer att fungera 
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som eventuella komplement till Pizam och Mansfelds teorier och även finnas till som stöd för 

relevanta argument.  

Turism är ett svårdefinierat begrepp och ett av de vanligaste sätten att studera och definiera 

vad turism är för något är genom ett konsumentperspektiv. Med andra ord studeras turism 

utifrån turisten och dennes beteende. Turism kan även studeras genom ett 

producentperspektiv, men detta är inte lika vanligt. (Von Friedrich-Grängsjö, 2001) 

Begreppen turist och resenär omfattar enligt WTO (1992),”…persons travelling to and staying 

in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, 

business and other purposes.”. (Von Friedrich-Grängsjö, 2001:18) En turist är alltså en person 

som reser till en destination som inte tillhör turistens vanliga miljö och stannar sedan där upp 

till ett år. Nöjen, affärer eller något annat kan vara syftet med vistelsen. Tre generella aspekter 

finns även att ta i beaktande då turism skall definieras.  Dessa är syfte med resan, med andra 

ord orsakerna till varför resan görs. Tidsaspekten, alltså hur länge resan varar. Samt 

situationsaspekten såsom till exempel migration, genomresa eller kryssning. (Von Friedrich-

Grängsjö, 2001:18)  

Destinationen är i sin tur den plats som turisten väljer att tillbringa sin vistelse, destinationen 

är som tidigare nämnts en plats som inte tillhör turistens normala miljö. Destinationen är 

enligt kulturgeografiskt perspektiv ett geografiskt definierat område med naturliga eller 

konstruerade attraktioner som lockar till sig resenärer. En destinations image är viktig i den 

bemärkelsen att det är imagen som får destinationer att kunna skiljas åt från varandra. En 

destination är alltså en plats där ett flertal produkter och tjänster samlas och tillsammans 

bildar en total upplevelse. Destinationens fysiska omgivning och servicens infrastruktur 

kombineras och utgör sedan turistens totala upplevda värde och kvalitet. (Von Friedrich-

Grängsjö, 2001) Von-Friedrich Grängsjö (2001) skriver även att en resenär väljer en 

destination efter vilka attraktioner som finns på destinationen och även vilka faciliteter som 

finns tillgängliga för resenären. Dessa attraktioner och faciliteter är bland annat 

kommunikation till och från destinationen, boende, utbud av restauranger och så vidare. 

Turisten är således den som formar själva turistprodukten. 

Vi vill få en djup inblick i ämnesområdet genom att, ur ett konsumentperspektiv, genomföra 

en kvalitativ studie av Pizam och Mansfelds teorier. Genom att intervjua både före detta 

studenter och studenter som fortfarande befinner sig på utlandsstudier anser vi att den erhållna 

informationen är både användbar och tillförlitlig. Vi vill som tidigare nämnts undersöka 
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huruvida det faktiskt finns likheter och/eller skillnader mellan hur vanliga resenärer och 

”studentresenärer” påverkas vid val av destination. Dessutom vill vi kunna komma med 

eventuella kompletteringar till Pizam och Mansfelds teorier och på det sättet kunna bidra till 

vidare forskning. 
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4. Intervjuer och resultat 

 

Intervjuerna med våra respondenter var i hög grad givande för vår undersökning och vi anser 

att vi fick en djupgående insikt i respondenternas tankar och åsikter. Som tidigare nämnts så 

delade vi in intervjufrågorna i fyra delområden, detta efter Pizam och Mansfelds teori. 

 

1. Externa Stimuli.  Hur kom du att tänka på denna destination och detta lärosäte från 

början?  

2. Individuella preferenser. Varför valde du just denna destination och detta lärosäte? 

3. Förtroende och perception. Hade du någon tidigare erfarenhet, kunskap och/eller 

kännedom kring destinationen och lärosätet? 

4. ”De övriga faktorerna”. Hade du några särskilda önskemål som direkt påverkade ditt 

val av destination och lärosäte? 

