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Förord 

Detta arbete är vårt examensarbete i Turismvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Arbetet 

har genomförts av Amanda Gran, Linda Arvidsson och Matilda Sjöberg under höstterminen 

2018. Valet av ämne föll oss naturligt då vi alla tre har varit engagerade och aktiva i 

studentföreningen ESN Kalmar under våra tre år som studenter och detta är ett ämne som ligger 

oss alla tre varmt om hjärtat.  

 

Tack till! 

Först och främst skulle vi vilja tacka vår handledare, Christer Foghagen, som funnits där för 

oss under arbetets gång. Tack för givande diskussioner och för att ditt arbetsrum alltid har stått 

öppet för frågor och funderingar. 

 

Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till alla de som deltog i studien och gjorde vår 

undersökning möjlig. Tack till Stefan Johnsson på Destination Kalmar, Ingela Åberg på 

Linnéuniversitetet, till de studenter som deltog i vår gruppintervju och alla de studenter som 

deltog i vår enkätundersökning, thank you! 

 

Till sist skulle vi vilja tacka varandra. Tack för ett bra samarbete under arbetets gång och tack 

för tre fantastiska år på Linnéuniversitet! Watch out world, ready or not, here we come!  

 

 

 

Amanda Gran, Linda Arvidsson & Matilda Sjöberg 

Kalmar 14 januari 2019 

  



 

 

 
 

Sammanfattning 

Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom 

ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna 

grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med 

sig till staden. Eftersom tidigare studier har identifierat de tre största fördelarna som 

ekonomiska, kulturella och marknadsföring blev det dessa tre kategorier som vi valde att 

undersöka i vår studie. Denna studie bygger på en enkätundersökning och tre olika former av 

intervjuer. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv visade vår studie att Kalmars utbytesstudenter betalade en 

levnadskostnad, de förde med sig besökare och de reste i staden, regionen, i övriga Sverige och 

Europa under sitt utbyte. Många av studenterna kunde även tänka sig att återvända till Kalmar 

i framtiden. När det kom till marknadsföring visade vår undersökning att majoriteten av 

utbytesstudenterna hade en positiv bild utav Kalmar. De flesta använde sig även av sociala 

medier och en stor del av dessa uppgav att de skrivit om eller nämnt Kalmar i sina 

uppdateringar. Majoriteten av studenterna kunde även tänka sig att rekommendera Kalmar till 

framtida utbytesstudenter. Den största kulturella påverkan utbytesstudenter har på en 

destination är att de utsätter värdbefolkningen för andra kulturer, men för att detta ska kunna 

ske behöver de interagera med värddestinationen. Vår undersökning visade att i Kalmar sker 

inte detta fullt ut, studenterna själva kände att de sällan interagerade med värdbefolkningen 

under sin tid här.  

 

Vår slutsats blev att ur ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv kunde vi inte med säkerhet säga 

till vilken utsträckning utbytesstudenterna kan anses vara en betydelsefull grupp för Kalmar. 

Däremot såg vi att ur ett marknadsföringsperspektiv fanns flertalet fördelar. Slutsatsen blev 

därmed att även om vi inte kunde mäta utsträckningen av de olika fördelarna så finns dessa och 

bör tas tillvara på av Kalmar.  
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Abstract 

Exchange students has been seen as an important segment of youth tourism according to 

previous studies of the topic, nevertheless have destinations failed to see the connection 

between the group and the advantages that comes with. This study aimed to investigate what 

kind of advantages the exchange students of Kalmar brings to the city. Previous research 

discusses the biggest advantages as economic, cultural and marketing, these three became the 

categories we investigated in our study. The study is based on a survey and three interviews.  

 

Our study showed that the exchange students in Kalmar payed basic living costs. They also 

brought visitors and travelled around the destination as well as to other Swedish and European 

cities. They proved to have long term economic advantages since many of them planned to 

come back in the future. The result of the study when it came to marketing was that most of 

the students had a positive image of Kalmar, most of them also used social media and talked 

about or mentioned Kalmar in their updates. Many of the students would also recommend 

Kalmar to future exchange students. The biggest cultural impact according to previous research 

was that exchange students expose the host society for different cultures, however this can only 

happen if the exchange students gets the chance to interact with the local people and students 

at the destination. Our study showed that the exchange students did to some extent interact with 

the local students but not very much with the local society.  

 

Our conclusion became that we couldn’t say for sure to what extent exchange students affected 

Kalmar from an economic and cultural perspective. But we can say that from the marketing 

perspective the exchange students brought some advantages. We think that even though we 

cannot say for sure to what extent the students affect Kalmar, we do believe that the advantages 

that comes with the exchange students needs to be addressed and recognized by the destination 

and its actors.   
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel till uppsatsen beskrivs bakgrunden till vårt ämnesval, 

utbytesstudenterna. Här presenteras fenomenet och problemdiskussionen i slutet av kapitlet 

mynnar ut i studiens frågeställning samt syfte. 

 

1.1 Bakgrund och tidigare studier 

Under 1600-talet fram tills mitten av 1800-talet reste Europas unga adelsmän runt till de 

europeiska storstäderna för att bilda sig i de akademiska ämnena och få uppleva andra kulturer, 

detta kallades för The grand tour (Page & Connell, 2014; Towner, 1985). Även om man inte 

längre pratar om The grand tour kan man argumentera att fenomenet fortfarande lever kvar, 

idag i form av utbildningsturismen som har i takt med den snabbväxande turismindustrin det 

senaste decenniet rotat sig djupt in i vårt samhälle och utbildningssystem. Idag tillbringar allt 

fler studenter en del av sin akademiska utbildning på ett internationellt värdlärosäte (Hilliard, 

2012; Ritchie, 2003).  

 

Turismen har haft en genomsnittlig tillväxt på 4% de senaste åtta åren (UNWTO, 2018) och 

den står för 9,9% av den totala globala arbetskraften (World Travel & Tourism council, 2018). 

Det är denna tillväxt som tillåter olika grenar inom turismen att växa fram och expandera. The 

World Tourist Organization, UNWTO, gav år 2011 ut en rapport som heter “The power of 

youth travel”. I rapporten beskriver de denna växande grupp turister bestående av unga 

människor. Detta segment kallas för ungdomsturister, i detta segment ingår utbildningsturister 

och denna studies fokusgrupp, utbytesstudenterna (UNWTO, 2011). En utbytesstudent är en 

student som åker på ett akademiskt utbyte genom ett avtal som hemuniversitetet har med ett 

internationellt partneruniversitet och är inte borta längre än två terminer (Eriksson, 2018-11-

08; Åberg, 2018-12-07).  

 

Enligt UNWTO (2011) är unga resande framtidens resenärer. De för med sig ekonomiska, 

kulturella och sociala fördelar till de destinationer de besöker. Bizirgianni & Dionysopoulou 

(2013) menar även att unga resenärers användande av sociala medier har en stor påverkan på 

destinationer. Detta genom att unga resenärer påverkar andra unga resenärer genom eWOM, 

electronic Word-of-Mouth. Unga resenärer står för ett helt nytt sätt att resa, de hittar och sprider 

information via sociala medier och digitala plattformar. Dessa sociala plattformar har även gett 
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destinationer ett helt nytt sätt att marknadsföra sig på och de ungas användande av dessa sociala 

plattformar har stor betydelse för en destinations image.  

 

Den tidigare forskning som denna studie är baserad på har till största del identifierat 

ekonomiska och kulturella fördelar med utbytesstudenter samt att dessa är unga turister som 

påverkar destinationer genom sitt användande av sociala medier, framför ur ett 

marknadsföringsperspektiv (Buhalis & Law, 2008; Dunne, 2013; Findlay, 2010; Hayes m.fl., 

2012; Hylmee & Chor Foon, 2017; Insch & Sun, 2013; Llewellyn-Smith & McCabe, 2008; 

Yeoman, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Trots att det finns flertalet studier som diskuterar fördelar kring ungdomsturismen är 

utbildningsturism och framför allt utbytesstudenter fortfarande ett sparsamt beforskat fenomen 

inom turismvetenskapen. Enligt Ritchie (2003) befinner sig utbytesstudenten i gränslandet 

mellan turist och student. Ritchie menar på att det finns det två kategorier av utbytesstudenter, 

den utbytesstudent som prioriterar sin akademiska utbildning i första hand och där de turistiska 

motiven kommer i andrahand och den utbytesstudent som prioriterar att uppleva och resa runt 

i sitt värdland, där studierna kommer i andrahand. Rahman m.fl., (2016a) menar att det 

förekommer en delad mening om det primära syftet en utbytesstudent har med sitt utbyte och 

denna delade mening har skapat en viss förvirring runt utbytesstudenterna; är de studenter eller 

är de turister?  

 

“Destination managers and universities have failed to make the connection that educational 

choices may be influenced by tourism choices and vice versa” (Llewellyn-Smith & McCabe, 

2008: 594). Detta citat pekar på den kunskapslucka som finns kring ämnet. Värddestinationer 

och universitet har misslyckats med att identifiera utbytesstudenter som en potentiell 

turistgrupp. Författarna argumenterar i sin studie att det inte spelar någon roll i vilken av de två 

grupperna, som Ritchie (2003) identifierar utbytesstudenten, befinner sig i. De menar att vare 

sig utbytesstudenterna har akademiska eller turistiska motiv som sitt primära eller sekundära 

syfte till sina utbytesstudier har denna grupp turistiska beteenden och behov som behöver ses 

till. Detta har dock inte skett, destinationer och universitet har betraktat utbytesstudenter ur det 

turistiska perspektivet. Citatet menar med detta på att utbytesstudenten har en benägenhet att 

välja universitet baserat på hur de kan vara turister på destinationen eller destinationen 

beroende på universitetet. Det är viktigt att destinationerna och universiteten identifierar 
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utbytesstudenterna som en potentiell turistgrupp och samarbetar för att de ska kunna ta tillvara 

på de fördelar som denna grupp för med sig till destinationen.  

 

Europeiska Unionens, EU:s, mål är att år 2020 ska minst 20% av de studenter som studerar vid 

ett universitet inom EU, ha spenderat en del av sin utbildning på ett internationellt värdlärosäte 

(Universitets- och högskolerådet, 2018). Om dessa siffror uppnås betyder det att ännu fler 

studenter årligen kommer att avlägga en tid av sina studier utomlands och detta kommer leda 

till en ökad internationell mobilitet runt om i Europa. Detta är en möjlighet såväl för de städer 

samt för det universitet som tar emot dessa studenter att nyttja den potential som denna 

internationella grupp för med sig. För att detta ska kunna ske måste utbytesstudenterna 

identifieras som en betydelsefull turistgrupp och ett viktigt marknadssegment.  

 

Den forskning som vår studie är baserad på betraktar utbytesstudenterna som en betydelsefull 

turistgrupp och vi ville med denna studie undersöka på vilket eller vilka sätt utbytesstudenterna 

kan anses vara en betydelsefull turistgrupp för staden Kalmar. Vi har i denna undersökning 

utgått från att utbytesstudenterna är turister då de dels per definition räknas som en turister, 

utbytesstudenterna är inte hemifrån längre än tolv månader (Page & Connell, 2014) samt att de 

precis som Llewellyn-Smith & McCabe (2008) argumenterar spelar en roll som turister 

oberoende om de har det akademiska syftet som primärt eller sekundärt mål. 

