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Syfte och forskningsfråga: Syftet med studien är att undersöka varför kinesiska
studenter väljer att studera på universitetsnivå i Sverige.
Med detta syfte i åtanke formulerades följande forskningsfrågor:
1. Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters beslut att studera utomlands?
2. Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters jämförelse av olika
studiedestinationer?
3. Hur spelar dessa faktorer in vid beslutet att studera i Sverige?

Metod: Metodvalet för denna uppsats är av kvalitativ karaktär och forskningsansatsen
är deduktiv. Den empiriska datan bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med
kinesiska studenter som valt studera i Sverige under minst sex månader. Empiri till
uppsatsens förstudie består av tre semistrukturerade samtal med personal från
Linnéuniversitetet, som har en relevant koppling till det valda ämnet.

Slutsats: Kinesiska studenter påverkas starkt av rekommendationer och råd från
alumner med erfarenhet av att studera i Sverige. Studien ger indikationer på att råd och
rekommendationer från sociala länkar med egna erfarenheter har en stark inverkan på
beslutet vid köp av en högengagemangstjänst i en kultur med en hög grad av Hofstedes
kulturella dimensioner: kollektivism och osäkerhetsundvikande.

Nyckelord: Chinese students, Decision- making process, Push- factors, Pull- factors,
Country image
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Abstract
Purpose and research question: The aim of the thesis is to examine why Chinese
students choose Sweden as a destination for studies abroad.

With the above stated purpose in mind, the research questions are as follow:
1. What factors influence Chinese students’ decision- making of studying abroad?
2. What factors influence Chinese students comparison between different study
destinations?
3. How do these factors affect the decision to study in Sweden?

Method: The study is based in a qualitative research method. The empirical data is
collected through a pilot study with three semi-structured interviews with staff from
Linnaeus University and a study with eight semi- structured interviews with Chinese
students that currently are studying in Sweden or have studied in Sweden.

Conclusion: Chinese students are highly affected by recommendations from alumni
with experience from studying in Sweden. The result of the study indicate the
importance of advice and recommendations from social links with similar experiences
in the decision making when buying a high-involvement service in a culuture with a
high degree of Hofstedeés cultural dimensions: collectivism and uncertainty avoidance.

Keywords: Chinese students, Decision- making process, Push- factors, Pull- factors,
Country image
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1 Inledning
I detta avsnitt kommer läsaren få en överblick av det valda problemområdet. Kapitlet
kommer även ta upp och presentera syftet med uppsatsen samt de forskningsfrågor som
ligger till grund för studien. Avslutningsvis presenteras definitioner av använda termer.

1.1 Bakgrund
I den globala värld som vi lever i idag blir internationalisering alltmer viktigt för att
organisationer ska behålla sin konkurrenskraft (Tillväxtverket, 2016). Honeycutt och
Ford (1995) beskriver att internationalisering innebär att organisationer överför sina
marknadsföringsaktiviteter och försäljning till andra länder. Detta innebär både nya
möjligheter och utmaningar. Honeycutt och Ford (1995) beskriver bland annat hur
internationaliseringen bidrar till att framtagandet av marknadsföringsstrategier i nya
delar av världen blir mer komplext. Det kan vara svårare att förstå sig på ett
kundsegments beteende på nya marknader och att förstå sin kund är något som
Grönroos (1994) och Kotler (1992) beskriver är viktigt vid framtagandet av en
marknadsföringsstrategi.

Enligt Solomon (2014) är det av central betydelse att förstå kundens beslutsprocess, för
att i förlängning kunna förstå kunden och hur denne agerar. Solomon (2014) skriver att
kundens beslutsprocess tar sin början med att kunden söker en lösning på ett problem,
vilket benämns som problemidentifieringsstadiet. Författaren förklarar att därefter går
kunden igenom följande fyra steg: informationssök, jämförelse av alternativ, beslut och
utvärdering.

Även kultur är en viktig variabel som påverkar individers sätt att fatta beslut (Yates och
de Oliveira, 2016). Marknadsförare som inte tar hänsyn till kulturens påverkan i
beslutsprocessen kommer inte att vara framgångsrika på internationella marknader
(Honeycutt och Ford, 1995). Honeycutt och Ford, (1995) beskriver att det är viktigt att
förstå den nya marknaden som organisationen ska träda in på. Författarna lyfter fram att
marknadsförare måste ta hänsyn till den nya kulturen och hur den påverkar för att inte
misslyckas med sina aktiviteter.

Att organisationer påverkas av internationaliseringen och måste ta hänsyn till andra
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kulturer för att vara framgångsrika på internationella marknader syns inte minst bland
universitet och högskolor. Den gränsöverskridande studentrekryteringen har haft en
snabb tillväxt under de senaste åren (Ghazarian, 2016). I och med globaliseringen har
utbildning utomlands blivit attraktivt för studenter runt om i världen (Yang, Sing och
Ping, 2013). Kaplan och Pucciarelli (2016) förklarar att universitet och högskolor idag
är en del av en ständigt föränderlig och global marknad. Gibbs (2006) skriver att
institutioner för högre utbildning i allt större utsträckning identifierar sig själva som
aktörer på såväl internationella som nationella marknader. Författaren fortsätter med att
beskriva att när utbildning ses som en tjänst på en marknad, fungerar universitet som
producerande enheter, där studenter blir universitetets kunder. Ghazarian (2016)
beskriver att i dagens samhälle med återhållsamma budgetar, där institutioner för högre
utbildning erhåller mindre statligt stöd, blir internationella studenter en viktig
inkomstkälla, vilket stödjs av Ross och Grace (2012) som belyser att utbildning är
Australiens största tjänsteexport. Det växande antalet studenter som söker sig utomlands
för högre utbildning och det ökande antalet länder som erbjuder utbildning för
internationella studenter leder till att en förståelse för internationella studenters behov
blir allt viktigare (Cubillo, Sánchez, och Cerviño, 2006).

1.2 Problematisering
Med hänsyn till det som framgår i bakgrunden kan det konstateras att konkurrensen
mellan olika länder och deras lärosäten ökar gällande den internationella
studentrekryteringen. Därmed är det viktigt för dessa att förstå sin kund.

Enligt Solomon (2014) kan stegen i beslutsprocessen variera beroende på olika
variabler, som exempelvis kundsegment och om tjänsten är en låg- eller
högengagemangstjänst. Enligt Lin (2013) definieras varor och tjänster med ett högt
kundengagemang som något en kund lägger ner mycket tid och energi på gällande
jämförelsen mellan olika alternativ. Beslutet blir således mer komplext och Lin (2013)
förklarar vidare att vid ett högt kundengagemang är varan eller tjänsten oftast dyrare
och genererar ett högre värde för kunden. Cubillo et al. (2006) beskriver att då en
student väljer att studera utomlands, betalar hen både för utbildning och ett antal tjänster
kring denna, vilket gör beslutsprocessen komplex (Cubillo et al., 2006). Därmed liknas
utbildning vid en högengagemangstjänst i denna studie.
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Yates och de Oliveira (2016) beskriver att teorin om kultur och beslutsfattande försöker
förklara på vilket sätt individer från olika kulturer har en tendens till att fatta olika
beslut. Hofstede (1983) beskriver att kultur är en del av den betingning som delas med
individer från samma, region, grupp eller nation. Intresset för kulturens inverkan på
konsumtion och marknadsföring har ökat under de senaste åren och Hofstedes
kulturdimensionsteori är en praktisk och enkel väg för att integrera kulturaspekten i
marknadsföringsstudier (Soares, Farhangmehr & Shoham, 2007).

Internationella studenter är en viktig inkomstkälla för lärosäten inom högre utbildning
(Hegarty, 2014) och för att vara ett attraktivt lärosäte för internationella studenter är det
viktigt att förstå vad studenterna vill få ut av sin utbildning utomlands (Cubillo et al.,
2006). Ökade kostnader för utbildning är en av faktorerna som idag bidrar till att
studenter ser sig själva mer som kunder (Guilbault, 2016) och därmed blir det viktigt att
förstå beslutsprocessen i val av högre utbildning ur ett kundperspektiv (Whitehead,
Raffan, och Deaney, 2006).

Ross och Grace (2012) påpekar i sin artikel att det är förvånande hur lite som är
utforskat kring internationell studentrekrytering, trots att det är en stor industri. Genom
att bättre förstå bakomliggande faktorer i den internationella studentens beslutsprocess
kan

institutionen

utveckla

ett

effektivt

marknadsföringsprogram,

där

marknadsföringsstrategier kan riktas mot de faktorer som har en positiv inverkan på
studentens beslut (Farjam och Hongyi, 2015; Eder, Smith och Pitts, 2010).

Tidigare forskning har studerat push- och pull- faktorer som inverkar på den
internationella studentens beslutprocess (Albatch, 2004; Bourke, 2000; Ghazarian,
2016; Kim, Jogaratnam och Noh, 2006; Mazzarol och Soutar, 2002; Eder et al., 2010;
Yang, 2007). Ghazarian (2016) menar att internationella studenter som väljer att åka
utomlands för att studera inte nödvändigtvis har en mer positiv bild av det valda landet
än andra potentiella studiedestinationer. Författaren beskriver att push- och pullfaktorer som inte kan relateras till uppfattningen av värdlandet är viktigare i den
internationella studentens beslut. Ghazarian (2016) och Farjam och Hongyi (2015)
föreslår att mer forskning bör genomföras på processen vid val av studiedestination och
betydelsen av de faktorer som spelat in bland internationella studenter.

3

1.2.1 Landsspecifikt undersökningsområde
Ostasien har länge varit en viktig region för studentrekrytering och Kina har ett stort
antal utresande studenter (Ghazarian, 2016). I Kina grundas efterfrågan på internationell
utbildning bland annat i en hög konkurrens om platserna vid inrikes lärosäten
(Ghazarian, 2016). Wang (2007) beskriver Kina som ett land där utbildning står högt i
kurs och utbildningens värde är djupt rotad i den kinesiska traditionen och kulturen.

Även om tillgängligheten till utbildningsplatser i Kina har ökat under den senaste tiden
finns det ett elitistiskt tänk i landet som gynnar de studenter som har möjlighet att
studera vid de mest prestigefyllda universiteten (Zha, 2011). Spinks och Wong (2010)
förklarar att den kinesiska regeringen har investerat i de inhemska toppuniversiteten för
att dessa ska uppnå en internationell konkurrenskraft. Detta har i sin tur resulterat i att
de bäst presterande studenterna från Kina tenderar att stanna kvar i landet för att studera
vid de högst rankade universiteten (Spinks och Wong, 2010). Även Hegarty (2014)
skriver om det här fenomenet och menar att Kina gör en allt större satsning på att
behålla sina högst presterande studenter inom landets gränser. En senare publikation av
Falcone (2017) poängterar att det sker en förbättring av kvalitén på utbildningen i
asiatiska länder, vilket leder till att föräldrar i Asien idag ställer sig frågande till värdet
av att skicka iväg sina barn utomlands för att studera.

Sveriges införde år 2011 studieavgifter för utländska studenter vilket innebar en
minskning av antalet inresande internationella studenter (SCB, 2016). Detta i
kombination med att kvalitén på utbildningar stiger i Asien (Hegarty, 2014; Falcone,
2017) förde oss in på frågan hur attraktivt Sverige är som värdland för asiatiska
studenter,

Med utgångspunkt i beslutsprocessen vill vi undersöka den kinesiska students väg till
att bestämma sig för att studera i Sverige. Extra fokus kommer att läggas på vilka
faktorer som motiverar studenten att söka sig utomlands och vilka faktorer som spelar in
vid jämförelsen av olika alternativ.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka varför kinesiska studenter väljer att studera på
universitetsnivå i Sverige.

1.4 Forskningsfrågor
1.Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters beslut att studera utomlands?
2. Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters jämförelse av olika studiedestinationer?
3. Hur spelar dessa faktorer in vid beslutet att studera i Sverige?

1.5 Definition av termer
Studien kommer att referera till studenter som kunder, universitet som tjänsteföretag
och utbildning som en tjänst, i enlighet med Gibbs (2006) framställning.

Ett begrepp som är centralt för denna studie är beslutsprocessen och studien följer
Solomons (2014) definition, vilken består av fem centrala steg som en kund går igenom
när ett beslut kring köp ska tas.

Push- faktorer definieras i denna studie i enlighet med Kim et al. (2006), som
beskriver att push- faktorer påverkar individens behov av att resa utomlands och svarar
på frågan huruvida individen ska åka utomlands.

Pull- faktorer definieras i denna studie i enlighet med Kim et al. (2006), som beskriver
att

pull-

faktorer

påverkar

individens

val

mellan

vart

hen

ska

resa.

och svarar på frågan vart individen väljer att åka.

Benämning av universitet, högskola samt institution för högre utbildning
förekommer genomgående i uppsatsen och trots att olika definitioner av dessa termer
förekommer, väljer vi som författare att använda betäckningarna synonymt i denna
studie som studier på eftergymnmasial nivå.
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2 Metod
Följande avsnitt syftar till att förklara vilka tillvägagångssätt som använts i
genomförandet av studien. Här förklaras vad som har gjorts och hur det har
genomförts. Även motiven bakom val av metoder, bland annat undersökningsmetod,
ansats, datainsamling och forskningsprocess kommer att motiveras här.

2.1 Undersökningsmetod
Tillvägagångssättet för undersökningen är av kvalitativ karaktär. Kvalitativa
undersökningsmetoder skildrar personers bilder av verkligheten och är i hög grad
beskrivande och beskriver processer då den fokuserar på faktorer som utvecklas över tid
(Gephart och Rynes, 2004). Den kvalitativa forskningen försöker förstå fenomenet ur ett
perspektiv från de som ingår i studiens urvalsgrupp (Pratt, 2009) och handlar om sådant
som att förstå vem som sade vad till vem, när hur och varför (Gephart och Rynes,
2004).

Bryman

och

Bell

(2015)

hänvisar

till

kvalitativ

metod

som

en

undersökningsstrategi som betonar ord och yttranden, snarare än analys av data. Det
kvalitativa angreppssättet fokuserar på kvalité och urval för att förstå orsakerna till ett
visst beteende och använder sig ofta av djupgående intervjuer för att greppa de
underliggande motiven. Angreppssättet skiljer sig mot kvantitativa forskningsmetoder,
vilka istället fokuserar på insamling av stora mängder data (Kothari, 2004).
Tillvägagångssättet svarar snarare på frågan “hur” än på “hur många” (Pratt, 2009).

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka varför kinesiska studenter väljer att
studera på universitetsnivå i Sverige och därmed skapa en bättre förståelse för kinesiska
studenters beslutsprocess och de specifika faktorer som spelar in vid val av universitet
och värdland blir det kvalitativa angreppssättet relevant. Gephart och Rynes (2004)
förklarar att kvalitativ forskning kan ge en tät och detaljerad beskrivning av ett fenomen
i ett verkligt sammanhang och därmed leda till en bättre förståelse av sociala processer,
mänskliga interaktioner och framhäva bakomliggande orsaker till ett visst fenomen.
Genom det kvalitativa tillvägagångssättet har vi en förhoppning om att skapa en bättre
förståelse för hur faktorer spelar in i de kinesiska studenternas beslutsprocess.

2.2 Forskningsansats
Det finns generellt två förhållningssätt som kan leda till förvärv av ny kunskap: induktiv
och deduktiv ansats (Hyde, 2000). Hyde (2000) beskriver att induktiv ansats tar sin
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början med observationer av ett specifikt fall, vilket följs av analys av information och
sedan går det att hitta generaliseringar och dra slutsatser. Vidare förklaras att den
deduktiva ansatsen till skillnad från den induktiva börjar med generaliseringar och
försöker se om dessa kan tillämpas på ett specifikt fall. Deduktiv ansats utgår från att
utveckla teser från befintlig teori som sedan testas i verkligheten, medan induktiv ansats
istället tar fram nya teorier utifrån insamlad data (Dubois och Gadde, 2002). Enligt
Bryman och Bell (2015) är den deduktiva ansatsen den mest vanliga ansatsen som
används för att studera sambandet mellan teori och empiri. Med teori som utgångspunkt
samlas empiriskt material in och därefter dras slutsatser. Förenklat innebär detta att
empirisk data samlas in för att testa om verkligheten stämmer överens med det som
hävdas i teorin (Bryman och Bell, 2015). Vidare skriver Bryman och Bell (2015) att i
den deduktiva ansatsen står sambandet mellan teori och hypotes i fokus, och att
ansatsen därmed är mer objektiv till skillnad mot den induktiva som, enligt författarna,
är subjektiv. Då vår studie har utgångspunkt i redan befintliga teorier, vilka sedan har
jämförts med insamlad empiri är forskningsansatsen för denna studie deduktiv. Denna
studies datainsamling har anknytning till den teoretiska referensramen, dock har de
delar i den teoretiska referensramen som i efterhand inte har ansetts som relevanta tagits
bort, justerats och i viss grad ersatts av relevant teori.

2.3 Datainsamling
2.3.1 Strategiskt urval
Att samla in data från ett strategiskt urval är ett ofrånkomligt moment i de flesta
undersökningar och är därmed ett viktigt steg i varje studie (Bryman och Bell, 2015). I
kvalitativ forskning har urvalet en stark påverkan på slutresultatet av studien (Coyne,
1997). Devers och Frankel (2000) beskriver att kvalitativ forskning oftast har ett mer
strategiskt förhållningssätt än kvantitativ forskning där urvalet är mer slumpmässigt.
Det är därför viktigt med en god urvalsstrategi och förståelse för vad insamlad data ska
användas till för att komma fram till en trovärdig studie.

Den typ av urval som används i den här studien är ändamålsenligt urval, vilket beskrivs
av Bryman och Bell (2015) som ett urval där respondenterna väljs ut på ett strategiskt
sätt så att urvalet består av respondenter som är relevanta för forskningsfrågan.
Ändamålsenligt urval definieras av att urvalet är insamlat med hänsyn till studiens syfte,
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vilket gör att forskningsfrågan får ett relevant svar och att syftet med undersökningen
uppfylls.

Populationen i studien består av kineser och det strategiska urvalet utgörs av studenter
som valt att studera vid ett universitet i Sverige under en tidsperiod av sex månader eller
längre. Vilken typ av utbildning, det vill säga fristående kurser eller hela program, har
inte tagits hänsyn till mer än att studierna inte ska ha skett på distans. Inte heller
ämnesval har varit en del av kriterierna för att medverka i intervjuerna. Urvalet har inte
reducerats till en specifik utbildningsnivå, utan studenter vid såväl grundnivå som
avancerad nivå har medverkat i intervjuerna. Studien har heller ej tagit hänsyn till ett
mer specifikt geografiskt urval än till Fastlandskina, till vilket de utomstående
områdena Hongkong och Macao utesluts. Nedan följer urvalsramen för studien, där
medverkande respondenter listas.