 

Det första delområdet handlar alltså om vilka externa stimuli som påverkar vid val av 

destination och det är även den mest konkreta faktorn i Pizam och Mansfelds teori. Här fick vi 

varierande men ändå i sin helhet gemensamma svar från alla. Respondenterna ansåg sig ha 

påverkats av föreläsningar med före detta utbytesstudenter. Främst i den bemärkelsen att 

respondenterna kunde sålla bort mindre intressanta studieorter. Annonser, reklam, böcker, 

tidningar, Internet och TV-program inverkade även på respondenternas val av studieort. En 

respondent uttryckte sig enligt följande: ”Jag fick upp intresset för destinationen genom ett 

reseprogram på TV. Intresset utvecklades sedan genom att jag läste mer om orten i tidningar 

och böcker.” En annan respondent sa detta: ”Jag gick på föreläsningar och blev inspirerad av 

före detta utbytesstudenter. De hjälpte mig att begränsa mina val.” 

När vi undersökte vilka individuella preferenser som påverkat studenternas val så fick vi även 

här likartade svar från samtliga respondenter. Inom detta område var det många faktorer som 

inverkade på studenternas val av studieort. Språket på studieorten var viktigt för samtliga av 

studenterna oberoende om det var engelska, tyska eller kantonesiska så var det en viktig 

faktor. Hög kvalitet och stort kursutbud stod även relativt högt i rang, främst för de studenter 

som skulle kunna tänka sig att arbeta på studieorten i framtiden. Men även för de som hade 

det som krav för hela utlandsvistelsen. Samtliga respondenter ville även ha möjlighet att 

kombinera nytta med nöje, därför var det geografiska läget, sol och bad, storstad eller 

liknande, mycket relevant för studenterna. Flera av respondenterna valde även studieort på 
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grund av vilken kultur och livsstil de ville uppleva på platsen. Samtidigt ville respondenterna 

även känna viss trygghet med orten. Trygghetsaspekten kunde bland annat yttras genom att 

välja en ort där det fanns närhet till släkt, vänner, bekanta. En viss bekvämlighetsaspekt fanns 

även med i beslutsprocessen, flera respondenter ville ha närhet mellan boende, skola, affärer 

och andra faciliteter. Respondenterna visade även att de var ekonomiskt medvetna vid 

beslutstagande. Visserligen med olika utgångslägen, men en medvetenhet fanns ändå hos 

samtliga studenter. En student sa följande: ”Vilket språk som talades i landet spelade en 

otrolig roll när jag valde destination och lärosäte. Jag ville åka till ett land där man pratade 

engelska. Samtidigt var kursutbudet och väldigt viktigt för mig.” En annan student uttryckte 

sig på det här viset: ”Jag ville åka till ett ställe där det fanns möjlighet till många soldagar 

och jag ville ha närhet till andra städer.” En annan respondent sa: ”Något som påverkade 

mig i mitt val var att jag ville åka till en destination där jag redan hade några vänner som 

bodde där. Det kändes tryggt att ha dem i närheten även om jag åkte för att klara mig på egen 

hand. En annan aspekt som jag hade med i beräkningarna var avstånden mellan skola och 

boende. Jag ville gärna att det skulle vara nära till det mesta.” .” En student sa också: ”Jag 

tänkte lite grann på ekonomin när jag valde studieort. Jag ville gärna ha ett boende som inte 

var alltför dyrt. Var det dessutom billigt på orten rent generellt så var det bara ett plus i 

kanten.” Vi fick ett liknande svar av en annan respondent: ”Jag jämförde ett antal skolor och 

orter före jag bestämde mig för vart jag ville åka. Jag valde kanske inte det bästa alternativet 

rent ekonomiskt, men jag fick åtminstone klart för mig vilka alternativ som fanns.” 

 Vad det gällde förtroende och perception framkom det att de flesta visste mycket om landet, 

lite mindre om studieorten och allra minst om själva lärosätet. Den perception som dock fanns 

fick ändå uppfattas som positiv, vilket resulterade i att studieorten ens fanns med som ett 

alternativ i urvalet. Den positiva uppfattningen kan exempelvis ha kommit från bland annat 

tidigare resor som studenten själv eller någon i dennes referensgrupp har gjort. En av 

respondenterna sa följande: ”Jag hade en positiv uppfattning om studieorten, jag har vänner 

som varit där och enligt dem så var det en väldigt bra stad att åka till på utlandsstudier.” En 

annan student sa: ”Jag hade inte valt att åka till ett land som var oroligt på något sätt. De 

länder där det fanns risk för jordbävningar eller liknande sållades bort i ett tidigt skäl. 