Utbytesstudenterna kan även klassificeras som turister eftersom de enligt UNWTO (2011) 

tillhör segmentet utbildningsturism som är en underkategori till gruppen ungdomsturister.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Eftersom tidigare studier pekar på att utbytesstudenter har en betydelse för sina 

värddestinationer ville vi därmed testa dessa teorier på Kalmar. Syftet med denna studie är 

därmed att undersöka om de utbytesstudenter som kommer till Kalmar kan anses ha någon 

betydelse för staden. Betydelsefullheten har i detta sammanhang blivit den lönsamhet och de 

fördelar som utbildningsturismen tillför, de aspekter som bidrar till att stärka staden som en 

destination samt bidrar till en fortsatt tillväxt av turister. Genom att undersöka Kalmar ville vi 

bidra till kommande studier inom ämnet och framför allt belysa vikten av internationalisering 

på en lokal nivå.   
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Vår frågeställning blev därmed: 

- På vilket/vilka sätt kan utbytesstudenterna utgöra en betydelsefull turistgrupp för 

Kalmar? 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt vi använde oss av för att genomföra denna studie, 

vilka metodval och insamlingsverktyg samt urval och avgränsningar vi förhöll oss till. Kapitlet 

avslutas med en analys av vår studies etik, tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering. 

   

2.1 Forskningsansats 

I denna studie utgick vi från tidigare forskning och teorier inom fenomenet utbildningsturism. 

Detta gjorde att studien utgick från en teoretisk ansats och därför var en deduktiv studie 

lämplig, eftersom vi samlade in teori som vi sedan prövade mot empirin. Detta förklaras av 

Smith (2017) som en deduktiv studie. Den teori som vår studie är baserad på kommer från 

tidigare forskning inom områdena ungdomsturism och utbildningsturism, denna information 

hämtades in från andrahandskällor som till största del bestod av vetenskapliga artiklar och 

litteratur men även till viss del statistiska organ samt webbsidor. Enligt Patel & Davidson 

(1994) söker man inom hermeneutiken förståelse för ett fenomen, detta görs genom att tolka 

och bearbeta den fakta som man som observatör får fram. Vår studie har alltså en grund i denna 

forskningsfilosofi.  

 

2.2 Insamling av empiriskt material  

När vi samlade in empirin till denna studie använde vi oss både av kvalitativa och kvantitativa 

metoder, detta beskriver Halvorsen (1992) som en metodkombination. Kvantitativa metoder 

gör det möjligt för forskaren att få in många svar under en kort tid, men dessa svar är inte alltid 

beskrivande. Den kvantitativa metod vi valde till denna studie var en enkätundersökning, detta 

gjorde vi för att nå ut till så många utbytesstudenter som möjligt och detta beskriver Ejlertsson 

(2014) som en av de positiva fördelarna med ett kvantitativt metodval. Halvorsen (1992) 

beskriver kvalitativa metoder som en undersökningsmetod där forskaren får mer utförliga svar 

men inte lika många svar. Vi använde oss utav tre olika kvalitativa metoder och dessa var: en 

semistrukturerad intervju, en mejlintervju och en gruppintervju. Anledningen till att vi även 

valde kvalitativa metoder i vår studie var för att få en mer djupgående förståelse för vårt 

fenomen. Genom att följa upp de svar vi fick in i enkätundersökningen med de mer djupgående 

svaren i intervjuerna kunde vi få en djupare inblick i materialet och därmed grund för en mer 

utförlig analys i slutet av studien. Detta beskriver Eliasson (2018) som ett vanligt argument för 

att välja kvalitativa metoder i studier.  
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2.2.1 Enkätundersökning 

Vår enkät bestod av både frågor med fasta svarsalternativ och frågor som respondenterna kunde 

utveckla och skriva egna svar på. Dessa typer av frågor kallar Smith (2017) för öppna och 

slutna frågor, dessa är de vanligaste att använda sig av i enkätundersökningar. De tre första 

frågorna på enkäten (se bilaga 1) utformade vi på ett sådant sätt att de som inte tillhörde vår 

urvalsgrupp automatiskt sållades bort. 

 

Vi valde att publicera vår enkät på Facebook, detta kallar Smith (2017) för en webbaserad 

undersökning. Vi publicerade enkäten på våra personliga Facebook konton men även i tre olika 

ESN Kalmar grupper, dessa grupper bestod av medlemmar som varit utbytesstudenter i Kalmar 

någon gång mellan 2016–2018. Då det inte fanns någon möjlighet att komma i kontakt med 

alla de studenter som studerat på Linnéuniversitetet någon gång under denna tidsperiod 

motiverades vi till valet av att publicera enkäten på Facebook. Genom att publicera den på detta 

forum kunde vi, förutom att få kontakt med de studenter som fortfarande var aktiva i dessa 

grupper, även uppmuntra våra vänner att dela enkäten vidare. Detta för att den skulle få större 

spridning och kunna nå de studenter som inte längre var aktiva eller hade tillgång till dessa 

grupper, denna process kallar Halvorsen (1992) och Smith (2017) för snöbollsprocessen.  

 

Vi skapade vår enkät genom Google formulär, ett gratisprogram som tillåter användaren att 

bland annat skapa webb-enkäter. Genom att vi utformade enkäten i detta program blev det 

lättare för oss att, under tiden enkäten låg ute, observera och se hur många som svarat på den. 

Enkäten låg ute i 2,5 veckor och vi fick in 104 svar, men då åtta personer sorterades bort av 

utsållningsfrågorna kunde vi bara använda oss av 96 av dessa svar. Google formulär hjälper 

även till att sammanställa alla svar till tabeller och enligt Denscombe (2017) underlättar det för 

forskare att publicera enkäter på nätet eftersom dessa tabeller underlättar vid analysen av 

svaren.  

 

2.2.2 Intervjuer 

Den kvalitativa metod vi valde till vår studie var intervjuer, vi genomförde tre olika sorters 

intervjuer: en semistrukturerad intervju, en mejlintervju samt en gruppintervju. Vi utförde den 

semistrukturerade intervjun med Stefan Johnsson, turistchef på Destination Kalmar. 

Destination Kalmar har som mål att tillsammans med näringslivet utveckla och profilera 

Kalmar. Vi ansåg att prata med dem om företagets syn på utbytesstudenterna tillsammans med 
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deras kunskap om marknadsföring skulle kunna ge ett intressant perspektiv till vår studie. Vi 

hade ett antal teman som vi ville diskutera under intervjun, vi tog upp dessa men lät Stefan 

Johnsson för det mesta prata fritt och ostört kring dessa teman. Att genomföra en intervju på 

detta sätt definieras av Saunders, Lewis & Thornhill (2009) som att utföra en semistrukturerad 

intervju, detta ger informatören möjligheten att prata fritt utan att ledas in för mycket på 

specifika riktningar inom ämnet.  

 

Ingela Åberg är internationaliseringsrådgivare på Linnéuniversitetet, hon jobbar på 

avdelningen för externa relationer och jobbar med internationaliseringen av Linnéuniversitetet. 

Eftersom vi var intresserade av universitetets perspektiv på utbytesstudenterna och 

internationaliseringen av ett universitet var det relevant att ha kontakt med denna avdelning. 

Eftersom Ingela Åberg inte är baserad i Kalmar var det svårt att hitta en tid som passade att 

träffas, därför bestämde vi oss för att utföra intervjun via mejl, detta för att frågorna skulle 

kunna bevaras utan tidspress.  

 

Som sista intervjuform valde vi att sätta ihop en gruppintervju med utbytesstudenter från olika 

nationer. Vi valde denna typ av intervju eftersom vi ville gå djupare in och få mer utförliga 

svar på ett par av frågorna vi ställde på enkäten, framför allt om utbytesstudenternas upplevelse 

av Kalmar och stadens image. Detta gav oss även möjligheten att upptäcka om det fanns svar 

och åsikter som inte hade kommit fram i enkäten. Genom en gruppintervju ges informanterna 

möjlighet att diskutera fritt och interagera med varandra kring diskussionens ämne, detta i en 

behaglig och social miljö där deltagarna kan känna sig mer bekväma med att öppet yttra sina 

tankar och åsikter (Halvorsen, 1992). Under gruppintervjun framkom det att en av studenterna 

var på utbyte i Kalmar för att avlägga en del av sin magisterexamen. Detta var en grupp som 

vi valt att sålla bort i tidigare avgränsningar då magisterstudenter inte anses vara 

utbytesstudenter, vilket resulterade i att denna students svar inte finns med i denna studies 

resultat.        

 

2.3 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa data vi samlade in analyserades genom en innehållsanalys. En innehållsanalys 

innebär att innehållet i ett empiriskt material analyseras och forskaren går genom vad empirin 

säger (David & Sutton, 2011). Under intervjun med Stefan Johnsson och gruppintervjun tog vi 

ljudupptagningar, detta gjorde att vi kunde transkribera intervjuerna vilket höjer noggrannheten 
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i insamlandet av data och gör insamlingen mer pålitlig (Smith, 2017). I analysen av texten som 

producerades av intervjuerna följde vi ett antal olika steg för att utvinna data. Vi började med 

att läsa texterna flertalet gånger för att få en känsla för helheten. Efter det plockade vi ut de 

meningar eller fraser som var relevanta för våra tre kategorier. Sedan kodade vi och grupperade 

meningarna i olika kategorier, dessa kategorier speglade det centrala i intervjuerna. Som ett 

sista steg analyserade vi och gjorde en tolkning av textens innebörd (Downe-Wamboldt, 1992; 

Graneheim & Lundman, 2004).  

 

2.4 Kvantitativ analys 

Vår enkätundersökning utformades via Google formulär och i detta program skapades olika 

diagram beroende på hur frågan ställdes. Vi hade både öppna- och slutna frågor i vår 

enkätundersökning och detta resulterade i olika diagram och tabeller. När vi analyserade svaren 

gjorde vi det på olika sätt beroende på vad för typ av fråga som vi ställt. Var det en öppen eller 

sluten fråga? Vid de öppna frågorna gick vi genom diagrammen och avläste dessa för att få 

fram typvärdet. Typvärde beskriver Eliasson (2018) som det svarsalternativ som de flesta 

respondenter svarat. De öppna frågorna analyserade vi genom en innehållsanalys. 

 

2.5 Urval och avgränsning  

Inom vår studie gjorde vi ett urval och en avgränsning, vilket kan göras för att underlätta att 

anpassa målgruppen efter studiens syfte men även för att begränsa studiens omfång (Smith, 

2017). I studier är det ovanligt att man som forskare har möjlighet att studera en hel population, 

det forskaren istället gör är att välja ut en grupp som får representera den population som man 

ämnar att undersöka. Detta kallas att göra ett urval (David & Sutton, 2011).  

 

Vårt urval i denna studie var de utbytesstudenter som studerat vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

någon gång mellan 2016–2018, dessa studenter var utbytesstudenter i Kalmar under max två 

terminer. Genom att vårt urval var utbytesstudenter blev det automatiskt att denna studie endast 

tog upp ERASMUS-studenter och studenter som var på utbyte i Kalmar genom ett bilateralt 

avtal mellan Linnéuniversitetet och deras hemuniversitet. Med detta sagt var vi medvetna om 

att det fanns andra typer av internationella studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar såsom 

magisterstudenter, programstudenter eller free-movers, men eftersom dessa inte räknas per 

definition som utbytesstudenter (Eriksson, 2018-11-08) valde vi bort dessa grupper i vår 

undersökning.  Den geografiska avgränsningen som denna studie utgick från, var Kalmar. Att 
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valet föll på Kalmar blev ett naturligt val då vi redan hade ett existerande kontaktnät i staden 

både med olika aktörer samt utbytesstudenterna. Tillgängligheten till staden och dess 

utbytesstudenter var bra och det blev den största motivationen till den geografiska 

avgränsningen.  

