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1. INLEDNING 
 
 
Detta kapitel introducerar det undersökta fenomenet och bakgrunden till detta för dig 
som läsare. Vi presenterar problem och syfte för att rättfärdiga undersökningens existens. 
 
 
 
1.1 FÖRFATTARNAS ORD 
 
Vi, författarna till denna uppsats, är själva ekonomstudenter vi Karlstads universitet. När 
val av ämne skulle göras för C-uppsatsen föll intresset först på ett uppdrag som innebar 
det spännande arbetet att få hjälpa till med ”Vision 2015”, vilket är ett visionsarbete som 
ska bereda väg för universitetet in i framtiden. Det är ett brett och ganska invecklat ämne 
att sätta sig in i under en kort period som en C-uppsats och dess tio veckor faktiskt är. 
Därför blev vi mycket inspirerade av vår handledare Inger Roos som kom med förslaget 
att begränsa oss till att titta på studenter som väljer bort Karlstads universitet för att ta ut 
sin examen någon annanstans. Utan studenter- inget universitet, vilket gjorde att detta 
kunde vara ett bidrag till visionsarbetet i alla fall.  
 
Att båda av oss dessutom redan hade planer på att göra ett sådant byte, gjorde att ämnet 
blev än intressantare. Inte minst efter de att vi började leta efter aktuella studenter men 
fick uttryckt för oss att detta problem inte är ett problem, trots att de inte finns någon 
statistik på området som bekräftar motsatsen. Det pratas även en hel del i 
ekonomikorridorerna om vart man ska ta ut sin examen. (Författarnas anmärkning) 
 
Efter uppmuntran från Inger att ändå titta vidare på den eventuella problemställningen 
väcktes detektiven i oss båda att leta reda på studenter som valt bort en examen från 
Karlstads universitet till fördel för ett annat lärosäte. Här följer nu en redogörelse för 
denna undersökning och vi kan väl konstatera att nog byts det lärosäte i alla fall, även om 
vi inte kan bevisa utbredningen av fenomenet. 
 
 
1.2 KARLSTADS UNIVERSITET  
 
Sedan år 1843 har det funnits ett lärosäte i Karlstad, den första var en utbildning för 
lärare. I början på 1900-talet kom även en sjuksköterskeutbildning att etableras i staden. 
Högskolan i Karlstad utropas 1977, tio år efter det att man blivit en universitetsfilial till 
Göteborgs universitet. Hörnstenarna i utbildningen var under den inledande 
tioårsperioden humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, sedermera även 
lärarutbildningar, teknik och vård. Så äntligen, i januari 1999, efter mycket möda och 
målmedvetet arbete bildas Karlstads universitet. Idag har Karlstads universitet ca 11 000 
studenter och 1 100 anställda fördelade på 10 institutioner. (www.kau.se 2004-05-10, 
www.ne.se 2004-05-10) 
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1.3 PROBLEMBAKGRUND 
 
Konkurrensen mellan landets universitet och högskolor har hårdnat, detta sedan antalet 
utbildningsplatser idag ofta överskrider efterfrågan. Universitet och högskolor i Sverige 
är beroende av bidrag från staten och dessa bidrag grundar sig på antalet studenter som 
påbörjar sina studier samt antalet som tar ut en examen från ett givet universitet eller 
högskola. Det nya resursfördelningssystem som kom 1993 minskar ytterligare utrymmet 
för misstag. Med detta för ögonen är det viktigt att vara så effektiv som möjligt i arbetet 
med att rekrytera nya och behålla befintliga studenter.  
 
Som tidigare nämnts pågår ett projektarbete i skrivandets stund på Karlstads universitet, 
detta arbete går under namnet ”vision 2015” och verkar för att tydliggöra universitetets 
profil, visioner och image. En av förutsättningarna för att skapa ett framgångsrikt 
universitet är att man i högsta mån finner sina problemområden och åtgärdar dessa. Vår 
uppsats är tänkt att underlätta detta arbete.  
 
Ett misstänkt problem vid universitetet i Karlstad är att studenter ibland väljer att avsluta 
sina studier vid universitetet före examen för att ta ut denna på konkurrerande lärosäte. 
Orsakerna till varför studenter ibland väljer att göra detta kan spekuleras i men vi 
förutsätter oss att metodiskt undersöka detta för att i slutändan kunna presentera en tydlig 
bild av dess orsaker. 
 
 
1.4 PROBLEMFORMULERING 
 
Med problembakgrunden som utgångspunkt har vi kommit fram till följande 
problemformulering:  
 

• Hur ser bytesprocessen ut för studenten från start till etablerandet av ett nytt 
lärosäte? 

 
• Varför väljer vissa studenter att ta ut en examen från ett konkurrerande lärosäte? 
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1.5 SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att finna och undersöka orsakerna till varför studenten i vissa fall 
inte tar ut sin examen från Karlstads universitet utan byter till ett konkurrerande lärosäte 
för att ta ut sin examen. Undersökningen sträcker sig inte enbart till själva orsaken utan 
skall även visa på processen som leder fram till bytet och därefter etablerandet vid ett ny 
lärosäte. Vi förutsätter oss även att med hjälp av de fynd vi gör arbeta fram och 
presentera åtgärder till universitetet för att i möjligaste mån kunna eliminera eventuella 
orsaker till att studenter byter lärosäte. 
 
Vi hoppas även att denna undersökning skall visa på möjligheten att applicera SPAT 
(Switching Path Analysis Technique, se teoriavsnitt 2.8) på en tjänst som högskolestudier. 
Vårt syfte med undersökningen är också att i en viss utsträckning kunna bidra till 
kunskap om bytesprocessen inom den relativt komplicerade tjänst som utbildning är. 
 
 
1.6 AVGRÄNSNINGAR 
 
Planen från början var att avgränsa oss gällande antalet institutioner som vi inkluderade i 
arbetet till två stycken, efter rekommendationer från vår administrativa chef Lena Fries 
(2004-04-14). Valet föll på den ekonomiska institutionen och institutionen för 
samhällsvetenskap, helst skulle vi också velat inkludera studenter på de 
naturvetenskapliga utbildningarna men på grund av den tid vi hade till förfogande var vi 
tvungna att begränsa oss till två stycken  
 
Eftersom det är praktiskt omöjligt att söka reda på studenter vilka läst fria kurser och valt 
att ta ut sin examen någon annanstans har vi även begränsat urvalet till 
programstuderande. Det programstuderande som hämtades från LADOC var 
ekonomprogrammet, personal och organisationsteoriprogrammet samt 
sjuksköterskeprogrammet. Att det sen via rekommendationer inkluderats studenter från 
fristående kurser och internationella ekonomprogrammet ser vi inte som ett problem. 
 
Vi kommer inte att ta hänsyn till kostnaderna när vi lägger fram våra rekommendationer 
och beslut rörande vad som är skäligt att betala för de olika åtgärderna. Vad som kan vara 
värt att genomföra, lämnar vi helt till ansvariga för detta på universitetet. Vi förstår 
givetvis att kostnader är av stor betydelse men anser oss inte ha den kunskap som krävs 
och inte heller den tid som fordras för att sätta oss in i detta. 
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1.7 BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Vi har valt att här presentera ett antal begrepp som kan orsaka förvirring för läsaren. 
Följande definitioner och förklaringar kanske inte upplevs som fullständigt vetenskapliga 
men för att förenkla läsningen definierar vi dem såsom de har använts i texten. 
 
Vi hänför sig till författarna av denna uppsats; Henrik Goring och Maria Westerberg. 
 
Lärosäte är ett universitet eller högskola som bedriver utbildning på högskolenivå. 
 
Vara/tjänst/produkt används synonymt. 
 
Kundnöjdhet och kundtillfredsställelse används synonymt. 
 
Respondent och intervjuobjekt används synonymt och hänför sig till tidigare registrerad 
student vid Karlstads universitet. 
 
Begrepp inom SPAT (Switching Path Analysis Technique) har inte översatts från 
engelska till svenska. För att undvika dåliga översättningar som skulle kunna leda till 
feltolkningar har vi använt ursprungliga benämningar. 
 
Undersökning och studie har använts synonymt. 
 
Status har i denna undersökning kopplats samman med image. De intervjuade ser på 
status som eftersträvansvärt och därmed har vi låtit status vara en positiv image. 
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2. TEORIMODELLER 
 
 
I den första delen av teoriavsnittet presenteras allmänna teorier som berör kundbeteende, 
relationsmarknadsföring samt image. Efter detta stycke följer två teorier med direkt 
anknytning till bytesbeteende; CIT och SPAT. 
 
 
 
2.1 TEORIÖVERSIKT 
 
Till grund för de analyser som görs i kapitel 4 ligger denna teoridel. De teorier vi här valt 
att närmare beskriva anser vi vara av största relevans för att kunna utforska 
bytesbeteendet hos de studenter som intervjuats. Vi ger en kort beskrivning av respektive 
teori och hur dessa tolkats av tidigare forskare. Bortsett från SPAT är dessa teorier inga 
nyheter, det enda som möjligtvis skulle kunna skapa meningsbyte är den studie som 
kopplat ihop image och lojalitet som nämns i slutet av detta kapitel. 
 
En diskussion om vad som är syfte och mål med högskoleutbildning är här på sin plats 
för att kunna bringa väg för den teoridel som senare behandlar kundnöjdhet och lojalitet 
 
 
2.2 SYFTE OCH MÅL MED HÖGSKOLEUTBILDNING 
 
Grunden i marknadsföring brukar definieras som organisationens strävan efter att ta reda 
på kundens behov och önskemål och att på bästa sätt tillfredsställa dessa. 
Utbildningsorganisationer blandar enligt Kotler (1995) ofta ihop behov och önskemål, 
behovet av en universitetsutbildning är kulturellt betingat och dessa uttryck beskrivs 
enligt Kotler som önskemål. Institutioner som fokuserar på redan existerande program 
riskerar att hamna i ”marketing myopia” (Lewitt 1969), det vill säga misslyckas att se de 
underliggande behoven. Problemet är alltså när institutionen blir fast i vad den har att 
erbjuda och inte fokuserar på studentens verkliga behov. På till exempel en 
yrkesutbildning är det inte en specifik kurs som är studentens behov utan troligtvis ett 
jobb efter studierna. (Kotler 1995). Om detta även gäller allmänt på högskoleutbildningar 
kommer vi diskutera i vidare i analysen. 
 
Kotler illustrerar det långsiktiga målet, som ligger bortom den omedelbara studietiden, 
med följande reklamslogan som skapats av Dr. Barbara Shrager på Attainment Marketing 
Partners Inc. New York: 
 
”If college turns out to be the best four years of your life, maybe you went to the wrong 
college.” (Kotler 1995, s. 10) 
 
Målet för respektive student är självklart mycket individuellt men oavsett vilket kommer 
det i sin tur påverka hur han eller hon värderar sina studier. Detta leder oss in i på de 
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olika teorier vi valt att använda oss av vid analys av bytesbeteendet hos studenterna vid 
Karlstads universitet. 
 