Samma sak för de länder eller städer som präglas av hög kriminalitet, jag var väldigt noga 

med att undersöka sådana saker före jag tog mitt slutgiltiga beslut.” 

Då vi frågade respondenterna om de hade haft några särskilda önskemål eller krav på 

studieorten så framkom det att gemensamt för alla respondenter var viljan och motivationen 



21 

 

att utvecklas och utmana sig själv. Utveckling kan ses som ett ytterst vitt begrepp, men i dessa 

fall rörde det sig främst om personlig utveckling. Givetvis även den akademiska utvecklingen 

som också ger positivt utslag på CV:t. inför framtiden.  Även campuslivet och närheten till 

fritidsaktiviteter och andra attraktioner hade stor betydelse för beslutstagandet. Närheten till 

andra städer eller länder var för flertalet respondenter relevant. Att ha möjlighet att läsa kurser 

som kunde bidra till en mer tillspetsad examen var också något som ansågs ha betydelse för 

studenterna. Den ekonomiska aspekten återkom även här, respondenterna var medvetna om 

vilken prisnivå som var mest lämplig för dem. Slutligen är det även viktigt att påpeka att det 

är mycket som bygger på motivationen som ligger bakom valet av studieort. Exempelvis som 

motivationen att lära sig språket, eller som tidigare nämnts motivationen att utmana sig själv. 

En respondent sa: ”Jag ville verkligen ge mig själv en ordentlig utmaning, jag ville känna på 

att klara mig själv. Jag tänkte mycket på all den personlig utveckling som kommer av att klara 

av en sådan utmaning. Egentligen var den akademiska biten och skolan i sig inte lika viktig 

som grejen att verkligen genomföra en sådan resa.” En av de andra studenterna sa: ”Jag 

valde studieorten mycket för att jag ser landet som en framtida arbetsmarknad. Ju mer jag 

tänkte på det desto mer kände jag att det var dit jag ville åka för det är där jag vill jobba i 

framtiden. Dessutom skulle det spetsa till min utbildning betydligt om jag åkte dit.” 

Ytterligare en student påpekade: ”För mig var detta ett val som jag funderade på länge, det 

handlade trots allt om ett år av mitt liv. Det gällde att välja rätt, vilket inte alltid är så 

enkelt.” En annan uttryckte sig enligt följande: ”Campuslivet och närheten till många 

fritidsaktiviteter var väldigt viktigt för mig. Jag ville också åka någonstans där det fanns 

möjlighet att, på ett lätt sätt, ta sig till andra städer eller länder.” 

Nedan visas en matris som ger en överskådlig bild av intervjusvaren. 
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Figur 2. Överskådlig bild av intervjusvar 
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5. Analys  

 

Vad vi upptäckte efter det att intervjuerna genomförts och vi hade sammanställt all data, var 

att den största mängden data till synes gick in i varandra, och på så sätt blev svår att urskilja 

och placera i en specifik grupp av faktorer. Hur som helst kunde vi identifiera två 

huvudgrupper av variabler utefter Pizam och Mansfelds teorier. En grupp som innefattar 

faktorer och variabler som är snarlika de som gäller för den traditionella resenären. Den andra 

gruppen innefattar information som är mer specifik för just studentresenären. Med andra ord 

går stora delar av den befintliga teorin av Pizam och Mansfeld att applicera även på 

studentresenärer, samtidigt som det finns väsentliga skillnader och kompletteringar som 

behövs göras i teorin gällande en students val av destination och lärosäte. Ur dessa två 

grupper kan vi även urskilja ett visst mönster, som gör att vi föredrar att döpa de båda 

grupperna för att förtydliga skillnaderna. Den första gruppen kallar vi för grupp A som består 

av faktorer av en mer generell och konkret karaktär. Den andra gruppen kallas för grupp B 

och den består av faktorer som är mer specifika och säregna för just en studentresenär. Med 

det sagt, vill vi dock påpeka att precis alla variabler inom dessa grupper inte kan definieras 

som generella eller abstrakta, utan det är mönster som framkommit då vi har studerat helheten 

av dessa två grupper. Grupp A innefattar fråga ett och tre ur intervjuerna. Där såg 

respondenternas svar i stort ut som grupp ett och grupp tre ur Pizam och Mansfelds teorier.  