 

2.6 Metodkritik 

När det kom till valet av respondenter och informatörer valde vi att prata med de aktörer som 

är verksamma inom turistbranschen eller har kontakt med utbytesstudenterna. Detta gjorde att 

vi inte kunde se på dessa personer som helt objektiva, men vi valde dessa eftersom vi ansåg att 

den kunskapen som var relevant för denna studie de besitter överväger att de kanske inte var 

helt objektiva.  

 

På fråga 12 i enkätundersökning (se figur 7) sammanställdes svaren på ett sådant sätt att 

svarsalternativen uppkom två gånger. Därför kunde det diagrammet upplevas som rörigt men 

vi dubbelkollade hur det såg ut hos respondenterna och de hade de tre svarsalternativ som 

frågan hade som avsikt att ha. Vi valde ändå att ha med detta diagram eftersom det beskrev vår 

fråga bra.  

 

2.7 Forskningsetik 

Dagens forskningsetik handlar inte enbart om att beskydda studiens respondenter och integritet 

utan även om forskarens ansvar gentemot samhället och de som inom framtiden kommer 

påverkas av forskningens resultat (Holme & Solvang, 1997; Vetenskapsrådet, 2017). Genom 

att vara medvetna om vårt personliga ansvar gentemot deltagarna i insamlandet av vår empiri 

har denna studie genomsyrats av god forskningsetik. Under både enkätundersökningen och 

våra intervjuer var vi noga med att berätta för våra respondenter och informatörer vad 

informationen skulle användas till, hur resultatet skulle komma att redovisas och att det var 

helt frivilligt att delta. Vi upplyste även respondenterna i enkäten och deltagarna i 

gruppintervjun att alla svar skulle behandlas anonymt och att inga uppgifter skulle sparas efter 

studiens slut. Under gruppintervjun och intervjun med Stefan Johnson tog vi ljudupptagningar, 

vi var noga med att be om tillstånd och även informera hur dessa ljudupptagningar skulle 

komma att användas och att de sedan skulle komma att raderas. Detta är aspekter som 

Denscombe, 2017; Smith,2017; Vetenskapsrådet, 2017 anser som viktiga för att bedriva god 

forskningsetik. 
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2.8 Tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering  

Inom kvantitativa studier använder man ofta begreppen reliabilitet och validitet men inom 

kvalitativ forskning diskuterar man istället begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och 

konfirmering istället (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi tillämpat tillförlitlighet genom 

att vara noggranna så att den information vi samlat in från våra respondenter och informatörer 

har transkriberats ordentligt och de källor vi använt oss av var pålitliga och relevanta för 

studien. Överförbarheten ligger i hur denna studie ska kunna göras på andra platser, denna 

studie har en hög överförbarhet då vi har genomfört studien så noggrant som möjligt och i med 

det lagt en grund för framtida forskning inom samma område. Avslutningsvis handlar 

konfirmeringen i denna studie om att vi har varit så objektiva som möjligt (Bryman, 2011), det 

finns ingen forskare som är helt objektiv, men genom att vi har tänkt på detta under studiens 

gång har vi gjort vårt bästa för att undvika att vara subjektiva.  
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3. Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om ungdomsturism, utbildningsturism och 

utbytesstudenter. Kapitlet börjar med att förklara ungdomsturism och smalnas sedan ned till 

studiens målgrupp utbytesstudenter. I resterande del av kapitlet förklaras utbytesstudenternas 

motivation till att resa, deras resebeteende och hur de gynnar destinationer ur olika perspektiv. 

 

3.1 Ungdomsturism  

Turismen är en av de största industrierna i världen, år 2017 beräknas den ha stått för 9,9% av 

den globala arbetskraften och för 10,4% av globalt BNP, bruttonationalprodukt (World Travel 

& Tourism council, 2018). Med en genomsnittlig tillväxt på 4% de senaste åtta åren har denna 

tillväxt och utveckling legat till grund för att olika grenar och inriktningar växt fram, en av 

dessa grenar är ungdomsturismen (UNWTO, 2018). I mitten av 90-talet definierade Haigh 

(1995) ungdomsturismen som en turismform där unga resenärer reser under en längre tid, 

träffar andra resande på vägen samt bor i budget logi. Dessa kallar vi idag backpackers, numera 

sträcker sig fenomenet runt ungdomsturism längre än så och innebär många andra former av 

resor för unga, bland annat, work & holiday, Au Pair program, volontärresor, praktik och 

utbytesprogram (Ghete, 2015).  

 

2015 skedde 1,1 miljarder internationella resor (UNWTO, 2016b) och av dessa utfördes runt 

23% av unga resenärer, dvs. personer i åldrarna 15–29 år (UNWTO, 2016a). I en studie som 

utfördes av WYSE travel confederation och UNWTO förutspåddes det att år 2020 kommer 

unga resenärer stå för över 300 miljoner internationella resor. I denna rapport betonas vikten 

av unga resenärer och den förändring de för med sig till industrin. Ungdomsturismen beskrivs 

som en grupp som står för en av de mest lovande vägarna mot ansvarsfull och hållbar turism. 

Detta genom att unga resenärer söker att interagera med värddestinationens lokalbefolkning 

och kan på så sätt hjälpa att skapa en skillnad i värdsamhället emot en mer hållbar utveckling. 

Denna rapport undersöker även ungdomsturismens resebeteende och vanor, hur dessa påverkar 

destinationer ur ett ekonomiskt perspektiv. Studien tyder på att värddestinationer gynnas 

ekonomiskt eftersom den unga turisten stannar en längre tid på en och samma plats och 

spenderar största delen av resebudgeten, runt 60%, på värddestinationen. Den unga turisten 

påverkar även destinationen på lång sikt då denne tenderar att återvända i framtiden. (UNWTO, 

2011).  
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3.2 Utbildningsturism   

En stor gren inom ungdomsturismen är utbildningsturismen. En utbildningsturist är en ung 

person som åker på ett kortare eller längre resa med syfte att studera, praktisera eller ta del av 

ett akademiskt utbyte. Dessa kan vara individuella resor eller som en del av en utbildning men 

likheten ligger i resans motiv.  En av de vanligaste formerna av utbildningsturism är 

akademiska utbyten, dessa kan vara både längre, hela utbildningar eller kortare program samt 

delar av en utbildning (Pitman m.fl, 2010; Richards, 2015; Ritchie, 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Conceptualising Educational Tourism: a segmentation approach (Ritchie, 2003)  
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I Ritchies (2003) modell ovan beskrivs mötet mellan turism och utbildning. Modellen förklarar 

de olika primära syften som en turist kan tänkas ha med sin resa och de primära syften som en 

utbildningsturist kan tänkas ha. Ritchie (2003) menar att utbildningturistens primära mål är där 

cirklarna möts, en utbildningsturist har alltså allt som oftast två klara motiv med resan och inte 

ett, de har oftast ett akademiskt mål och ett personligt mål som turist, dock tar ett av syftena 

oftast överhand.  

 

3.3 Internationell student vs. utbytesstudent  

En internationell student är en ung person som valt att lägga delar av eller hela sin utbildning  

på ett utländskt universitet och står för alla administrativa processer och kostnader själv (Jiani, 

2017). En utbytesstudent är en student som åker via något av sitt hemuniversitets utbytesavtal 

utomlands men inte mer än två terminer (Jang & Kim, 2009) och räknas per definition som en 

turist (Page & Connell, 2014). Den vanligaste typen av avtal är ett bilateralt avtal, två 

universitet som ingått i denna typ av avtal med varandra har ömsesidiga förpliktelser mot 

varandra när det kommer till utbytesstudenter, forskning eller lärarutbyten (Åberg, 2018-12-

07).  

 

3.3.1 ERASMUS-programet 

European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, eller som det kommer 

refereras till i denna studie, ERASMUS, är ett unikt avtal inom utbildningssektorn i EU och en 

av de viktigaste faktorerna till utbildningsturismen inom Europa (Lesjak m.fl., 2015). 

ERASMUS startades år 1987 och har sedan dess växt till den största organisationen som 

arrangerar utbytesstudier inom Europa. Organisationen samarbetar med universitet över hela 

kontinenten för att ge studenter en chans att tillbringa en eller två terminer av sin utbildning på 

ett internationellt lärosäte medan de får chansen uppleva ett annat land och kultur (Paulo & 

Bento, 2014). ESN (Erasmus Student Network) organisationen verkar på tre nivåer: 

internationell, nationell och lokal nivå. ESN har organisationer på mer än 1000 olika lärosäten 

för högre utbildning i 39 olika länder (ESN 2018a). I Sverige finns det en nationell 

organisation, ESN Sweden och 15 organisationer som är verksamma på lokal nivå runt om i 

landet (ESN, 2018b).  
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3.4 Ekonomisk betydelse 

Ekonomiska fördelar är de fördelar som diskuterats mest frekvent i de studier inom 

utbildningsturism som denna uppsats är baserad på. Enligt UNWTO (2011) spenderar en 

utbytesstudent runt 60% av sin resebudget på värdstaden. Utbytesstudenter gynnar även 

värdlandet genom att de reser och tar del av aktiviteter under sin studietid (Bywater,1993; 

Findlay, 2010; Hylmee & Chor Foon, 2017; Yeoman, 2008). Eftersom en student har begränsat 

med pengar prioriterar inte studenter att resa i sitt hemland men under sitt utbyte tenderar denne 

att prioritera att resa och uppleva sitt värdland eftersom denna resa kan ses som en “once in a 

lifetime” upplevelse. De vill passa på att se så mycket som möjligt av landet medan de är där, 

detta är något som Ritchie (2003) identifierar som ett turistiskt beteende som gynnar de platser 

som tar emot utbytesstudenter.  

 

En undersökning gjord av UNWTO (2016a) visar att en ERASMUS-student i genomsnitt tar 

emot 4.1 besökare under sin utbytesperiod. Dessa besökare bidrar ekonomiskt till destinationen 

genom gästnätter, restaurangbesök, shopping och genom att de besöker lokala attraktioner och 

tar del i aktiviteter (Paulo & Bento, 2014). Erasmus Impact Study visar att de studenter som 

väljer att lägga en del eller hela sin utbildning utomlands och vid ett internationellt universitet 

är bättre förberedda inför internationella jobbmöjligheter som kan erbjudas. Studien visar att 

många av de studenter som läst utomlands kan tänka sig att jobba internationellt i framtiden 

och dem är beredda att flytta utomlands där jobben finns. Detta kan i framtiden leda till en 

större mobilitet av den internationella arbetskraften. De städer som får in denna internationella 

arbetskraft påverkar destinationens image positivt då denna ses som en internationell 

destination och genom detta får destinationen ett långsiktigt ekonomiskt värde (Bradenburg 

m.fl., 2014). 

 

En annan form av ekonomisk betydelse ur ett långsiktigt perspektiv är att en utbytesstudent 

som har haft ett bra utbyte tenderar att återkomma senare i livet till destinationen (Pearce, 

2005). Utbytesstudenten kommer då oftast tillbaka för att antingen fortsätta sin utbildning, 

avlägga en högre examen, som turist, för att återuppleva minnen, se hur destinationen har 

utvecklats eller för att hälsa på vänner som bor på destinationen (Bradenburg m.fl., 2014).  