 
2.3 RELATIONSMARKNADSFÖRING 
 
Enligt Blomqvist et al (2000) bör marknadsföringen ses som en process vars syfte är att 
etablera, upprätthålla och befrämja långsiktiga kundrelationer. 
Relationsmarknadsföringen (RM) kan beskrivas som hela organisationens arbete och 
strävan efter att skapa lojala, det vill säga långsiktiga, kunder (Foster & Cadogan 2000).  
 
Enligt Grönroos (1994) kan en serviceorganisation inte arbeta efter samma teorier som ett 
varuproducerande företag eftersom utgångspunkten i de flesta av dessa företag och deras 
marknadsföring har legat i marknadsmixen med produkt, pris, plats och promotion i 
fokus, vilket enligt Grönroos förlorat sin styrka i tjänsteföretaget. Denna teori har 
reducerat marknadsföringen till en separat enhet i organisationen. Den allt starkare 
konkurrensen gör att vikten av att stärka och behålla befintliga kunder får allt större 
betydelse vilket gör marknadsföringen till en ledningsfråga (Blomqvist et al 2000), 
framförallt inom tjänsteproduktion.  
 
Men vad är då relationsmarknadsföring rent pragmatiskt? Enligt Blomqvist et al (2000) 
utformas den i tre nivåer beroende på vilken styrka företaget vill uppnå i sina 
kundrelationer och vilken grad av differentiering man eftersträvar. Ju högre nivån är, 
desto större är de potentiella fördelarna med RM. Den första nivån innebär monetära 
bindningar mellan kund och företag där anpassning och differentiering är relativt låg. 
Den andra nivån innebär monetära och sociala bindningar där betoningen ligger på den 
personliga kommunikationen. Kunden ses inte längre som en i mängden och målet är att 
bygga upp ett förtroende som gör att relationen får ett djupare värde för kunden än vad 
som kan åstadkommas med enbart monetära bindningar. Den tredje nivån innebär att 
företaget knyter strukturella band utöver de sociala och finansiella.  
 
 
2.3.1 RELATIONSMARKNADSFÖRING INOM UTBILDNINGSORGANISATIONER 
 
En student som läser på ett utbildningsprogram under tre till fyra år spenderar mycket tid 
på universitetet men hur starka band etableras egentligen till organisationen? Reichheld 
(1997) hävdar att en konsument inte etablerar en relation till organisationen i sig utan till 
människorna som jobbar där. Med så mycket tid som spenderas på universitetet bör 
möjligheterna att utveckla starka sociala band vara goda vilket även för med sig en 
differentieringspotential gentemot andra universitet. 
 
Kotler (1995) har tittat på utvecklingen inom marknadsföringen av 
utbildningsinstitutioner och benämnt den senaste fasen som Marketing is enrollment 
management (Kotler 1995, s. 12).  Organisationer som jobbar på detta sätt ser studentens 
antagning och lässtart vid lärosätet som början på en relation, som sträcker sig över hela 
studietiden, fram till examen och fortsätter även in i arbetslivet. En nöjd studerande tar 
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med sig erfarenheten in i arbetslivet och fortsätter stödja universitetet och dess utveckling. 
Att behandla varje student som en värdefull partner i en relation ställer höga krav på 
service, arbetsprocedurer och policys. Enligt Kotler (1995) ökar också kraven på arbetet 
med att bibehålla studenter och undersökningar om hur man håller kvar dem. Kraven på 
karriärsrådgivning till studenter och sätt att mäta effektivitet, som kan leda till 
förbättringar, ökar också. 
 
Kotler (1995) har formulerat sex mål för Enrollment management av vilket det sista är att 
bygga upp ett program som kan identifiera anledningar till att studenter lämnar lärosätet 
och därmed kunna eliminera orsakerna i den mån det är önskvärt. Kotlers checklista ser 
ut som följande: 
 

• Är institutionen medveten om hur många studenter som hoppar av 
utbildningsprogrammet varje år? Hur många procent på ett program tar ut sin 
examen inom avsedd tid? 

• Vet institutionen varför studenter söker sig till just detta lärosäte och vet man 
varför de lämnar densamma och vart söker de sig istället? 

• Känner alla inom institutionen samma ansvar att förhindra bortfall? 
• Finns det ett rådgivningsprogram som hjälper studenter med att se sambandet 

mellan kurser/föreläsningar och studentens personliga och yrkesmässiga mål i 
livet? 

• Finns det en arbetsprocedur som ger rådgivning till studenter som helt uppenbart 
skulle betjänas bättre på ett annat lärosäte? Det kan gälla studenter som vill byta 
inriktning på sina studier till områden som inte undervisas i på detta lärosäte. 

• Finns det någon form av avslutningsintervju i processen? 
 
Kotlers syn på marknadsföring är helt klart speglad av den amerikanska marknaden där 
studenter är den direkta inkomstkällan i och med att finansieringen görs med 
terminsavgifter och bidrag från näringslivet. Som nämndes i inledningskapitlet är svenska 
lärosäten även dem starkt beroende av att studenter antas och stannar kvar fram till 
examen, vilket gör att inte heller i Sverige kan universitet och högskolor blunda för den 
ökade konkurrensen.  
 
 
2.4 KUNDNÖJDHET 
 
Vad är det som gör att en kund är nöjd med en produkt eller inte och vad är egentligen 
kundnöjdhet? Enligt Kotler (1995) är det skillnaden mellan produktens presterande, 
såsom kunden uppfattade det, och vad kunden förväntade sig. Kundnöjdhet har alltså 
inget med objektivitet att göra eller den verkliga kvalitén på produkten utan är ett tillstånd 
i kundens huvud (Söderlund 1997). Två personer kan utvärdera en vara eller tjänst på helt 
olika sätt beroende på deras respektive förväntningar och tolkningar. 
Kundnöjdhet kan mätas på två nivåer, ofta består en tjänst av flera delar och nöjdheten på 
respektive del av tjänsten kan utvärderas separat, vilket är den första nivån. Den andra 
nivå är den globala nivå på vilken man mäter tillfredsställelsen på hela den slutgiltiga 
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tjänsten. På denna nivå måste kunden göra ett sammanfattande omdöme och väga för- 
och nackdelar mot varandra (Söderlund 1997).  
 
Det finns dock en utbredd kritik mot mätningen av kundtillfredsställelse. Detta eftersom 
det inte verkar som att det relaterar till viktiga variabler såsom återköp, bibehållande av 
kunder eller lönsamhet. Det vore logiskt att tro att nöjda kunder alltid återkommer och 
skulle vara mindre benägna att byta leverantör men så är inte alltid fallet (Chakrapani 
1998). Enligt Reichheld (1997) är det inget fel på att mäta kundnöjdhet utan sättet man 
mäter på som inte korrelerar med lojalitet och lönsamhet. 
 
Problemet med universitetsstudier är att studenten inte kan utvärdera tjänsten på en global 
nivå där kundtillfredsställelsen mäts över hela utbudsstrukturen förens studierna är 
avslutade. En utbildningsinstitution kan därmed utvärdera kundnöjdheten på den första 
nivån och hoppas att studentens uppfattning om delmomentet även överensstämmer med 
den på den globala nivån då studenten i slutändan kan göra en total bedömning.   
 
Vi återkommer till denna diskussion, som är nära förbunden med kundlojalitet och image. 
 
 
2.5 KUNDLOJALITET 
 
Definitionerna av kundlojalitet är många i litteraturen, de flesta beskriver upprepat 
köpbeteende som lojalitet men enligt Ajzen och Fischbein (1980) kan köpbeteende vara 
påverkat av andra variabler som sociala normer vilket gör att detta inte är en särskilt 
lyckat definition. Dessutom saknar det resonemanget att ta hänsyn till kundens attityd till 
varan eller tjänsten. En mer rättvis definition är enligt Woodside et al (1980) att äkta 
lojalitet är då kunden motstår eventuella påtryckningar att byta till ett annat företag/märke.  
 
Grundtanken med till exempel relationsmarknadsföring är att skapa lojalitet och på så sätt 
även lönsamhet. Kundlojalitet är dock lika lite som kundtillfredställelse slutmålet för 
företagets verksamhet. Däremot är kundlojalitet ett bra mått på förmågan att skapa värde 
för sina kunder. Det finns inget självändamål för ett universitet att behålla studenter till 
varje pris men det påvisar hur studenten upplever värdet av att stanna kvar på Karlstads 
universitet, det bör dock inte blandas ihop med kvalitén på utbildningen (Blomqvist et al 
2000). Enligt Peter Garcia (uttalande hämtat från Blomqvist et al 2000) ansvarig för 
kundtillfredsställelse på Xerox är lojalitet egentligen beteende och inte en kunds attityd 
mot en vara eller tjänst. Lojalitet är verkligt inköp av en produkt eller tjänst. En nöjd 
student som bytt lärosäte är alltså inte lojal- oavsett av vilken anledning han eller hon bytt. 
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2.6 IMAGE 
 
Alla organisationer, även organisationer som inte arbetar för ekonomisk vinning, 
påverkas ständigt av konkurrens. Målgruppen, i detta fall studenter, kan som bekant välja 
ett annat universitet. Enligt Kotler et al (1996) måste en organisation positionera sig som 
överlägsen konkurrenterna. En student som läser på ett program är inte på något sätt en 
kund att ta för givet, bytesbarriärerna är inte svåra att ta sig över för att byta lärosäte 
vilket gör att inför varje ny kurs kan studenten se sig om efter ett konkurrerande 
alternativ. Varje positioneringsstrategi kräver en förståelse för organisationens image 
vilken Kotler et al (1996 s.189) definierar som:  
 
”An Image is the sum of beliefs, ideas, and impressions that a person has of an object.” 
 
Enligt Capriotti (1999) är image: 
 
”….the mental representation of a real object that acts in that object's place” 
 
Denna definition skulle indikera att studenternas image av universitetet får än större 
betydelse eftersom en högskoleutbildning är en tjänst oftast med syftet att öka chanserna 
till ett önskvärt arbete. Det är alltså per definition omöjligt att bedöma tjänstens reella 
möjlighet att skapa värde eftersom slutbedömning kommer att ske minst tre år framåt i 
tiden. Ivy (2002) menar att ett universitets verkliga kvalitet ofta är av mindre betydelse än 
status och rykte om kvalitén, det vill säga dess upplevda suveränitet, vid val av 
universitet. Ivy (2002) påpekar också att ett universitet kan uppfattas ha en enhetlig 
image bland institutionerna liksom att de kan variera kraftigt från institution till 
institution liksom imagen kan uppfattas vara olika i olika grupper.  
 