Respondent Universitet som

Lei

Utbildningsnivå Pågående

studenten

eller

studerat eller

avslutad

studerar vid

utbildning

Blekinge

Antal minuter
per intervju

Masternivå

Pågående

57

Kandidatnivå

Avslutad

30

Qiáo

Linnéuniversitetet Kandidatnivå

Pågående

33

Chang

Linnéuniversitetet Masternivå

Avslutad

39

Sūn

Linnéuniversitetet Masternivå

Pågående

47

Wen

Jönköping

Kandidatnivå

Pågågende

42

Kandidatnivå

Avslutad

29

Pågående

52

Tekniska
Högskola
Feng

Jönköping
International
Business School

International
Business School
Guō

Stockholms
Universitet

Mèng

Linnéuniversitetet Masternivå
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För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna med våra huvudrespondenter, valde
vi även att genomföra en förstudie. I förstudien, där anställda vid Linnéuniversitet
medverkar, förklaras det hur svenska institutioner för högre utbildning arbetar med
studentrekrytering i Kina, vilket bidrog till en förförståelse kring ämnet.

Respondent

Befattning vid Linnéuniversitetet

Antal minuter per
intervju

Henrik Edlund

Kommunikatör, arbetar på plats i

59

Shanghai, verksam inom
studentrekrytering i Kina och andra
delar av Asien.
Charlotte Skoglund

Avdelningen för externa relationer

57

med avtal mot Asien, har kontakt
med universitets etablerade
lärosäteskontakter.
Stefan Haglund

Kommunikationsavdelningen,

34

arbetar med samordning av den
internationella studentrekryteringen
mot alla regioner.

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer med kinesiska studenter
Bryman och Bell (2015) argumenterar för att intervjuer är den mest brukliga metoden
för att samla in empiri när studien är kvalitativ. Intervjuer kan vara mer eller mindre
strukturerade (Bryman och Bell, 2015) och till den här studien valdes den
semistrukturerade

intervjuformen

eftersom

den

ansågs

mest

tillämpningsbar.

Semistrukturerade intervjuer är en typ av intervjuform där mer öppna frågor samt
spontana följdfrågor tillåts, till skillnad från de helt strukturerade intervjuerna där
frågorna är förutbestämda och mer precisa (Bryman och Bell, 2015). Detta medför att
respondenterna får möjlighet till att göra fria associationer och att svarsresultaten blir
mer subjektiva och personliga (DiCicco-Bloom och Crabtree, 2006). Bryman och Bell
(2015) menar att det som gör insamlandet av intervjuer till en attraktiv metod är
flexibiliteten som hör till. Flexibiliteten medför dock höga krav på den som utför
intervjun, då tolkningsutrymmet blir större om respondenten är tillåten att sväva ut i

9

sina svar (Gillham, 2008). Det är därför av största vikt att den som utför intervjun
förstår respondenten och dennes svar (Malterud, 2014).

I vår studie lämpar sig denna typ av intervjuform bäst eftersom respondenternas svar är
personliga och i vissa fall kan det krävas att respondenten förklarar sitt svar ytterligare
för att den data som samlas in ska bli korrekt och trovärdig. Genom att låta
respondenterna få fria associationsmöjligheter till frågorna, blir de inte begränsade i sina
svar. Istället får de möjlighet till att utveckla dessa, vilket kan ge vår studie mer relevant
data.

Då urvalet av kinesiska studenter bestod av både alumner som återvänt till Kina och
studenter som för tillfället studerar vid olika universitet runt om i Sverige, utfördes
majoriteten av vår intervjuer över telefon och Skype. Under dessa intervjuer kunde
hänsyn ej tas till respondentens kroppsspråk, men däremot gick det utmärkt att ställa
följdfrågor och ta hänsyn till respondentens tonfall. Denna typ av intervju utfördes i ett
tyst rum och med tekniska hjälpmedel, som en mobiltelefon med inkopplad högtalare
för bättre ljudkvalité, samt ytterligare en mobiltelefon för att spela in samtalet. Att spela
in samtalet skapade möjligheten att återigen lyssna på intervjun och ta fram direkta citat
som var relevanta för studien. Omständigheter som att befinna sig i ett tyst rum, samt att
i förtid undersöka internetuppkopplingens kvalité, skapade bättre förutsättningar för
intervjuerna. Intervjuerna samlades in under fem dagars följd. Att utföra intervjuerna i
följd utan längre mellanrum, upplevde vi medförde att intervjuerna blev mer likartade
och att empirin därmed mer blev mer tillförlitlig.

Två av våra intervjuer med kinesiska studenter utfördes dock med respondent och
intervjuare i samma rum. Den första intervjun tog plats i ett tyst fikarum i en av
Linnéuniversitetets lokaler och den andra i ett café. Vid båda intervjutillfällena gavs
respondenterna god tid och inga speciella tidsramar sattes upp. Istället kunde intervjun
pågå tills de svar som samlats in var relevanta och gav en god uppfattning kring de
faktorer som påverkat studentens beslut att studera i Sverige. Miljön i fikarummet var
lugn och få eller inga störande moment kunde uppfattas. På Caféet valdes ett tomt rum
för att intervjun skulle kunna genomföras så ostört som möjligt. Dock fanns det vissa
störande moment i form av cafébesökare som pratade och som gick igenom rummet där
vi befann oss.
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Samtliga intervjuer skedde på premissen att studenterna tilläts vara anonyma vid
presentation av resultat i denna studie. Tillåtelse gavs även till att publicera direktcitat,
dock anonymt. Respondenterna fick även tillgång till frågorna minst 24 timmar innan
intervjun ägde rum. Detta medförde att respondenterna kunde förbereda sina svar och
tänka igenom vad de ville säga under intervjutillfället. För att skapa möjligheten att gå
tillbaka till respondenternas svar, spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas.
Merriam och Tisdell (2016) beskriver att transkribera inspelade intervjuer ökar
möjligheterna till att ta fram en bra analys eftersom detta gör författarna mer bekanta
med empirin.
2.3.3 Semistrukturerade intervjuer med personal från Linnéuniveritet
Även intervjuerna med personal från Linnéuniversitetet hade delvis förberedda frågor
och tillät följdfrågor samt frågor utanför frågeformuläret. Samtliga intervjuer fördes
över Skype. Under dessa intervjuer fick respondenterna inte tillgång till frågorna i
förtid. Detta för att dessa intervjuer föreföll mer som samtal och gav en djupare
förståelse för hur Linnéuniversitetet specifikt, och svenska institutioner för högre
utbildning generellt, arbetar med rekrytering av kinesiska studenter. Denna förstudie
bidrog även till en bättre insikt kring hur kinesiska studenter resonerar och hur kultur
och andra faktorer kan komma att påverka beslutsprocessen. Även dessa intervjuer
transkriberades och sattes sedan ihop till uppsatsens förstudie. Sammanställningen av
förstudien skickades sedan tillbaks till dessa tre respondenter. Detta gjordes för att
säkerställa den återgivna informationen.
2.3.4 Operationalisering och intervjuguide
Att operationalisera innebär att teoretiska föreställningar i form av begrepp och
modeller överförs till empiriska observationer (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014).
Enligt Krohn Solvang och Magne Holme (1996) tar operationaliseringen sin
utgångspunkt i den teori som tillämpats. Vidare bör begreppen som används preciseras
och i största mån ges en entydig innebörd. Författarna menar att ju mer entydiga
begreppen är, desto mer precisa blir svaren. Länken mellan teori och empiri utgörs i det
här fallet av intervjufrågorna till respondenterna. Frågorna skapades med utgångspunkt i
teorin och i bilaga A kan läsaren ta del av vilken teori som hör till respektive fråga.

Malterud (2014) beskriver intervjuprocessen med att det först skapas en intervjuguide,
där frågor med mål och mening relaterade till studiens syfte tas fram. Vidare beskriver
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författaren att intervjuguiden fungerar som en minneslista och är inte ett detaljerat
dokument som ska följas slaviskt. Enligt Bryman och Bell (2015) kan frågornas
ordningsföljd variera mellan de olika intervjutillfällena och frågor kan ställas under
intervjutillfället som från början inte ingick i intervjuguiden. Intervjuguiden ska dock
innehålla nyckelord som ska påminna intervjuaren om de teman som ska beröras av den
insamlade empirin (Malterud, 2014).

I intervjuguiden till denna studie är de 22 frågorna strukturerade utefter de olika stegen i
beslutsprocessen. De är formulerade som öppna frågor, vilket medför att respondenterna
inte ska kunna svara endast ja eller nej. Jacob och Furgerson (2012) skriver att öppna
frågor medför att respondenten kommer svara mer utförligt och säga saker som annars
inte hade kommit på tal, men som kan vara väsentliga för studien. De menar även att
alltför detaljerade frågor kan skada flytet i intervjun.

Frågorna i intervjuguiden har avsiktligt utformats övergripande. Detta medför att mer
detaljerade följdfrågor som är anpassade utefter varje intervjutillfälle och situation
behövde ställas. Som tidigare nämnts har studien en deduktiv ansats, vilket innebär att
frågorna är utformade för att pröva teorin och se om empirin och teorin
överensstämmer. Därför är intervjuguiden utformad med källhänvisningar till varje
fråga som kan ledsaga läsaren till vilken teori som frågan berör.
2.3.5 Etiska aspekter
Vid insamlande av empiri genom intervjuer finns det flera etiska aspekter att ta hänsyn
till. Krohn Solvang och Magne Holme (1996) betonar att respekt för medmänniskor är
en grundläggande utgångspunkt i forskningspraxis. Den som intervjuas ska enligt
författarna kunna känna sig trygg i sammanhanget och tydligt i förväg informeras om
struktur och databearbetning. De kinesiska respondenterna fick tillgång till
intervjufrågorna i förväg. Detta medförde att dessa gavs möjlighet till att opponera sig
mot frågor som de eventuellt inte ville svara på, vilket dock aldrig blev ett aktuellt
problem. Att respondenterna är välinformerade och således inte deltar under falska
premisser är mycket viktigt (Krohn Solvan och Magne Holme, 1996). När intervjuerna
med personal från Linnéuniversitetet utfördes fick dessa inte tillgång till frågorna i
förväg. Detta eftersom dessa intervjuer var mindre strukturerade och kan jämföras med
ett informativt samtal. Samtliga respondenter fick dock ta ställning till och godkänna att
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vi spelade in samtalen och publicerade citat. De kinesiska respondenterna tillät även att
studien omnämner personligare uppgifter, som vid vilket universitet de studerar eller
har studerat vid samt nivån för deras utbildning.

2.4 Forskningsprocessen
2.4.1 Arbetets gång
Forskningsprocesser tar sin början med ett ämnesval, vilket följs av förundersökningar
som kan leda fram till en eller flera forskningsfrågor samt ett syfte med själva studien
(Jacob och Furgerson, 2012). Vid val av ämne till denna studie behövde hänsyn tas till
att båda företagsekonomiska inriktningarna marknadsföring och internationella affärer
representerades. Valet föll därför på att undersöka internationella studenters
beslutsprocess gällande värdland för sina studier. Att undersöka de faktorer som
påverkar kinesiska studenters beslut att studera i Sverige är ett relevant ämne, med
hänvisning till vår bakgrund. Kina är ett land med hög ekonomisk tillväxt och som har
en stor befolkning med en tillhörande kultur som på många sätt skiljer sig från den
svenska. Detta i kombination med att det verkar finnas en trend bland studenter från
Kina att bege sig utanför landets egna gränser för att studera gjorde ämnet särskilt
intressant. Då svenska universitet vill främja internationella kontakter, bland annat
genom externa utbyten av studenter, blir studiens syfte att undersöka varför kinesiska
studenter väljer att studera på universitetsnivå i Sverige högst relevant. Ovan nämnda
syfte följs av tre forskningsfrågor. De första två efterfrågar faktorer som påverkar
kinesiska studenter och den tredje ska bidra med en förklaring till hur dessa faktorer
påverkar den kinesiska studentens beslut att studera i Sverige.

Ämnesvalet för studien har intresserat såväl universitet som kinesiska studenter och den
empiriska datainsamlingen har kunnat ske enkelt och med god respons. Intervjuer
samlades in i så pass stor utsträckning att mer generella mönster kunde skapas. I
kvalitativ forskning finns det inget särskilt antal intervjuer eller observationer som
behöver genomföras för att studien ska vara trovärdig, det tillräckliga antalet intervjuer
beror på forskningsfrågan och är uppnått då den är möjlig att besvara (Pratt, 2009). Den
teoretiska datan har tillgodosetts genom vetenskapliga artiklar. I analysen jämfördes
teori med empiri och tolkningar gjordes, med inspiration från tolkningsläran
hermeneutiken.
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2.4.2 Tolkning av svar -Hermeneutik
Kvalitativa studier kan aldrig till fullo vara objektiva, utan subjektiva bedömningar av
den insamlade empirin färgar tolkningen (Bryman och Bell, 2015). Då studien är av
kvalitativ karaktär existerar problemet att respondenternas svar kan tolkas olika
beroende på vem som gör tolkningen. Hermeneutiken är en typ av tolkningslära som
används för att förstå grundbetingelserna i den mänskliga existensen och appliceras ofta
på kvalitativa studier (Davidsson och Patel, 2011). Då den här studien syftar till att
bättre förstå kinesiska studenters vilja och handlingar gällande sitt beslut att studera
utomlands, är hermeneutik den typ av tolkningsmetod som tillämpats.

Att tillämpa hermeneutik vid tolkning av det empiriska materialet innebär att forskaren
subjektivt närmar sig forskningsobjektet och att forskaren utgår från sin egen förståelse,
känslor, intryck och kunskap (Davidsson och Patel, 2011). Vidare beskriver Davidsson
och Patel (2011) processen som att forskaren noggrant går igenom den insamlade
empirin, först som en helhet för att skapa en övergripande förståelse för att sedan gå
igenom varje del var för sig. I hermeneutiken ställer forskaren helheten i relation till
delarna, och pendlar mellan delar och helhet för att få en så pass fullständig förståelse
som möjligt (Davidsson och Patel, 2011). Helheten i den här studien bestod av att se
intervjuerna ur ett makroperspektiv och försöka få fram generella mönster i de kinesiska
studenternas svar samt se hur pass väl de generella svaren överensstämmer med teorin.
Intervjuerna har även lästs igenom som enskilda delar, för att bättre förstå en individs
personliga preferenser gällande faktorer kring beslutet att studera i Sverige.
2.4.3 Vetenskapliga kriterier
När teoretiska begrepp och modeller överförs till empiriska observationer uppstår två
viktiga begrepp; validitet och reliabilitet (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2014). Dessa
två olika mätvärden bör appliceras på varje studie för att försäkra kvalitén. (Eriksson
och Wiedersheim-Paul 2014, 2014).

Validitet
Eriksson och Wiedersheim- Paul (2014) beskriver validitet som ett mätinstruments
förmåga att mäta det som avses att mätas och tillskriver validitet som det absolut
viktigaste kravet vid operationaliseringen. Detta för att om mätinstrumentet inte mäter
det som ska mätas, blir studien felaktig.

14

Vidare skriver författarna att det är viktigt att skilja på två olika typer av validitet,
nämligen inre validitet och yttre validitet. Med den inre validiteten avser Eriksson och
Weidersheim- Paul (2014) överensstämmelsen mellan begrepp och de operationella
definitionerna av dessa. Vidare menar samma författare att den yttre validiteten syftar
på överensstämmelsen mellan verkligheten och mätvärdet vid operationalisering.

I opperationaliseringen av teorin togs relevanta intervjufrågor fram för att säkerställa att
dessa skulle ge svar på de teoretiska begrepp som studien undersökte. Därefter gjordes
ett strategiskt urval för säkerställa relevansen av datainsamlingen.

Reliabilitet
Enligt Eriksson och Weidersheim- Paul (2014) kan reliabilitet förklaras som att
mätinstrumentet är tillförlitligt och ger stabila och återkommande utslag. Begreppet
reliabilitet kan sägas höra samman med pålitlighet och syftar till att förklara huruvida
resultatet från en undersökning blir densamma om undersökningen skulle genomföras
på nytt (Bryman och Bell, 2015). Vidare skriver Eriksson och Weidersheim- Paul
(2014) att hög reliabilitet innebär att den metod som tillämpas ska vara oberoende av de
som utför undersökningen. De menar även att de undersökta enheterna ska vara så
oberoende som möjligt, om en mer generaliserande undersökning önskas. Det
oberoende angreppssättet kan skapa problem vid kvalitativa studier, då tolkningen oftast
riskerar att bli subjektiv (Eriksson och Weidersheim- Paul, 2014).

I denna studie är risken för ett sådant problem påtaglig, då samtliga intervjuer genomgår
subjektiva tolkningar som är beroende av författarnas egna uppfattning gällande svaren.
Den insamlade datan har tolkats tillsammans, under diskussion mellan studiens båda
författare. Således finns risken att en upprepning av studien möjligtvis inte kommer ge
identiska tolkningar och i förlängning, resultat.

Stabilitet
Stabilitet besvarar frågan om huruvida studiens resultat förändras över en längre tid
(Bryman och Bell, 2015). Om resultaten förblir oförändrade kan studien sägas vara
stabil. Då denna studie undersöker faktorer som påverkar beslut bland ett specifikt
segment, finns risken att stabiliteten kan komma att ifrågasättas. Detta för att yttre

15

element i form bland annat politiska åtgärder samt utbyten av värderingar och kulturer
kan komma att påverka vad studenter från Kina anser är viktigt vid val av utbildning
och vad de har möjlighet till att välja. Därför är det svårt att säkert bedöma graden av
stabilitet vid denna studie och om resultatet kommer att förbli relevant över en längre
tid.

2.5 Metodkritik
Som nämnt ovan blir en kvalitativ studie inte tillfullo objektiv (Erikson och
Weiderheim- Paul, 2014.) Resultatet kan påverkas av den personliga tolkningen och
kvalitativ undersökning kan vara alltför subjektiv. (Bryman och Bell, 2015) Författarna
till denna studie har både utfört intervjuerna och tolkat svaren på frågorna, vilket medför
en risk för att resultatet blir en subjektiv tolkning.