Detta är en gynnsam form av andrahandsturism som man kan koppla till det Pearce (2005) och 

Rahman m.fl. (2016b) kallar för det sentimentala värdet av en destination.  
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3.5 Marknadsföring och användning av sociala medier  

Marknadsföring är viktigt för en destination för att locka besökare. Ett nytt sätt att 

marknadsföra sig på är med hjälp av sociala medier, det blir allt mer populärt att använda sig 

av sociala medier exempelvis Facebook och Instagram för att nå ut till så många potentiella 

besökare som möjligt. För en turistdestination är det extra viktigt att följa med och vara aktiv 

på sociala medier eftersom det är där turister och i detta fall även utbytesstudenterna finns. Att 

använda sig frekvent av sociala medier gör att potentiella turister får en bild av destinationen 

innan dessa har kommit och denna bild spelar stor roll om den potentiella turisten vill resa till 

destinationen eller inte (Hayes m.fl., 2012).  

 

Två av dagens allra största plattformarna inom sociala medier är Facebook och Instagram. 

Facebook hade år 2018 runt 2 miljarder aktiva användare (Facebook, 2018) och Instagram hade 

runt 1 miljard aktiva användare (Statista, 2018). Med detta sagt är sociala medier ett av de 

största gratisverktygen som destinationer kan använda sig av i marknadsföringssyfte och som 

når ut till en stor grupp av människor (Hayes m.fl., 2012). Gretzel m.fl. (2000) menar att 

turismen är en informationsbaserad bransch. Hur information skapas, publiceras och sprids via 

sociala medier och internet har förändrat turistbranschen avsevärt det senaste årtiondet och 

kommer fortsätta ha en betydande roll i marknadsföringen av destinationer i framtiden.   

 

3.5.1 Turistens användning av sociala medier 

Internet har inte bara förändrat destinationers möjlighet till att marknadsföra sig och nå ut till 

turister, internet har förändrat turismen fundamentalt, det har ändrat hur turisten planerar och 

utför sin resa samt delar sin upplevelse (Buhalis & Law, 2008). Turisten behöver idag inte 

besöka en turistbyrå för att uppdatera sig om olika resmål eller för att boka en resa, allt och lite 

till, finns lättillgängligt via internet och det är framförallt de unga resenärerna som tar tillvara 

på dessa möjligheter internet för med sig (Bizirgianni & Dionysopoulou, 2013).  

 

Hayes m.fl. (2012) argumenterar att sociala medier har tillåtit individer att dela sina åsikter, 

tankar och egna skapelser, såsom bloggar, vloggar, bilder osv. på internet. Detta menar Schegg 

m.fl. (2008) har lett till att det är användarna snarare än skaparna som har tagit kontrollen över 

internet, när turisten sprider sina bilder och upplevelser på sociala medier kallas detta eWOM, 

electronic Word-of-Mouth. Enligt Bizirgianni & Dionysopoulou (2013) tillåter denna nya 

media inte bara turister att sprida sina åsikter om en destination men ger även destinationerna 
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en helt ny möjlighet att gynnas av den image som konsumenterna sprider på sina sociala 

medier. Detta betyder att den image som sprids av destinationer kan påverka en destinations 

popularitet, det blir viktigt att de turister som besöker destinationen använder sig av sociala 

medier och sprider en god image av destinationen då denna image sprids internationellt och är 

gratis. Sociala medier är alltså ett verktyg som både genom att destinationerna själva och 

turisterna använder sig av dessa påverkar destinationers image. 

 

3.6 Image 

Image är den bild som en besökare, turist eller boende har av exempelvis en destination denna 

kan både vara positiv och negativ. Ett enkelt sätt för en destination att få hjälp att sprida sin 

image är till exempelvis som diskuterat ovan genom den unga turistens vana att använda sociala 

medier. Hayes m.fl. (2012) beskriver sociala medier som ett verktyg för en destination eftersom 

det når ut till så många människor världen över och som i de allra flesta fall är gratis.  

 

3.6.1 Värddestinationen och värduniversitetets Image 

Har en destination en bra image lockas människor till att besöka platsen jämfört med om 

destinationen skulle ha en dålig image. Glover (2011) och Herrera m.fl. (2015) förklarar att det 

fungerar på liknande sätt när en utbytesstudent ska välja sin värddestination. Studenten, som 

ofta är en ung person, och som därmed har tillgång till sociala medier kollar ofta upp de olika 

destinationerna som erbjuds. Är det en destination med en bra image kommer detta att visa sig 

på sociala medier och andra resesidor. Ytterligare en faktor som påverkar en destinations image 

är om dennes universitet håller en hög internationell profil. Paulo & Bento (2014) menar att ett 

universitet som tar emot en utbytesstudent som sedan har en positiv upplevelse av sin 

värddestination är det mer sannolikt att denne kommer att prata gott om destinationen när den 

är hemma igen och därmed inspirera andra att åka till samma destination eller utbytesprogram.  

 

Likväl det är viktigt för en destinations image att ha utbytesstudenter kan det vara extra 

gynnsamt med utbytesstudenter för ett universitet. Då det ses och klassas som ett internationellt 

universitet, vilket kan komma att stärka deras image. Universiteten kan även genom att få in 

utbytesstudenter skapa en mer lärosam kultur. Detta genom att universiteten måste anpassa sig 

till många olika kulturer. Det skapas även mer resurser för universiteten och de får möjligheter 

att utveckla deras utbildningar och främja mer kreativitet genom den mångfald som skapas 

bland studenter och lärare (Hilliard, 2012; Regeringskansliet, 2017; Universitets- och 

högskolerådet, 2018).  
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Det är viktigt för en destination att både destinationen och värduniversitetet har en god image. 

Denna image kan utbytesstudenter sprida lätt i och med dagens användning av sociala medier 

och i personliga bloggar. Detta kallas “Word of mouth” och kan ses som en 

marknadsföringsstrategi där genom att ha en god image kan man få personer att sprida ett gott 

rykte om, i detta fall värddestination och universitetet (Insch & Sun, 2013). 

 

3.6.2 Push & Pull 

Push och pull är centrala begrepp inom marknadsföring och används som strategier för att 

kommunicera ut tjänster eller produkter till den tänkta segmentgruppen och locka till sig 

kunder. Push är en strategi för att placera tjänsten/produkten i kundens tankar och på så sätt 

skapa ett behov hos denne genom att trycka ut tjänsten/produkten via kommunikationskanaler. 

Pull är en strategi för att locka kunden till sig, oftast via återförsäljare, utan att denne har ett 

specifikt behov av tjänsten/produkten sedan innan (Fill, 2011). Llewellyn-Smith & McCabe 

(2008) har applicerat begreppen push och pull på utbytesstudenter och deras motivation till att 

åka på ett utbyte och även varför de väljer deras värddestinationer.  Enligt författarna kan push 

appliceras på utbytesstudentens motivation till resandet och pull kan appliceras till valet av 

destination och vad platsen har att erbjuda.  

 

Även om Ritchie (2003) beskriver att utbildningsturismens syfte är både att studera och resa 

finns det fler faktorer. Enligt Cohen (2008) har resande blivit ett viktigt redskap för individer 

att finna sig själva och uttrycka sin identitet, detta har blivit en stor push faktor till varför en 

student väljer att åka på ett utbyte. Lesjak m.fl. (2015) menar även på att många 

utbytesstudenter ser på sitt utbyte som en semester. I deras studie identifierade de personlig 

utveckling, resande inom värddestinationen och kulturutbytet som konstanta push faktorer till 

utbytet. Faktorer såsom jobbmöjligheter och professionell utveckling förekom men dessa var 

inte lika frekventa. Llewellyn-Smith & McCabe (2008) styrker Ritchies (2003) resonemang att 

en utbytesstudents primära syfte inte behöver vara studier utan att uppleva en annan kultur, 

resa i landet samt personlig utveckling kan även vara de största motivationerna. Deras studie 

belyser de vanligaste push-faktorerna, varför en student väljer att åka på ett utbyte som behoven 

av att komma iväg från det vardagliga, uppleva äventyr och spänning samt att träffa nya 

människor, de akademiska faktorerna har hamnat i skymundan.  
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De viktigaste pull-faktorerna är värddestinationen och värduniversitetet. Utbytesstudenten 

lägger stor vikt vid att värddestinationen ska erbjuda aktiviteter, attraktioner och intressanta 

platser (Freestone & Geldens, 2008). Van Mol & Ekamper (2016) argumenterar att utöver 

intressanta platser och aktiviteter är destinationens boendealternativ, transportmöjligheter som 

möjliggör både inrikes-och utrikesresande och kulturella möjligheter viktiga för en 

utbytesstudent. Ytterligare pull-faktorer som kan bidra till en utbytesstudents val av destination 

är säkerhet, klimat, levnadskostnader samt att destinationen har en rik kultur (Lejsak m.fl., 

2015). Den akademiska pull-faktorn är det som universitetet har att erbjuda. Att kurserna håller 

hög kvalitét, universitetet har ett gott rykte, låga studie-kostnader, moderna faciliteter, bra 

atmosfär, boende nära/på campus samt att universitetet erbjuder andra aktiviteter utöver 

studierna (Soutar & Turner, 2002). Enligt Freestone & Geldens (2008) är det en stor pull-faktor 

om dessa aktiviteter låter utbytesstudenten interagera med värdlandets invånare. Ytterligare 

annan stor pull-faktor att känna sig trygg under sin tid utomlands (Babin & Kim, 2008). En stor 

pull-faktor blir att ett utbyte sker under kontrollerade former och mycket av det administrativa 

och praktiska runt utbytet hanteras av hem och värduniversitetet.  

 

Sammanfattningsvis kan man då säga att push och pull faktorerna är viktiga i en utbytesstudents 

val till värddestination och värduniversitet och utgör även en utbytesstudents motivation till att 

åka på utbyte. Push står för vad det är som får studenten att vilja åka på ett utbyte, detta är 

oftast anledningar såsom att vilja fly från vardagen, personlig utveckling, uppleva äventyr och 

en annan kultur. Det kan även vara endast akademiska anledningar. Pull faktorerna är då det 

som lockar utbytesstudenterna till att välja en specifik destination och universitet (Llewellyn-

Smith & McCabe, 2008).  

 

3.7 Kultur och interaktion  

Miles m.fl. (2018) och Schenker (2013) argumenterar att kulturutbyten genererar en 

internationell tolerans. Den som hanterar denna tolerans är inte rädd för att ta för sig och 

kommer kunna anpassa sig bra i sitt framtida yrkesliv. Detta handlar om att vara 

anpassningsbar, att kunna hantera detta ger en fördel i dagens globaliserade samhälle. Denna 

tolerans är inte endast något som utbytesstudenterna lär sig utan även de människor på 

utbytesdestinationen som de kommer i kontakt med. Detta betyder att det kulturella utbyte som 

sker är något som inte endast är fördelaktig för utbytesstudenten utan även värddestinationen.  
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Dunne (2013) argumenterar att utbytesstudenter även bidrar till sitt värdland genom att föra 

med sig sin egen kultur, de exponerar värdbefolkningen för en ny kultur och det leder till en 

multikulturell medvetenhet hos värddestinationen. Det breddar lokalbefolkningens 

erfarenheter och perspektiv. Dunne (2013) menar även att om utbytesstudenten får en bra bild 

av värdlandets kultur och de människor de mötte där kommer utbytesstudenten känna sig nöjd 

med utbytet och då är chansen stor att de för vidare denna image till andra studenter i sitt 

hemland och på så sätt skapas det en bra internationell marknadsföring av destinationen. 