 
2.7 LOJALITET, IMAGE OCH KUNDNÖJDHET I SAMBAND 
 
Enligt Wallin-Andreassen/Lindestad (1998) är inte kundnöjdhet en självklar väg till 
lojalitet inom mer komplicerade servicetjänster. Kundnöjdhet kräver att kunden på nåt 
sätt har erfarenhet av produkten vilket inte alltid är fallet då det handlar om mer 
avancerade tjänster, framförallt i de fall då det är svårt för kunden att särskilja produkten 
från konkurrerande alternativ. I en studie av Wallin-Andreassen/Lindstad (1998) 
påvisades samband mellan image och lojalitet inom mer komplicerade tjänster där 
slutprodukten var svår att jämföra med konkurrerande alternativ på förhand. I denna 
studie såg man att lojalitet inte bara var ett resultat av kundnöjdhet, vilket tidigare varit en 
allmänt accepterad väg till framgång. Samma tankegångar bör kunna appliceras på 
universitetsstudier eftersom utbildning är ett högengagemangsköp av en komplicerad 
serviceprodukt. Att imagen påverkar konsumenters generella uppfattning om ett företag 
och dess service är känt sedan tidigare (Bitner, 1991)(Grönroos, 1988) men att det skulle 
vara en väg till lojalitet är inte djupare undersökt.  
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2.8 SWITCHING PATH ANALYSIS TECHNIQUE (SPAT)   
 
The Switching Path Analysis Technique (SPAT) (Inger Roos 1996; 1998) är en teknik för 
att analysera bytesbeteende hos konsumenter av både tjänster och produkter. SPAT 
fokuserar inte enbart på enskilda händelser för att förklara kundens agerande utan ser hela 
förloppet som en process. SPAT utgår från det faktum att en händelse är kritisk då dess 
konsekvenser är uppenbara (Roos, Inger 2002). Detta kan förklaras som så att oavsett om 
ett byte (switch) kan tillskrivas en kritisk händelse eller flera kritiska händelser i följd 
eller om bytet kom till stånd av en serie av faktorer så skulle ett byte av leverantör aldrig 
ha inträffat om inte kunden uppfattat händelserna som viktiga. SPAT representerar hela 
den tid i ett förhållande kund/leverantör som inverkat på beslutet att byta leverantör. 
SPAT utgår hela tiden från att fånga kundens tankesätt och hur kunden uppfattar den 
process som leder fram till ett byte. Detta byte är för kunden, i vårt fall studenter, ett stort 
beslut som på många plan påverkar studentens liv, då vi talar om att byta studieort, den 
sociala biten och även det praktiska bytet av universitet eller högskola.   
 
SPAT kräver att undersökningsmodellen som används är av kvalitativ utformning 
eftersom den är utformad för att i största möjliga mån ge respondenten möjlighet att med 
minimal påverkan från intervjuaren berätta sin historia. 
 
 

 
 

Critical 
Service encounter 

Service 
Encounter 

Critical 
Service encounter  

The moment of interviewing 
The moment of switching 

A time period during witch the student see things differently  

A switching path 

The history of the process leading to the 
Switching process 

6-12 months 

Trigger 

Outcome Process Initial state 

The relationship with 
Service provider B The relationship with service provider A 

Figur 3. ”Switching Path Analysis” (Roos, Inger 2001)  
(Författarna har modifierat modellen för att passa analyserad tjänst) 
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Förklaring till figur 3. ”Switching Path Analysis Technique” (Roos, Inger 2001) 
 
“Service provider A” symboliserar i detta arbete Karlstads universitet och med “service 
provider B” menar vi det lärosäte till vilken en student kan ämna byta. I detta fall så har 
intervjun med respondenten skett sex till 12 månader efter tidpunkten för bytet. Orsaken 
till varför området ”service provider A” ges större utrymme i figuren än ”service provider 
B” är att relationen med Karlstads universitet varade längre än relationen med det nya 
lärosätet varat vid tidpunkten för intervjun. Längst till vänster i figuren ser vi att det står 
trigger, här startar den process som figuren representerar. Det är med andra ord triggern 
som gjort respondenten känslig för att byta lärosäte. På denna trigger så följer sedan en 
serie ”critical service encounters”. Dessa är händelser som kunden ser som orsak till byte, 
något som för processen framåt. Skillnaden mellan trigger och process ligger i prioritet 
för byte. Det är triggern som driver förändringen och processen som respondenten själv 
upplever som orsak. 
 
 
2.8.1 ANALYSPROCESSEN I SPAT 
 
Analysdelen i SPAT inleds med att finna triggern. Triggern är den kraft som startar en 
bytesprocess, den ger energi och sätter riktningen på processen. Det finns tre typer av 
triggers; situations triggers, influens trigger och reaktions trigger.  När triggern är 
identifierad tar vi i nästa steg reda på om respondenten/studenten genomfört ett 
återkallerligt (revocable) eller ett oåterkallerligt (irrevocable) byte. Skillnaden mellan de 
två är om studenten i framtiden tänker sig att återvända till Karlstads universitet eller inte. 
När vi slagit fast om bytet är återkallerligt eller ej så identifierar vi bytesdeterminanten. 
Bytesdeterminanter är de orsaker som respondenten ger för att den har bytt universitet 
eller högskola. Här finns tre determinanter; pushing determinant, swayer och pulling 
determinant.  
 
Pushing determinanten är den händelse eller orsak som studenten uppfattar som skälet till 
att dom valt att byta universitet, anledningen till varför ett byte sker. Efter pushing 
determinanten så följer alltid en ny leverantör av en vara eller tjänst. En swayer har inte 
kraft nog att själv orsaka ett byte, dess funktion är att antingen försvaga eller förstärka 
beslutet att byta, något förenklar eller försvårar ett beslut. En swayer kan vara antingen 
positiv eller negativ. Den sista av de tre determinanterna, pulling determinanten, förklarar 
varför en student väljer att återvända till Karlstads universitet. Denna determinant är 
endast en del i processen då ett byte från början är återkallerligt, i en process med ett 
oåterkallerligt byte så går det aldrig att plocka ut en pulling determinant.                               
Detta betyder således att det som vi identifierar som en pulling determinant på Karlstads 
universitet skulle identifieras som en pushing determinant om undersökningen gjordes på 
det konkurrerande lärosäte till vilken studenten genofört sitt återkallerliga byte. 
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2.9 KAN VI APPLICERA TEORIERNA PÅ VALT OMRÅDE? 
 
Går det att applicera teorier inom bytesbeteende och service management på en tjänst 
som högskoleutbildning. Ja, vi anser att teorierna går att tillämpa inom detta område. Den 
teori som denna undersökning grundar sig på; SPAT har tidigare applicerats på 
komplicerade tjänster i undersökningar som utförts för till exempel Försäkringskassan. 
(Roos et al 2004).  
 
En universitets- eller högskoleutbildning är enligt Kotler (1995) ett högengagemangsköp. 
Men stämmer detta på samma produkt för svenska köpare av högskoleutbildning? I 
Sverige betalar högskolestuderande endast genom indirekta skatter för utbildningen. 
Kostnaden för att studera bör dock ses som betydande, den tidsperiod under vilken 
studenten valt att utbilda sig istället för att förvärvsarbeta samt skuldsättningen under 
samma period är väsentlig. Alternativkostnaden är därmed tre till fyra års förlorad 
inkomst. Den mentala insatsen som krävs för att studera är även den betydande. Vi 
kommer i analysdelen diskutera vidare om detta är ett högengagemangsköp och hur det 
tar sig i uttryck. 
 
Själva utbildningen i sig är en mycket avancerad tjänst som sträcker sig över en lång 
tidsperiod med otaliga möten mellan studenten och de anställda. Vem som egentligen är 
producent av tjänsten i sig kan diskuteras men vi anser likt Andersson och Gunnarsson 
(2004) att studenterna är medproducenter av utbildningen och är även en del av 
marknadsföringen som bedrivs utåt.  
 
Konkurrensen mellan universitet och högskolor är tydlig, även om lärosäten påvisar sina 
individuella konkurrensområden så verkar samtliga i monopolistisk konkurrens. 
Differentiering är nyckeln till framgång för nyare lärosäten i kampen mot de gamla 
etablerade universiteten. Möjligheten för studenter att byta leverantör är relativt goda 
även om det varierar mellan olika utbildningsområden. Inom framförallt ekonomi är 
förutsättningarna för att byta goda då ekonomutbildningar är tämligen likartade i 
kursupplägg. 
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3. METOD  
 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur arbetsprocessen sett ut och den metod som 
använts för att arbeta fram empiri. Vi redogör för vilket urval som gjorts och hur 
datainsamlingen har gått till och även valet av teorier. I slutet förklaras hur intervjuerna 
genomförts medan själva intervjumallen ligger sist som bilaga. 
 
 
 
3.1 ARBETSPROCESS 
 
Initieringen av denna studie kommer från dekanus (Hwang 2004) på Karlstads universitet 
som hade en misstanke om att studenter väljer att ta ut sin examen från ett annat 
universitet än Karlstad. Även ansvarig på ekonomprogrammet (Gottfridsson 2004) hade 
aningar om att så var fallet. En problemställning utformades som var tillfredsställande 
nog för att börja studien. Med denna grund att stå på har teorier med anknytning till 
bytesbeteende, lojalitet och kundnöjdhet studerats. Teorierna om varför kunder byter 
leverantör och ur vilket perspektiv bytesbeteende skall studeras är många och leder vidare 
till flertalet ansatser. Av denna anledning valde vi att lämna teorierna för att senare kunna 
välja specifikt utifrån de resultat som skulle ges av den empiriska undersökningen. En 
kvalitativ undersökning genomfördes genom telefonintervjuer som diskuteras närmare 
nedan. Materialet från intervjuerna kodades och analyserades sedan med hjälp av teorier 
och tidigare studier. 
 
 
3.2 ARBETSMETOD 
 
Grunden till forskning idag utgörs oftast av en vidareutveckling eller prövning av redan 
utarbetade teorier. Denna uppsats utgör inget undantag till detta men dilemmat i den 
problemframställning som vi valt är att tidigare forskning inom området bytesbeteende 
inte är direkt outtömlig. Tidigare analyser av detta område har mestadels utgått från CIT 
vilket visserligen har varit en användbar modell men samtidigt reducerar den hela 
kundens bytesprocess till att enbart vara resultatet av en enskild, kritisk händelse. För att 
skapa en större förståelse för studentens bytesbeteende har vi valt att fördjupa oss inom 
SPAT (Roos 1999) som fokuserar på hela processen som leder fram till bytet och även 
etablerandet av en ny leverantör, i detta fall ett nytt lärosäte. Denna ansats är relativt ny 
och därmed har som tidigare nämnts mängden teori på detta område varit relativt 
begränsad.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är ett av metodikens problem att välja strategi; deduktiv eller 
induktiv. Som resultat av ovanstående diskussion kan denna uppsats inte sägas vara 
induktiv, det vill säga vi har inte varit fria från teoretiska modeller eller förväntningar 
men till viss del har vi lämnat beslutet om val av teorier öppna tills allt empiriskt material 
insamlats och bearbetats. Grundteorin om SPAT har vi dock utgått ifrån för att kunna 
utforma ett adekvat intervjuunderlag. Vilken i sin tur är helt och hållet en deduktiv ansats 
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eftersom vi genom valet av frågor har begränsat respondentens möjlighet att vara fri från 
författarnas tolkningar.  
 
 
3.3 UNDERSÖKNINGSMETOD 
 
Studerande som byter lärosäte är inte ett bekräftat problem, utan som tidigare nämnts en 
möjlig farhåga. I avsaknad av statistiska bevis är studien utformad för att beskriva 
verkligheten i första hand. När det betydande arbetet att söka reda på eventuella studenter 
som faktiskt bytt lärosäte färdigställts kunde vi konstatera att det fanns utrymme för en 
kausal dimension i studien. Det vill säga att analysera varför dessa studenter faktiskt valt 
att ta ut sin examen någon annanstans.  
 