Vad de gällde yttre, externa stimuli tänker konsumenten generellt likadant. Konsumenten 

påverkas av destinationsmarknadsföringen som bedrivs i olika former och olika 

kommunikationskanaler. Annonser på tunnelbana, tidning eller liknande har visat sig effektivt 

för att vinna konsumentens intresse. Det visade sig även att någon bekant i konsumentens 

referensgrupp, exempelvis en familjemedlem hade rekommenderat destinationen och då föll 

valet av lärosäte sig naturligt, då det ofta är begränsat med val av lärosäten på en viss plats. På 

samma sätt påverkas den traditionella resenären av externa stimuli i form av olika typer av 

destinationsmarknadsföring. Detta är dock endast ett förstadium inför själva valet. I detta 

skede får konsumenten endast nys om platsen, och går sedan själv vidare med 

efterforskningar om alternativet, först då det har vunnit konsumentens intresse. Fasen kan 

liknas vid den klassiska köpbeteendetrappans inledande steg. Vi skulle vilja påstå att mönstret 

praktiskt taget kan appliceras på majoriteten av marknadens alla produkter och alla typer av 

konsumenter, då reklam och marknadsföring bedrivs i enorma mängder på otaliga sätt för alla 

möjliga produkter. Men först då konsumenten känner sig lockad av produkten går denne 
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vidare till nästa steg i processen. Så här långt kan vi alltså dra slutsatsen av att både den 

traditionella resenären och studentresenärer går igenom samma tankeprocesser, givetvis med 

olika fokus och önskningar gällande produkten. 

Den andra delen av grupp A handlar om Pizam och Mansfelds tredje grupp av faktorer; 

perception och erfarenhet. På samma sätt som den traditionella resenären påverkas av tidigare 

erfarenheter angående en viss destination, gör även studentresenären det. Egentligen vill vi 

påstå att denna företeelse liknar en rent allmän bild av konsumentens tankeprocess. Medvetet 

eller omedvetet påverkas vi av negativa uppfattningar, bilder, perceptioner och erfarenheter 

gällande det mesta i vår omgivning. I fall en konsument exempelvis har hört av någon i sin 

referensgrupp att ett visst resmål är obehagligt, kriminellt och hotfyllt kommer denna 

konsument troligen inte att vilja åka dit, även då han eller hon inte själv vet eller har erfarit att 

informationen faktiskt stämmer. Samma sak gäller för restaurangbesök, dagligvaruhandel och 

i stort sett alla typer av produkter och tjänster. Det kan gälla även för tillfällen då olyckor, 

naturkatastrofer, terrorattacker eller liknande har skett. Sannolikheten att en destination som 

drabbats av någonting sådant väljs minskar troligtvis, om än bara för en kort period. Även i 

denna studie ser vi onekligen samma mönster. Respondenterna angav enhetligt att de hade en 

positiv bild av destinationen på grund av antingen en tidigare resa eller vänner och bekanta 

som vistats på orten och talat gott om den.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den här gruppen av faktorer är mer generella 

konkreta och påtagliga och gäller för de flesta konsumenter inom de flesta marknader. Således 

finns alltså ingen markant skillnad mellan den traditionella resenärens och studentresenärens 

konsumentbeteende funnen så här långt av döma från vår undersökning. Detta innebär 

följaktligen att Pizam och Mansfelds teorier hittills är applicerbara även på studenters val av 

destination och lärosäte och såhär långt inte kräver några större väsentliga kompletteringar 

enligt vår mening.  

Beträffande grupp B finns det fortfarande likheter med Pizam och Mansfelds teorier. 