Det finns även risker för att kulturskillnader har lett till att resultatet inte är helt
tillförlitlig. Trots att de kinesiska respondenterna är anonyma i studien och uppmanas
till att vara helt ärliga finns det en risk för att dessa på grund av artighet inte vill belysa
de negativa aspekterna med att studera i Sverige.

Kritik kan även riktas mot huruvida urvalet av de kinesiska studenterna är representativt
och i förlängning om deras svar kan appliceras på kinesiska studenters beslutsprocess
generellt. De åtta intervjuer som samlades in gav visserligen ett resultat, men frågan
kvarstår om resultatet hade varit annorlunda om respondenterna hade bestått av andra
kinesiska respondenter framtagna utifrån samma kriterier. Andra variabler som
utbildningsnivå, val av universitet i Sverige och studieämne, inkomster och
klasstillhörighet samt ett mer specifikt geografiskt ursprung kan spela in i studiens
resultat. Då urvalets represantivitet kan ifrågasättas föreslår vi istället att resultatet kan
ses som något som Bryman och Bell (2015) beskriver som en indikation till en större
tendens. Det framtagna resultatet kan således tolkas som en tendens bland kinesiska
studenter som väljer att studera vid ett svenskt universitet.

Vidare framkom det under intervjutillfällena med de kinesiska studenterna att två av
respondenterna inte hade Sverige som förstahandsval gällande värdnation i sin ansökan
till utlandsstudier. Då dessa respondenters svar behandlades likvärdigt med de övriga
respondenternas svar i analysen, kan detta bidra till ett missvisande resultat.
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Gällande intervjuerna med personal från Linnéuniversitetet kan studien komma att
kritiseras för att respondenterna representerar ett och samma universiet. Det är möjligt
att förstudien hade fått en mer generaliserande helhetsbild kring hur svenska
institutioner för högre utbilding arbetar med studentrekrytering i Kina ifall respondenter
från flera olika universitet hade medverkat.
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3 Teoretisk referensram
Kapitlet tar upp beslutsprocessens olika steg bland internationella studenter med ett
särskilt fokus på push- och pull- faktorer. Därefter presenteras beslutsprocessen
återigen, denna gång med hänsyn till den kinesiska studenten.

3.1 Beslutsprocessen
Att känna till sitt kundsegment är en viktig del vid framtagandet av en marknadsanalys
och marknadsföringsstrategi (Grönroos, 1994). Med Grönroos (1994) som referens kan
därför slutsatsen dras att universitet bör lära känna sina studenter från ett
kundperspektiv och intressera sig för deras önskemål samt vad denna målgrupp anser är
värdeskapande. Denna slutsats stöds även av Ghazarian (2016) som nämner att det är
viktigt för universitet att förstå studentsegmentet för att lyckas med internationell
studentrekrytering. Cubillo et al. (2006) ger också medhåll till denna teori och menar att
lärosäten behöver förstå vad internationella studenter vill få ut av sin utbildning,
eftersom de annars inte kommer att anses som attraktiva av studenterna.

Gummesson (1994) skriver att för att kunna förstå sin kund, behövs relationsskapande
åtgärder

från

verksamhetens

sida.

Gummesson

(1994)

beskriver

relationsmarknadsföring som marknadsföringsrelaterade aktiviteter som ska vara
fördelaktiga för såväl kund som verksamhet. Detta för att skapa långvariga relationer
som ska hålla över tid. För att skapa värde för både studenter och institutioner beskriver
Falcone (2017) att institutionerna bör göra en kontinuerlig översyn och se över sin
internationella studentrekrytering.

Det är viktigt för säljaren att förstå kundens beslutsprocess för att kunna skapa en god
relation till sina kunder (Gummesson, 1994; Whitehead et al., 2006). Därför kommer de
teoretiska inslagen i denna studie att utgå från beslutsprocessen och dess olika steg.
Beslutsprocessen och dess steg definieras enligt Solomons (2014) figur nedan:
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Figur 3.1 ”Stages in consumer decision making”. Solomon (2013).

I denna uppsats har vi valt att översätta de olika stadierna till svenska och dessutom
anpassat namnen till den internationella studentens beslutsprocess. I studien kommer de
olika stegen att refereras till enligt följande: problemidentifiering, informationssök,
jämförelse av alternativ, beslut och utvärdering under och efter utbildning.

Problemidentifiering definieras av Bruner och Pomazal (1988) som en interaktion
mellan de två huvudkomponenterna önskat tillstånd och verkligt tillstånd, där önskat
tillstånd beskrivs som det framtida läge en individ önskar att befinna sig i och det
verkliga tillståndet är det läge som individen befinner sig i just nu. Författarna menar att
det är när det uppstår en signifikant skillnad mellan dessa två huvudkomponenter som

individen

upplever

att

det

finns

ett

problem.

Med

andra

ord

grundas

problemidentifiering i ett icke uppfyllt behov följt av en längtan att uppfylla detta.

McCall, Trombetta och Nattrass (2002) beskriver att efter att en individ har identifierat
ett problem påbörjar hen sökandet efter information. Vidare förklarar författarna att hur
mycket information som individen väljer att ta fram beror på graden av engagemang
gällande själva beslutet. Har beslutet en hög relevans, blir även engagemanget att leta
information högre (Lin, 2013; McCall et al., 2002).

Efter att ha sökt information börjar individen jämföra de olika beslutsalternativen och
formar därefter ett beslut, efter vilket individen kommer agera (McCall et al., 2002).
Återigen är graden av engagemang avgörande för hur mycket tid individen lägger ner i
det här steget (Lin, 2013).

Beslutsstadiet kan kort sammanfattas som det stadie där individen väljer det alternativ
som hen tror skapar det bästa resultatet (McCall et al., 2002). I beslutsmodellens sista
steg utvärderar kunden sitt beslut för att bestämma huruvida beslutet var effektivt och
korrekt (McCall et al., 2002).

3.2 Den internationella studentens beslutsprocess
3.2.1 Problemidentifiering
Push- faktorers påverkan på problemidentifieringen
En orsakande faktor till att studenter känner ett behov av att åka utomlands kan vara så
kallade push- faktorer. Kim et al. (2006) beskriver att detta är osynliga faktorer som
motiverar studenten att åka och svarar på frågan om huruvida studenten ska söka sig
utomlands. Vidare förklarar Mazzarol och Soutar (2002) att det är hemlandet som
påverkar dessa faktorer.

Albatch (2004) beskriver att push- faktorer är faktorer som tvingar studenter att söka sig
utanför sitt eget land. Detta kan exempelvis vara brist på utbildningsplatser och höga
intagningskrav på utbildningar i det egna landet (Albatch, 2004). Många studenter söker
sig även utomlands om det finns få universitet som håller hög kvalité i hemlandet
(Albatch, 2004). Mazzarol och Soutar (2002) skriver även att den ekonomiska och
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sociala situationen i ett land kan verka som push- faktorer. Därutöver menar Albatch
(2004) att ett speciellt intresse för ett visst studieområde kan leda till att studenten
tvingas söka sig utomlands om detta inte erbjuds på hemmamarknaden. Även politiska
och sociala krafter kan spela in som push- faktorer (Albatch, 2004). Diskriminering vid
ansökning till utbildningsplatser samt undertryckande av den akademiska friheten kan
också leda till att studenten måste söka sig till ett annat land (Albatch, 2004). Eftersom
push- faktorer är faktorer som triggar studenterna till att vilja åka utomlands kan det
även vara sådant som att studenten vill resa till ett annat land för att se och lära sig, ha
roligt och njuta av ett klimat som inte finns i hemlandet (Kim et al., 2006). Bourke
(2000) beskriver även push- faktorer som att den internationella studenten vill uppleva
en annan typ av kultur, möta nya personer, skapa internationella kontakter samt
förbättra sina språkkunskaper. Eder et al. (2010) beskriver i en studie att de mest
motiverande push- faktorerna till att studenter söker sig till USA är personlig
utveckling, språk och karriär. Gällande personlig utveckling menar Binsardi och
Ekwulugo (2003) att internationella studenter främst är ute efter förbättrade möjligheter
till karriär, status och livsstil.
3.2.2 Informationssök
Chapman (1986) föreslår att studenter tillsammans med sina föräldrar går igenom olika
steg i valet av studiedestination. Gällande informationssökande beskriver författaren två
sökstadier bland studenter som ska göra val av högre utbildning, vilka är presöksbeteende och sökbeteende. Pre-söksbeteende bygger på individens tidigare tankar
om framtiden där studenter passivt noterar information om högre utbildning som
exponeras för studenten (Chapman, 1986). Den här tidiga delen av beslutprocessen är
viktig eftersom vissa långvariga uppfattningar om olika universitet skapas här
(Chapman, 1986). Universitet kan därmed dra nytta av att vara synliga i den här delen
av processen trots att studenterna är passiva i sitt informationssökande (Maringe, 2006).

I det andra stadiet, sökbeteende, letar studenten efter information via en mängd olika
källor för att aktivt samla in fakta kring potentiella universitet för att se hur dessa
relaterar till beslutskriterierna (Chapman, 1986). Maringe (2006) beskriver att
universitet bör identifiera under vilken tid detta sker, detta för att kunna ge ut så mycket
information som möjligt och underlätta sökprocessen för presumtiva studenter.
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3.2.3 Jämförelse av alternativ
Föräldrar och andra sociala länkar som den internationella studenten har kan ha
betydande roll gällande studentens val av värdland (Mazzarol och Soutar, 2002). Om
dessa sociala länkar själva har erfarenheter av det val som studenten står inför, får deras
råd en betydlig signifikans gällande studentens beslut och dessa råd övervägs noga
(Bourke, 2000).

Pull- faktorers påverkan vid jämförelse av alternativ
Kim et al. (2006) förklarar att pull- faktorer är synliga faktorer som lockar hos
värdlandet och påverkar svaret på frågan gällande vart studenten väljer att åka för att
studera. Värdinstitutioner kan påverka dessa faktorer för att attrahera internationella
studenter (Eder et al., 2010; Mazzarol och Soutar, 2002). Mazzarol och Soutar (2002)
skriver att pull- faktorer är sådant som kunskap och medvetenhet om andra länder och
ifall landet är attraktivt som studiedestination. Albatch (2004) exemplifierar pullfaktorer som prestigen av att ha en examen från ett specifikt utländskt universitet, en
speciell kultur som lockar eller att arbete och karriär i det nya landet attraherar. Det
sistnämnda är intressant med tanke på höga löner och en stark ekonomi (Albatch, 2004).

I en studie av Cubillo et al. (2006) nämns pull- faktorerna utvärdering av program,
landets image samt institutionens image. Dessa kan enligt Cubillo et al. (2006) kopplas
till den internationella studentens beslutprocess gällande val av utbildningsprogram,
värdland samt utbildningsinstitution. Utvärdering av program handlar om studentens
uppfattning av kvalitén på utbildningen (Cubillo et al., 2006). Studenters beslut
påverkas av den utbildning som institutionen kan erbjuda (Van Bouwel och Veugelers,
2013).

Landets image definieras av Nagashima (1970) som bilden, ryktet och den typiska
stereotypen som konsumenten kopplar till produkten eller tjänsten från ett specifikt
land. Dessa tre attribut är enligt samma författare även direkt kopplade till varumärkets
image och köpbeslutet påverkas av denna image (Bilkley och Nes, 1982). Att
konsumentens bild av landet påverkar produkternas och tjänsternas image stöds även av
Pappu, Quester och Cooksey (2007) som skriver att landets image kan influera
konsumenters associationer, upplevd kvalité samt lojalitet till varumärket. Har landet ett
varumärke med positiva associationer bör detta användas för att marknadsföra
produkten eller tjänsten från det specifika landet (Peng, 2000, refererad i Cubillo et al.,
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2006). Landets image är den första faktorn som en konsument överväger vid värdering
av en produkt eller tjänst (Cubillo et al., 2006). Detta beror på att konsumentens attityd
till produkterna eller tjänsterna är relaterade till den eller de stereotyper som tillhör
ursprungslandet (Peng, 2000, refererad i Cubillo et al., 2006. 109).

Kotler och Fox (1995) skriver att institutionens image är den sammanlagda summan av
idéer, åsikter och intryck som presumtiva studenter har gällande institutionen. Är
institutionens image positiv kan detta ha en stark påverkan på valet att ansöka till just
den institutionen (Bourke, 2000). Enligt Gibbs (2006) kan institutioner med en positiv
image använda detta i sin marknadsföring. Vidare menar samma författare att
institutioner för högre utbildning av den anledningen bör använda sig av
marknadsföring som är lyhörd inför studenters beslutsprocess. Faktorer som i sin tur
påverkar institutionens image är dess kännetecken, antalet personal med goda
kvalifikationer, administrativa resurser och möjlighet till support samt om institutionen i
fråga besitter en viss auktoritet i utbildningsrelaterade sammanhang (Korzh, 2015).
Även tidigare erfarenheter, word of mouth samt marknadsföringsrelaterade aktiviteter
påverkar de presumtiva studenternas image av institutionen (Ivy, 2001). Även sådant
som visumansökningar och kostnader för studierna kan påverka studentens val (Eder et
al., 2010). Liu och Soman (2008) menar att kostnaden är en av de viktigaste faktorerna
när det gäller ett beslut. Även om en individ oftast inte ser priset som en avgörande
anledning till sitt beslut hävdar författarna att priset ändå bäddas in i beslutet i en
bredare kontext och att individen försöker skapa mening i beslutet, bortom den
monetära förlusten.
3.2.4 Beslut
När studenten lämnar in sina ansökningar till de utvalda universiteten befinner hen sig i
ansöknings-stadiet (Chapman, 1986). Här gäller det för universiteten att behandla
ansökningarna så fort som möjligt och utveckla strategier för att behålla studentens
intresse (Maringe, 2006). Chapman (1986) förklarar också att när studenten i nästa steg
ger godkännande efter antagningsbeskedet är det oftast inte bindande och därmed är det
vanligt att studenten accepterar flera antagningar (Chapman, 1986). Genom att behålla
en dialog med studenten förbättrar universiteten sina chanser att skapa en relation till
den sökande (Maringe, 2006).
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Chapman (1986) förklarar att registreringen av studenten på det nya lärosätet är en
avslutande del av beslutsprocessen. Det är vanligt att studenter avbryter sin utbildning
ett par dagar efter registrering (Chapman, 1986). Många universitet arrangerar därför
introduktionsveckor med extra stödaktiviteter för att uppfylla studenternas behov så
mycket som möjligt (Maringe, 2006).
3.2.5 Utvärdering under och efter utbildning
Som tidigare beskrivits står internationella studenter inför ett komplext val (Cubillo et
al., 2006), vilket medför att den utvärdering som sker efter köpet kan få en emotionell
betydelse (McCall et al, 2002). Tillfredsställelse med utbildningen och institutionen kan
leda till samarbete och bidrag från alumner (Heckman och Guskey, 1998). Alumner är
viktiga och kan integreras i universitets rekryteringsstrategier (McFadden, MaahsFladung och Mallett, 2012). Då institutioner för högre utbildning bygger upp en
långvarig relation med sina studenter (Mazzarol och Soutar, 2002) kan alumner bli
lojala till institutionen. Cubillo et al. (2006) skriver att alumner är en bra kanal för att
kommunicera en positiv image av såväl program som institution.

3.3 Hofstedes kulturdimensionsteori
Hofstede (1983) beskriver att det finns skillnader mellan olika nationer och regioner.
Nationer har bland annat en gemensam historia, en egen regeringsform, ett eget
utbildningssystem och gemensamma lagar. Även sådant som upplevelser från
uppväxten i familjen och erfarenheter från exempelvis skolgång ser olika ut i olika
länder (Hofstede, 1983) . Allt detta skapar gemensamma traditioner och tankesätt vilka
kan skilja sig mellan olika länder länder (Hofstede,1983). Det finns självklart
skillnader i kulturen inom olika länder men Hofstede (1983) menar att det finns vissa
grova kulturella gemensamheter som de flesta invånarna i ett land delar. Författaren
använder sig av fyra olika kriterier som han kallar för dimensioner då han beskriver
nationell kultur.

Individualism mot kollektivism
Denna dimension behandlar relationen mellan en individ och andra i hens omgivning
(Hofstede, 1983). I samhällen där individualismen är hög är banden till andra individer
svaga (Hofstede,1983). Här ser individen främst till sina egna intressen och detta beror
ofta på att det fria samhället möjliggör en sådan livsstil (Hofstede,1983). Om samhället
istället har en hög kollektivism är banden mellan individer är mycket starka, här föds
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individerna in i grupper, alla förväntas fatta de beslut som är bäst för gruppen och
medlemmarna tar hand om varandra om någon får problem (Hofstede, 1983).

Maktdistans
Den här dimensionen beskriver hur samhällen förhåller sig till olikheter mellan personer
(Hofstede, 1983). I samhällen med hög maktdistans visas auktoriteter mer respekt än i
samhällen med lägre maktdistans (Hofstede, 1983). Vid hög maktdistans växer dessa
olikheter till ojämlikheter mer än i samhällen med låg maktdistans som försöker
utjämna ojämlikheter i välstånd och hälsa (Hofstede, 1983).

Osäkerhetsundvikande
Osäkerhetsundvikande handlar om hur samhället behandlar faktumet att vi måste leva
med osäkerhet och att framtiden alltid kommer vara osäker (Hofstede,1983). I
samhällen där osäkerhetsundvikandet är lägre uppmanas individerna att acceptera att
framtiden är oviss, därmed tar de fler risker och tar dagen mer som den kommer
(Hofstede,1983). Där osäkerhetsundvikandet är högt uppfostras individerna i samhället
istället att försöka få kontroll över framtiden och försöker därmed skapa säkerhet och ta
mindre risker (Hofstede, 1983).

Maskulinitet mot femininitet
I maskulina samhällen är det viktigare att prestera, att tjäna pengar och uppnå något som
uppmärksammas andra (Hofstede,1983). I feminina samhällenär det däremot viktigare
att prioritera relationer och att sätta livskvalité framför att tjäna pengar samtidigt som
det är inte så viktigt att visa upp sig (Hofstede,1983).