 
3.3.1 KVALITATIV UNDERSÖKNING 
 
Enligt Jacobsen (2002) är det av största vikt att undersökningens upplägg är i 
överensstämmelse med de vi vill undersöka för att öka giltigheten på studien. Eftersom 
bytesbeteende är ett relativt komplext fenomen har vi valt en kvalitativ undersökning med 
fler variabler och mindre enheter vilket ger ett intensivt upplägg. Det som vore önskvärt 
vore många variabler och många enheter vilket inte är praktiskt genomförbart av både 
ekonomiska och tidsmässiga skäl. Val av undersökningsupplägg föll sig naturligt då vi 
ville få reda på så mycket som möjligt av respektive respondent och att dessa skulle ge 
sin personliga bild av processen. Resultatet av denna studie är alltså inte möjligt att 
användas för att generalisera beteendet hos en större grupp men kan mycket väl agera 
basen för en kvantitativ undersökning. 
 
 

  

Undersökningsuppläggning  

Datainsamling 

Analys  

Problemställning  

Figur 1. ”Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process”
Jacobsen, 2002 s.146    
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3.3.2 DATAINSAMLING 
 
Metoden för insamling av data påverkar dess giltighet, eller validiteten. Både valet av 
metod och metoden i sig har inverkan på resultatet enligt Jacobsen (2002). Den öppna 
intervjun lämpar sig bäst då följande tre förutsättningar är uppfyllda. Den första är; när 
relativt få enheter undersöks, framför allt eftersom de är tidskrävande och genererar stora 
datamängder. Den andra är då vi är intresserade av vad den enskilda individen säger, den 
kan alltså inte appliceras på en grupp. Den tredje och sista förutsättningen är när vi är 
intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i fenomenet. Alla dessa tre 
punkter stämmer väl in på denna studie.  
 
Vid val av metod för själva insamlingen gjorde omständigheterna att telefonintervjuer var 
bäst lämpat. Eftersom studenter som bytt lärosäte per automatik har bosatt sig i en annan 
del av landet var det praktiskt omöjligt att intervjua dem ansikte mot ansikte. 
Telefonintervjuer har både sina för och nackdelar. Enligt Jacobsen tycks personer ha 
lättare att tala om känsliga ämnen i intervjuer ansikte mot ansikte och i en del 
undersökningar visar det sig att personer har lättare att ljuga eller ”dra en vals” i en 
telefonintervju (Frey & Oishi 1995). Den positiva aspekten med telefonintervjuer är dock 
att den så kallade intervjueffekten (Groves & Kahn 1979) som kan göra att intervjuarens 
närvaro kan leda till att intervjuobjektet agerar onaturligt, minskar per telefon. Detta är en 
diskussion vi återkommer till då vi behandlar validitet och reliabilitet. 
 
Under stycket arbetsmetod förklaras teorin om SPAT vilken även legat till grund för 
intervjuerna. För att kunna använda SPAT i analysen förutsätter det att vi har information 
om på förhand bestämda koefficienter. Detta resulterade i att intervjuunderlaget hade en 
fast ordningsföljd men med enbart öppna svar. Att ordningsföljden var fast innebar dock 
inget hinder för att frågorna besvarades i en annan följd om intervjuobjektet talade fritt 
och berättade vidare utan stöd av frågor. 
 
  

Helt sluten  Helt öppen  

Frågor med   
Fasta svars -   
Alternativ i 
fast 
ordningsföljd  

Frågor i fast 
ordningsföljd, 
inslag av 
öppna svar  

Intervjuguide
med tema, 
fast 
ordningsföljd, 
en del fasta 
alternativ 

Intervjuguide 
med tema, 
fast 
ordningsföljd 
och enbart 
öppna svar 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd 

 
Figur 2. ”Grader av strukturering av en intervju” 
Jacobsen  2002 s. 163 
 
 
Vi valde att låta intervjuobjekten vara anonyma och på så sätt minska risken för att dessa 
uppfattade avsikten med intervjun som känslig. Vi förklarade även syftet med intervjun 
för respondenten. Vid intervjun spelades hela samtalet in på band vilket meddelades till 
intervjuobjektet innan som då fick välja att delta eller inte. 
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3.3.3 URVAL 
 
Urvalet ska i största möjliga mån vara anpassat till metodvalet, i vårt fall en kvalitativ 
intervjumodell via telefon. Sedan vi bestämt oss för att arbeta med en kvalitativ metod 
hade vi som mål att inkludera 15 respondenter i vår undersökning. Detta för att vi inte vill 
gå i fällan där vi sitter med så mycket information att vi inte har möjlighet att analysera 
den på ett rimligt sätt (Jacobsen 2002). Tyvärr har omständigheter som dålig ljudkvalitet 
och det faktum av vi var tvungen att ta bort respondenter på grund av att de inte stämde in 
på eftersökta objekt, reducerat antalet i slutändan till 11 stycken respondenter. Jacobsen 
(2002) slår fast att det inte är möjligt att nå ett representativ urval med så få enheter men 
att det samtidigt inte är målet med en kvalitativ undersökningsmetod, detta sedan vi inte 
söker det generella eller typiska utan snarare det unika och speciella.  
 
Vi har valt att i denna uppsats basera vår undersökning på intervjuer gjorda med 
respondenter ursprungligen från fyra av universitetets olika program från två olika 
institutioner. Valet av program är givetvis viktigt för utgången av undersökningen och vi 
ville ta med källor från skilda program. Det har dock visat sig att det inte funnits så 
många studenter som bytt lärosäte bland sjuksköterskor och personalvetare på de listor vi 
använt oss av. Detta har resulterat i att majoriteten av respondenterna ursprungligen varit 
registrerade på ekonomprogrammet vid Karlstads universitet. Det här har gjort att stora 
delar av analysen är baserade på uttalanden gjorda av dessa studenter vilket även har gjort 
att slutsatser och rekommendationer har präglats av detta faktum. Vi kan inte statistiskt 
säga att ekonomistuderande byter i större utsträckning men att denna undersökning under 
arbetets gång mer kommit att handla om bytesprocessen bland ekonomstudenter, än en 
allmän bytesprocess, kan inte förnekas.  
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3.3.4 FÖRBEREDELSE INFÖR INTERVJUERNA 
 
För att finna de personer som vår undersökning krävde, det vill säga de som valt att byta 
från Karlstads universitet för att ta ut sin examen vid ett annat lärosäte, behövde vi 
tillgång till någon form av register. För att på enklaste vis finna möjliga respondenter, var 
vår första tanke att gå runt till de institutioner som vi önskade inkludera i vårt arbete och 
där berätta om vår ansats för att sedan be om listor på registrerade studenter. Dessa listor 
skulle vara över treåriga utbildningar på B och C nivå där vi skulle kunna jämföra 
bortfallet från den ena terminen till den andra och på så vis finna möjliga respondenter. 
På de fyraåriga utbildningarna skulle vi göra det samma med C och D listor. Problemet 
med detta upplägg visade vara att listorna innehöll såväl program som kursstudenter 
vilket gjorde urvalsprocessen komplicerad. Även att snabbt få tillgång till listor från de 
olika institutionerna visade sig kunna bli ett problem. Vi lade således ner denna ansats 
och gick direkt till LADOC enheten för att där be om att få programlistor utskrivna.  
 
När listorna från LADOC var oss tillhanda satte vi oss således ner och jämförde B och C 
listor och C och D listor enlig modellen vi förklarat ovan för att på detta sätt få fram 
tänkbara respondenter. Här visade det sig betydligt lättare att finna möjliga respondenter 
på ekonomstudentlistorna än på övriga listor. Detta var något vi lade märke till och inget 
som vi analyserade vidare just här.  
 
Intervjumallen som skulle användas utformades i enlighet med SPAT och kontrollerades 
av Inger Roos samt provades på ett par vänner. Vi valde även att se de två först 
intervjuerna som testintervjuer som skulle inkluderas i undersökningen om de var 
tillfredställande.  
 
 
3.3.5 INTERVJUERNAS UTFÖRANDE 
 
Det vi behövde ha tillgång till för att rent tekniskt kunna utföra våra intervjuer var en 
liten diktafon att spela in dem på och denna fick vi låna av Lars Haglund, biträdande 
rektor vid Karlstads universitet. Telefonintervjuerna utfördes på CTF där vi kunde på 
bestämda tider, fram till ca klockan sju på kvällen ringa igenom våra listor. Att vi inte 
hade möjlighet att stanna längre än till klockan sju var av rent praktiska orsaker, de som 
arbetar vid CTF i hus nummer 11 stannar inte kvar på jobbet mycket längre än så. Detta 
skulle komma att visa sig bli något av ett problem lite längre fram.  
 
Vi bestämde oss för att inleda varje samtal med att presentera oss varpå vi frågade om vi 
fick ta två minuter av deras tid i anspråk. Dessa två minuter använde vi sedan till att 
förklara vad det hela gick ut på för att ganska så snabbt komma till frågan om den vi ringt 
upp passade in på det fenomen som vi förutsatt oss att undersöka.  
 
Vad vi upptäckte när vi började ringa var att det var svårt att finna personer som passade 
in på den profil som vår respondent måste ha. Många gick fortfarande kvar på Karlstads 
universitet, vissa hade inte fortsatt från C till D nivå utan valt att ta ut en kandidatexamen 
medan andra tagit en sabbatstermin med föresatsen att fortsätta vid Karlstads universitet 
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längre fram. Arbetet underlättades något då vi av två respondenter blev hänvisade vidare 
till andra som bytt lärosäte.  
 
Det stora flertalet namn på listan var dock inte möjliga att nå eftersom hänvisning 
saknades, antagligen skulle dessa personer ha passat in på kriterierna men vi valde att 
först och främst använda de respondenter som gått att nå utan att blanda in 
Skattemyndigheten. 
 
Vid uppringningen av en person var vi väldigt noga med att göra klart att om det inte var 
möjligt att utför intervjun vid detta tillfälle så var det helt upp till respondenten att sätta 
en ny tid då det passade honom eller henne. På så vis inkräktade vi på minsta möjliga vis 
i personens tillvaro. Sedan förklarade vi att intervjun skulle ta ungefär 20 minuter att 
genomföra och sist frågade vi om personen gick med på att vi spelade in samtalet.  
 
När vi inte hade möjligheten att genomföra en intervju vid första kontakten bokade vi om 
personen för att det på bästa sätt skulle passa respondenten. Detta ledde till att vi blev 
tvungna att utföra ett antal intervjuer hemma hos oss själva, något som skulle visa sig 
beklagligt. Ett antal av våra intervjuer bokade vi om flera gånger innan vi kunde 
genomföra intervjun och två av de planerade intervjuerna blev vi till sist tvungna att 
stryka helt och hållet sedan intervjupersonerna inte varit anträffbara på utsatta tider och 
sedan det inte gått att nå dem igen. Majoriteten av de intervjuer som vi till sist kom att 
göra blev med studenter på ekonomprogrammet.  
 
 
3.3.6 BEARBETNING AV INTERVJUERNA 
 
Efter att intervjuerna var utförda skrevs samtliga intervjuer ned ord för ord med hjälp av 
en transkriberingsmaskin för att därefter kunna analysera det material vi hade fått tillgång 
till genom intervjuerna.  
 