 

En av utbytesstudenternas största förväntningar på sitt utbyte är att uppleva värdlandets kultur 

och få ta del av den. Dock möter allt för sällan denna förväntan verkligheten. I 

utbytesstudenters fall innebär det ofta att de mestadels interagerar med andra utbytesstudenter 

och inte särskilt mycket med de lokala studenterna. Med detta sagt innebär inte det att 

utbytesstudenterna inte får ett kulturutbyte men det blir av en annan sort än vad som de tänkte 

sig från första början. Även om kontakten mellan de lokala studenterna och utbytesstudenterna 

tenderar att vara ganska svag sker denna fortfarande, detta genom att lokala studenter engagerar 

sig i olika organisationer för utbytesstudenter (Miles m.fl. 2018).  

 

En utbytesstudent stannar inte länge på sin värddestination, de stannar max två terminer. Jang 

& Kim (2009) förklarar att eftersom en utbytesstudent stannar en så kort tid på sin 

värddestination är det inte alltid som dessa prioriterar att anpassa sig efter den kultur som 

värddestinationen har. Det finns olika dimensioner av kulturanpassning enligt Jang & Kim 

(2009). En av dessa är cultural knowledge, där utbytesstudenten har en viss kunskap om den 

kultur som finns på värddestinationen som den befinner sig på. Det är inte alltid som studenten 

anpassar sig efter kulturen men kunskapen finns. En annan dimension är cultural identity, detta 

är när studenten anpassar sig efter värddestinationens kultur under sitt utbyte och känner sig 

som en del av den under sin tid där.  

 

Det är viktigt för utbytesstudenterna att få chansen att interagera med lokalbefolkningen. Om 

studenten umgås med värdbefolkningen tenderar utbytesstudenten att ta sig an kulturen mer 

och det är då det kulturella utbytet kan ske. Detta kulturella utbyte mellan värddestinationen 

och utbytesstudenten beror på graden av möjligheter utbytesstudenten får genom att integrera 

med lokalsamhället. Medan graden interaktion mellan utbytesstudenten och de lokala 

studenterna är beroende av de lokala studenternas vilja att integrera med utbytesstudenterna 

(Jang & Kim, 2009). 
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4. Empiri 

I detta kapitlet presenteras undersökningens resultat, detta resultat är baserad på 

enkätundersökningen, de tre olika intervjuerna som utfördes under studiens gång samt 

personlig kommunikation. I enkätundersökningen fick vi in 104 svar, men åtta stycken 

respondenter sorterades bort av de frågor som ställdes för att säkra att rätt målgrupp svarade 

på frågorna.  

 

4.1 Linnéuniversitetet & Kalmar   

Linnéuniversitetet är ett internationellt universitetet med campus i två olika städer, Kalmar och 

Växjö. Universitetet grundades år 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och 

Växjö Universitet (Linnéuniversitetet, 2018). Till Linnéuniversitetet i Kalmar kommer ungefär 

70 stycken utbytesstudenter per termin, antingen genom ERASMUS-programmet eller genom 

något av de bilaterala avtal som Linnéuniversitetet har ingått med universitet runt om i världen 

(Eriksson, 2018-11-08). Linnéuniversitetet i Kalmar håller på att bygga ett samlat campus för 

att samla alla fakulteter på samma plats och detta beräknas att stå klart år 2020. När denna 

studie genomfördes var alla fakulteter utspridda över Kalmar (Linnéuniversitetet, 2019b). 

 

Kalmar ligger i södra Småland på Sveriges östkust i direkt anslutning till Öland. I Kalmar stad 

bor det runt 36.000 personer och Kalmar har blivit utnämnd till Sveriges sommarstad fyra år i 

rad. Kalmar är mest känt för Kalmar Slott, Ölandsbron och Kalmarunionen (Destination 

Kalmar AB, 2018). Destination Kalmar AB är ett företag vars uppgift är att marknadsföra 

staden Kalmar och dess aktiviteter. Detta görs både på en nationell och internationell nivå för 

att nå ut till en så bred publik som möjligt. Deras ansvar är även att hjälpa till att arrangera 

olika evenemang och aktiviteter som hjälper Kalmar att få en bra image och locka besökare 

(Destination Kalmar AB, 2018). 

 

4.2 Utbytesstudenterna som ekonomisk tillgång 

Första kategorien som vi tolkade utifrån tidigare forskning var den ekonomiska aspekten. 

Utbytesstudenterna ska ha ett ekonomiskt värde, de ska generera pengar till destinationen. 

Detta värde kan både vara kort- och långsiktigt. Den viktigaste kortsiktiga inkomsten som 

utbytesstudenterna i Kalmar genererar är deras direkta levnadskostnader. På 

Linnéuniversitetets hemsida finns en tabell som är riktad mot inkommande utbytesstudenter, 
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denna tabell är en grov beräkning, ett exempel på en förväntad levnadskostnad per 

utbytestermin (Linnéuniversitet, 2019a). 

 

Item 1 month 1 semester/5 months 

Food 2,300 11,500 

Accommodation 3,700 18,500 

Course literature 750 3,750 

Phone/internet 300 1,500 

Local travel 400 2,000 

Medical and personal care 250 1,250 

Clothes, hobbies, leisure etc. 500 2,500 

Total SEK* 8,200 41,000 

Figur 2: “Cost of living”, en exempel budget från Linnéuniversitetet (2019a). 

Det kommer runt 70 utbytesstudenter till Linnéuniversitetet i Kalmar varje termin (Eriksson, 

2018-11-08). Om man ska utgå från tabellen, att varje student betalar denna summa, skulle det 

betyda att utbytesstudenterna genererar runt 2.870.000 SEK i de nödvändigaste 

levnadskostnader. Men eftersom utbytesstudenter inte endast har som mål att vara i värdstaden 

och studera utan även prioriterar att uppleva destinationen tillkommer andra ekonomiska 

aktiviteter som gynnar destinationen (Ritchie, 2003; Llewellyn- Smith & McCabe, 2008).  
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4.2.1 Vad lägger utbytesstudenterna pengar på? 

 

Figur 3. What did you spend most money on during your stay? (exclude rent, course literature, grocery 

shopping) (Se bilaga 1). 

 

I vår enkät tillfrågades utbytesstudenterna vad de, förutom levnadskostnaderna (mat, hyra, 

kurslitteratur osv.) lade mest pengar på. 60,4% uppgav att de spenderade mest pengar på att 

resa. Detta framkom tydligt i enkätfrågan “What kind of travel have you done in Sweden so 

far/ did you do during your stay?” (se bilaga 1), majoriteten av utbytesstudenterna hade en 

eller två större resor planerade/utförda. Även många mindre resor förekom inom 

Kalmarområdet, dagsresor till exempelvis Öland eller Glasriket, men de flesta som angav att 

de reste, reste till städer såsom Göteborg, Stockholm, Köpenhamn eller Malmö samt att de 

deltagit på ESN Kalmars resor till Lappland, St. Petersburg, Riga eller Tallinn. Av de övriga 

39,6% angav majoriteten att de spenderade mest pengar på aktiviteter/upplevelser eller alkohol. 

Shopping och restauranger fanns med som alternativ men endast 1% angav dessa som svar.  

 

4.2.2 Utbytesstudentens besökare  

Vi ställde frågan i enkätundersökningen “Did or will you, receive any visitors during your 

stay in Kalmar?” (se bilaga 1). 80,2% av respondenterna angav att de ska ha eller har haft 

besök under sitt utbyte, däremot framkom det inte i enkäten antalet besök/besökare. Vi ställde 



 

23 

 

även frågan i vår gruppintervju (se bilaga 4) men lade där till frågan om de vid dessa besök 

stannade i Kalmar eller besökte andra destinationer. Tre av de fyra som deltog hade eller 

skulle få ett eller flera besök av vänner eller/och familj. Två av deltagarna angav att de hade 

spenderat tid med sina besökare både i och utanför Kalmar medan den tredje hade mött sin 

familj i en annan stad då de redan hade besökt Kalmar tidigare.  

 

4.2.3 Utbytesstudenten som potentiell återbesökare 

 

Figur 4. “Would you consider to come back to Kalmar in the future?” (se bilaga 1) 

 

I enkätundersökningen ställdes frågan “Would you consider to come back to Kalmar in the 

future?”. Som visat i diagrammet var det 55,2% som svarade att de skulle kunna tänka sig att 

komma tillbaka till Kalmar i framtiden och 38,5% som svarade att de kanske skulle vilja 

komma tillbaka i framtiden. Det var endast 6,3% som svarade att de inte skulle vilja komma 

tillbaka. Även i den gruppintervju som utfördes under studien uttryckte en informatör att denna 

skulle vilja komma tillbaka till Kalmar i framtiden för att se hur staden har utvecklats.  

 

Vi ställde en öppen följdfråga i enkäten “Why would/wouldn't you return to Kalmar in the 

future?” (se bilaga 1).  För de som ville återvända var majoriteten av svaren att de hade haft en 

bra tid i Kalmar, att det var en fin stad och att de skulle vilja återuppleva den tid de spenderade 

i staden och de minnen som de skapade. Ett fåtal av respondenterna svarade även att de redan 

hade återbesökt Kalmar efter deras studietid där och att de då hade varit nöjda med besöket. 
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Ett svar som även uppgavs mer än en gång var att de skulle vilja återbesöka Kalmar under 

sommaren eftersom det är mycket mer aktiviteter i staden då jämfört med lågsäsongen. Svaren 

på anledningen till att de inte skulle vilja återvända var till mesta del att Kalmar är en liten stad 

där det inte fanns så många aktiviteter att delta i vilket resulterade i att utbytesstudenterna blev 

uttråkade. Det var även respondenter som uppgav att de tyckte att det var dyrt att bo i Kalmar 

så det blev då en anledning till att de inte skulle vilja återvända i framtiden. 

 

4.3 Kultur och interaktion 

Ingela Åberg på Linnéuniversitetet diskuterar internationalisering av Linnéuniversitetet och 

säger att “ett sätt att uppnå detta är att skapa förutsättningar för mobilitet för våra studenter 

men självklart också skapa en internationell kreativ kunskapsmiljö där internationella 

perspektiv finns med i utbildning och forskning. internationella studenter stärker denna 

miljö.“ (Åberg, 2018-12-07). Vilket betyder att utbytesstudenterna bidrar med att skapa en 

internationell atmosfär, genom att bidra med språk, kultur och aktiviteter i olika slag.   

 

4.3.1 Interaktion med värddestinationen 

Dunne (2013) menar att genom att utbytesstudenterna exponerar sitt världssamhälle för sin 

kultur och samtidigt interagerar med lokalbefolkningen sker ett kulturutbyte, detta betyder att 

för att detta utbyte ska kunna ske behöver utbytesstudenterna möta värdsamhället. Stefan 

Johnsson (2018-11-23), turistchef på Destination Kalmar, menar att företaget är medvetna om 

att utbytesstudenterna är en turistgrupp som har potential men att interaktionen mellan 

utbytesstudenterna och Kalmar inte sker på det sätt som den har potential till att göra. Johnsson 

anser att detta kan bero på att det är svårt att förstå vem som har ansvaret för att 

utbytesstudenterna upplever staden och interagerar med lokalbefolkningen. Är det 

universitetets? Studentföreningens? Studenterna själva? Det är även svårt att förstå om de är 

studenter eller turister, denna mening skiljer sig åt beroende vem man frågar. Däremot tror 

Johnsson att när det nya samlade campuset vid hamnen står klart kommer det bli lättare att ta 

tillvara på och fånga upp denna grupp.  