3.4 Landsspecifikt undersökningsområde - Kina
I denna del av den teoretiska referensramen följer en beskrivning av Kina som land för
att skapa en bättre förståelse för hur landspecifika och kulturella drag kan ha en
inverkan på kinesiska studenters beslutsprocess vid val av högre utbildning.
3.4.1 Kulturen i Kina
Kina är ett land som intresserar omvärlden, inte minst för sin ekonomiska tillväxt som
pågått under de tre senaste årtiondena (Prasad och Rajan, 2006).
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Enligt Fernandez et al. (1997) kan Kina klassificeras som ett kollektivistiskt samhälle
utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori. Vidare beskriver Fernandez et al. (1997) att
Kina är ett land med ett högt osäkerhetsundvikande och har en hög grad av dimensionen
maskulinitet. Kina klassificeras även bland de länder som har en hög grad av
maktdistans (Fernandez et al, 1997).
Att förstå kulturella aspekter för ett asiatiskt land och hur dessa skiljer sig från ett mer
traditionellt västerländskt affärsklimat är en viktig konkurrensfördel som bör tas tillvara
på i varje företags marknadsföringsstrategi (Fracaroli, de Melo och de Hoyos Guevara,
2012). Götze (2011) beskriver att Kina har kommit att bli en attraktiv marknad för
företag från väst sedan de öppnade upp sin ekonomi. Detta kan även gälla för universitet
som vill rekrytera internationella studenter från Kina. Den kinesiska marknaden innebär
dock inte bara möjligheter för västerländska företag och universitet. Götze (2011)
beskriver att det finns många hinder att övervinna för att bli framgångsrik på den
kinesiska marknaden och många av dessa hinder kan hänvisas till den kinesiska
kulturen, som många gånger kan vara svår att förstå sig på för västerlänningar (Götze,
2011). Vidare förklarar författaren att det är viktigt med en ökad förståelse för hur
kulturen påverkar det kinesiska konsumtionsbeteendet när nya produkter och tjänster
släpps på marknaden. Detta är något som kan appliceras på nya program och kurser som
erbjuds av utländska universitet.
Kulturen är starkt involverad i formandet av sociala normer. Som exempel kan nämnas
att i Kina är konsumenter känsliga för hur andra personer uppfattar dem; att upprätthålla
sin egen status och visa respekt mot andra prioriteras därmed före uppfyllandet av sina
egna drömmar och detta är ett viktigt fenomen för att förstå konsumtionsbeteendet i
Kina (Götze, 2011). Grupptänkandet är genomgående för alla aktiviteter inom den
kinesiska konfucianistiska kulturen (Götze, 2011). Li och Su (2007) förklarar att
kinesiska konsumenter ofta anpassar sina konsumtionsbeteenden efter de olika
gruppnormerna för att inte bli utfrysta från gruppen. Kineser bryr sig mycket om att inte
“tappa ansiktet” och står under press för att leva upp till förväntningarna från andra
samtidigt som de försöker hjälpa varandra att behålla sin värdighet (Li och Su, 2007).
Kinesiska föräldrar uppmanar därmed sina barn att lyckas med sin skolgång och
uppmuntrar dem även till att uppföra sig väl för att upprätthålla familjens goda rykte
(Bond och King 1985).
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I Kina är ett av de mest essentiella kulturella karaktärsdragen guanxi. Fracaroli et al.
(2012) betonar att detta är en term som kan vara svårt att direktöversätta, men beskriver
guanxi som det sociala nätverket av relationer och personliga kontakter i relation till
andra element, exempelvis affärsvärlden. Guanxi kan också beskrivas som tillit och
utbyte av tjänster mellan medlemmarna inom ett nätverk (Chang, Huang, Wen och
Chou, 2016).
3.4.2 Den kinesiska studentens beslutsprocess
Problemidentifiering
Yang (2007) och Spinks och Wong (2010) beskriver att push- faktorerna hög
konkurrens, ekonomisk tillväxt och trend inom högre utbildning är viktiga anledningar
till varför kinesiska studenter söker sig utomlands för utbildning.

Hög konkurrens om högre utbildning
Den höga konkurrensen om platserna på toppuniversiteten i Kina driver kinesiska
studenter att söka sig utomlands för utbildning (Yang, 2007). Detta stöds av Ghazarian
(2016) som beskriver att konkurrensen är hög vid inrikes lärosäten. Även Spinks och
Wong (2010) bekräftar att konkurrensen är hög och förklarar vidare att de bäst
presterande studenterna i Kina idag tenderar att stanna kvar vid inrikes lärosäten. Den
höga konkurrensen kan vara ett resultat av att värdet av en utbildning är djupt rotad i
den kinesiska kulturen (Wang, 2007), att ettbarnspolitiken har lett till att familjen satsar
alla sina resurser på sitt enda barn (Spinks och Wong, 2010) och att det finns ett högt
tryck på att det enda barnet i framtiden ska försörja sin familj (Zhu, 2003).

Ekonomisk tillväxt i samhället
Som tidigare beskrivits svarar push- faktorer på frågan varför studenten söker sig
utomlands (Kim et al., 2006). Yang (2007) beskriver att den starka ekonomiska
tillväxten i Kina är en push- faktor eftersom den gör det möjligt för studenterna att söka
sig utomlands för studier. Dessutom finns det idag mer finansiellt stöd att ansöka om för
att genomföra en internationell utbildning (Yang, 2007). Den positiva ekonomiska
utvecklingen skulle också kunna vara en orsak till att kraven höjs på internationella
erfarenheter, då fler företag i Kina blir internationella.
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Spinks och Wong (2010) förklarar att mer familjer idag kan lägga mer resurser på
barnets utbildning, jämfört med tidigare. Yang et al. (2013) beskriver att Kina har haft
många utresande studenter sedan landet öppnade upp sin ekonomi. Landets positiva
ekonomiska utveckling har lett till en ökad medelklass och att fler reser utanför
landsgränserna (Zeng och Go, 2014).

Trend inom högre utbildning
Utlandsstudier har blivit en trend i Kina och en internationell utbildning främjar
studentens anställningsbarhet (Yang, 2007). Zeng och Go (2014) förklarar hur den
ökande medelklassen leder till ett högre intresse för att resa utanför landsgränserna och
lära sig om nya kulturer. Denna trend kan ytterligare förstärkas av det grupporienterade
förhållningssättet i Kina (Götze, 2011) eftersom kineser anpassar sina beteenden för att
passa in i gruppen och tänker mycket på att leva upp till andras förväntningar (Li och
Su 2007).

Denna trend kan dock ifrågasättas eftersom den kinesiska regeringen har satsat på att
höja den internationella konkurrenskraften bland inhemska universitet genom att
investera stora resurser på landets bäst presterande universitet (Spinks och Wong, 2010;
Hegarty, 2014). De interna satsningarna har lett till att vissa föräldrar idag ställer sig
frågande till värdet av att skicka iväg sina barn på utlandsstudier (Falcone, 2017). Idag
tenderar de bäst presterande kinesiska studenterna att stanna kvar inom landet istället för
att åka utomlands, om de har möjlighet att komma in på de högst rankade universiteten
(Spinks och Wong, 2010). Föräldrar ifrågasätter både kvalitén på utbildningen
utomlands och om mentaliteten bland de inhemska studenterna i värdlandet kan ha en
negativ påverkan på deras barns motivation (Falcone, 2017).
Informationssök
Det är vanligt att en utbildningsagent anlitas när studenter i Kina planerar att resa
utomlands för att studera och agenten hjälper till med sådant som val av utbildning och
värdland, visumansökning och ansökningsprocess (Zhang och Hagedorn, 2014).
Utbildningsagenten är en person, ett företag eller en organisation som hjälper studenten
att hitta en utbildning utomlands mot en summa pengar; i vissa fall kan även denna
agent arbeta på uppdrag av och ha avtal med institutioner för högre utbildning
utomlands som vill rekrytera studenter (Zhang och Hagedorn, 2011). Pimpa (2003)
förklarar att det är allmänt förekommande med utbildningsagenter i asiatiska länder och
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att dessa kan ha en stor påverkan på vart studenten kommer att genomföra sin
internationella utbildning. De kinesiska studenterna ser utbildningsagenterna som
professionella och anser att dessa hjälper studenterna att bli bättre förberedda inför sina
utlandsstudier samt bidrar till att de troligtvis lättare kommer in på sin utbildning
(Zhang och Hagedorn, 2011). Zhang och Hagedorn (2011) påpekar dock att förhållandet
mellan studenten och utbildningsagenten är ojämlikt eftersom studenten är beroende av
agenten och inte helt kan avgöra om hen gör sitt arbete rätt. Därför är det viktigt att
agenterna arbetar etiskt och för studentens bästa för att inte förtroendet ska försvinna
(Zhang och Hagedorn, 2011).
Jämförelse av alternativ
I Kina är föräldrar väl involverade i processen då deras barn ska studera utomlands
(Falcone, 2017) och även lärare påverkar kinesiska studenters val av högre utbildning
(Liu och Morgan, 2016). Föräldrar och lärares starka påverkan på beslutet grundar sig i
den kinesiska konfucianismen, som framhäver att utbildning är viktigt (Liu och Morgan,
2016). Resultatet av ettbarnspolitiken i Kina har lett fram till ett högt tryck på det enda
barnet, som ska kunna ta hand om sin åldrande familj. I städerna har omkring 70
procent någon form av pension men utanför städerna hamnar den ekonomiska bördan på
barnet (Zhu, 2003). Vidare utvecklar Spinks och Wong (2010) att ettbarnspolitiken i
kombination med de ökade inkomsterna har medfört att familjer kan spendera mer
resurser på barnets utbildning. Denna stora investering som görs på barnet bidrar till att
valet av utbildning ofta blir ett resultat av olika familjemedlemmars förväntningar och
förhoppningar (Liu och Morgan, 2016).

Yang (2007) och Spinks och Wong (2010) beskriver bland annat att pull- faktorerna
kvalité, rekommendationer, uppfattningen om värdlandet, kostnader och sociala länkar
har en påverkan på vart den kinesiska studenten väljer att resa för att studera.

Kvalitén på utbildningen
Den upplevda kvalitén på utbildningen har en stor påverkan på den kinesiska studentens
val (Yang, 2007). Utvärdering av program och institutionens image, som tidigare nämns
av Cubillo et al. (2006), är viktiga begrepp som behandlar uppfattningen av
utbildningen och institutionen. Anledningen till att kvalité är viktig som pull- faktor
kan grunda sig i att det kinesiska systemet är strikt och tävlingsinriktat (Spinks och
Wong, 2010) samt att utbildningen står högt i kurs (Wang, 2007). Kvalitén och ryktet
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om ett universitet blir även viktigt eftersom det kan påverka familjens status och hur
familjen uppfattas av andra, vilket är något som Götze (2011) beskriver är essentiellt i
Kina.

Rekommendationer från sociala länkar
Rekommendationer från släkt, familj och vänner påverkar beslutet (Yang, 2007). Vidare
förklarar Falcone (2017) att föräldrar i Kina generellt är starkt involverade i sina barns
val av utbildning. I Kina existerar fenomenet guanxi som påverkar det sociala nätverket
och relationerna (Fracaroli et al., 2012). Chang et al. (2016) beskriver guanxi som tillit
samt utbyte av tjänster och Liu och Morgan (2016) menar att detta kulturella fenomen
påverkar den kinesiska studentens beslutsprocess. I Kina är det även vanligt att en
utbildningsagent anlitas då studenten vill studera utomlands (Zhang och Hagedorn,
2014) och Pimpa (2003) beskriver att dessa kan ha en stor påverkan på studentens
beslut.

Uppfattningen om värdlandet
Klimatet i landet, livsstil, kriminalitet, säkerhet och rasdiskriminering är pull-faktorer
som kan påverka kinesiska studenters val av destination (Yang, 2007). Albatch (2004)
skriver att internationella studenter kan lockas av en ny kultur. Zeng och Go (2014)
beskriver att kineser idag kan vara mer intresserade av att uppleva nya kulturer som
skiljer sig från den egna. Cubillo et al. (2006) menar att landets image har en påverkan
på studentens val. Om ett lands varumärke associeras med något positivt kan detta
användas för att marknadsföra tjänsten i ett specifikt land (Peng, 2000, refererad i
Cubillo et al., 2006).

Ghazarian (2016) finner dock indikationer på att det inte finns någon direkt koppling
mellan internationella studenters val av värdland och att studenten har en mer positiv
bild av landet de valt att studera i jämfört med andra potentiella destinationer.
Författaren föreslår att marknadsförare för högre utbildning bör fokusera mer på
komparativa fördelar av att studera vid institutionen och landet, som exempelvis
studeiavgifter,

levnadskostnader

och

immigrationsmöjligheter,

istället

för

marknadsföra en positiv bild av landet vilket är det traditionella tillvägagångssättet.

Kostnader för studierna
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att

Studieavgifter, resekostnader och levnadskostnader i det nya landet har också en
påverkan på den kinesiska studentens val (Yang, 2007). Liu och Soman (2008)
beskriver att kostnader ofta är en avgörande faktor, men även när de inte är avgörande
bäddas de in i beslutet. Kostnader kan därmed påverka valet, även om kinesiska familjer
idag kan lägga mer resurser på barnens utbildning (Spinks och Wong, 2010).

Sociala länkar till värdlandet
Om studenten har några sociala länkar till ett specifikt land kan det öka intresset för att
studera där (Yang, 2007). Familj eller vänner som lever, har bott, arbetat eller studerat
där är exempel på sådana länkar (Yang, 2007). Bourke (2000) förklarar att den
internationella studenten påverkas mer om de sociala länkarna har egna erfarenheter av
samma val som studenten står inför. Dessa länkar kan komma att bli extra viktiga för
kinesiska studenter, med hänvisning till det som tidigare nämnts gällande guanxi och
den grupporienterade normen som finns i Kina.
Beslut
I beslutsstadiet genomför individen sitt beslut genom att välja det alternativ som hen
anser skapar bäst resultat (McCall et al., 2002). Detta steg är främst ett resultat av
tidigare faktorers påverkan på den kinesiska studenten.
Utvärdering under och efter utbildning
Som tidigare nämnts under den internationella studentens beslutsprocess beskriver
McFadden et al. (2012) att alumner är viktiga eftersom de sprider åsikter och kan
integreras i universitetets rekryteringsstrategier. Virick, Lilly och Simmons (2008)
framhåller att studenter generellt sett är mer benägna att välja en skola där de känner
någon som studerar eller har studerat. Vidare beskriver författarna att detta blir ännu
viktigare vid utlandsstudier eftersom höga kostnader är inblandade. I Kina är guanxi en
del av kulturen och detta gör att påverkan från de sociala nätverken blir ännu större
bland kinesiska studenter (Virick et al., 2008). Liu och Morgan (2016) förklarar att
guanxi kan påverka valet av högre utbildning bland kinesiska studenter. Virick et al.
(2008) skriver att beroendet av sociala nätverk är stort i Kina och att de sociala
nätverken minskar kostnaderna för att söka information om högre utbildning.
Med inspiration från Solomons (2014) modell ” Stages in consumer decision making”
(se figur 3.1), visar nedanstående figur (se figur 3.2) push- och pull- faktorer som
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påverkar studentens beslutsprocess, med hänvisning till de faktorer som enligt den
teoretiska referensramen spelar in i beslutsprocessens problemidentifiering och
jämförelse av alternativ.

Figur 3.2 ”Push- och pull- faktorer i studentens beslutsprocess”.
Egen med inspiration av Solomons (2014) figur ”Stages in consumer decision making” .
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4 Förstudie
Följande avsnitt presenterar en förstudie kring rekrytering av studenter från Kina.
Förstudien består av intervjuer där de tre deltagarna i varsitt samtal delar med sig av
sina erfarenheter och ger sina synpunkter på ämnet.

I förstudien ingår samtal med tre representanter från Linnéuniversitet; ett universitet
som har avtal med partneruniversitet i Kina och även tar emot betalstudenter från landet.

Henrik Edlund; kommunikatör vid Linnéuniversitetet (LNU). Arbetar på plats i
Shanghai, verksam inom studentrekrytering i Kina och andra delar av Asien.

Charlotte Skoglund; arbetar på avdelningen för externa relationer med avtal mot Asien.
Har kontakt med Linnéuniversitets (LNU) etablerade lärosäteskontakter.

Stefan Haglund; arbetar på kommunikationsavdelningen vid Linnéuniversitetet (LNU)
med samordning av den internationella studentrekryteringen mot alla regioner.

4.1 Varför väljer studenter från Kina att studera i Sverige?
Under samtalen diskuterades varför studenter från Kina väljer att studera i Sverige.
Edlund1 beskriver att studenter söker sig till Sverige för att det är ett exotiskt och
annorlunda land och att kinesiska studenter reser till Sverige för upplevelsen. Ofta finns
det också från den kinesiska studentens sida någon slags relation till Sverige redan
innan de väljer att söka efter mer information kring möjligheterna att studera i landet.
Denna relation kan bestå av att de är bekanta med svenska varumärken som till exempel
IKEA eller H&M. Detta resonemang håller även Haglund2 och Skoglund3 med om som
också betonar att Sverige är känt för sina internationella varumärken. Både Edlund1 och
Haglund2 talar dessutom om att det en stor kontrast att resa till Sverige, som har en
ytterst liten befolkning jämfört med Kina; städerna i Sverige framstår som byar för de
kinesiska studenterna jämfört med vad de är vana vid. I Sverige är det möjligt att leva
nära naturen och ofta går det att cykla mellan bostaden och universitetet. Skoglund3

1
2
3

Edlund, Henrik; 2017. Skypeintervju 30 mars
Haglund, Stefan; 2017. Skypeintervju 26 april
Skoglund, Charlotte; 2017. Skypeintervju 12 april
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belyser även aspekten att Sverige många gånger ses som ett tryggt och säkert land att
resa till för att studera.
Många svenska institutioner för högre utbildning, däribland Linnéuniversitetet, Lunds
Universitet, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan
Kristianstad, samarbetar när det gäller kommunikation som berör studentrekrytering i
Kina. Tillsammans verkar de för att kommunicera och förstärka bilden av Sverige som
land. Den kommunikation som finns idag bygger mestadels på attribut kopplade till den
kulturella upplevelsen, chansen att uppleva att bo i ett exotiskt land och sticka ut bland
andra studenter.
Edlunds1 erfarenhet är att studenter som intresserar sig för att studera i Sverige är mer
självständiga. De går sin egen väg deras föräldrar har inte lika stor påverkan på valet
gällande studiedestination som bland många andra kinesiska studenter. De mer klassiska
länderna att resa till för utlandsstudier är USA, Australien och Storbritannien och att
resa till Sverige för att genomföra sina internationella studier anses fortfarande rätt
unikt bland kinesiska studenter. Detta kan medföra att studenterna sticker ut på
jobbmarknaden efteråt, något som kan vara en av anledningarna till att välja ett svenskt
universitet. Henrik betonar även att det är svårt att nå ut till presumtiva studenter från
Kina om dessa inte redan känner till något om Sverige. Det är mer kostsamt att nå ut till
dessa studenter, då resurser måste läggas för att skapa ett intresse för Sverige. Med
hänvisning till den missvisande bilden av att utbildning i Sverige enbart erbjuds på
svenska och inte på engelska, är det vanligt att studenter från Kina förvånas över att de
överhuvudtaget kan studera i landet. Konkurrensen om de kinesiska studenterna är ännu
inte så stor mellan de svenska universiteten. Antalet kinesiska studenter som är
intresserade av att studera i Sverige är ändå stort till följd av Kinas stora befolkning.