Det var under arbetet med att skriva ut intervjuerna som vi upptäckte att ljudkvalitén var 
allt för dålig i två av intervjuerna. Det var två av de intervjuer som vi genomfört hemma 
och med annan utrustning än den vi gavs tillgång till på universitetet. Det gick inte på 
något vis att få en tydlig bild av vad som sades i dessa två och vi var tvungna att helt 
stryka dessa intervjuer ur vårt arbete. Detta lämnade oss med 11 intervjuer som grund till 
vår empiri och analys.  
 
Vidare bearbetning av intervjuerna har gjorts i kapitlet över empiri där kategorisering av 
materialet har gjorts för att få en tydlig bild av undersökningsmaterialet. 
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4. EMPIRI 
 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska arbetet som ligger till grund för den kommande 
analysen. Kapitlet inleds med en sammanfattning av varje intervjuobjekt och processen 
som föregick bytet. En uppställning av varje intervjuobjekts trigger i bytesprocessen 
presenteras därefter. Efter detta följer kodningsscheman som strukturerar intervjuerna i 
kategorier och vilka sedan diskuteras utifrån SPAT. 
 
 
 
4.1 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN 
 
Intervju nummer 1 
 
Respondenten är uppväxt i en mindre stad i Västsverige. Började läsa på 
ekonomiprogrammet år 2000 med målet att få en bra utbildning för det han vill göra 
senare i livet. Valde Karlstad för att flickvännen inte kom in i Göteborg. Studerade i 
Karlstad i två år varpå en termins utlandsstudier följde, därefter läste han en tiopoängare i 
Karlstad innan han bytte till Göteborgs handelshögskola. Planen var från början att 
studera i Göteborg eftersom det är statusmässigt bättre att ta ut en examen från handels i 
Göteborg samt att arbetsmöjligheterna är bättre där än i Karlstad. Vänkretsen och det 
sociala ledde till viss tvekan inför bytet men många av vännerna hade valt att göra samma 
sak som respondenten. I samband med bytet så kände respondenten en osäkerhet sedan 
han lämnade tryggheten att studera på ett program. Målet med respondentens studier 
uppfylldes bättre på handels i Göteborg eftersom arbetsmarknaden är lite kärv och 
möjligheterna för handelsstudenter är bättre. Respondenten ansåg inte att det är någon 
skillnad på kvalité på undervisningen men att föreläsarna har mera tyngd i Göteborg. 
Detta i kombination med skolans status leder automatiskt till att näringslivet intresserar 
sig mera för lärosätet. Respondenten anser att arbetsgivare värderar examen utifrån 
lärosäte men att det är väldigt individuellt. Följaktligen så anser respondenten att det är 
viktigt vilket lärosäte som utfärdar hans examen. Det gör det lättare i ett 
introduktionsskede. Respondenten uppskattade det sociala umgänget och Karlstad som 
stad, han har mycket gott att säga om tillgängligheten till lärare, studievägledare och 
datorer samt universitetets nya bibliotek.  
 
 
Intervju nummer 2 
 
Respondenten är uppväxt i en mindre stad i sydöstra Sverige. Började läsa till 
sjuksköterska 2001. Att det blev studier i Karlstad var en slump, hon kom inte in på 
annan ort. Studerade i Karlstad i två år varpå bytet till Skövde gjordes. Respondenten 
hade planerat att byta ett år tidigare men utbildningarna passade inte ihop. Anledningen 
till bytet var att slippa pendla eftersom pojkvännen var bosatt i Skövde. Respondenten är 
inte nöjd med bytet sett ur utbildningssynpunkt, hon anser att utbildningen var bättre i 
Karlstad. Respondenten tror att arbetsgivare till viss del värderar examen utifrån lärosäte 
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men att det är mindre viktigt inom ett yrke som sjuksköterska. Respondenten tycker att 
det är synd att hon inte får examen från Karlstads universitet i och med att 
sjuksköterskeutbildningen har så gott rykte. Om respondentens pojkvän flyttat till 
Karlstad så hade hon stannat kvar och avslutat sina studier i Karlstad.  
 
 
Intervju nummer 3   
 
Respondenten är uppväxt i en större stad i Västsverige. Började läsa på personal och 
organisationsprogrammet 2001. Att det blev studier i Karlstad berodde på att 
respondenten inte kom in på sitt första och andra val. Studerade i Karlstad i två år och 
bytte sedan till Göteborgs universitet. Respondenten känner i efterhand att bytet av 
lärosäte bättre uppfyller målet med studierna vilket är att få jobb efter examen. 
Respondent erbjuds i Göteborg möjligheten till en praktikplats samt en större kontakt 
med arbetslivet. Bytet var inte planerat från början men sedan hennes pojkvän fanns i 
Göteborg så blev det under det andra året för jobbigt att pendla. Något som störde i 
bytesprocessen var att bytet tog lång tid och att bekräftelsen från Göteborg kom sent. 
Vänner i Karlstad var en faktor vid bytet men kunde inte påverka respondentens beslut att 
byta. Respondenten kände ett visst obehag för att komma till en ny klass i samband med 
bytet. Respondenten tror inte att arbetsgivare värderar examen utifrån lärosäte och 
följaktligen så är det inte viktigt för henne vilket lärosäte som utfärdar hennes examen. 
Respondenten hade tagit ut sin examen i Karlstad om det varit möjligt för hennes pojkvän 
att få jobb där men det fick han inte.  
 
 
Intervju nummer 4 
 
Respondenten är uppvuxen utanför Stockholm. Började läsa på ekonomprogrammet i 
Karlstad 2001. Målet med studierna var att få ett roligt jobb i framtiden. Respondenten 
valde att studera i Karlstad eftersom han kände folk som studerat där tidigare samtidigt 
som han ville testa något nytt och komma bort från Stockholm. Respondenten studerade i 
Karlstad i 2,5 år innan han bytte till Stockholms universitet. Anledningen till bytet var att 
respondenten bodde med andra som bytte skola vid samma tillfälle. Bytet var inte något 
som var planerat från början men respondenten hade funderat runt ett byte under en 
längre tid och det var inget som fick honom att tveka när tiden för bytet kom. 
Respondenten här helt nöjd med bytet men anser inte att det finns någon kvalitetsskillnad 
mellan de två lärosätena. Respondenten tror inte att det spelar någon roll vilket lärosäte 
som utfärdar examensbeviset bortsett från om man tar en examen från någon av landets 
handelshögskolor. Bytet hade inget med Karlstad universitet att göra utan gjordes baserat 
på sociala faktorer.  
 
 
Intervju nummer 5 
 
Respondenten är uppvuxen utanför Stockholm. Började läsa på internationella 
ekonomiprogrammet i Karlstad 2001. Målet med studierna var en examen i ekonomi. 

  23



Respondentens förstaval var Stockholm men eftersom han inte kom in där så blev det 
Karlstad. Respondenten studerade i Karlstad i 2 år innan bytet till Stockholms universitet 
skedde. Anledningen till bytet var att respondenten anser att det ser bättre ut med en 
examen från Stockholms universitet än Karlstad. Bytet var planerat från början men han 
visste inte hur det skulle gå till rent praktiskt. Inget fick respondenten att tveka vid bytet 
och han är nöjd med sitt byte. Respondenten tycker att bytet bättre uppfyller målet med 
studierna. Respondenten har inte märkt några stora skillnader mellan lärosätena men 
säger att tillgången till sekreterare är bättre i Karlstad. Respondenten tror att det är högre 
status att ha en examen från Stockholm, Lund eller Uppsala men att det inte är direkt 
avgörande men om två sökande har samma meriter så väljer arbetsgivare den med 
examen från Stockholm framför Karlstad. För respondenten är det ganska så viktigt vilket 
lärosäte som utfärdat hans examen. Respondenten tror inte att det finns något som 
Karlstads universitet kunnat göra annorlunda eftersom han inte var missnöjd med skolan 
men att det var många som lämnade universitetet för att ta sin examen från ett annat 
lärosäte.  
 
 
Intervju nummer 6 
 
Respondenten är uppvuxen i ett mindre samhälle i Mellansverige och påbörjade sina 
studier i Karlstad 2000 på ekonomprogrammet. Målet med studierna är att få en examen. 
Respondenten valde Karlstads universitet på grund av närheten till dåvarande bostadsort. 
Respondenten studerade i Karlstad i 3 år för att sedan byta till handelshögskolan i 
Göteborg. Anledningen till bytet var att respondenten anser att en examen från handels i 
Göteborg ger högre status än en från Karlstads universitet. Respondenten tror sig ha 
lättare att få jobb med en examen från Göteborg. Beslutet att byta var något som växte 
fram under respondentens tid vid Karlstads universitet och han är mycket nöjd med bytet. 
Respondenten anser att det är seriösare i Göteborg, att lärarna är mera engagerade och att 
det ställs andra krav på honom som student. Följaktligen så uppfyller bytet av lärosäte 
bättre respondentens mål med studierna. Inget fick respondenten att tveka vid bytet 
bortsett från möjligen svårigheten att få en lägenhet i Göteborg. Respondenten anser att 
Göteborg kan erbjuda högre kompetens och kvalitet på lärarna men att bibliotek och 
lärosalar är bättre i Karlstad.  Respondenten tror att arbetsgivare värderar examen utifrån 
lärosäte men vet inte hur stor betydelse det har, dock är det viktigt för respondenten var 
han tar sin examen.  
 
 
Intervju nummer 7 
 
Respondenten är uppväxt i en mellanstor stad i mellersta Sverige och han påbörjade sina 
studier i Karlstad 2001. Målet för studierna är att få ett bra jobb och tjäna mycket pengar. 
Respondenten valde att studera i Karlstad sedan han tittat runt på olika ekonomiutbud och 
känt att Karlstad passade honom bra. Respondenten studerade i Karlstad i 2 år för att 
sedan fortsätta läsa ekonomi med inriktning på nationalekonomi i Uppsala. Anledningen 
till varför respondenten valde att byta lärosäte var att han kände att han ville testa något 
nytt i kombination med att han tror att Uppsala är en bättre skola. Bytet var inte planerat 
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från början utan var något som respondenten började fundera på efter ungefär ett års 
studier. Sedan respondenten börjat fundera runt ett byte så titta han lite på Uppsala 
universitet, deras kursutbud och om det gick att kombinera med det han läst i Karlstad. 
Respondenten tvekade inte vid bytet men kände att det var lite tufft att lämna de vänner 
han hade i Karlstad. Respondenten är mycket nöjd med sitt byte och tycker att det 
fungerar bra i Uppsala. För målet med studierna så gör det ingen större skillnad men när 
det blir dags att söka jobb kan det göra en viss skillnad sedan Uppsala ligger närmare 
Stockholm. Uppsala som stad har mer att erbjuda än Karlstad rent studentlivsmässigt. 
Respondenten tror att det kan ha en liten betydelse vilket lärosäte som utfärdar examen 
för arbetsgivaren men det är inte viktigt för honom. Det finns inget som Karlstads 
universitet kunnat göra annorlunda sedan bytet inte hade med universitets standard att 
göra.  
 