 

Detta var även något som framkom i den gruppintervju som vi genomförde med 

utbytesstudenterna. “They are not as open as I thought. They are not going [like] to you. If you 

want to have an interaction with them, you have to talk to them.” (Utbytesstudent från 

gruppintervjun 2018-12-04). Deltagarna ansåg att de inte fick den interaktion med de andra 

svenska studenterna som de hade tänkt sig, då de ansåg att det var svårt att interagera med dem 
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så föll det dem naturligt att dra sig till de andra utbytesstudenter som var i samma situation som 

de själva.  

 

I både enkäten och i gruppintervjun framkom det att utbytesstudenterna upplevde att den 

interaktion de fick med Kalmar och lokalbefolkningen kom genom studentorganisationen ESN 

Kalmar. Detta genom att organisationens medlemmar är både utbytesstudenter och svenska 

studenter. De upplevde att genom ESN Kalmar fick de lära känna sina vänner och de fick även 

lära känna Kalmar, de beskriver att introduktionsveckorna hjälpte dem mycket med detta. 

Deltagarna under gruppintervjun tog upp att de trodde att andra utbytesstudenter kommer få 

det lättare att kunna interagera med andra i Kalmar och framförallt svenska studenter när 

stadens samlade campus står klart. Utöver deras upplevelse av interaktionen ville vi även veta 

vad det var som hjälpte dem att förstå den svenska kulturen. Vid denna fråga svarade de att 

trots att lokalbefolkningen och de svenska studenterna inte hade varit lika sociala som förväntat 

upplevde de att dem var tillmötesgående och hjälpsamma. Det som hjälpte dem mest att förstå 

den svenska kulturen var att bo tillsammans med svenska studenter, de fick genom sina grannar 

saker förklarade och visade för sig. Andra saker som hjälpte dem var svenskalektionerna, 

studentföreningarna ESN Kalmar och FIKS (Föreningen idrottsliga Kalmarstudenter). Genom 

FIKS, fick de möjligheten att delta i sportaktiviteter som arrangerades för alla studenter. Det 

blev då en möjlighet för både utbytesstudenter och svenska studenter att umgås genom ett 

gemensamt intresse och knyta kontakter.  
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4.4 Utbytesstudenternas motivation till utbytesstudier 

Figur 5. “Why did you go on a semester/year abroad?” (se bilaga 1). 

 

Tidigare forskning identifierade tre av de största motivationerna till utbytesstudier som 

personlig utveckling, resa och att uppleva en annan kultur. I enkäten ställde vi en flervalsfråga 

för att ta reda på vad utbytesstudenterna i Kalmar hade för motivation till sitt utbyte och om 

det fanns fler än en motivation. Genom att avläsa de individuella svaren kunde vi konstatera 

att de flesta hade angivit fler än ett svar som alternativ. De svar som återkom mest frekvent och 

i kombination var: att resa, personlig utveckling, uppleva en annan kultur samt att ha kul. 

Alternativet akademiska anledningar förekom men inte lika frekvent som de alternativ med 

flest svar.  

 

I enkäten ställde vi även frågan Why did you choose Kalmar as your host destination?” (se 

bilaga 1) Denna fråga var också en flervalsfråga och den klart ledande motivationen med 67 

svar var deras intresse för Sverige. De andra stora anledningarna var närheten till hemlandet 

och att Kalmar rekommenderades till dem. Andra anledningar som togs upp, men som inte var 

lika stora var, olika akademiska anledningar (engelskspråkiga kurser, svenska skolsystemet, 

avtal mellan universiteten, osv.) eller transportmöjligheter till andra städer. Eftersom det var 

en öppen fråga kunde även utbytesstudenterna lägga in individuella svar, några av dessa 

individuella svar var bland annat att Kalmar var den enda destinationen som de kunde välja, 

specifika kurser fanns här osv.  
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4.5 Marknadsföring och användning av sociala medier 

4.5.1 Destination Kalmar om Image 

Stefan Johansson (2018-11-23) på Destination Kalmar önskar att företaget hade resurser att 

kunna mäta den bild utbytesstudenter får med sig av Kalmar. Johnsson menar att detta är viktigt 

då utbytesstudenterna är som vilka besökare som helst, att deras uppfattning om Kalmar är av 

vikt. Destination Kalmar ser utbytesstudenterna som ett kommunikativt kapital, de kan 

kommunicerar bilden av Kalmar till sina vänner och bekanta och denna spridningen är mycket 

viktig för Kalmar som destination. Johnsson hoppas att när det färdiga universitetet står klart 

kommer de kunna fånga upp utbytesstudenterna bättre och ta tillvara på den resurs som de 

innebär.  

 

4.5.2 Linnéuniversitetet om Image 

Det är viktigt för ett universitet att ha en bra och stark image för att locka utbytesstudenter.  Vi 

frågade Ingela Åberg (2018-12-07), internationaliseringsrådgivare på Linnéuniversitetets 

avdelning för externa relationer, “Hur arbetar Linnéuniversitetet med utbytesstudenterna för 

att stärka universitetets image så att fler blir lockade att välja Linnéuniversitetet för sitt utbyte?” 

(se bilaga 3). Åberg svarade att de arbetar med att marknadsföra universitetet till 

Linnéuniversitetets internationella partneruniversitet och att Linnéuniversitetet har en 

internationaliseringsplan och policy som de jobbar efter. Detta för att en av de viktigaste 

sakerna är att skapa förutsättningar för utbytesstudenterna att kunna studera vid något av 

campusen. Detta sker genom att se till att utbudet av kurser och program även lämpar sig för 

internationella studenter.  

 

Enligt Åberg (2018-12-07) har Linnéuniversitetet och studentorganisationerna ESN Kalmar 

och VIS/ESN Växjö ett nära samarbete med varandra. Linnéuniversitetet anser att dessa 

fristående organisationer är viktiga för universitetet och för att de internationella studenterna 

ska känna sig välkomna till sitt utbyte. Detta var enligt enkätundersökningen och 

gruppintervjun en av anledningarna till att utbytesstudenterna har haft en bra tid under utbytet 

i Kalmar. 

 

4.5.3 Utbytesstudenternas Image av Kalmar 

I enkäten ställde vi en öppen fråga om studenternas bild av staden innan de kom hit, “What 

was your image of Kalmar before you came here” (se bilaga 1).  Majoriteten av studenterna 
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skrev att deras bild var att Kalmar var en liten, mysig och vacker stad vid havet med ett slott. 

Vissa av studenterna kopplade även ihop Kalmar med Ironman och att det är en populär 

sommarstad medan andra kom utan att ha en bild eller några förväntningar. Vi ställde samma 

fråga i gruppintervjun och här fick vi liknande svar: En liten stad med vackert slott, nära havet 

samt att de inte hade några förväntningar. Det framkom även att en av studenterna hade blivit 

erbjuden att välja mellan campus Kalmar och Växjö, men valde Kalmar eftersom studenten 

gillade att Kalmar verkade vara en gammal stad med små byggnader och var lokaliserat vid 

havet.   

 

Som en följdfråga till vad de hade för bild av Kalmar innan de kom ställde vi i enkäten en 

flervalsfråga “How did you get that image?” (se bilaga 1). De tre alternativen som högst antal 

respondenter hade svarat på var “genom internet” med 71,9%, “information från 

hemuniversitetet” med 34,4% och “sociala medier” med 28,1%.  Detta visar på att framförallt 

internet utgör en stor roll i hur Kalmars image framställs i utbytesstudenternas medvetande. I 

gruppintervjun berättade vissa av studenterna att deras hemuniversitet gav dem en presentation 

om Kalmar medan andra uppgav att de googlade “Kalmar” för att få en bild av staden.  

 

Vi ställde frågan “Did Kalmar meet your expectations?” (se bilaga 1) i enkäten och 90,7 % 

svarade att det hade staden gjort. Resterande 9,4% ansåg att staden inte levde upp till deras 

förväntningar. Vad det var som levde upp och inte levde upp till utbytesstudenternas 

förväntningar framkom inte i enkäten. Vi ställde även denna fråga under gruppintervjun, där 

framkom det att majoriteten av deltagarna ansåg att en del av deras förväntningar hade uppfyllts 

men att vissa inte hade gjort det. En av de saker som de ansåg inte hade uppfyllts var att det 

var kul/lätt att hitta på saker på egen hand i Kalmar utan att de helst hittade på saker med sina 

vänner. De upplevde att det lätt kunde bli så att ifall ingen kunde eller hade tid att göra något 

var det lätt att de stannade på sina rum själva under dagen. Detta gjorde att de kände att de inte 

tog till vara på sin utbytestid till fullo.  

 

Det framkom även i gruppintervjun att deltagarna var överens om att en sak som inte stämde 

överens med deras förväntningar var skolan och professorerna. Vissa av deltagarna blev 

chockade över det höga tempot som kurserna hade medan andra blev förvånade över att det 

inte var ett lika högt tempo som de var vana vid. Vad de alla var överens om var att de ansåg 

att professorerna var väldigt bra och de kände att dessa ville hjälpa dem att få ut det mesta av 

sitt utbyte. Detta genom att professorerna tillät utbytesstudenterna att missa/skjuta upp 



 

29 

 

obligatoriska moment i kurserna för att kunna delta/åka på olika resor, de blev förvånade över 

detta eftersom detta aldrig skulle accepteras av professorerna vid deras hemuniversitet. 

 

4.5.4 Utbytesstudenternas användning av sociala medier  

Figur 6. “What kind of social media have you been using the most?” (se bilaga 1). 

 

Enligt tidigare studier är utbytesstudenter en grupp vars resande styrs av internet och olika 

sociala medier. Vi ställde frågan “What kind of social media have you been using the most?” 

(se bilaga 1) i vår enkätundersökning för att ta reda på vilka sociala medier som är populärast 

bland utbytesstudenterna. De två mest frekvent använda sociala medierna var Facebook, 80,2% 

och Instagram, 70,8%.  

 

Figur 7. “Do you mention or tag Kalmar in your updates?” (Se bilaga 1).  
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Vi ställde frågan i enkäten “Do you mention or tag Kalmar in your updates?” (se bilaga 1), 

detta i syfte att ta reda på om utbytesstudenterna marknadsför Kalmar med hjälp av sociala 

medier såsom Facebook, Instagram, Twitter. Det var 45,8% som svarade att de taggar eller 

nämner Kalmar i sina uppdateringar, 32,3% svarade att de gör det ibland och 21,9% svarade 

att de inte nämner Kalmar i uppdateringar på sociala medier.  

  

4.5.5 eWOM 

I enkäten ställde vi frågan “Would you recommend Kalmar to other exchange students why/why 

not? (se bilaga 1). Även denna fråga var öppen och tillät studenterna att utveckla sina svar. 

Majoriteten, 88 av 96, svarade att de skulle rekommendera Kalmar till andra studenter men 

anledningarna varierade. En av de största anledningarna till att studenterna ville rekommendera 

Kalmar till andra utbytesstudenter var för att de ansåg att ESN Kalmar hade gjort ett bra jobb 

med att få deras tid i Kalmar trivsam. De åkte på de arrangerade resor som ESN Kalmar 

anordnande, de gick på de fester som organisationen arrangerade och de gjorde saker som de 

inte annars skulle ha gjort på egen hand. Andra frekventa anledningar var att utbytesstudenterna 

ansåg att Kalmar är en vacker liten stad med härlig atmosfär och trevliga invånare. De ansåg 

även att det fanns mycket att göra och att staden ligger i anknytning till havet och vacker natur. 