Skillnaden ligger i att flertalet begrepp och aspekter har framkommit under intervjuerna som 

inte nämns i deras befintliga redogörelser för en resenärs val av destination, och verkar 

därmed vara specifika och säregna för just studentresenärer. Grupp B har sin grund i 

individuella preferenser och övriga faktorer. Som Von Friedrich-Grängsjö skriver så har 

destinationens geografiska läge, kulturupplevelser och fritidsaktiviteter betydelse för 

resenären. Destinationens fysiska omgivning och servicens infrastruktur i en kombination 
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utgör resenärens totala upplevda värde och kvalitet (Von Friedrich-Grängsjö, 2001). Vad som 

direkt kan ses som en likhet mellan en traditionell resenärs och en studentresenärs önskningar 

är just det geografiska läget, kulturupplevelserna och fritidsaktiviteterna. I viss mån ser 

trygghetsaspekten och bekvämlighetsaspekten lika ut också, dock betonade respondenterna 

vikten av att kunna röra sig på destinationen. Att det exempelvis är smidigt och tryggt att ta 

sig till och från campus och färdas omkring på destinationen. Anledningen till att det är extra 

viktigt för dessa studenter är att de ofta vistas på platsen under längre perioder, ofta minst ett 

halvår och då känner att bekvämlighet och trygghet är en avgörande förutsättning för att 

studietiden på orten ska kunna upplevas som positiv. Trots att dessa aspekter är viktiga för en 

traditionell utlandsresa, så förstärks behovet av smidig och trygg kommunikation då resenären 

ska vistas på platsen under en längre tid. Destinationens fysiska omgivning och servicens 

infrastruktur som Von Friedrich-Grängsjö skriver om är med andra ord av ytterst betydande 

karaktär i det här läget då även ett långsiktigt perspektiv tillkommer. Vidare beskrev 

respondenterna vikten av kvaliteten på skolan. Brett kursutbud och gott rykte ansåg 

respondenterna var viktigt gällande lärosätet. Denna aspekt berörs i regel inte då en 

traditionell resenär väljer sin utlandsresa och på så sätt är den specifik för just 

studentresenären. En viktig, påfallande och framträdande aspekt är studentresenärens 

utveckling. Utveckling både akademiskt och språkmässigt men framför allt: den personliga 

utvecklingen. Respondenternas betoning av den personliga utvecklingen var tydlig. I hög grad 

kan det tyckas vara den underliggande motivationen till att göra en sådan här typ av resa. 

Precis som Sharpley (2006) är inne på, så är motivationen grunden till att resenären över 

huvudet taget känner en vilja av att åka. Respondenterna förklarade att utmaningen att klara 

sig på egen hand i ett främmande land var en stor del av motiveringen till varför de valde att 

resa. De ansåg att när man väl har klarat av den utmaningen så har man utvecklats enormt 

som person. Att ha varit utomlands och studerat är en merit, ansåg respondenterna och det var 

också en del av det som påverkade dem vid deras val av destination och lärosäte. De 

poängterade att det var bra för framtida arbetsansökningar, och att de även ser bra ut på CV:t i 

övrigt.  

Vad vi kan utläsa av detta är i huvudsak ett nytt perspektiv; det långsiktiga perspektivet. Detta 

perspektiv handlar just om långsiktiga aspekter. Studentresenärer har till skillnad från den 

traditionella resenären ett tydligt perspektiv som rör dennes framtid. Språkutveckling, 

förbättrat CV inför arbetsansökningar, personlig utveckling, personlig utmaning och liknande 

faktorer har visat sig stå i fokus när en student väljer sin destination och sitt lärosäte. Utifrån 
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Pizam och Mansfelds teorier finns det ingen information att utläsa som berör dessa perspektiv 

som studentresenärerna angav. Visserligen har den traditionella resenären troligtvis också 

önskningar om minnen och upplevelser för livet, men dock inte i samma utsträckning. Det rör 

sig inte heller om samma personliga och akademiska utveckling. Till den största delen 

framkom många likheter mellan de båda typerna av resenärer och modellen enligt Pizam och 

Mansfeld är därmed till viss mån användbar även i dessa sammanhang. Dock innebar detta 

långsiktiga perspektiv att modellen inte stämmer helt överens med hur studentresenären 

tänker när denne väljer sin destination och sitt lärosäte. Baserat på dessa resonemang, drar vi 

slutsatsen av att detta nya långsiktiga perspektiv är specifikt för studentresenären. Således vill 

vi också komplettera Pizam och Mansfelds teorier kring en resenärs val av destination med 

detta perspektiv, för att det ska kunna vara applicerbart även på den mindre traditionella 

studentresenären. Nedan visas en överskådlig bild av gruppernas uppdelning, samt hur vi har 

tolkat deras betydelser. 