 
Intervju nummer 8 
 
Respondenten kommer från en liten ort i västra Sverige. Hon påbörjade sina studier i 
Karlstad 1999 med att läsa innovation och designingenjörsprogrammet, efter examen så 
fortsatte hon att läsa företagsekonomi A och B. Målet med studierna är att få ett bra jobb. 
Respondenten valde Karlstad sedan det låg nära hemorten samt för utbildningens skull. 
Sammanlagt så läste respondenten 4 år i Karlstad för att sedan byta till handelshögskolan 
Göteborg. Bytet var inte planerat, beslutet att byta togs hastigt i slutet av B-kursen. 
Respondenten kände tvekan inför bytet, hon har sin sambo i Karlstad och det påverkade 
beslutet att byta. Hon funderade på om det är någon större skillnad på utbildningen 
mellan de två lärosätena vilket även det ledde till viss tvekan. Respondenten är nöjd med 
bytet men uppfattar idag inte kvalitén mellan lärosätena som så stor som vid tiden för 
bytet. Respondenten vet inte om bytet av lärosäte bättre uppfyller målet med studierna 
men att arbetsmarknaden är bättre i Göteborg och att en examen från handelshögskolan 
låter bättre. Respondenten tror att arbetsgivare värderar examen utifrån lärosäte och då 
speciellt inom ingenjörsyrket. Någonstans finns dock tanken att de föredrar en examen 
från handels framför Karlstad. På frågan vad Karlstads universitet kunnat göra för att få 
respondenten att stanna kvar så svarar hon att universitet skulle kunna bli bättre vad 
gäller information samt ett större utbud av kurser på C och D nivå.  
 
 
Intervju nummer 9 
 
Respondenten är uppvuxen i närheten av Göteborg. Hon påbörjade sina studier i Karlstad 
1999 med att läsa innovation och designingenjörsprogrammet, efter examen så fortsatte 
hon att läsa företagsekonomi A och B. Målet med studierna var att få ett bra jobb, göra 
karriär samt att ha kul på jobbet. Respondenten valde Karlstad eftersom den utbildning 
hon sökte fanns där. Respondenten läste 4 år i Karlstad för att sedan byta till handels i 
Göteborg. Anledningen till bytet var att respondenten från början önskat läsa ekonomi i 
Göteborg men inte kommit in och att möjligheten nu fanns att söka in med akademiska 
poäng och det låter bra med en examen från handelshögskolan. Någon tvekan inför bytet 
fanns inte hos respondenten. Respondenten är nöjd med bytet men tror inte att målet med 

  25



studierna uppfylls bättre. Respondenten tror att det kan ha en viss inverkan på 
arbetsgivaren vilket lärosäte som utfärdar examen. Det kan ha en viss betydelse om 
arbetsgivaren själv har tagit sin examen från ett specifikt lärosäte. Det har betydelse för 
respondenten vilket lärosäte som utfärdat hennes examen. Det finns inget som Karlstads 
universitet kunnat göra annorlunda för att få respondenten att stanna.  
 
 
Intervju nummer 10     
 
Respondenten är uppvuxen i Stockholm. Han påbörjade sina studier i Karlstad 2000 med 
att läsa fristående kurser i ekonomi. Målet med studierna är att få ett jobb att trivas med. 
Att valet föll på Karlstad var något av en slump, han kom inte in på sitt förstaval som var 
Stockholms universitet och i valet mellan Karlstad, Örebro och Växjö så verkade 
Karlstad trevligast. Respondenten läste två år i Karlstad, studerade en termin utomlands, 
kom tillbaka till Karlstad för att läsa 10 poäng och flyttade därefter över till Stockholms 
universitet. Den främsta orsaken till bytet är att han vill arbeta i Stockholm i framtiden 
och han anser att det då är en fördel att ha studerat i Stockholm. Planen har hela tiden 
varit att flytta tillbaka till Stockholm. Det som fick respondenten att tveka vid bytet var 
sammanhållningen i Karlstad samt studentlivet, även att lämna de goda studiemöjligheter 
som biblioteket erbjuder var något som respondenten tänkte på. Respondenten är nöjd 
med bytet. Fördelen som Karlstad har framför Stockholm är närheten till lärarna medan 
kursutbudet är bättre i Stockholm. Respondenten tror att universitet generellt har en 
fördel gentemot högskola och att man har en fördel i att ta sin examen på den ort där man 
ämnar söka jobb efter examen. För respondentens del så var det fördelaktigare att ta ut sin 
examen i Stockholm. Något som möjligtvis skulle ha kunnat få respondenten att ha 
stannat kvar och ta ut sin examen i Karlstad var om universitetet förmedlat 
examensarbeten i Stockholm.  
 
 
Intervju nummer 11 
 
Respondenten är uppväxt i en mindre stad i Västsverige. Han påbörjade sina studier i 
Karlstad 1997 på ekonomprogrammet. Målet med studierna var oklart. Respondenten 
ville i första hand läsa juridik men kom inte in och valde därefter att söka 
ekonomiutbildningar, Karlstad var hans femte eller sjätte val och det som han blev 
antagen på. Respondenten läste först 3 år i Karlstad, sedan ett år i Stockholm där en 
magisterexamen togs ut, därefter tillbaka till Karlstad för 2 års studier. Bytet var inte 
planerat utan kom till stånd på grund av yttre omständigheter. Orsaken till bytet var att 
respondenten ville röra lite på sig sedan han avslutat ett förhållande. Respondenten är 
nöjd med bytet men säger att han inte är riktigt nöjd med kvalitén på utbildningen i 
Stockholm. Något som fick respondenten att tveka vid bytet var det otrevliga bemötande 
han fick i samband med ansökningen till Stockholms universitet. I samband med bytet så 
kände respondenten en viss osäkerhet rörande praktiska saker. Respondenten tror att 
arbetsgivaren värderar examen utifrån lärosäte till viss del men att det kan bero på var 
arbetsgivaren själv tagit sin examen. Det har ingen betydelse för respondenten vilket 
lärosäte som utfärdar hans examen. Om hans flickvän flyttat till Karlstad så skulle 
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respondenten kunna ha tänkt sig att stanna kvar eller om universitetet kunnat erbjuda 
något extraordinärt kursutbud sista året. Respondenten avslutade sina studier vid 
Karlstads universitet med att läsa rättskunskap vilken han påpekar håller allt för låg 
kvalitet.  
 
 
4.2 KATEGORISERING AV EMPIRIN 
 
 
4.2.1 TRIGGERSCHEMA 
 
 
Intervju- 
nummer 

 
Trigger 

 
1 ”Jag tyckte att rent statusmässigt så var det lite högre att få en examen från 

handels.”  
2 ”Jag pendlade i två år”  

3 ”Sambon fick inte jobb i Karlstad. ” 

4 ”Jag bodde med andra som slutade precis då” 

5 ”Jag ville hellre ha en examen från Stockholm än från Karlstad”  

6 ”Främst att det är högre status i Göteborg” 

7 ”Jag tröttnade lite, i Karlstad finns ju inte så mycket att göra som student” 

8 ”En examen från handels smäller högre än en från Karlstad”  

9 ”Det låter bra att ha en examen från handels i Göteborg”  

10 ”Ser mig själv arbeta i Stockholm i framtiden, tror att det är en fördel om 
man har en examen från Stockholm om man söker jobb där” 

11 ”Tog slut med flickvännen.” 

 

  27



4.2.2 KODNINGSSCHEMA 1 
 

Sam- 
arbetets 
Längd 
 
 
 
 
1 
2 år 
 
 
 
2 
2 år 
 
3 
2 år 
 
 
4 
2,5 år 
 
 
5 
2 år 
 
 
6 
3 år 
 
 
 
7 
2 år 
 
 
8 
2,5 år 
 
 
9 
4 år 
 
 
 
10 
4 år 
 
 
 
11 
2,5 år 

Pushing 
bytes 
determinant 
 
 
 
 
Planen från 
början 
Arbetsmöjlighet 
Ej bo i Kd. 
 
Pojkvännen i 
Skövde 
 
Distansför- 
hållande 
 
 
Vill hem 
Studie i USA 
 
 
Planerat från 
början 
 
 
Lättare få jobb 
Vill flytta 
1a hands 
kontrakt 
 
Förändring 
Bättre skola 
 
 
Förändring 
 
 
 
Ville till Gbg. 
Från början 
Pojkvän i Gbg. 
 
 
Arbetsmöj. 
Vill hem 
Utl. Studier 
Tröttnat Kd 
 
Förändring  
 

Swayer 
bytes 
determinant 
 
 
 
 
Utflyttade 
vänner  - 
 
 
 
Krångligt att 
byta  - 
 
Utdragen 
process - 
 
 
      ______ 
 
 
 
Utflyttade 
vänner - 
 
 
Svårt med  
ny bostad + 
 
 
 
Socialt + 
 
 
 
Partner + 
 
 
 
Partner - 
 
 
 
 
Studie miljö + 
 
 
 
 
Otrevligt 
bemöt + 

Känslor 
 
 
 
 
 
 
Osäker 
 
 
 
Lättnad 
Jobbigt med 
ny klass 
 
Obehag med 
ny klass 
 
 
Kändes bra 
 
 
 
Kändes bra 
 
 
 
Kändes helt 
rätt 
 
 
 
Positivt 
Lite tufft 
 
 
Tvekan 
 
 
 
Lättnad 
 
 
 
 
Nöjdhet 
 
 
 
 
Kändes bra 
Osäkerhet 

Proces
sens 
Längd 
 
 
 
 
2,5 år 
 
 
 
1 år 
 
 
 
1 år 
 
 
 
2 år 
 
 
 
2 år 
 
 
 
1-2 år 
 
 
 
 
1 år 
 
 
 
1 år 
 
 
 
1 år 
 
 
 
 
2,5 år 
 
 
 
 
1 år 
 

Typ av 
Bytes- 
Process 
 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
 
Oåterkallelig 
. 
 
 
Oåterkallelig 
. 
 
 
Oåterkallelig 
. 
 
 
 
Oåterkallelig 
 
 
 
 
Återkallelig 
. 
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4.2.3 FÖRKLARING AV PUSCHING DETERMINANT 
 
Nedan följer en förklaring till pushing determinanten som presenteras i kodningsschema 
1. Eftersom determinanten är taget ur sitt ursprungliga sammanhang ges här en förklaring 
till hur respondenter med liknande pushing determinant resonerat kring bytet. 
 
Arbetsmöjlighet- studenten anser att arbetsmarknaden är begränsad i Karlstad. 
Skillnaden mellan denna determinant och lättare att få jobb är att i detta fall söker sig 
studenten bort från Karlstad medan den andra har fokus på en speciell stad han eller hon 
vill jobba. 
 
Bättre skola- Studenten upplever att ett annat lärosäte är överlägsen Karlstads universitet 
i form av kvalitet på utbildningen. Det behöver inte vara ur status synpunkt utan kan röra 
kvaliteten på produkten i form av föreläsare och kontakt med näringsliv. Vad som ligger i 
respektive students definition av kvalitet har vi inte utrett djupare. 
 
Distansförhållande- Studenten har sambo, flick- eller pojkvän bosatt på annan ort   
 
Förändring- Studenten söker variation, det behöver inte ha med universitetet att göra 
utan kan lika väl röra det sociala livet och studentens önskan att flytta till en ny stad. 
 