4.2 Studentrekrytering av kinesiska studenter
Skoglund3 beskriver att hon har sett en förändring under den tid hon jobbat med externa
relationer mot Kina på LNU. Öppenheten och intresset för internationalisering på de
kinesiska lärosätena har blivit större. År 2005 när samarbetena med den institution som
idag är LNU utökades låg fokus mycket på vad de kinesiska lärosätena och framförallt
deras studenter kunde hämta ur ett samarbete. Idag ser det annorlunda ut; universiteten
är mer intresserade av ett ömsesidigt samarbete på olika nivåer. Även ett större intresse
för att förbättra universitetens plats på internationella rankingar har ökat behovet av
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internationella samarbeten, då internationalisering är ett av de kriterier som beaktas. De
internationella rankingarna, som ökar i betydelse, är till viss del en indikator för att
bedöma kvalitén på utbildningen vid ett universitet. Däremot ska dessa rankingar tas
med en nypa salt då de inte täcker in alla kriterier som kan vara viktiga.

Skoglund3 berättar att i utbildningsdepartementet i Kina påbörjades två satsningar i
mitten av 1900- talet för att utveckla National Key Universities med syfte att stärka
forskning och kvalitén på utbildning på ett hundratal lärosäten. I projekt 211 ingår
elituniversitet som erbjuder utbildning med spetskompetens. Av dessa utsågs i projekt
985 ett trettiotal universitet som skulle nå internationell toppnivå. LNU använder dessa
listor som en kvalitetsindikator då de får förfrågningar om nya samarbeten med
universitet i Kina.
Gällande studieavgifter beskriver Haglund2 att det är mindre kostsamt att studera i
Sverige jämfört med vissa destinationer i exempelvis USA och Storbritannien och
därmed är utbildning i Sverige ett bra alternativ som fortfarande står för bra kvalité.
Däremot är det höga levnadskostnader i Sverige, men det är inte heller billigt att leva i
storstäder som Shanghai. Rekryteringsarbetet handlar mycket om problemlösning för att
möta studenternas behov. Genom att universitetet erbjuder stödaktiviteter som kurser i
akademiskt skrivande och studievägledning kan de kinesiska studenterna få extra stöd
både i sin engelska och i att förstå det svenska utbildningssystemet som skiljer sig
mycket mot vad de är vana vid.

Studenter från Kina är känsliga för kvalité. De beaktar ofta kvalitétsrankingar, men det
är få universitet i Sverige som finns med på dessa listor. Haglund2 förklarar att för att
LNU ska hålla en bra kvalité är det viktigt att skapa en bra helhetsupplevelse för
studenterna. Det går inte ta emot fler studenter från ett land än att det blir en bra
fördelning av nationaliteter i klassrummen. Om det blir för många studenter från samma
land i en utbildning är risken att de inte får sin internationella upplevelse tillgodosedd.
Haglund2 berättar hur det finns fall vid lärosäten i Sverige där kinesiska studenter läst
ett helt kandidatprogram på engelska utan att helt ha tagit till sig det engelska språket.

Haglund2 förklarar att många betalstudenter från Kina anlitar agenter som studenterna
betalar för att få hjälp med att hitta och ansöka om utbildningar utomlands. Detta är
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även något som Edlund1 bekräftar och LNU marknadsför sig mot dessa agenter och
förser dem med material och information om utbildningarna. Edlund1 beskriver även att
LNUs Summer Academy, som består av interkulturella förberedande sommarkurser, ger
studenterna en bra möjlighet att testa på att studera i Sverige och att förbereda sig innan
det är dags att sätta igång med sina “riktiga studier”.

4.3 Den kinesiska studentens familj och kultur i relation studier
Haglund2 förklarar att familjer i Kina har det relativt gott ställt idag. Jämfört med
studenter från vissa andra länder i Asien ställs det sällan frågor om det finns möjligheter
att söka stipendier för att åka till Sverige bland kinesiska studenter. I och med att de
betalar lite skatt i Kina och levnadskostnaderna är relativt låga finns det möjlighet att
stoppa undan pengar om båda föräldrarna arbetar och det inte händer något
oförutsägbart inom familjen.

Skoglund3 beskriver utifrån sina egna erfarenheter hur väl involverade föräldrarna är i
barnens utbildning i Kina, de satsar mycket pengar på sitt enda barn och gör vad som
helst för att barnet ska lyckas. Vidare beskriver hon vikten av nätverkande, kontakter
och förtroende i Kina. Skapandet av nya relationer sker ofta genom redan gemensamma
kontakter. Nya relationer präglas av en artighet, komplimanger och professionalitet, det
dröjer innan privatlivet blandas in i en ny relation. Efter tid blir blir relationerna mer
naturliga och öppna.

Kulturen och hierarkier är oerhört starka i Kina. Detta i kombination med ett starkt
politiskt system gör att landet blir ännu mer komplext att samarbeta med.
Nätverksbyggande och varumärkesbyggande är mycket viktigt att arbeta med i Kina och
LNU är noga med att erbjuda det som utlovas till studenter och partneruniversitet.
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5 Teoretisk och empirisk analys
I följande kapitel presenteras det empiriska materialet genom en teoretisk och empirisk
analys. Det empiriska materialet och analysen blandas för att göra det mer intressant
och greppbart för läsaren. Då angreppssättet är deduktivt är strukturen tematisk och
följer teorikapitlets uppbyggnad.

–First time I came here Kalmar was so quiet. I am in the movie dead walking
city, looking for zombies from the underground! It is like a deadwalking city!4

Det är en stor kontrast att komma till Sverige från Kina som student. I följande kapitel
kommer de deltagande kinesiska studenternas beslutsprocess och syn på högre
utbildning i Sverige beskrivas närmare. Avsnittet knyter nära an till teorin och varje
område kommer att analyseras genom att belysa likheter och skillnader mellan
respondenterna och den teoretiska referensramen. Det empiriska materialet består av
åtta intervjuer med studenter från Kina. Svaren kommer att jämföras med teorin och i
vissa delar även med erfarenheterna från respondenterna i förstudien.
Uppbyggnaden av detta kapitel är utformat enligt följande:

Problemidentifiering
Behandlar den kinesiska studentens behov av att resa utomlands för att studera och
push- faktorer som bidragit till valet att resa utomlands.

Informationssök
Beskriver den kinesiska studentens informationsöksbeteende samt redogör för agentens
roll bland studenter som vill resa utomlands för att studera.

Jämförelse av alternativ
Behandlar vilka kriterier som var mest avgörande för studenten och på vilka grunder
Sveriges valdes ut som värdland. Beskriver även pull- faktorer som påverkat studentens
beslut.

4

Mèng; 2017. Personlig intervju 6 juni
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Beslut
Redogör för om studenten överväger andra alternativ samt beskriver studentens
upplevelse av det svenska universitetets mottagande.

Utvärdering under och efter utbildning
Behandlar studentens upplevelse av den Svenska utbildningen, uppfyllelse av
förväntningar samt inställning till framtida samarbete som alumn.

Empirin beskriver studenternas egna uppfattningar gällande de omständigheter som
mynnat ut i beslutet att studera i Sverige. Övergripande påståenden blandas med mer
konkreta exempel som haft en påverkan på beslutsprocessen. Respondenterna är
anonyma

och

presenteras

under

fiktiva

namn

i

studien.

Lei5; studerar på masternivå vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Pågående
utbildning. (Skypeintervju 2017-05-04)
Feng6; studerade på kandidatnivå vid Jönköping International Business School (JIBS).
Avslutad utbildning. (Skypeintervju 2017-05-03)
Qiáo7; studerar på kandidatnivå vid Linnéuniversitetet (LNU). Pågående utbildning.
(Skypeintervju 2017-05-05)
Chang8; studerade på masternivå vid Linneuniversitetet (LNU). Avslutad utbildning.
(Skypeintervju 2017-05-06)
Sūn 9; studerar på mastersnivå vid Linnéunniversitet (LNU). Pågående utbildning.
(Personlig intervju 2017-05-05)
Wen10;studerar på kandidatnivå vid Jönköping International Business School (JIBS).
Pågående utbildning. (Skypeintervju 2017-05-06)
5

Lei; 2017. Skypeintervju 4 maj
Feng; 2017. Skypeintervju 3 maj
7
Qiáo; 2017. Skypeintervju 5 maj
8
Chang; 2017. Skypeintervju 6 maj
9
Sūn; 2017. Personlig intervju 5 maj
6
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Guō11; studerade på kandidatnivå vid Stockholms Universitet (SU). Avslutad
utbildning. (Skypeintervju 2017-05-06)
Mèng4; studerar på masternivå vid Linnéuniversitetet (LNU). Pågående utbildning.
(Personlig intervju 2017-05-06)

5.1 Problemidentifiering
Samtliga respondenter poängterar att de ville ta del av en ny kultur, få nya
studieerfarenheter och lära sig att hantera kulturskillnader, vilket är något som inte
skulle vara möjligt om de stannade kvar i Kina för att studera. Därmed har det uppstått
ett icke uppfyllt behov och en önskan om att uppfylla detta, vilket enligt Bruner och
Pomzal (1988) kallas problemidentifiering.
Mèng4 som studerar ett ettårigt masterprogram i Sverige kände att hen ville utvecklas
mer som person och utbilda sig vidare trots att hen redan arbetade i Shanghai när hen
kom på att hen ville studera utomlands. Mèng4 såg en chans att få bättre valuta för
pengarna genom att resa utomlands, då hen på detta sätt skulle kunna studera nya och
intressanta ämnen samtidigt som hen tar del av en internationell upplevelse. Guō11 ville
främst åka utomlands för att förbättra sin engelska. Masterstudenten Sūn9 förklarar att
hen ville studera utanför Kina för att komma ifrån själva utbildningssystemet: ”In China
the atmosphere is not favourable, the competition of higher education is hard and
everybody kiss the boss ass, in sweden it is more equal.”. Även Chang8, som studerat
utanför Kina ända sedan grundskolan, framhävde särskilt att hen valt att studera sitt
masterprogram

utanför

Kina

eftersom

hen

inte

vant

sig

vid

det

strikta

utbildningssystemet i landet. Hen åkte utomlands för att slippa den hårda pressen i
Kina.
Den främsta anledningen till att söka sig utomlands för studier varierar mellan
respondenterna. Det finns dock gemensamma drag i och med att samtliga uttrycker en
önskan om att lära sig mer, vidga sina vyer och ta del av en annan kultur, vilket inte
skulle vara möjligt om de stannade kvar i Kina. Överlag ses den internationella

10
11

Wen; 2017. Skypeintervju 6 maj
Guō; 2017. Skypeintervju 6 maj
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erfarenheten som ett sätt att växa som person samtidigt som relevanta studier i ett annat
land med ett annat utbildningssystem ökar kvalitén på studierfarenheteten.

Anledningarna till varför studenterna upplevt ett behov av att studera utomlands kan
benämnas som push-faktorer. Kim et al. (2006) beskriver att push-faktorer både kan
vara tvingande och triggande och att detta är faktorer som bottnar i att studenten vill ta
del av något som inte finns i hemlandet. Bourke (2000) skriver att push-faktorer
exempelvis kan vara att studenten vill åka utomlands för att vidga sina vyer, ta del av en
ny kultur eller förbättra sina språkkunskaper. Önskan om att resa utomlands för att lära
sig bättre engelska, få nya studieerfarenheter och ta del av en annan kultur är
genomgående i respondenternas svar ligger nära dessa faktorer som Bourke (2000)
beskriver. Zeng och Go (2014) beskriver att intresset för att åka utanför landsgränserna,
se nya delar av världen och uppleva nya kulturer har ökat i Kina. Detta stämmer överens
med respondenternas syn på att resa utomlands. Mèng4, som ansåg att den
internationella upplevelsen skulle ge hen bättre valuta för pengarna, är ett exempel på
att det finns ett intresse för att uppleva erfarenheter utanför Kina. Att två av
respondenterna beskriver att de ville

utomlands för att slippa det tuffa

utbildningssystemet stämmer väl överens med Spinks & Wong (2010) som beskriver
Kinas utbildningssystem som strikt och tävlingsinriktat. Push- faktorerna bottnar i
hemlandet, enligt Mazzarol och Soutar (2002) och Kinas strikta utbildningssystem är
därmed en tydlig push- faktor som verkar bidra till att många studenter söker sig
utomlands, då de föredrar ett mindre strikt utbildningssystem. Enligt tidigare forskning
har push-faktorerna hög konkurrens, ekonomisk tillväxt och trend inom högre
utbildning varit viktiga vid de kinesiska studenternas val av internationell destination.
Nedan behandlas dessa tre faktorerna utifrån respondenternas svar.

Hög konkurrens om högre utbildning
Enligt Yang (2007) driver den höga utbildningskonkurrens som råder i Kina studenter
att söka sig utomlands för utbildning. Samtliga respondenter håller med om att det är en
hög konkurrens för att ta sig in på toppuniversiteten i Kina. Däremot anser endast
Chang8 att detta har haft en personlig påverkan på varför hen valde att resa till Sverige
för att studera. Chang8 beskriver att det skulle vara svårt för hen att ta sig in på den
utbildning hen vill och detta kan bero på att hen studerat utomlands ända sedan
grundskolan. Sūn9, som tidigare beskrivit att hen ville komma ifrån det strikta
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utbildningssystemet i Kina, hade haft möjlighet att studera i landet om hen ville. Lei5
som studerar sitt masterprogram i Sverige förklarar att studenter i Kina som vill studera
vid universitet måste genomföra ett antagningstest. Testet kräver att studenten måste ha
breda bakgrundskunskaper inom många olika ämnen ifall hen ska lyckas med att få en
plats vid ett toppuniversitet. Detta stöds av Ghazarian (2016) som också förklarar att
det är svårt att ta sig in vid de inrikes lärosätena i Kina. En anledning till den höga
konkurrensen kan bero på att högre utbildning står högt i kurs (Wang, 2007) i
kombination med att det finns ett högt tryck på barnen, som i framtiden ska försörja sin
familj (Zuh, 2003).
Lei5 beskriver att det är enklare att ta sig in på utbildningar utomlands eftersom de
främst kräver betyg och en viss kunskapsnivå på engelskan. Hen har flera vänner som
sökt sig till England och USA för sin masterutbildning då de inte fått någon plats vid
Kinas topputbildningar. Däremot har Lei5 själv inte sökt sig utomlands på grund av
detta motiv. Inte heller någon annan av respondenterna, med undantaget från Chang8,
har tvingats att studera utomlands på grund av konkurrensen. Att resa till Sverige
framstår därmed inte som starkt kopplat till Kinas höga konkurrens om
utbildningsplatser. Sūn9 beskriver att kvalitén på utbildningen i Sverige inte är välkänd
och detta skulle kunna vara en anledning till att studenter som vill ha en
prestigeutbildning inte reser till Sverige när de inte kommer in vid Kinas
toppuniversitet.

Ekonomisk tillväxt i samhället
Den ekonomiska tillväxten leder till att fler kinesiska studenter reser utomlands för att
studera (Spinks och Wong, 2010; Yang, 2007; Yang et al., 2013). Samtliga
respondenter håller med om att den ekonomiska tillväxten har bidragit till att fler
studenter reser utomlands idag.
Mèng4 beskriver att det i dagens Kina växer fram fler internationella företag som
värderar internationell utbildning högt. Hen förklarar också att flera kinesiska företag
vill att medarbetarna ska ha ett internationellt nätverk och bra språkliga kunskaper i
engelska. Sūn9 beskriver också att många företag i Kina idag föredrar en internationell
bakgrund. Feng6 och Guō11 förklarar att det idag finns fler stipendier att söka, familjer
blir rikare och rikare och de har många vänner som reser utomlands för att studera. Den
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ekonomiska utvecklingen leder också till att fler föräldrar blir mer öppensinnade och
villiga till att skicka iväg sina barn utomlands förklarar Wen10 och Guō11. Detta
stämmer överens med att den ekonomiska utvecklingen har lett till en större medelklass
som är villiga att resa utomlands (Zeng och Go, 2014). Sūn9 förklarar hur hens föräldrar
den senaste tiden har blivit mer öppna för andra politiska system och värderingar. Wen10
beskriver att Kina växer fort och blir starkare och att fler studenter åker utomlands
tidigare idag för att studera. Samtliga respondenter förklarar att familjer generellt idag
har mer resurser, något som enligt Spinks och Wong (2010) betyder att föräldrar kan
lägga mer pengar på barnets utbildning. Lei5 håller med om detta och förklarar att den
ekonomiska situationen gör att fler har råd till att studera utomlands och Feng6 säger
att:”Most of us are supported of our parents so the growth is an important reason why
students study abroad.”. Även Sūn9 beskriver hur hens föräldrar har fått det bättre
ekonomiskt ställt och att det har gjort det möjligt för familjen att lägga undan mer
pengar till hens utbildning. Den starka ekonomiska utvecklingen gör föräldrar mer
öppensinnade, skapar mer efterfrågan på internationell erfarenhet bland företag och gör
det möjligt för studenterna att resa utomlands rent ekonomiskt. Därmed har den
ekonomiska tillväxten i Kina påverkat att fler reser utomlands för att studera och den
ekonomiska tillväxten verkar tydligare som en push- faktor, sett ur perspektivet att
företagen ställer mer krav på internationell erfarenhet och engelskakunskaper.