Grupp A Grupp B 

Externa stimuli och förtroende/perception 

 

 Föreläsningar med före detta utbytesstudenter  

 Påverkan från referensgrupper (word-of-mouth 

marketing) 

 Annonser/reklam 

 Böcker och tidningar 

 TV-program 

 Internetcommunity 

 Djupare kunskaper om landet än lärosätet 

 Positiv perception/uppfattning om staden 

 Inspiration från tidigare resor 

 

 

 

 Generellt konsumentbeteende på de flesta 

marknaderna.  

 Framträdande likheter mellan den traditionella 

resenären och studentresenären 

 Pizam och Mansfelds teorier är till största delen 

applicerbara och inga väsentliga kompletteringar 

fann vi i denna del av undersökningen 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. En sammanfattande bild av analysen 

Individuella preferenser och övriga faktorer 

 

 Språk 

 Hög kvalitet på lärosätet 

 Brett kursutbud 

 Framtida arbetsplats 

 Kombinera nytta med nöje Geografiska läget 

(klimat/storstad) 

 Livsstil, kulturupplevelser 

 Trygghetsaspekt, släkt eller vänner på plats (social 

karaktär) 

 Bekvämlighetsaspekt (fysisk karaktär) 

 Kostnadsmedvetenhet 

 Utmaning och personlig utveckling 

 Campusliv 

 Närhet till fritidsaktiveter 

 Närhet till andra städer, länder 

 Spetsa till utbildningen för att kunna synas i 

mängden vid framtida arbetssökande 

 Ekonomiska aspekter 

 

 

 

 Vissa delar generellt för bägge konsumenter 

 Fanns dock väsentliga skillnader på vissa aspekter 

 Ett nytt perspektiv, det långsiktiga perspektivet, 

framkom och kan användas som komplettering till 

Pizam och Mansfelds teorier 
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6. Slutsats 

 

De senaste tio åren har upp emot trettiotusen svenska elever årligen studerat utomlands. USA 

och Storbritannien är överlägset de största mottagarländerna, men även Australien, Spanien, 

Frankrike och Tyskland har tagit emot många svenska studenter under åren. (Dubbelt så dyrt 

att plugga utomlands, 2008) I dagens läge är det med andra ord vanligt för många svenska 

studenter att åka på utlandsstudier. Forskning har tidigare gjorts för att bland annat kartlägga 

vilka faktorer som påverkar resenärens val av destination, men det har inte gjorts någon 

omfattande forskning kring vad som påverkar en students val av destination och lärosäte. Med 

denna studie ville vi således undersöka huruvida befintliga teorier kring resenärens val av 

destination var applicerbara på den mindre traditionella studentresenären. Vi ville genom vår 

empiriska undersökning identifiera vilka likheter, alternativt vilka skillnader som finns mellan 

dessa två typer av konsumenter och deras beteende och därigenom bidra med kompletterande 

element till Pizam och Mansfelds teorier och utveckla dessa. Förhoppningen är att denna 

studie kan vara användbar för vidare forskning inom ämnet. 

Vår utgångspunkt var att Pizam och Mansfelds teorier med de fyra olika variablerna var 

applicerbar på en studentresenär, men vi trodde även att vissa skillnader skulle kunna utläsas. 