Jobbigt att pendla- Studenten är bosatt på annan ort än studieorten och tvingas pendla. 
 
Lättare att få jobb- Studenten anser att möjligheterna att få jobb efter studierna är större 
i en stad om examen tagits på samma ställe och studenten väljer därmed att byta lärosäte 
för att öka chanserna till jobb efter examen. 
 
Nära hem- Studenten vill flytta närmare det han eller hon definierar som ”hem”, det kan 
vara uppväxtort, där föräldrarna bor eller sambo/flick- pojkvän. 
 
Status- Ur ett socialt perspektiv definierar Svenska Akademin SAOB ordet status som 
något som ger en hög social ställning eller högt socialt anseende. Social status är inget 
konkret definierbart men vi låter i detta sammanhang status innebär en positiv och 
eftersträvansvärd image. Image är dock som tidigare nämnt en persons mentala samlade 
bild och uppfattning om ett objekt och liksom status en överenskommelse mellan flertalet 
människor och kulturellt betingat. Som Pushing determinant innebär detta att ett 
konkurrerande lärosäte uppfattas som överlägset ur status synpunkt vilket gör att 
studenten ser detta alternativ som fördelaktigare i syfte att uppnå målet med studierna. 
 
Vill hem- Studenten vill flytta hem till uppväxtorten av odefinierad anledning. 
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4.3 PRESENTATION AV EMPIRI UTIFRÅN SPAT  
 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera det empiriska material som vi samlat in under 
våra telefonintervjuer gjorda med före detta studenter vid Karlstads universitet. Empirin 
kommer att presenteras utifrån SPAT modellen med stöd från citat hämtade från våra 
intervjuer. Upplägget blir således att vi startar presentationen med triggern för att sedan 
gå vidare till ursprungs tillstånd, därefter till processen för att till sist avsluta 
presentationen med utgången. 
 
 
4.3.1 TRIGGER 
 
Triggers 
Som tidigare nämnt är triggern den faktor som startar bytesprocessen och som förser 
processen med energi och riktning. Trigger kan delas in i tre olika typer; situations 
triggers, influens trigger och reaktions trigger.  
 
 
4.3.1.1 Situations trigger 
 
Denna trigger gäller då det uppstår en förändring i behov och/eller förutsättningar hos 
studenten. Exempel på en sådan förändring är; 
 
”Sambon fick inte jobb i Karlstad” 
 
Här uppstår en situation som ligger utanför universitetets påverkan. Denna situation, 
sambons svårigheter att få ett jobb i Karlstad, startar den process som längre fram mynnar 
ut i ett byte av lärosäte. En annan respondent säger; 
 
”Pojkvännen bor i Skövde, jag pendlade i två år.” 
 
Att pojkvännen bor i Skövde leder till att respondenten tvingas pendla vilket i sin tur är 
jobbigt. Detta, att det är jobbigt att pendla är således triggern som i ett senare skede leder 
till ett byte. Om inte detta tillstånd hade förelegat skulle universitetet haft en möjlighet att 
behålla studenten, detta understryker respondenten då hon säger att;  
 
”Om min pojkvän hade flyttat till Karlstad så skulle jag ha stannat.”  
 
Sociala förändringar i en students omgivning spelar stor roll och kan ibland leda till att en 
bytesprocess tar sin början. En respondent som studerat på Karlstads universitet i 2,5 år 
och som bytte till Stockholms universitet hösten 2003 svarar på frågan om varför han 
bytte lärosäte; 
 
”Dels så bodde jag med andra som slutade precis då och som skulle till USA och så 
vidare så det passade bra att flytta hem just då.” 
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I detta fall är det den sociala förändringen där respondentens vänner som flyttar från 
Karlstad som får studenten att börja fråga sig om han ska slutföra studierna i Karlstad. 
Respondenten säger vidare som svar på frågan om universitetet kunnat göra något 
annorlunda som fått honom att stanna att; 
 
”Nej det tror jag inte. Det hänger inte på universitetet i sig utan mer den sociala biten.” 
 
 
4.3.1.2 Influens trigger 
 
Då studenten varseblir eller uppmärksammar att ett konkurrerande lärosäte kan erbjuda 
vad studenten uppfattar som konkurrensmässigt fördelaktigt, blir detta en influens trigger. 
Detta gäller även då studenten har god inblick i vad som händer hos ett konkurrerande 
lärosäte och då detta lärosäte genomför vad studenten anser vara en positiv förändring 
som passar honom eller henne.  
 
När vi genomförde våra intervjuer var det ganska så vanligt förekommande att 
respondenter började tala om examen och status. Att lämna Karlstads universitet för ett 
annat lärosäte betydde enligt vissa respondenter att man gav examen en högre status. En 
respondent säger på frågan om han kom till Karlstad med föresatsen att flytta och ta sin 
examen någon annanstans; 
 
”Ja faktiskt, och så tycker jag ju rent statusmässigt att det var lite högre att få ut sin 
examen från handels.” (Göteborg) 
 
”....det ser lite bättre ut att ha gått ut från handels än från Karlstad...” 
 
Denna syn, att en examen från handels i Göteborg har en högre status och ser bättre ut än 
en från Karlstad, är vad som startar bytesprocessen i detta fall, den agerar influens trigger. 
Om respondenten sett de två lärosätena som jämbördiga hade inte tankarna på ett byte 
kommit när de nu gjorde. En annan respondent svarar på frågan vad som fick honom att 
byta lärosäte; 
 
”Främst att det är lite högre status härifrån.” (Handels, Göteborg) 
 
”...Jag inbillar mig att det är lättare att få jobb om man har en examen från Göteborg.” 
 
Respondenten berättar sedan vidare att han är övertygad om att arbetsgivare värderar 
examen utifrån lärosäte, att det kanske inte är av högsta betydelse men att det helt klart 
spelar in då man konkurrerar om ett jobb. Det är inte bara denna enda respondent som 
menar att arbetsgivare värderar examen utifrån lärosäte, en annan respondent säger; 
 
”Jag tror att det kan vara lite mera status att ha en examen från Stockholm, Lund eller 
Uppsala och så” 
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”....Jag tror inte direkt att det är avgörande men om valet står mellan två med samma 
meriter och en har examen från Stockholm och den andra från Karlstad så tror jag att de 
väljer Stockholm.” 
 
Dessa två har sällskap i sin tro att lärosätet har betydelse för kvalitén på examen av andra 
respondenter i våra intervjuer, en majoritet av dessa menar att det spelar en roll men att 
detta i sin tur betyder inte automatiskt agerar trigger i samtliga dessa fall. 
 
 
4.3.1.3 Reaktions trigger 
 
En reaktions trigger uppstår då studenten blir uppmärksam på en nedgång i kvalitet hos 
det lärosäte den befinner sig på. Detta kan vara en uppfattad försämring i kvalitet på 
föreläsningar eller försämrad tillgång till föreläsare och sekreterare. Det kan även vara en 
uppfattad nergång i något som man förknippar med studier på ett universitet såsom att 
man tröttnar på studentlivet i stort. 
 
En av våra respondenter säger när vi frågar vad som fick honom att byta lärosäte; 
 
” Dels ville jag testa något nytt. Jag tröttnade lite, i Karlstad finns ju inte så mycket att 
göra som student.” 
 
Vidare säger respondenten på frågan om det var en känsla eller något mera konkret som 
fick honom att villa flytta på sig; 
 
” Nej jag hade tröttnat lite på Karlstad och ville testa något nytt.” 
 
I detta fall är det så att respondenten uppfattat en nedgång, han tröttnade lite på Karlstad 
och blev sugen att testa något nytt och detta definierar triggern som en reaktions trigger. 
Läget hade varit annorlunda om tråkigheten hade rört omständigheter som haft med 
respondenten att göra och som inte varit förknippade med universitetet eller livet runt det, 
då hade vi identifierat triggern som en situations trigger.  
 
 
4.3.2 PROCESSEN 
 
Vi har i avsnittet tidigare beskrivit triggers, att det är dessa som startar en bytesprocess. 
Vi ska i detta avsnitt gå igenom själva bytesprocessen, en process som består av 
determinanter, eventuella klagomål och känslor.  
 
 
4.3.2.1 Pushing determinant 
 
Pushing determinanten är den orsak som en kund anger till varför den genomförde ett 
byte.  
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När en bytesprocess inleddes med en influens trigger kan vi se som orsak till bytet att det 
ofta angetts att det var planerat från början, jag ville studera där men kom inte in 
tidigare, lättare att få jobb där om jag har examen därifrån, ville hem. Detta betyder att 
bytesdeterminanterna ligger ganska så nära varandra och visar inte på stor variation. De 
angivna orsakerna till bytet är inte praktiska i alla fall utan baserade till stor del på 
känslor. Samtliga bytesprocesser som startade med en influens trigger har visat sig vara 
fullständiga, oåterkalleliga byten.  
 
När en bytesprocess tar fart med hjälp av en situations trigger kan vi se att det är mer 
praktiska orsaker som anges som skäl för bytet ”Pojkvännen bor i Skövde”, ”Pojkvännen 
bor i Göteborg”, ...slut med flickvännen i Karlstad”, ”…bodde med andra som slutade 
då och ville hem”. Här är det sociala faktorer som visar sig och som vi kan se som en 
gemensam nämnare.  
 
I samtliga fall där vi haft influens trigger och situations triggers så har respondenterna 
inte haft några större negativa upplevelser om Karlstad, vare sig som universitet eller 
studentstad. I ett enda fall har vi fått negativa synpunkter presenterade för oss på frågan 
varför ett byte skett och då hade respondenten tröttnat på Karlstad. I detta fall har vi som 
vi tidigare visat, identifierat triggern som en reaktions trigger och vi kan givetvis inte 
utläsa något samband med den enda förutom just att den skiljer sig från de övriga.  
 
 
4.3.2.2 Swayer 
 
Swayer är en determinant som försvårar eller förenklar beslutet i en bytesprocess men 
den har inte en avgörande betydelse för utgången. 
 
 De faktorer vi identifierat som dragit ut eller påskyndat ett byte har varit problem att rent 
praktiskt få utbildningarna på två olika lärosäten att passa ihop på en given tidpunkt, 
svårigheter att lämna kompisar som man lärt känna i Karlstad, ett otrevlig bemötande 
från personal på det nya lärosätet, en pojk- eller flickvän vid det nuvarande eller tänkt att 
byta till lärosätet, den goda studiemiljö som Karlstad kunnat erbjuda och svårigheter att 
få en lägenhet i den nya studiestaden. Vad vi kunnat utläsa är att i de fall där vi har en 
influens trigger så är det återigen övervägande sociala faktorer som angivits som swayer 
medan de fall där en situations trigger verkat har vi sett mer praktiska swayers.  
 