De var även mycket positiva till universitetet och de olika kurserna de läst. Det var åtta 

studenter som inte hade rekommenderat Kalmar, som anledningar nämns att staden är för liten 

och det finns få saker att göra. En student tyckte även det var svårt att nå andra europeiska 

städer från Kalmar, det upplevdes som krångligt och dyrt. 
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5. Diskussion   

I detta kapitel diskuteras studiens resultat. De tre kategorierna; ekonomi, kultur och 

marknadsföring analyseras och diskuteras i förhållande till utbytesstudenterna i Kalmar.  

 

5.1 Ekonomi 

Tidigare studier visar att utbytesstudenter kan vara en betydelsefull turistgrupp ur ett 

ekonomiskt perspektiv om de genererar pengar, dessa pengar kan genereras på både kort eller 

lång sikt. Det kortsiktiga värdet är de pengar en utbytesstudent betalar på plats, de direkta 

levnadskostnaderna, tar emot besökare samt att de reser och tar del i aktiviteter runt om på 

destinationen. Det långsiktiga värdet av utbytesstudenten ligger i att de vill komma tillbaka till 

destinationen i framtiden, som turist, student eller för att jobba.   

 

När det kommer till det kortsiktiga ekonomiska värdet såg vi att utbytesstudenten i Kalmar 

bidrog ekonomiskt till destinationen när de befann sig i staden, detta genom att de spenderade 

pengar genom sina levnadskostnader (se figur 2). Det vi även kunde se var att över 80% hade 

besök under sin studietid, detta genererar i gästnätter, shopping restaurangbesök m.m. Däremot 

såg vi i undersökning att de resor utbytesstudenterna gjorde under sin utbytestermin sällan var 

resor eller aktiviteter i Kalmar utan utbytesstudenterna besökta andra svenska och europeiska 

städer, vilket inte har någon större effekt på Kalmars ekonomi. Att de reser till större städer kan 

möjligtvis bero på att Kalmar inte erbjuder särskilt mycket aktiviteter under lågsäsongen. Detta 

kan därmed leda till att utbytesstudenterna känner att de behöver resa till större städer inom 

Sverige och Europa för att få en bra upplevelse som turist och därför spenderar de inte så 

mycket pengar på Kalmar som de annars hade kunnat göra ifall staden erbjöd mer aktiviteter 

under lågsäsongen. 

 

För att kunna dra en konkret slutsats kring utbytesstudenternas kortsiktiga ekonomiska värde 

hade vi behövt ha mer underlag för vad varje enskild utbytesstudent som ingår i vår urvalsgrupp 

spenderade under sin tid i Kalmar. Vi ser att utbytesstudenterna genererar ett ekonomiskt värde 

men vi har inte haft möjlighet att kunna mäta effekten av detta värde och vilken betydelse den 

har för Kalmar.  
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Det långsiktiga värdet av Kalmars utbytesstudenter ligger i att de vill återvända till Kalmar 

någon gång i framtiden. Vår undersökning visade att 55,2% vill komma tillbaka i framtiden 

och 38,5% kanske ville komma tillbaka i framtiden (se figur 4). Vårt resultat indikerar på ett 

långsiktigt ekonomiskt värde genom att de flesta utbytesstudenterna har uppgett att de vill 

återkomma till Kalmar i framtiden. 

 

Med detta kan vi säga att utbytesstudenterna genererar pengar både kortsiktigt och långsiktigt 

men det blir svårt att skapa en slutsats kring hur stor betydelse denna grupp har ekonomiskt för 

destinationen då det hade krävts en mer ingående studie för att kunna få fram ett tydligare 

resultat. Vi tror även att det hade blivit lättare att göra en bedömning om den ekonomiska 

betydelsen ifall det anlände ett större antal utbytesstudenter till Kalmar per termin då de tidigare 

forskningar som har framhävt den ekonomiska betydelsen har utförts på en större mängd 

utbytesstudenter och större destinationer.  

 

 5.2 Marknadsföring 

Tidigare studier inom denna kategori behandlar bland annat begreppen image, eWOM, push 

och pull. Största delen av de studier vi läste in oss på diskuterade image, hur utbytesstudenter 

kan påverka sin värddestination och värduniversitets image, detta genom att dela med sig av 

sina upplevelser och åsikter på sociala medier. Studierna diskuterade även vikten av 

värddestinationen och värduniversitetets image, den image dessa har kan påverka om 

utbytesstudenterna väljer att förlägga sitt utbyte vid just den platsen. Vi testade denna teori på 

Kalmar och de utbytesstudenter som haft sitt utbyte i staden, för att undersöka om Kalmars 

image stärktes av denna grupp.   

 

För att ta reda på om denna målgrupp var en betydelsefull grupp för Kalmar behövdes följande 

frågor besvaras:  

- Vad var deras image av Kalmar innan de åkte på sitt utbyte? 

- Hur har de fått denna bild av Kalmar? 

- Använde de sig av sociala medier och nämnde de Kalmar i sina uppdateringar 

under sitt utbyte? 

- Skulle de rekommendera Kalmar till andra utbytesstudenter? 
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Från resultatet tolkade vi att utbytesstudenternas image av Kalmar innan deras utbyte var vag. 

Detta då många av studenterna uppgav att de inte kände till Kalmar sedan innan och googlade 

på Kalmar för att få en bild av staden. De som googlat Kalmar hade fått upp bilder på slottet 

och informationen att Kalmar är en liten mysig stad belägen vid Östersjön. Att denna bild av 

Kalmar kändes igen av majoriteten av utbytesstudenterna tror vi kan bero på att Kalmar inte 

marknadsförs internationellt som en egen stad. Johnsson (2018-11-23) säger att i den 

marknadsföring som sker internationellt lyfts hela sydöstra Sverige och där Kalmar lyfts fram 

tillsammans med Öland, Glasriket, Astrid Lindgrens Värld mm. En del studenter nämnde att 

de hört talas om Kalmar via sitt hemuniversitetet och på det sättet fått en bild av vad staden 

hade att erbjuda dem.  

 

I vårt resultat framkom det att de sociala medier som utbytesstudenterna använde mest 

frekventa under sitt utbyte var Facebook och Instagram. Det framkom i resultatet att de flesta 

taggade eller nämnde Kalmar i sina inlägg på sociala medier. Detta betyder att Kalmars 

utbytesstudenter marknadsför staden och stärker dess image genom att de spred sina 

upplevelser av sitt utbyte. Vi tycker att detta är en viktig del av en Kalmars marknadsföring 

och att den skulle kunna tas tillvara på bättre.  Exempelvis skulle aktörerna i Kalmar kunna 

engagera och involvera utbytesstudenterna i deras sociala medier för att nå ut till en bredare 

internationell publik. Genom detta skulle Kalmars image kunna stärkas internationellt. 

 

Om utbytesstudenterna har en bra tid i Kalmar kan deras image komma att spridas genom word-

of-mouth. För att få reda på ifall utbytesstudenterna skulle kunna tänka sig att rekommendera 

Kalmar till blivande utbytesstudenter ställde vi denna fråga i enkätundersökningen. Majoriteten 

svarade att de skulle kunna tänka sig att göra eller redan hade gjort detta eftersom dessa angav 

att de haft en bra upplevelse i Kalmar.  Detta tolkade vi som att Kalmar stärker sin image genom 

att utbytesstudenterna trivs i staden, när de gör det sprider de en god image av Kalmar vidare. 

Vi tror att detta har en stor betydelse för marknadsföringen av Kalmar då dessa studenter når 

ut till en internationell publik som i annat fall antagligen inte hade nåtts.  

 

En destinations image har enligt tidigare studier visat sig vara viktig när utbytesstudenter väljer 

en destination, dessa studier har även pekat på vikten av utbytesstudenternas användande av 

sociala medier för att stärka och sprida stadens image. Vi anser att speciellt i Kalmars fall är 

denna marknadsföring utbytesstudenterna tillför betydelsefull, detta eftersom precis som 

Johnson (2018-11-23) säger satsar inte Destination Kalmar på den internationella 
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marknadsföringen och den eWOM och Word-of-mouth utbytesstudenterna sprider blir då viktig 

för staden. Med det sagt kan vi säga att utbytesstudenterna har en stark betydelse för 

marknadsföringen av Kalmar eftersom de hjälper till att sprida sin image av staden på ett 

internationellt plan.  

 

5.3 Kultur och interaktion 

I tidigare studier har utbytesstudenter identifierats som en betydelsefull turistgrupp för 

destinationer ur ett kulturellt perspektiv. Detta genom att deras interaktion med 

lokalbefolkningen skapar en multikulturell medvetenhet och en internationell tolerans. Dessa 

skapas inte bara hos utbytesstudenten utan sprids även bland lokalbefolkningen på 

värddestinationen genom deras interaktion med utbytesstudenterna. Vi insåg när vi började 

samla in vårt resultat att de tidigare studier vi läst in oss på behandlat de kulturella fördelar en 

utbytesstudent för med sig till största del från destinationens perspektiv men i Kalmars fall 

kommer kategorin kultur snarare handla om interaktionen mellan utbytesstudenterna och 

värdsamhället. Detta då denna interaktion behöver ske dels för att ett kulturutbyte ska kunna 

ske och dels för att denna interaktion, som visat i resultatet, har en stor påverkan på hur 

utbytesstudenterna upplever sin utbytestermin. Därför för att kunna resonera kring om hur 

kulturen hade en betydelse för Kalmar behövde vi ta reda på om utbytesstudenterna 

interagerade med lokalbefolkningen och de svenska studenterna. 

 

Det som både studenterna i enkäten och i gruppintervjun uppgav var att de ansåg att de inte 

interagerade med värdsamhället till den grad de hade förväntat sig, de upplevde det som svårt 

att interagera med de svenska studenterna. Den interaktion de fått skedde till största del genom 

studentföreningen ESN Kalmar, deras svenska korridorsgrannar och idrottsföreningen FIKS. 

Detta kopplade vi till Jang & Kims (2009) studie, som diskuterar cultural knowledge och 

cultural identity, författarna menar att dessa begrepp behandlar hur en utbytesstudent kan 

anpassa sig eller bli medveten om sitt värdlands kultur. I vår studie kom vi fram till att de flesta 

av de utbytesstudenter som kommer till Kalmar är medvetna om Sveriges kultur men de känner 

inte ett behov av att anpassa sig efter den, vi tror detta kan bero på att de dels är här en sådan 

kort tid men också att det som resultatet har påvisat, de interageras inte särskilt väl med Kalmar 

och dess invånare. Detta tolkar vi som cultural knowledge. Vi tror att om utbytesstudenterna 

skulle utveckla en starkare cultural identity skulle det stärka bandet mellan utbytesstudenterna 

och staden och därmed stärka behovet av att komma tillbaka i framtiden. Det vi såg i vårt 

resultat var att 55,2% uppgav att de ville komma tillbaka, resterande var inte säkra eller sa att 
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de inte ville alls. Vi tror att en starkare cultural identity skulle resultera i att fler skulle vilja 

återbesöka Kalmar i framtiden. Detta betyder att den interaktion som sker mellan 

utbytesstudenterna och Kalmar behöver förbättras, om den gör det tror vi att 

internationaliseringen av Kalmar och Linnéuniversitetets skulle utvecklas. 