Genom de intervjuer vi gjorde fick vi fram ett resultat som visar på att många faktorer faktiskt 

är samma för både den traditionella resenären och studentresenären. De externa stimuli såsom 

reklam, TV-program, tidningar och så vidare som påverkar en student vid valet studieort 

utomlands är i stort sett samma som påverkar en traditionell resenär som skall välja 

semesterort. Vi kunde med andra ord applicera Pizam och Mansfelds teorier på denna punkt, 

dock kunde vi inte hitta någon märkbar skillnad som skulle kunna tillföra något i vidare 

forskning. Då vi undersökte den tredje variabeln som Pizam och Mansfeld använder i sin teori 

kom vi fram till att det även här är stora likheter mellan den traditionella resenären och 

studentresenären. Bägge påverkas på samma sätt av tidigare erfarenheter. Det handlar mycket 

om en konsuments tankeprocess och hur en konsument påverkas av positiva eller negativa 

uppfattningar om destinationen eller lärosätet. Våra respondenter var av den gemensamma 

åsikten att en positiv bild av en destination eller lärosäte förmodligen leder till att valet av just 

den platsen görs. Återigen kunde vi konstatera att Pizam och Mansfelds variabel om 

perception och förtroende var applicerbar på en studentresenär. Inte heller här kunde en 

märkbar skillnad utläsas. I analysen valde vi sätta dessa två variabler med tillhörande faktorer 

i en grupp som vi kallade grupp A. I den här gruppen kunde vi nästan enbart utläsa likheter 
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mellan den traditionella resenären och vårt studieobjekt studentresenärer. Dessa två punkter är 

dessutom mer eller mindre generella för de flesta typer av marknader och konsumenter. Vi 

påverkas ju som bekant av reklam, marknadsföring och tidigare erfarenheter, attityder och 

värderingar då vi väljer våra produkter. 

Den andra gruppen valde vi att kalla för grupp B och även i den här gruppen kan likheter 

utläsas men det är också här som skillnaderna kommer till känna. Skillnaden ligger i att 

flertalet begrepp och aspekter har framkommit under intervjuerna som inte nämns i deras 

befintliga redogörelser för en resenärs val av destination, och verkar därmed vara specifika 

och säregna för just studentresenärer. Önskemål angående bland annat en destinations 

geografiska läge och utbud av attraktioner får ses som samma hos bägge konsumenter. 

Trygghets- och bekvämlighetsaspekterna är även de likartade. En skillnad som var märkbar 

var att studentresenären hade vissa krav på lärosätets kvalitet, detta återfinns av en naturlig 

orsak inte hos den traditionella resenären. Vad som ytterligare fick ses som en skillnad mellan 

konsumenterna var att en personlig utveckling eller utmaning starkt påverkade studenternas 

val. Vi kunde härmed konstatera att ett nytt perspektiv kan tillföras Pizam och Mansfelds 

teorier. Det handlar om det långsiktiga perspektivet som får en central betydelse i detta 

sammanhang. 

Då en student väljer att åka utomlands för att studera under en tid så finns dennes framtid med 

i beräkningarna i mycket hög grad. Det är mycket mer än bara en semester som ligger till 

grund för att en individ skall ta det beslutet att åka på utlandsstudier. Språkutveckling, 

förbättrat CV inför arbetsansökningar, personlig utveckling, personlig utmaning och liknande 

faktorer har visat sig stå i fokus när en student väljer sin destination och sitt lärosäte. En 

vanlig resenär vill självklart uppleva något som den kan minnas under en lång tid, men inte i 

samma utsträckning och inte riktigt i samma tappning som för en studentresenär. Därmed kan 

vi säga att det långsiktiga perspektivet med fokus på framtiden får ses som specifikt för en 

studentresenär. Detta resonemang finns med andra ord inte med i Pizam och Mansfelds teorier 

och därför kan vi härmed komplettera deras teorier med detta perspektiv och även bidra till 

vidare forskning kring konsumentbeteende inom turism. 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att vår utgångspunkt var ett med verkligheten. Pizam 

och Mansfelds teorier är delvis applicerbara även på studentresenärer men det finns dock 

märkbara skillnader mellan vad som påverkar en traditionell resenär och en studentresenär. 

Till ytan kan faktorerna verka de samma för bägge konsumenter, men gräver man djupare så 
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blir ett nytt perspektiv aktuellt. Det långsiktiga tänkandet som en studentresenär har med sig 

redan från början av processen är det som är den klart märkbara skillnaden mellan 

konsumenterna och deras beteenden. Sol, stränder, bra bibliotek och liknande faktorer har 

alltså betydelse vid valet av studieort dock inte i lika stor omfattning som det långsiktiga 

perspektivet.  
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