Trend inom högre utbildning
Yang (2007) beskriver att utlandsstudier i Kina har blivit en trend. Samtliga
respondenter förklarar att det finns ett stort intresse bland kinesiska studenter att resa
utomlands för att studera. Mèng4 förklarar att det är enklare att resa utomlands idag och
att det även finns en viss konkurrens för att studera utomlands. Guō11 förklarar att det
finns väldigt många internationella studenter från Kina idag och beskriver det som en
trend. Även Sūn9 beskriver att det är en trend med följande citat:
–I would say that going abroad for studies is a boom or a trend. For instance,
my mum's collegues, like 80 percent of her collegues have sent their kids
abroad.
Sūn9 berättar vidare att det finns en hög konkurrens om de stipendier som går att söka
för utlandsstudier idag. Sūns9 beskrivning kan kopplas till den grupporienterade
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kulturen i Kina. Det är viktigt för kineser att anpassa sig till sin omgivning och leva upp
till andras förväntningar (Götze, 2011; Li & Su, 2007). Att skicka iväg sitt barn för att
studera utomlands blir därmed mycket viktigt i vissa grupper. Detta visar också, i
enlighet med Fernandez et al. (1997), att den kinesiska kulturen har en hög kollektivism
enligt Hofstedes (1983) beskrivning eftersom familjerna anpassar efter till att leva upp
till gruppens förväntingar.

Yang (2007) förklarar också att en orsak till trenden att studera utomlands är att det
underlättar för framtida jobb. Majoriteten av respondenterna anser att den
internationella erfarenheten kan underlätta sökandet av framtida jobb, dock understryker
alla att det beror på vilket typ av jobb du söker samtidigt som den internationella
erfarenheten måste kopplas till dina personliga egenskaper, erfarenheter och betyg. Två
av respondenterna håller inte med om att den internationella erfarenheten har en
påverkan på attraktiviteten när det kommer till att bli anställd. Qiáo7 beskriver att det är
så pass vanligt med internationella studier idag att det knappast är något som sticker ut:
”In the past years it would benefit you to find a job, but recently so many students has
already had the exchange experience.”. Lei5 drar det ännu längre och beskriver att
utlandsstudier till och med kan uppfattas som en sämre merit än inhemska studier ifall
företaget upplever att studenten tvingades utomlands på grund av konkurrensen för
inhemska utbildningar: ” It is a very hard and high competition in China so sometimes
companies might think that the reason to study abroad is that you cannot enter the
university in the country.” Detta argument ligger i linje med det som Falcone (2017)
beskriver; att värdet på utbildning utomlands börjar ifrågasättas. Detta eftersom
kvalitén på utbildningarna i Kina idag är hög och att stora resurser har satsats på den
internationella konkurrenskraften (Spinks & Wong, 2010; Hegarty, 2014). Att kvalitén
på utbildning i Kina ökar bekräftas också av Skoglund3 som beskriver att fler kinesiska
universitet vill nå internationella rankingar och att regeringen genom olika projekt lagt
resurser på att höja kvalitén vid de främsta universiteten.
Mèng4, som valt att studera utomlands trots att hen redan hade ett bra jobb i Shanghai,
påpekar däremot att det hela beror på vilken typ av företag studenten vill jobba på. Hen
menar att ett internationellt företag värderar en internationell erfarenhet högt även om
det finns en hög konkurrens eftersom många har studerat utomlands. Vidare förklarar
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Mèng4 att det gäller att använda sin internationella erfarenhet på rätt sätt och därför är
det viktigt att välja en utbildning med bra kvalitét.

Överlag anser respondenterna att möjligheterna till jobb handlar mer om personliga
egenskaper och utbildning, ingen anser sig ha någon fördel av att ha varit i just Sverige
för att studera, vilket inte riktigt överensstämmer med Haglunds2 bild av att kinesiska
studenter väljer Sverige eftersom det sticker ut bland deras erfarenheter jämfört med
andra mer traditionella studiedestinationer. Wen10 anser att landet inte påverkar
studenters konkurrenskraft; det viktiga är kvalitén på utbildningen, personliga attribut,
erfarenheter och betyg. Trenden att studera utomlands har påverkat respondenterna i
studien, dock anser ingen att det är nödvändigt med internationell erfarenhet för att få
ett bra jobb. Trenden för utbildning utomlands verkar därmed främst som en pushfaktor ur perspektivet att det ses som något positivt som skapar ett socialt tryck i och
med den starka gruppkulturen i Kina.

5.2 Informationssök
Pre-söksbeteende
Eftersom det är vanligt förekommande med utlandsstudier i Kina var alla
respondenterna medvetna om att det fanns möjligheter till att förlägga hela eller delar av
sin utbildning utomlands redan innan de själva aktivt började söka efter information. De
av respondenterna som var utbytesstudenter fick de främst information om möjligheten
att resa utomlands via sitt hemuniversitet eftersom det ingick i deras program. Övriga
respondenter förklarar att de fått idén att studera utomlands av släkt och vänner eller
andra studenter som redan varit iväg. Sūn9och Chang8 som studerar på masternivå
beskriver att de tidigare varit på sommarskola utomlands; något som bidrog till att de
ville studera utomlands återigen. Sūn9 beskriver hur hen från att ha varit på språkstudier
i England blivit intresserad av att resa mer. Sūn9 testade Linnúniversitetses Summer
Academy, blev förtjust och valde att förlägga sin masterutbildning vid samma
universitet.
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Lei5 förklarar hur hen kom på att det var möjligt att resa till det universitet hen idag
studerar vid i Sverige med följande citat:
–One older student shared his experience and had a lecture in my school. He
encouraged me to go to BTH. He talked about how life is in Sweden and that it
is possible to study there.
I det här fallet kom en tidigare student från BTH till Leis5 hemuniversitet och berättade
om möjligheterna till att studera i Sverige. Tidigare hade Lei5 vetat hen ville studera sin
master utomlands men det var först nu hen blev intresserad av att studera i Sverige och
på BTH .

Pre-söksbeteendet är viktig för universitet som vill rekrytera studenter eftersom
långvariga uppfattningar om universitetet skapas här (Chapman, 1986; Maringe, 2006)
Under detta steg noterar studenten passivt den information som hen exponeras för
(Chapman, 1986). Exemplet med Lei5 ovan visar hur viktigt det är för universitetet att
synas innan studenten själv aktivt börjar söka information. Lei5 visste att hen ville resa
utomlands för studier, men hade ingen aning om vart hen ville åka. Då universitetet
visade upp sig genom en alumn bildades ett intresse för universitetet hos Lei5 redan
innan hen visste att hen ville studera i Sverige.

Informationssöksbeteende
Då respondenterna bestämt sig för att de ville åka utomlands började samtliga på egen
hand söka mer information om olika alternativ. I det här skedet har behovet identifierats
och individen påbörjar sitt aktiva informationssökande (McCall et al., 2002). Enligt
Zhang och Hagedorn

(2014) är det vanligt att kinesiska studenter anlitar

utbildningsagenter i sitt sökande efter internationella utbildningar. Det var enbart två av
respondenterna som anlitade en agent för att ta hjälp med att söka information och
ansöka till utländska universitet. Däremot är alla respondenterna eniga om att det är
vanligt förekommande att ta hjälp av agenter i processen att söka utlandsstudier och alla
respondenter känner någon som har tagit hjälp av en agent. Wen10 är en av de två
respondenterna som anlitade en agent. Wen10 förklarar att hen tagit hjälp av en agent då
hen själv inte hittade tillräckligt med information om de nordiska länderna och ville
försäkra sig om att hen skulle välja det bästa alternativet. Chang8 som också anlitat en
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agent förklarar att det har gav hen mycket hjälpt samtidigt som det kostat hens familj
mycket pengar. Chang8 förklarar att agenturerna fungerar som vilket företag som helst;
de vill inte förlora pengar.
–If you pay money to a agency and then don’t get accepted at any university,
the agency will have to pay you the money back. No company wants to lose
money, and then they send away the student to wherever just to keep up with
the guarantee.

Om studenten inte blir antagen måste agenturen betala tillbaka pengarna till studenten.
Chang8 menar att detta kan vara både positivt och negativt. Det blir därmed viktigt för
agenterna att, som Zang och Hagedorn (2011) beskriver, arbeta för studentens bästa för
att inte förlora förtroende som agent. Feng6, som inte anlitat en agent, beskriver ändå
att hen tror att det kan vara lättare att bli antagen med hjälp av en agent då de kan hjälpa
till att genomföra en ansökan på ett mer professionellt sätt eftersom de har stor
erfarenhet av att hjälpa studenter. Det här stämmer överens med Zhang och Hagedorn
(2011) som skriver att kinesiska studenter ser agenterna som professionella och att de
underlättar chansen att bli antagen. Agenten hjälper till med allt i processen, men det är
dyrt. Sūn9 besrättar att en vän till honom anlitade en prestigefull agentur och betalade
mellan 80-100 000 SEK för tjänsten. Sūn9 förklarar dock att hens kompis skulle till
USA där ansökningen är mer komplicerad. Majoriteten av respondenterna ansåg att de
inte behövde några agenter för att söka till sin utbildning i Sverige eftersom de kunde få
tillräckligt med hjälp från sitt hemuniversitet eller genom att hitta information på egen
hand.
Wen10 och Chang8 som använde sig av agenter fick information om alternativ från
agenterna och använde sedan internet för att söka vidare efter mer information om de
olika alternativen. Lei5 berättar att hen besökte en studentmässa och att hen där fann ett
program i Sverige som hen blev intresserad av. Även Mèng4 och Sūn9 hittade
information om att studera i Sverige på en studentmässa och därefter fördjupade de sina
kunskaper med information online. Övriga respondenter vände sig till hemuniversitet
för att få information och fördjupade sig sedan om sina alternativ online. McCall et al.
(2002) förklarar att ju viktigare beslutet är desto mer informationssökande och tid läggs
ner på beslutet. Respondenterna ägnade mellan en till fyra månader åt att söka
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information innan de bestämde sig för att söka till Sverige. Även om respondenterna
befinner sig i Sverige under olika långa tidsperioder för att studera fanns inga större
skillnader i hur mycket tid och information de sökte fram.

5.3 Jämförelse av alternativ
Föräldrars inblandning i beslutet
Samtliga respondenter i studien har diskuterat sitt beslut gällande vart de ska resa för att
studera med sina föräldrar. Detta stämmer överens med Skoglunds3 bild av att
föräldrarna är väl involverade i sina barns utbildning i Kina. Samtliga respondenter
hävdar dock att de tilläts vara självständiga i sitt beslut och att föräldrarna inte haft en
större påverkan på valet. Qiáo7 förklarar att hens föräldrar ansåg att beslutet om vart hen
skulle åka var upp till hen själv eftersom hen var den som skulle åka. Vissa av
respondenterna framstod ännu mer självständiga i sitt beslut. Chang8 berättade att hon
lyssnade till alumner, men inte till sina föräldrar: ”I did not listen to my family, but I
listened to alumni. Definitely not my parents!”och Wen10 förklarade att: “I talked to my
parents and friends, but still made the decision on my own;I would persuade my
parents haha.”. Både Chang8 och Wen10 menar alltså att deras föräldrars åsikter inte var
viktiga vid beslutet gällande studiedestination.
Sūn9 förklarar hur hens föräldrar inte varit inblandade i processen på grund av att de inte
är särskilt internationellt erfarna samt att de har mycket begränsade kunskaper i
engelska. Sūns9 föräldrar sa till Sūn9 att hen var tvungen att lösa det själv. Hen
utvvecklar detta resonemang och tror att det är vanligare att föräldrarna lägger sig i mer
om de har egna internationella erfarenheter eller åtminstone förstår det engelska språket
bättre. Sūn9 fick frågan om hen tror att studenter som väljer att studera i Sverige är mer
självständiga än de som väljer de mer traditionella länderna och på detta svarade hen:
–Yes, indeed. Parents opinions importance varies. People going to Sweden
seems more rebellious.”

Att studenter som söker sig till Sverige skulle vara mer självständiga stämmer överens
med Edlunds1 bild av att studenter som är intresserade av att studera i Sverige ofta
verkar ha en egen vilja. Vidare tror Sūn9 att föräldrarna kan ha en större inverkan på
sitt barn i de delar av Kina som är mindre utvecklade. I takt med utvecklingen av
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samhället tror hen att föräldrarna låter sina barn vara mer självständiga. Qiáo7 tror att
studenter som väljer Sverige går sin egen väg eftersom det är mer annorlunda och inte
ett lika välkänt och säkert kort som andra destinationer.

Enligt Mazzarol och Soutar (2002) finns det fler än studenterna själva som kan vara
inblandade i beslutet; föräldrar och andra sociala länkar kan ha en avgörande inverkan
på beslutet. Eftersom samtliga respondenter har diskuterat sitt beslut angående
studiedestination med sina föräldrar har föräldrarna varit inblandade i beslutsprocessen.
Studenterna som valt att studera i Sverige framstår dock som mer självständiga. Sūns9
förklaring till varför hens föräldrar inte varit så delaktiga i hens beslut stämmer väl
överens med Bourkes (2000) resonemang om att råd från sociala länkar får en högre
relevans om de själva har egna erfarenheter av det som rådet berör. Sūns9 föräldrar
saknade internationell erfarenhet och blev därmed mindre delaktiga i beslutet och gav
färre råd.

Generellt framstår deltagarna som mer självständiga från sina föräldrar, jämfört med
vad den teoretiska referensramen antyder. Resonemang som att barnets utbildning ofta
är ett resultat av familjemedlemmars förväntningar (Liu och Morgan, 2016) och att
föräldrar är starkt involverade i beslutet då barnen ska studera utomlands (Falcone,
2017) framstår därmed inte lika trovärdiga bland kinesiska studenter som valt att
studera i Sverige.

Jämförelse av universitet och värdland
När individen samlat in informationen börjar jämförelsen av olika alternativ inför det
slutgiltiga beslutet (McCall et al., 2002). Kulturupplevelsen och kvalitén på
utbildningen framträder som de mest avgörande kriterierna bland respondenterna i val
av universitet och värdland. Majoriteten av respondenterna sätter dock kvalitén framför
kulturen. Följande är ett citat från Feng6: “I want to learn something from my subject
not only spend 6 months outside to experience another country” relevance is the first
element for me to consider.”. Feng6 beskriver hur viktig relevansen av utbildningen var
i hens val av värdland och universitet. Detta beskrivs även av Qiáo7 som förklarar att
hen noga läste igenom detaljerna i hens svenska kandidatprogram, eftersom det
viktigaste var att hen skulle få en intressant och bra utbildning. Även masterstudenterna
Sūn9, Mèng4, Lei5och Guō11 hävdar att kvalitén på utbildningen var viktigare än själva
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kulturupplevelsen. Lei5 hade däremot ett eget första kriterium som stack ut från övriga
respondenter, enligt följande uttryck:“First, Sweden is, compared to other countries,
more safe. Americans allow people to own a gun.”. För Lei5 föll valet på Sverige tack
vare säkerhetsläget jämfört med andra potentiella destinationer. En anledning som
överensstämmer med Skoglunds3 bild gällande varför vissa studenter väljer att studera i
Sverige. Masterstudenterna Wen10 och Chang8 väljer däremot att sätta kulturen framför
kvalitén. Cheng berättade att: ”The country´s culture and lifestyle was very important
for me, because I love Northern Europe.“ och Wen10 förklarade att:
–Culture and of course the quality of education and lifestyle. Experience first,
and then education in the second place. I choose Jönköping because I could
study something that I liked in english.

Båda respondenterna har, till skillnad från övriga deltagare, studerat länge utanför Kina.
Chang8 har studerat i länder utanför Kina sedan grundskolan och Wen10 har genomfört
både ett kandidatprogram och snart även ett masterprogram i Sverige.

De faktorer som spelar in i studentens jämförelse av olika alternativ benämns som pullfaktorer (Kim et al., 2006). De viktigaste pull-faktorerna som spelade in bland
respondenterna var kvalitén på utbildningen och kulturen, där majoriteten värdesatte
kvalité på utbildningen högre än själva kulturupplevelsen. Push- faktorerna syftar på
vad det är som lockar i värdlandet (Albatch, 2004) och är till viss del möjliga att
påverka för värdinstitutioner som vill attrahera internationella studenter (Mazzarol och
Soutar, 2002; Eder et al., 2010). Därför blir det viktigt för svenska universitet att satsa
på utbildningskvalitén för att locka studenter från Kina. Respondenterna valde att
studera i Sverige för att de ville kombinera en bra utbildning med en ny
kulturupplevelse. Nedan behandlas fem olika pull-faktorer som enligt tidigare forskning
haft en inverkan på kinesiska studenters val.

Kvalitén på utbildningen
Majoriteten av respondenterna hade uppfattningen att kvalitén på utbildningen i Sverige
var hög innan de kom hit. Masterstudenten Lei5 förklarar att hen hade hört talas om att
det i Sverige var färre deltagare i varje klass, lättare att få en bra kontakt med
undervisande lärare samt att att utbildning i Sverige skulle innebära fler intressanta
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undervisningsmetoder som workshops istället för att bara passivt lyssna på en lärare.
Guō11, som studerar vid SU, hade hört från äldre studenter som varit iväg att det ställdes
högre krav på studenterna i Sverige samt att lärarna lyssnade på studenterna och
värdesatte

deras

åsikter.

Enligt

Ivy

(2001)

kan

tidigare

erfarenheter,

marknadsföringsrelaterade aktiviteter och word of mouth påverka studentens bild av
institutionen. Lei5 och Guō11 hade både hört rykten gällande utbildningen i Sverige.
Feng6 som studerade vid JIBS, antog att kvalitén på utbildningen i Sverige var generellt
hög då hen sett att Uppsala universitet fanns med på en lista över internationella
rankingar. Sūn9 visste inget om utbildningskvalitén i Sverige innan hens vän berättade
att Sverige är ett bra land att studera i. Under intervjun med Sūn9 får vi fram följande
citat, där hen menar att svenska universitet inte marknadsför kvalitén på sin utbilning
tillräckligt mycket:
–You are lacking international promotion! The UK and the US, they try to
promote themselves. They are better at promoting their education. Sweden
promote the country more than the education.
Sūn9, som studerar i Kalmar, upplevde att LNU var det universitet som bäst nådde ut till
studenterna i Kina. Enligt Sūn9 är de svenska universiteten bättre på att marknadsföra
Sverige som land istället för att kommunicera utbildnigskvalitén i landet. Detta är något
som stämmer överens med Edlunds1 förklaring gällande att svenska universitet
samarbetar mycket och marknadsför sig under varumärket Sverige. Vidare beskriver
Sūn9 att detta kan vara en orsak till att det inte är så många som känner till den höga
kvalitén på utbildningen i Sverige, förutom de som känner någon som tidigare har
studerat i landet. Sūn9 berättar också att föräldrar bryr sig mer om rankingar och
prestige än vad studenterna gör. Kvalitén och relevansen av utbildningen är dock
fortfarande lika viktig för studenterna. Att föräldrar bryr sig mycket om rankingar kan
kopplas till Bond och King (1985) som förklarar att föräldrar anser att det är viktigt att
barnet lyckas med skolgången för att upprätthålla familjens goda rykte. Samtidigt kan
en anledning till att studenterna bryr sig mycket om kvalitén på utbildning bottna i att de
känner en press på att leva upp till föräldrarnas förväntningar. I enlighet med detta
beskriver Li och Su (2007) att det är viktigt att leva upp till andras förväntningar inom
den kinesiska kulturen. Dessutom kan det vara viktigt med bra kvalité då det är viktigt
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att prestera och uppnå sina mål i den kinesiska kulturen eftersom den enligt Fernandez
et al. (1997) har en hög grad av Hofstedes kulturdimension maskulinitet.