 

Genom detta resultat såg vi att den betydelse som utbytesstudenter tillför kulturellt till 

värddestinationen enligt tidigare forskningar inte uppfylls särskilt väl i Kalmar och inte heller 

den interaktion som vi har undersökt. Vi tror att när det nya campuset står klart kommer denna 

interaktion komma mer naturligt då alla studenter kommer vara samlade på samma plats. Även 

Stefan Johnson (2018-11-23) menar på att interaktionen mellan utbytesstudenterna och 

Kalmars aktörer är bristfällig, Johnson tror dock detta kommer komma till sin rätt med flytten 

till campuset i hamnen, Johnson tror att flytten kommer göra det enklare att skapa ett samarbete 

mellan kommunen, Linnéuniversitetet och Destination Kalmar. Vi har tolkat att detta 

samarbete är någonting som behövs då vi ser att den största interaktion sker genom ESN 

Kalmar, detta är något som är både positivt och negativt från ett kulturellt perspektiv. Det är 

positivt genom att många respondenter angav att ESN är anledningen till att de hade ett bra 

utbyte. Däremot problemet med detta är att genom att ESN är en organisation för 

utbytesstudenter så tenderar utbytesstudenterna att stanna i denna grupp och interagerar inte i 

värdsamhället. Vi tror att ett samarbete med kommunen, Linnéuniversitetet och Kalmar skulle 

kunna leda till en bättre integration av utbytesstudenterna i värdsamhället och detta är även 

något som hade ökat utbytesstudenternas betydelsefullhet för Kalmar.  

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att utbytesstudenterna har en svag kulturell 

betydelse i Kalmar, detta eftersom de inte interagerar med lokalbefolkningen i den utsträckning 

som det skulle behövas för att de skulle kunna anses som en betydelsefull grupp. Däremot så 

visade studiens resultat på att det i framtiden kan finnas möjlighet för den kulturella 

interaktionen att utvecklas och förbättras. Detta genom byggnationen av Linnéuniversitetets 

nya campus. 
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5.4 Turister eller studenter, vem har ansvaret?  

I tidigare studier har det framkommit att det finns en delad mening kring om utbytesstudenter 

ska ses som studenter eller turister. Vi kom fram till i vår studie att denna delade mening även 

finns i Kalmar och detta har skapat en förvirring kring vem det är som har ansvaret för att 

utbytesstudenterna ska ha en bra tid i Kalmar? 

 

Under gruppintervjun framkom det att utbytesstudenterna ansåg att den akademiska 

information de fått var tydlig, däremot hade de velat ha mer information innan och under sitt 

utbyte gällande praktiska saker såsom vart de kan hyra cyklar, handla mat, hur de tar sig till 

skolan, vart man vänder sig om man blir sjuk osv. Studenterna uppgav att de egentligen inte 

behöver särskilt mycket vägledning utan att det de ville ha var information, resten ville de lösa 

själva. Deras upplevelse var att mycket av den information som de fick under deras första 

veckor i Kalmar var antingen riktade till svenska studenter eller att informationen de fick var 

ofullständig eller svår att förstå.  

 

Vart denna information ska komma från kan diskuteras, ska studenterna själva ta reda på den? 

Ska universitetet tillhandahålla den eller är det något som Kalmar och aktörerna i staden kan 

gå ut med? Vi är medvetna att detta är information som egentligen inte behöver ges ut av någon 

part, men vi tror att det skulle underlätta och därmed öka utbytesstudenternas trivsel om denna 

information gavs ut.  

 

Det vi har kommit fram till i frågan om vem det är som bär ansvaret för att utbytesstudenterna 

ska ha ett bra utbyte i Kalmar är staden, universitetet, aktörerna och även utbytesstudenterna 

själva. Det akademiska ansvaret har universitetet. Det som utbytesstudenterna vill ha är 

information och det de behöver göra med den informationen är ta till sig den. Det som skulle 

behövas och som vi tror skulle vara väldigt uppskattat av utbytesstudenterna är att olika aktörer 

exempelvis Linnéuniversitetet och Destination Kalmar tillsammans med ESN Kalmar ökar sitt 

samarbete ännu mer och sätter ihop ett informationsblad/brev/mejl, som alla utbytesstudenter 

får vid ankomst till Kalmar där all info finns som de behöver veta. Vart ligger skolan? Vart kan 

jag få tag på cykel/kurslitteratur/mat osv. Det tror vi är någonting som skulle öka trivseln men 

även vara positivt för både Linnéuniversitetet och Kalmars image.   
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6. Slutsats 

Här nedan presenteras detta arbetets slutsats. Slutsatsen grundar sig i jämförelsen mellan teori 

och resultat samt diskussion. 

 

Det som kan sägas resultatmässigt om denna studie är att ur ett ekonomiskt perspektiv kan vi 

se att utbytesstudenterna genererar pengar. Detta ur både ett kortsiktigt och långsiktigt 

perspektiv, men då vi inte har några exakta mått och siffror om hur mycket utbytesstudenterna 

genererar eller vad som räknas som betydelsefullt kan vi inte dra en slutsats kring om hur 

betydelsefull den grupp är ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot ur ett 

marknadsföringsperspektiv har vi tolkat att utbytesstudenterna är en betydelsefull grupp för 

Kalmar. Detta eftersom de delar sin positiva bild av staden på sociala medier vilket stärker dess 

image, majoriteten av utbytesstudenterna kan även tänka sig att rekommendera Kalmar till 

framtida utbytesstudenter. Den sista kategorin vi undersökte var kultur, i denna kategori fick 

vi utgå mer konkret från vad tidigare studier sade, att utbytesstudenterna är en betydelsefull 

turistgrupp om de interagerar med värdsamhället. I denna kategori undersökte vi 

utbytesstudenternas interaktion med Kalmar. Vår studie visade att utbytesstudenterna upplevde 

att de inte interagerade med värdsamhället till den grad som de ansåg vara möjligt. Därmed 

blev vår slutsats att utbytesstudenterna inte hade en tillräckligt stor interaktion med Kalmar för 

att kunna anses ha en större betydelsefullhet inom kategorin kultur.   

 

Syftet med denna studie var att undersöka om utbytesstudenterna i Kalmar kan anses ha någon 

betydelse för staden. Genom att undersöka de tre kategorierna som vi fick fram genom de 

tidigare studierna inom ämnet kom vi fram till att utbytesstudenterna påverkar Kalmar positivt 

ur flertalet aspekter, men vi kan inte med säkerhet säga till vilken utsträckning denna grupp 

kan anses vara betydelsefull för Kalmar. Vi tror att en av anledningarna till detta resultat är att 

Kalmar är en liten stad jämfört med de städer som tidigare forskning utgått från. En annan 

faktor för detta resultat tror vi kan bero på det fåtalet studenter som kommer till Kalmar per 

termin, runt 70 stycken. Detta har vi i denna studie tolkat som en för liten turistgrupp för att 

kunna utgöra någon större betydelse för staden och därför har de hamnat i skymundan.  

 

Vi skulle även vilja belysa vikten av att destinationens aktörer samarbetar. Det framkom under 

vår studies gång att det inte finns något direkt samarbete mellan Kalmar kommun, 

Linnéuniversitetet och Destination Kalmar när det gäller utbytesstudenterna. I detta fall tror vi 
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att det beror på att utbytesstudenterna är en såpass liten grupp och det förekommer delade 

meningar kring om de är studenter eller turister. Detta har skapat en viss osäkerhet kring vems 

ansvar dessa studenter är och den potential utbytesstudenterna för med sig går därmed förlorad.   

 

Med denna studie har vi kunnat börja föra ett resonemang kring den betydelse utbytesstudenter 

för med sig till Kalmar. Genom studien har en potential upptäckts men det skulle behövas en 

mer omfattande studie som undersöker de olika kategorierna mer ingående för att kunna få 

fram en mer konkret slutsats, för att kunna göra detta skulle mer resurser behövas och 

framförallt mer tid.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. 

Enkätfrågor  

 

1. Did you start your exchange period Fall semester 2016 or later? 

- Yes 

- No 

 

2. How many semesters will/did you do? 

- 1 semester 

- 2 semesters 

- 3 semesters 

- Other 

 

 3. Which exchange agreement did you go with? 

- ERASMUS-program 

- Agreement between my home university and Linnaeus University 

- I am a free mover 

- Other 

 

4. Why did you go on a semester/year abroad? (Multiple choice) 

- To have fun 

- Personal growth 

- To travel 

- To experience another culture 

- For academic purposes 

- My sending institution required it 

- Other  

 

5. Why did you choose Kalmar as your host destination? 

- It was recommended to me 

- Access to other cities 

- Close to home 
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- My interest for Sweden 

- Other 

 

6. Did you or will you recieve any visitors during your stay in Kalmar? 

- Yes 

- No 

 

7. What was your image of Kalmar before you came here? (Open question) 

 

8. How did you get that image? 

- Social Media 

- Friends/Family 

- Information from home university 

- Other students 

- Internet 

- Other 

 

9. Did Kalmar meet your expectations? 

- Yes 

- No  

 

10. Did you or will you, receive any visitors during your stay in Kalmar? 

- Yes 

- No 

 

11. What kind of social media have you been using the most? 

- Facebook 

- Instagram 

- Snapchat 

- Twitter 

- Blog 

- Other 
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12. Do you mention or tag Kalmar in your updates? 

- Yes 

- No 

- Sometimes 

 

13. Would you recommend Kalmar to other exchange students why/why not? (open question) 

 

14. Would you consider to come back to Kalmar in the future? 

- Yes 

- No 

- Maybe 

 

15. Why would/wouldn't you return to Kalmar in the future? (open question) 

 

16. What kind of travel have you done in Sweden so far or did you do during your stay? (open 

question) 

 

17. What did you spend most money on during your stay? (exclude rent, course literature, 

grocery shopping). 

- Travelling 

- Resturants 

- Shopping 

- Alcohol 

- Activites and experiences 

- Other 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.  

Semistrukturerad intervju med Stefan Johnsson på Destination Kalmar           

(2018-11-23). 
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Eftersom intervjun med Stefan Johnsson var en semistrukturerad intervju hade vi inga direkta 

frågor som vi ställde, däremot hade vi olika teman som vi ville ta upp, dessa var: 

- Kalmars Image. 

- Hur utbytesstudenterna påverkar Kalmars Image enligt Destination Kalmar. 

- Hur utbytesstudenterna ses på som en turistgrupp enligt Destination Kalmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. 

Mailintervju med Ingela Åberg på Linnéuniversitetet (2018-12-07). 

 

1. Vad har utbytesstudenter för värde för Linnéuniversitetet? 

2. Hur ser ett bilateralt avtal ut med Linné? Skulle du kunna ge ett exempel?  



 

x 

 

3. Hur arbetar Linnéuniversitetet med utbytesstudenterna för att stärka 

universitetets image så att fler blir lockade att välja Linnéuniversitetet för sitt 

utbyte? 

4. Arbetar ni tillsammans med de två organisationerna för utbytesstudenterna? 

ESN Växjö och ESN Kalmar.  

5. Hur anser ni att ett internationellt universitet, såsom Linnéuniversitetet, kan 

påverka en så pass liten destination som Kalmar är? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4.  

Gruppintervju med utbytesstudenterna (2018-12-04). 

 

1. What was your image of Kalmar before you came, was your expectations met? 
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2. Will you get any visitors during your stay in Kalmar? Will they stay here or will you 

go somewhere else? What did you do here? 

3. What do you think Kalmar or The Linnaeus university can change to make your stay 

better? 

4. What helped you the most in understanding and experiencing the Swedish culture? Did 

this add to your overall experience? 

 

 