Yang (2007) beskriver att den upplevda kvalitén på utbildningen är mycket viktig i valet
för kinesiska studenter som väljer mellan olika alternativ utomlands. Samtliga
respondenter håller med om att kvalitén är mycket viktig och alla hade hört talas om att
kvalitén på svensk utbildning var bra från andra som redan studerat i landet.

Rekommendationer från sociala länkar
Samtliga respondenter har lyssnat på andra studenter, vilket framstår som en mycket
viktig faktor till varför de valt att studera i Sverige. Feng6 förklar att:”Other students
who had studied in Jönkping recommended me to study here.”. Att andra studenter som
redan studerat vid JIBS rekommenderade Feng6 att åka dit var avgörande i hens beslut.
Qiáo7 beskriver hur hen hittade en blogg av en alumn från LNU som hen kunde ställa
frågor till och som tillslut gav hen tips om allt från hur man hittar till mataffären till
detaljer om studentlivet vid LNU. Mèng4 förklarar att hen trotsade sina traditionella
föräldrarnas vilja och valde Sverige efter att ha lyssnat på vänner som studerat vid LNU.
Därmed var alumners åsikter viktigare än hens egna föräldrars vilket återigen tyder på
att studenter som väljer att studera i Sverige är relativt självständiga från sina föräldrar
när de tar sitt beslut. Att alumner blir viktiga i beslutet stöds av Bourkes (2000)
resonemang om att råd från sociala länkar med egen erfarenhet får hög relevans. Mèng4
förklarar hur fenomenet Guanxi har påverkat hens beslut att studera i Sverige:
–Guanxi is like a network. Because of my friend, I know Henrik, and Henrik
gave me information, and then Henrik knew this university.
Mèng4 beskriver att hen troligtvis aldrig hade rest till Sverige om det inte vore för hens
vän som studerat vid LNU, som i sin tur kände Henrik Edlund1, Linnéuniversitets
representant i Shanghai. Exemplet stämmer tydligt överens med det som Liu och
Morgan (2016) skriver; att guanxi kan påverka valet på så sätt att kinesiska studenter
blir mer benägna att välja en skola där de känner någon som studerar eller har studerat.
Vidare förklarar Mèng4 att guanxi är en viktig resurs som påverkar och underlättar alla
delar i livet genom att människor hjälper varandra. Informationen om att det var möjligt
att studera i Sverige kom från hens guanxi, hens nätverk, och detta gjorde att Mèng4
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kände sig trygg med att studera vid LNU. Chang et al. (2016) beskriver guanxi som tillit
och utbyte av tjänster mellan medlemmarna inom ett nätverk. Guanxi är en del av
kulturen i Kina och de sociala nätverken får en ännu större påverkan på kinesiska
studenter, jämfört med i västerländska länder (Vrick et al., 2008).

Rekommendationer från släkt, familj och vänner påverkar de kinesiska studenternas
beslut om att studera utomlands (Yang, 2007). Bland respondenterna har vänner och
andra studenter haft störst inverkan på beslutet. Föräldrarnas rekommendationer, som
enligt Falcone (2017) har en stark påverkan på beslutet bland kinesiska studenter,
verkar i detta fall vara mindre viktiga. Utbildningsagenternas rekommendationer, som
enligt Pimpa (2003) har en stor påverkan på studenternas beslut, har inte heller haft så
stor påverkan på respondenterna då det framkommit att endast två av dem använt sig av
en agent. En av dessa visste dessutom redan att hen ville till ett nordiskt land innan hen
tog hjälp av agenten. De viktigaste rekommendationerna för respondenterna kom från
studenter med tidigare erfarenheter av att studera i landet, med andra ord alumner. Att
rekommendationer från sociala länkar har en stark betydelse är kopplat till att kulturen i
Kina har en hög grad av Hofstedes osäkerhetstänkande, enligt Fernandez et al. (1997).
Detta eftersom bra rekommendationer minskar risken för att bli missnöjd med valet.

Uppfattningen om värdlandet

Kunskapen om Sverige som land var relativt liten bland respondenterna då de fattade
sitt beslut. Undantagen är Qiáo7, som tillsammans med föräldrarna hade rest till Sverige
tidigare och Chang8, som valde att resa till Sverige främst för kulturen. Chang8 ansåg att
det var ett vackert och avslappnat land att studera i. Lei5 berättar att hen började söka
mer information om Sverige först efter att hen blivit antagen och bestämt sig för att
studera i landet. Wen10, som valde att resa till Sverige på grund av säkerhetsläget, hade
en bild av Sverige som ett lugnt och vänligt land. Feng6 och Sūn9 förklarar att kineser
generellt vet väldigt lite om Nordeuropa. De båda visste egentligen ingenting specifikt
om Sverige förutom att det är kallt, dock kände de till varumärkena IKEA, H&M och
Volvo. Mèng4förklarar att hen inte heller visste mycket om Sverige men att hen kände
till att IKEA är ett svenskt företag. Hon berättar att kineser känner till IKEA väl och
understryker det genom att säga:“Everytime a new IKEA opens, its like a bomb!”.
Eftersom IKEA kommer från Sverige antog hen att det var ett rikt och välutvecklat land.
Sūn9 beskriver att många inte heller vet att svenskar generellt talar bra engelska; något
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som stämmer överens med Edlunds1 erfarenhet av att många studenter förvånas över att
det går att läsa universitetsutbildningar på engelska i Sverige.

Enligt Yang (2007) har faktorer som klimat, livsstil och säkerhet en inverkan på
studentens val av destination. Detta har till viss del spelat in bland respondenterna, två
av respondenterna hade erfarenhet av Sverige genom att själva ha rest eller haft
föräldrar som rest i landet. Lei5 hade en uppfattning om säkerhetsläget i Sverige och
valde landet på grund av detta. I stort sett var uppfattningen om Sverige relativt vag
innan de ansökte om att studera i landet. Som beskrivs ovan sökte Lei5 information om
miljön och livsstilen i Sverige först efter att hen blivit antagen. Miljö och livsstil verkar
i detta fall inte ha påverkat valet i så stor utsträckning. Argumentet att internationella
studenter lockas mer av en kultur i ett land framför ett annat (Albatch, 2004) stämmer
därmed bara delvis in på studenter som söker sig till Sverige. Däremot skulle
okunskapen om kulturen i ett land också kunna vara en faktor som lockar studenten att
resa dit då det blir en mer äventyrlig upplevelse.

Kostnader för studierna
Kostnader för utbildningen som studieavgifter, levnadskostnader och resekostnader i
landet ansågs bland respondenterna vara en faktor som spelat in i valet men utan att vara
direkt avgörande. Enligt Lei5 blev det billigare att studera en master på i Sverige jämfört
med vad det skulle ha kostat i Storbritannien. Detta i kombination med andra fördelar
kan ha spelat in på valet förklarar hen. Sūn9 beskriver att hen upplevde studieavgifterna
i Sverige som rimliga. Vidare förklarar Sūn9 att levnadskostnaderna är lägre i Sverige
än i storstäder som Shanghai även om det samtidigt är billigare att leva i andra delar av
Kina. Detta är något som även Haglund2 är inne på då han beskriver att
levnadskostnaderna i Kina är höga i storstäderna. Qiáo7 berättar att studieavgiften var en
faktor som påverkade hennes beslut, eftersom hen studerar design som är en dyr
utbildning. Chang8 funderade istället mer på levnadskostnaderna i Sverige än
studieavgiften eftersom hen skulle stanna tre år i landet. Sūn9 menar att kostnaderna
överlag inte blir så viktiga för kinesiska studenter eftersom de har föräldrar som stöttar
dem, hen har många internationella vänner som själva måste försörja sig under
utbildningen och då blir kostnaderna troligtvis viktigare. Även Feng6 beskriver att om
föräldrarna har råd att skicka iväg studenten blir inte kostnaderna så avgörande.
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Guō11som reste till Sverige som utbytesstudent tänkte inte över kostnaderna eftersom
hen fick stöd från sitt hemuniversitet och bara skulle vara borta i 6 månader.

Som Yang (2007) beskriver har kostnaderna för en utbildning en påverkan på den
kinesiska studentens val. Att kostnader spelar in i valet bland studenter stöds också av
Eder et al. (2010). Däremot framstår inte kostnaderna som den mest avgörande faktorn i
valet bland respondenterna. Detta kan bero på att kinesiska studenter ofta stöttas av sina
föräldrar som vill att sina barn ska få en så bra utbildning som möjligt. Dessutom kan
det bero på att det är billigare att leva i Sverige jämfört med en del stora städer i Kina,
precis som Sūn9 beskriver. Samtidigt har alla respondenter funderat på kostnaderna
innan beslutet och därmed är det en faktor som har haft en påverkan på valet. När en
student försöker skapa mening med sitt beslut i ett bredare sammanhang bäddas
kostnaderna in även om det inte är en av de viktigaste faktorerna (Liu och Soman,
2008). Att Qiáo7 funderade på studievagiften eftersom det är dyrt att studera design
medan Chang8 istället övervägde levnadskostnaderna då hen ville studera ett helt
kandidatprogram utomlands och bo en längre tid i Sverige är tydliga exempel på att
kostnader har övervägts i förhållande till sammanhanget. Kostnader spelar in i kinesiska
studenters jämförelse av alternativ, även om det inte varit avgörande för valet att studera
i Sverige.

Sociala länkar till värdlandet
Bland respondenterna hade ingen någon direkt social länk till Sverige. En social länk är
exempelvis en släkting, familjemedlem eller nära vän som befinner sig i landet.
Däremot beskriver Mèng4 att hen har vänner som tidigare studerat vid LNU, vilket var
en viktig anledning till att hen valde att studera vid samma universitet. Feng6 och Guō11
kände också till andra studenter som redan studerat vid deras universitet. Lei5 förklarar
att hen inte hade någon typ av koppling till Sverige eller Norden innan hen bestämde sig
för att resa dit. Istället var det en alumn från BTH som kom till hens skola för att
informera om sin studietid i Sverige som fick hen att bli intresserad av att åka till landet.
Qiáo7 förklarar att hen rest till Sverige en gång och Wen10 beskriver att hennes föräldrar
hade

varit

på

semester

i

de

nordiska

länderna

och

trivts

bra.

Även om ingen av respondenterna redan kände någon som befann sig i Sverige har
samtliga respondenter hört talas om andra som redan bott och studerat i landet. Mèng4

54

beskriver att det hade en stor påverkan på hens val att hen haft vänner som tidigare
studerat vid samma universitet som hen själv valde. Detta överensstämmer med Liu
och Morgan (2016) som beskriver att kinesiska studenter är mer benägna att välja en
skola där de känner någon som studerar eller har studerat. Yang (2007) säger att
intresset för landet kan kan öka om den kinesiska studenten har vänner som har studerat
i landet. Ingen av respondenterna kände någon som befann sig vid universitet de valde
men däremot valde samtliga att studera vid det universitet som andra studenter i deras
omgivning redan hade studerat vid. Att andra studenter och deras erfarenheter har
påverkat respondenterna i studien i så pass stor utsträckning är troligtvis kopplat till det
kinesiska fenomenet guanxi och den grupporienterade kulturen. Götze (2011) beskriver
hur grupptänkandet genomsyrar alla aktiviteter i kinesiska kulturen. De viktigaste
sociala länkarna som haft en påverkan på respondenternas beslut att studera i Sverige är
tidigare alumner med erfarenhet att studera vid det valda universitet.

5.4 Beslut
Lei5, Feng6 och Qiáo7 ångrade aldrig sitt beslut och var helt klara med både vilket
universitet, program och land de ville studera i då de ansökte. Både Feng6 och Lei5
hade blivit rekommenderade att studera vid JIBS av tidigare studenter. Qiáo7 tvivlade
aldrig efter att hen besökt en studentmässa i Kina och pratat med det universitet som
senare blev hens värduniversitet och berättade följande: “After the fair i only thought
about this programme, university and country”. Masterstudenten Sūn9 var säker på att
hen ville studera i Sverige. Dock bytte hen senare val av universitet till LNU då hen
först blev erbjuden en plats vid ett annat universitet. Övriga respondenter övervägde
flera alternativ under en längre tid. Wen10 hade utöver Sverige också sökt till ett
universitet i Danmark och Mèng4 övervägde Irland in i det sista, men det slutgiltiga
beslutet föll på Sverige. Chang8 och Guō11 kom till Sverige eftersom de inte blev
antagna till sina förstahandsalternativ i Norge och Kanada.

Hälften av respondenterna var säkra på att resa till Sverige från början och ångrade sig
aldrig. Som McCall et al. (2002) beskriver ansåg de att detta beslut skulle skapa det
bästa resultatet. Övriga respondenter övervägde fler alternativ, vilket är vanligt enligt
Chapman, (1986) då studenten behandlar sina olika ansökningar. Två av respondenterna
hade andra länder som förstahandsalternativ vilket resulterar i att de inte kom in på det
alternativ som de från början ansåg skulle skapa mest värde.
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Alla respondenter upplevde att de kunde få svar på sina frågor genom antingen
universitetens egna hemsidor, agenten eller hemuniversitetet innan det var dags att resa
till Sverige. Detta är positivt för de svenska universiteten eftersom det enligt Maringe
(2006) är viktigt att skapa ett band till studenten och utveckla strategier för att behålla
studentens intresse.

Samtliga

respondenter

är

nöjda

med

universitetens

mottagande

i

Sverige.

Feng6 förklarar att universitetet anordnade en introduktionsvecka när hen kom till
Sverige:
–The university provided us a lift and took us to the door. Then we had a
introduction week and a kick of; the international student organization is so
helpful and friendly so I feel like home.
Universitetets mottagande gjorde att hen kände sig mer välkommen. Lei5, som istället
läser som masterstudent, förklarar att universitetet inte hade någon introduktionsvecka
men att att en kinesisk lärare vid universitetet höll i en introduktionsföreläsning som
handlade om hur det är att leva och studera i Sverige. Mèng4 beskriver att hen blev
tilldelad en mentor när hen kom till Sverige som hjälpte hen att komma in i studentlivet
och förklarade praktiska saker kring att leva i Sverige. Chang8 förklarar hur hen fick en
nära kontakt med läraren som anordnade hens masterprogram och att det kändes väldigt
tryggt.

Att samtliga studenter kände sig välkomna i landet är viktigt. Chapman (1986) beskriver
att registeringen på plats är den avslutande delen av beslutsprocessen och det händer att
studenter avbryter sin utbilding ett par dagar efter att de anlänt till institutionen. Genom
att universiteten skapade en välkomnande miljö för samtliga respondenter har detta
troligtvis motverkat att de valt att avbryta och resa tillbaka till sitt hemland. Maringe
(2006) beskriver att många universitet väljer att sätta upp introduktionsveckor och extra
stödaktiviteter för att underlätta för studenterna. Detta är något som alla respondenterna
i studien har upplevt. Haglund2 understryker också betydelsen av att skapa en bra
helhetsupplevelse för internationella studenter. Som exempel nämner han stödaktiviteter
som akademiskt skrivande.
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5.5 Utvärdering under och efter utbildning
Alla respondenter säger sig kunna rekommendera sin utbildning och att studera i
Sverige till andra och en del har redan gjort det. I följande citat berättar Mèng4 att hen
har rekommenderat LNU till en vän:
–I recommended this university to my friend. The experience is great. The
town is not too big, and you will gain a lot of experience.

Samtliga respondenter anser att utlandsstudierna i Sverige har levt upp till deras
förväntningarna. Masterstudenten Chang8 uttrycker dock ett missnöje med sitt boende:
–It was really hard to find a place to stay. There were too many students, so I
had to stay at a hotel for the whole year i stayed there.

Att tvingas på bo ett hotell då det inte fanns boende till alla studenter blev dyrare än vad
hen förväntat sig, men samtidigt beskriver Chang8 att själva upplevelsen och studierna
levde upp till hens förväntningar.

Alla respondenter säger att det är annorlunda att studera i Sverige jämfört med i Kina,
men de anser att Sverige har ett bra utbildningssystem som de kan rekommendera.
Masterstudenten Lei5 beskriver att hen är nöjd med skillnaderna i utbildningssystemet i
Sverige:
–In China there are many students in the class and less chance to talk with the
professor. In sweden there is less students in class and a lot of chance to
directly discuss with the teacher.”
Flera uttrycker särskilt belåtenhet med lärarna. Feng6 beskriver de svenska lärarna som
professionella och att de har lärt hen nya saker som hen inte skulle lärt sig hemma.
Chang8 har fortfarande kontakt med sin programansvariga lärare från sin avslutade
masterutbildning och beskriver sin professor med följande ord:
–I think it was the best professor in my life. I love him, an amazing guy! I had
him for almost a year.
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Även Lei5 beskriver att hen kände sig trygg med sina lärare och förklarar att hen
fortfarande minns sin första lärare. Lei5 kände sig nervös i början av sitt masterprogram
och var orolig för att prata engelska då hen var den enda kinesiska studenten i klassen.
Lei5 beskriver att läraren hade tålamod och upprepade frågorna på ett vänligt sätt när
hen kände sig osäker. Wen10 beskriver att hen alltid fick bra svar på sina frågor och att
det var bra kvalitét på utbildningen. Guō11 förklarar vidare att hen upplevde att det
ställdes höga krav på hen men att hen är nöjd överlag. Samtliga respondenter skulle vara
intresserade av att samarbeta med universitet som alumner i framtiden och Sūn9 svarade
följande på frågan om hen skulle kunna tänka sig att bli en alumn:“Oh,definitely, that
would be a great honour!”. Sūn9 utrycker att hen skulle känna sig hedrad av att
samarbeta med universitetet som alumn. Det som särskilt lyfts fram som fördelar med
att studera i Sverige är kvalitén på utbildningen, de vänliga människorna,
utbildningssystemet, nivån på engelskan i landet och säkerheten. Guō11 förklarar att:
–Quality of education is important and we want to learn something from
studying there. Sweden has good education and that is a very competitive
advantage for Sweden.
Masterstudenten Chang8, som tidigare studerat på kandidatnivå i Storbritannien, lyfter
särskilt fram att hens upplevelse i Sverige var bättre eftersom det inte var så många
kinesiska studenter i samma klass:”Compared to the UK education system it is a bit
better since there are not so many chinese people in the class, so you still get a chance
to explore the country.”. Med färre studenter från samma land i klassrummet blir
upplevelsen mer internationell och studenterna blir tvungna att prata på engelska. Detta
är något som även Haglund2 lyfter fram är viktigt för att skapa kvalité på utbildningen
för kinesiska studenterna.
Masterstudenten Lei5 som tidigare studerat i Frankrike upplevde att hen utvecklar sin
engelska på ett bättre sätt i Sverige då människor är mer öppna för att prata engelska
och hen känner sig även mer i trygg i Sverige jämfört med Frankrike. Sūn9 och Wen10
förklarar att den internationella atmosfären vid universitet är tillfredsställande vilket gör
att de känner sig välkomna. Guō11 förklarar att hen kunnat njuta av kulturskillnaderna
och Wen10 beskriver att hen både uppskattat den svenska kulturen och människorna.
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McCall et al. (2002) beskriver att under utvärderingen kommer individen fram till
huruvida beslutet var rätt. Alla respondenter framhåller att de är nöjda med utbildningen
i Sverige. Det finns många fördelar för universiteten med nöjda alumner som delar sin
positiva upplevelse med andra. Mèng4, som för tillfället studerar i Sverige, har som
nämnt ovan redan rekommenderat en vän att också studera vid LNU. Heckman och
Guskey (1988) beskriver att samarbete med alumner kan uppstå om de är nöjda med sin
utbildning. McFadden et al. (2012) understryker också att detta är viktigt eftersom det
kan integreras i universitetets strategier för rekrytering. Eftersom det dessutom i denna
studie framkommit att rekommendationer och sociala länkar till alumner haft en viktig
påverkan på studenter som valt att studera i Sverige, är det mycket positivt att de
kinesiska studenterna känner sig nöjda med sin utbildning. För universitet som vill
kommunicera

en

positiv

bild

av

sina

kommunikationskanal (Cubillo et al., 2006).
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6 Slutsats
I detta avsnitt presenteras svaren på forskningsfrågorna som tagits fram utifrån den
teoretiska och empiriska analysen. Därutöver presenteras förslag på praktiska
implikationer och den teoretiska betydelsen av undersökningen.

6.1 Svar på forskningsfrågor
Syftet med studien var att undersöka varför kinesiska studenter väljer att studera på
universitetsnivå i Sverige. Syftet resulterade i tre forskningsfrågor som besvaras nedan.
För att fastställa orsaker till varför studenter från Kina väljer att resa till Sverige för att
studera har denna studie utgått från beslutsprocessens fem olika steg. Utifrån
respondenternas svar har vissa återkommande mönster identifierats. De mest intressanta
mönster som funnits är att den kinesiska studenten värdesätter kvalitén av utbildningen
högt samt att alumner har en stark påverkan på presumtiva studenters beslut gällande
val av värdland och utbildning.

1. Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters beslut att studera utomlands?
Hög konkurrens om högre utbildning
Den höga konkurrensen vid Kinas toppuniversitet har enligt de kinesiska
respondenterna en påverkan på att studenter reser utomlands för att studera. Detta kan
konstateras då majoriteten av respondenternas har vänner som valt att studera utomlands
eftersom de inte blev antagna på en liknande utbildning i hemlandet. Resonemanget är
därmed i enlighet med Ghazarian (2016) Spinks och Wong (2010) och Yang (2007).

Ekonomisk tillväxt i samhället
Fler föräldrar ser ett värde i att skicka iväg sina barn utomlands och den ekonomiska
tillväxten leder också till att företag i Kina blir mer internationaliserade och ställer
högre krav på internationell erfarenhet hos studenter. därmed blir den ekonomiska
tillväxten en push-faktor i enlighet med Yang et al (2013) och Yang (2007).

Trend inom högre utbildning
Många studenter från Kina reser utomlands och det kan idag benämnas som en trend.
Att resa utomlands anses vara något positivt och det är en möjlighet för studenterna att
förbereda sig inför framtiden genom relevanta studier. Däremot är det inte den
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internationella upplevelsen i sig som är viktigast när det gäller framtida
anställningsbarhet. Resonemanget stämmer därmed endast in till viss del med Yang
(2007) som menar att internationell utbildning både är en trend och underlättar
anställningsbarheten. Trenden för att åka utomlands bottnar snarare i att det det blir ett
socialt tryck i vissa grupper där utlandsstudier blivit en norm. Detta resultat kan
kopplas till beskrivningen om den kinesiska mentaliteten enligt Götze (2011) och Li
och Su (2007). Detta sociala tryck som bildas kan även vara kopplat till att Kina enligt
Fernandez et al. (1997) är en kultur med en hög grad av Hofstedes (1983) dimension
kollektivism.

2.Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters jämförelse av olika
studiedestinationer?
Kvalitén på utbildningen
Kvalité är en viktig faktor som påverkar valet av studiedestination. Internationell
erfarenhet i sig räcker inte till för att bli en konkurrenskraftig kandidat på
arbetsmarknaden, därmed måste utbildningen hålla en god kvalité. Detta blir ännu
viktigare i takt med att kvalitén på utbildningar i Kina blir högre i enlighet med Spinks
och Wong (2010) och Hegarty (2014).

Rekommendationer från sociala länkar
Rekommendationer har en stor påverkan på den kinesiska studentens val av
studiedestination. Detta är sammankopplat med guanxi och den kinesiska kulturen som
Liu och Morgan (2016), Virick et al. (2008) och Yang (2007) lyfter fram.
Rekommendationer och råd från andra studenter med egen erfarenhet av att leva och
studera vid universitet och värdland öppnar ögonen hos presumtiva studenter som inte
tidigare funderat på att studera i landet. Betydelsen av rekommendationer kan också
kopplas till att Hofstedes (1983) dimension kollktivism är stark i Kina enligt Fernandez
et al. (1997) . Banden mellan individer och grupper är starka och anser någon i gruppen
att det är bättre att studera i ett visst land framför ett annat förväntas studenten välja
detta alternativ eftersom det även kommer att påverka gruppen.

Uppfattningen om värdlandet
En positiv bild av landet framstår inte som en avgörande faktor i beslutet att studera
utomlands. Detta eftersom majoriteten av respondenterna främst fokuserade på
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utbildningen och började söka mer information om landet först efter att de bestämt sig
gällande värdland.

Resultatet skiljer sig därmed från konceptet om att bilden av värdlandet är viktigt enligt
Albatch (2004), Cubillo et al. (2006 ) och Yang (2007). Uppfattningen om värdlandet
spelar fortfarande till in i valet men är inte avgörande då fokus ligger på kvalité och
rekommendationer. Resultatet ligger därmed närmare Ghazarians (2016) resonemang
som menar att bilden av ett land inte behöver vara sammankopplad med att studenten
väljer att studera där.

Kostnader för studierna
Kostnader är en faktor som bäddas in i beslutet för den kinesiska studenten vid val av
studiedestination. Däremot är det inte en direkt avgörande faktor då de flesta kinesiska
studenter

stöttas

ekonomiskt

av

sina

föräldrar.

Kostnader

övervägs

vilket

överensstämmer med med Lui och Soman (2008) och Yang (2007). Däremot är de
kinesiska studenterna villiga att betala för kvalitét, något som kan vara ett resultat av att
föräldrar i Kina idag har möjlighet att investera mer i sina barns utbildningar, något som
även beskrivs av Spinks och Wong (2007).

Sociala länkar till värdlandet
Vänner eller studenter vid hemuniversitetet som tidigare studerat i värdlandet är av stor
vikt för beslutet. Den starka betydelsen av både sociala länkar och rekommendationer
går som tidigare nämnts hand i hand med guanxi och den kinesiska kulturen. Egna resor
eller familjemedlemmars vistelse i landet kan också påverka valet, men sammantaget
har alumner störst inverkan. Därmed är samarbete med alumner viktigt för att attrahera
studenter från Kina vilket är i enlighet med Cubillo et al. (2006), Ivy (2001), McFadden
et al. (2012) och Virick et al. (2008). Då Hofstedes osäkerhetsundvikande är högt i Kina
enligt Fernandez et al. (1997) blir det viktigt att följa råd från andra med egna
erfarenheter erfarenheter av att studera i landet, då det minskar risken för att bli
missnöjd med sin utbildning.
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3.Hur spelar dessa faktorer in i beslutet att studera i Sverige?
Problemidentifiering
Den höga konkurrensen vid toppuniversitet i Kina har inte haft en stor påverkan på
majoriteten av respondenterna i denna studie, dock nämner en del av respondenterna att
de vänner som berörts av konkurrensen till den grad att de beslutat att åka utomlands för
studier. Orsaken till att kinesiska studenter inte verkar välja Sverige som ett alternativ
på grund av hög konkurrens i hemlandet kan bero på att kvalitén på utbildningen i
Sverige inte är välkänd i Kina. Detta medför att de studenter som attraheras av
prestigefyllda utbildningar istället söker sig till andra destinationer. Yangs (2007)
resonemang om att hög konkurrens är en viktig push- faktor till att studenter söker sig
utomlands stämmer därmed inte in i lika stor utsträckning bland kinesiska studenter som
väljer att studera i Sverige. Däremot är det strikta utbildningssystemet i Kina en faktor
som leder till att studenter söker sig till Sverige som har ett annat utbildningssystem.
Detta för att uppleva personlig utveckling och till viss del undvika den hårda pressen på
studier i hemlandet.

Genom den ekonomiska tillväxten blir föräldrar mer öppensinniga och detta kan
påverka att studenten väljer att resa till Sverige som är ett främmande och avlägset land
i Kina. Trenden för att studera utomlands påverkar studenterna men ingen uppfattar
några konkurrensfördelar på arbetsmarknaden i Kina med en erfarenhet av att ha
studerat i Sverige.

Informationssök
Information som når fram till den kinesiska studenten innan hen själv aktivt börjar söka
efter information om olika destinationer kan vara mycket avgörande för studentens
intresse att studera i Sverige. Detta är i enlighet med Chapman (1986). Kinesiska
studenter med egen tidigare erfarenhet av att studera i Sverige är en viktig källa för
information och har en stor påverkan på beslutet att studera i Sverige, vilket även stöjds
av Bourke (2000).

Jämförelse av alternativ
Kvalitén på utbildningen och kulturupplevelsen är viktiga anledningarna till varför
studenter väljer att studera i Sverige. Däremot visar studien indikationer på att kvalitén
oftast framstår som viktigare än kulturupplevelsen. Detta eftersom kännedom om
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utbildningskvalitén i landet framstod som större än det respondenterna kände till om
Sverige som land innan beslutet fattades. Falcones (2017) resonemang om att värdet av
internationell utbildning idag ifrågasätts i och med att kvalitén på att utbildningarna i
Kina stiger, kan också ses som en indikator på att utbildningskvalité prioriteras före
kulturupplevelsen. Den kulturella erfarenheten kommer på köpet men det är kvalitén på
utbildningen som avgör valet, vilket kan kopplas till Ghazarian (2016) som beskriver att
uppfattningen av värdlandet inte är avgörande för studentens val. Däremot vill vi
framföra detta resonemang med stor försiktighet, då pull- faktorerna kvalité och
uppfattningen av värdlandet kan ligga nära varandra. Båda faktorerna har visat sig
viktiga i den kinesiska studentens beslutsprocess. Studenten eftersträvar främst en
högkvalitativ utbildning men eftertraktar samtidigt en ny kulturupplevelse.

Respondenterna hade relativt vaga förkunskaper om Sverige. Uppfattningen av att
Sverige är ett säkert land och kännedom om vissa svenska varumärken fanns dock hos
vissa respondenter. Vidare är kvalitén på utbildning i Sverige generellt okänd i Kina.
Deltagarna i studien hade hört talas om utbildningskvalitén från alumner. Kvalité har en
stor betydelse och detta överensstämmer med Cubillo et al. (2006), Wang (2007) och
Yang (2007). Anledningar till att kvalitén är viktig kan bottna i den kinesiska kulturen
där det är viktigt att leva upp till andras förväntningar, något som Götze (2011) och Liu
och Su (2007) beskriver är av betydelse. Dessutom krävs det även bra kvalité på
utbildningen eftersom det på grund av den höga konkurrensen i Kina inte går att sticka
ut enbart med en internationell utbildning.

Rekommendationer från alumner väger tungt in i beslutet att studera i Sverige och var
avgörande för nästan samtliga respondenter. Beslutet att studera i Sverige verkar vara
mindre påverkat av föräldrarna, vilket motsäger Falcone (2017) och Liu och Morgan
(2016) som menar att föräldrars åsikter är av hög betydelse bland kinesiska studenter.
Studenter från Kina som väljer att studera i Sverige framstår istället som relativt
självständiga från sina föräldrars rekommendationer och åsikter. Detta kan bero på att
Sverige än så länge är en mindre traditionell studiedestination, vilket innebär att
studenten måste gå sin egen väg då föräldrarna oftast är av mer konservativa åsikter.

Kostnader är något som undersöks då studenterna väljer Sverige vilket är i enlighet med
Yang (2007) och Eder et al. (2010). Sverige anses ha rimliga levnadskostnader och
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studieavgifter enligt respondenterna. Sociala länkar har en stor påverkan på beslutet att
studera i Sverige. De viktigaste sociala länkarna i förhållande till beslutet är alumner i
den kinesiska studentens närhet, med egen erfarenhet av att studera och bo i Sverige,
vilket återigen överensstämmer med Bourke (2000).

Beslut
Många av respondenterna övervägde fler alternativ än utbildning i Sverige, vilket är
vanligt enligt Chapman (1986) när studenten behandlar sina olika ansökningar.
Respondenterna säger sig dock vara nöjda med kommunikationen och mottagandet från
de svenska universiteten, vilket är viktigt enligt Chapman (1986) och Maringe (2006) .

Utvärdering under och efter utbildning
Upplevelsen av att studera i Sverige är tillfredsställande. Stöttande lärare, kreativa
undervisningsmetoder och introduktionsaktiviteter stärker den positiva bilden av svensk
utbildning. Det svenska utbildningssystemet och det internationella klassrummet med
professionella lärare bidrar till att studenterna är villiga att rekommendera svenska
universitet till andra och dessutom fortsätta att samarbeta med universiteten som
alumner. Detta är något som i sin tur visat sig vara en viktig orsak till att presumtiva
kinesiska studenter väljer att söka sig till svenska universitet, eftersom samtliga
respondenter i studien talat med nöjda alumner.

Utifrån resultatet från den empiriska undersökningen har figuren (se Figur 3.2) från
teorikapitlet reviderats. Kopplingen till hur alumner påverkar presumtiva studenter
förstärks i denna figur 6.1. Vidare har push-faktorn hög konkurrens om högre utbildning
ersatts med uppleva annat utbildningsystem då hög konkurrens inte hade en stor
påverkan på valet att studera i Sverige. Pull -faktorn uppfattningen om värdlandet har
ersatts med ny kultur, då det snarare är den nya kulturen som lockar än kunskap och en
positiv bild av Sverige som land.

65

Modell 6.1”Push- och pull- faktorer i den kinesiska studentens beslutprocess”. Egen
med inspiration av Solomons (2014) modell ”Stages in consumer decision making”.

6.2 Praktisk och teoretisk betydelse
De praktiska implikationer som denna studie mynnar ut i är att institutioner för högre
utbildning som vill attrahera kinesiska studenter bör ha i åtanke hur viktigt det är med
nöjda alumner då rekommendationer visat sig avgörande i valet av studiedestination.
Vidare bör svenska institutioner för högre utbildning bli bättre på att kommunicera de
praktiska fördelarna med att studera i Sverige, som kvalité och kostnader samt lägga
mindre fokus på att marknadsföra bilden av landet.

Kvalité har en stor betydelse för den kinesiska studentens val av värdland och det är
något som svenska institutioner för högre utbildning kan bli bättre på att marknadsföra.
Med hänvisning till hur viktiga rekommendationer och sociala länkar är i den kinesiska
kulturen, blir det essentiellt att universitet inte kommunicerar något som de sedan inte
kan leva upp till. Detta bör dock inte vara ett problem med tanke på svensk utbildnings
goda rykte bland de kinesiska studenterna som tillhört studiens respondentgrupp.
Resultatet av studien öppnar även upp för en diskussion kring vad den kinesiska
studenten uppfattar som kvalité. Bland respondenterna i denna studie framkommer det
att engagerade och stöttande lärare samt en bra fördelning av olika nationaliteter i

66

klassrummet har en positiv påverkan på utbildningskvalitén där internationella
rankingar hade mindre betydelse.

Vi anser även att delar av resultatet kan överföras på andra sektorer eftersom den
undersökta kulturens påverkan på beslutsprocessen kan se liknande ut vid köp av andra
högengagemangstjänster i likartade kulturer. Vi vill framförallt belysa betydelsen av
sociala länkar och rekommendationer i en kultur med en hög grad av Hofstedes
dimensioner kollektivism och osäkerhetsundvikande.

Teoretiskt bidrar denna studie till en ökad förståelse för hur dessa två kulturella
dimensioner kan spela in i beslutsprocessen vid köp av en högengagemangstjänst. En
positiv bild av ursprungslandet anses enligt tidigare forskning påverka studentens beslut
av val av värdland. Resultatet av denna studie visar dock att denna faktor har en mindre
påverkan på studentens val. Detta medför att det kan vara intressant för framtida
forskning att undersöka vidare om denna faktor har en mindre påverkan på köpbeslutet
gällande högengagemangstjänster i kollektivistiska och osäkerhetsundvikande kulturer
där råd och rekommendationer från sociala länkar har en stor betydelse.
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