 
4.3.2.3 Känslor  
 
Känslor i negativ bemärkelse som påverkat och styrt processen i någon riktning har vi 
inte träffat på i vårt arbete med denna uppsats. Klagomål från studenters sida riktade mot 
universitetet har vi inte haft i de intervjuer som vi gjort. Studenter har tvärtom mycket 
gott att säga om Karlstads universitet, om tillgång till lärare och sekreterare, 
studiemöjligheter med det nya biblioteket i fokus, Karlstad som studentstad och lättheten 
att skapa sig ett socialt liv i och runt studierna. Känslor kopplade samman med bytet i sig 
har vi däremot fått en viss vetskap om, det kan vara osäkerheten att komma till ett nytt 
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lärosäte, lättnad över att bytet är genomfört, tvekan om man gjort rätt. Dessa känslor är 
dock inget som direkt kan kopplas samman med bytesprocessen utan situationsbetingade 
känslor vid tidpunkten för bytet.  
 
 
4.3.2.4 Klagomål 
 
Som vi nämnt i det förgående stycket har våra respondenter inte haft några klagomål mot 
universitetet utan främst haft positiva saker att säga om det. Vissa åsikter gällande 
kompetensen hos vissa föreläsare och det smala kursutbudet på C och D nivå på vissa 
kurser har lagds fram för oss men detta är inget som faller under klagomål. Avsaknaden 
av en reaktions trigger förklarar bra varför vi inte sett några klagomål. Det verkar som att 
tjänstens komplexitet leder till att de vardagsproblem som man stöter på i sina studier inte 
leder till klagomål som är tillräckliga för att påverka processen i någon negativ riktning.  
 
 
4.3.2.5 Relationens längd 
 
Relationens längd verkar inte ha påverkat processen i någondera riktningen. Våra 
respondenters relationer med Karlstads universitet har varierat från två år upp till fyra år 
med en medellängd bland dessa på två och ett halvt år och vi ser inga avvikelser i 
processen beroende på längden i relationen.  
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4.4 KODNINGSSCHEMA 2 
  
 
 
 

 

Respondent 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 

Målupp-
fyllelse 
 
 
 
 
Ja 
 
 
Nej 
 
 
Ja 
 
 
Ingen 
skillnad 
 
Ja 
 
 
 
Ja, tror det 
 
 
Ja, tror det 
 
 
Vet inte 
 
 
 
 
Nej det tror 
jag inte 
 
Ja 
 
 
Vet inte 

Nöjdhet med 
byte 
 
 
 
 
Nöjd 
 
 
Inte nöjd 
 
 
Nöjd 
 
 
Helt nöjd 
 
 
Nöjd 
 
 
 
Helt nöjd 
 
 
Mycket nöjd 
 
 
Nöjd 
 
 
 
 
Nöjd 
 
 
Nöjd 
 
 
Både ja och 
nej 
 
 

Respondent tror 
arbetsgivare värderar  
Examen utifrån lärosäte 
 
 
Det är väldigt 
individuellt men en del 
gör det onekligen 
 
Ja lite grann 
 
 
Nej 
 
 
Ja i vissa fall 
 
 
Jag tror att det kan vara 
mer status att ha examen 
från Sthl, Lund el. U-sala 
 
Ja det tror jag absolut 
 
. 
Ja lite grann kanske 
 
 
Ja det tror jag 
 
 
 
 
Ja det tror jag, det har en 
viss verkan 
 
Ja till viss del 
 
 
Det tror jag säkert till 
viss del kanske men 
ganska liten del 

”pulling- 
determinant” 
 
 
 
Planen var att byta och 
det kunde inte ändras på 
grund av K. universitet 
 
Om min kille hade flyttat 
till Karlstad 
 
Om sambon hade fått 
jobb i Karlstad 
 
Nej det kan jag inte påstå 
 
 
Nej det tror jag inte 
 
 
 
Nej inte i dagsläget 
 
 
Nej, det tror jag inte 
 
 
Vet inte, kanske större 
utbud på val av kurser på 
C och D nivå. Och mer 
information 
 
Nej det finns ingenting 
 
 
Nej det har jag svårt att 
tänka mig 
 
Om de funnits något 
extraordinärt i 
kursutbudet 
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5. ANALYS 
 
 
Vilken information kom egentligen fram i empirin och vilken innebörd har den i detta 
sammanhang? Vi ska i detta kapitel analysera det material som presenterades i kapitel 
fyra och utifrån valda teorier försöka hitta förklarande samband till varför 
intervjuobjektens process sett ut som den gjort.  
 
 
 
Efter kategorisering av empirin och applicering av SPAT har vi kommit fram till att 
respondenternas verkliga bytesbeteende inte har framkommit tillräckligt tydligt. För att 
kunna presentera en analysdel som visar på andra samband än de som framkommit i den 
tidigare presentationen av empirin i avsnitt 4.3, har vi valt att modifiera SPAT-modellen 
med en anpassad pulling determinant. Vi har även tagit med information från 
intervjumaterialet som inte går att passa in direkt i SPAT men som vi ser relevanta för att 
kunna analysera studenters bytesbeteende. 
 
Det har visat sig i intervjuerna att status är en återkommande anledning till att dessa 
respondenter valt att byta lärosäte. För att ta fasta på hur dessa studenter har lagt in 
värderingar om image och hur de tror arbetsgivare är påverkad av status har vi valt att 
titta närmare på sambandet mellan trigger och hur studenten värderar måluppfyllelse vid 
bytet och hur status och image har påverkat lojaliteten. Schematiskt presenteras 
respondenternas svar i kodningsschema 2 (se avsnitt 4.4). Vi har, bortsett från punkt 5.1 
nedan, valt att göra denna kategorisering utefter frågorna i intervjumallen. 
 
 
5.1 HÖGENGAGEMANGSKÖP? 
 
En utbildning på universitet eller högskola är som tidigare nämnt en komplex produkt 
som kräver stort engagemang både vid konsumtion/produktion av tjänsten och vid val av 
leverantör, alltså vilket lärosäte studenten ska välja (Kotler 1995). I avsnitt 2.9 ställde vi 
oss dock frågan: Är högskoleutbildning verkligen ett högengagemangsköp för blivande 
svenska studenter?  
 
Vi kommer inte att kunna besvara den frågan här men vi ställer oss frågande till varför 
studenter i denna undersökning valt att börja studera vid ett universitet med planen att 
byta lärosäte redan vid studiernas början? Längden på relationen mellan student och 
Karlstads universitet varierar mellan två till fyra år. De studerande har alltså läst i minst 
två år innan bytet skett. För de flesta av respondenterna var målet med studierna klart från 
början; att skaffa sig ett bra jobb. Blir studierna och val av lärosäte ett 
högengagemangsköp först när utbildningstiden börjar närma sig sitt slut och vad beror det 
på i sånt fall?  
 
Kotler (1995) påpekade att i relationsmarknadsföringen bör lärosätet arbeta med 
karriärsrådgivning och se till studentens verkliga behov uppfylls, det vill säga 
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möjligheten till arbete. Om inte studenten känner att målet med studierna uppfylls 
kommer han eller hon söka sig bort från Karlstads universitet till ett lärosäte som bättre 
motsvarar målet med studierna. Detta pekar alltså på att studenter först efter avslutade 
grundkurser väljer att omvärdera sitt val av lärosäte och se sig om efter ett nytt. Vi är väl 
medvetna om att i vissa fall förelåg praktiska hinder som att studenten inte kom in vid 
första ansökan som skäl till varför han eller hon inte från start valde det lärosäte de senare 
bytte till. 
 
5.2 MÅLUPPFYLLELSE 
 
Om respondenten svarat “ja” (kodningsschema 2, avsnitt 4.4) på denna fråga anser han 
eller hon att målet med studierna uppfylldes bättre efter att bytet genomförts. I denna 
undersökning verkar en respondent med influenstriggern status i större utsträckning vara 
nöjd med sitt byte än de med en situationstrigger. Detta kan bero på att en respondent 
med situationstrigger har bytt på grund av en yttre omständighet som inte är 
sammankopplat med tjänsten i sig utan med omvärlden. 
 
 
5.3 NÖJDHET 
 
Denna fråga belyser nöjdheten med bytet och innebär inte automatiskt att studenten var 
missnöjd med det tidigare lärosätet utan tvärtom har alla studenter varit mycket nöjda 
med Karlstads universitet innan bytet gjordes. Detta är en anledning till att de flesta 
intervjuobjekt har en influenstrigger som är fokuserad runt status och inte någon form att 
reaktionstrigger som grundar sig i missnöje med universitetet.  
 
Att studenterna inte uppger att man är missnöjd med statusen på Karlstads universitet 
skulle kunna vara att studenterna på förhand har en bestämd image om Karlstads status. 
Studenterna upplever det man på förhand hade förväntat sig, det finns alltså ingen 
skillnad med det förväntade och det man faktiskt upplever som studerande. Ett par av de 
studenter med situationstrigger har uppgett att de inte är helt nöjda med bytet vilket kan 
bero på att fokus låg på att överbygga triggern som föranledde bytet och inte på att öka 
måluppfyllelsen med studierna.  
 
Hur kommer det sig att en student som varit mycket nöjd under sin studietid vid 
Karlstads universitet ändå väljer att byta lärosäte? Detta visar tydligt att sambandet 
mellan kundnöjdhet och lojalitet inte är att ta för givet. Vi kan anta att om det gjorts en 
kundnöjdhetsundersökning på dessa studenter skulle den te sig positiv på många sätt men 
att detta inte verkar vara en garanti för lojalitet bland studenterna. Det kan också vara så 
som Reichheld (1997) påpekar att det är inget fel på att mäta kundnöjdhet, det korrelerar 
dock inte alltid med lojalitet. Om utgångspunkten varit att en nöjd student stannar vid 
Karlstads universitet så måste vi helt enkelt hitta andra måttstockar än de som använts 
tidigare för att mäta kundnöjdhet. Oavsett hur nöjd en student är med bibliotek, tillgång 
till datorer och närheten till föreläsare så är det inte det som skaffar dem ett jobb efter 
examen, om liknande fysiska förutsättningar finns vid andra lärosäten.  
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Vi ser alltså i dessa fall som intervjuats att ingen av dem har något klagomål som riktats 
mot universitetet utan tvärtom är de nöjda med universitetet i sig och betonar som sagt 
var många positiva saker med lärosätet. Likt den undersökning, som utfördes av Wallin-
Andreassen/Lindestad (1998) om att kundlojalitet kan vara knuten till image, ser vi ingen 
annan möjlighet än att dessa studenter är styrda av den upplevda statusskillnaden mellan 
universiteten. Denna upplevda image gör att oavsett hur bra Karlstads universitet än är på 
att leverera en utmärkt produkt upplevs den inte så attraktiv att studenten förblir lojal mot 
universitet. 
 
En av respondenterna har identifierats med en reaktionstrigger som anledning till bytet;  
 
”Jag tröttnade lite, i Karlstad finns ju inte så mycket att göra som student.” 
 
 I detta fall är det lätt att bortse från triggern som en parameter som inte är möjlig att 
påverka, den rör ju Karlstad som stad och inte universitetet som läroinstitution. Men vad 
Karlstad som stad och vad studentlivet erbjuder blir alltså i förlängningen universitetets 
problem. 
 
 
5.4 ARBETSGIVARE VÄRDERAR EXAMEN UTIFRÅN LÄROSÄTE? 
 
De studenter med just status som inflationstrigger tror att arbetsgivare värderar examen 
utifrån lärosäte, vilket är föga förvånande eftersom vi utgår ifrån att studenten med sitt 
byte vill skapa störst värde på sin utbildning och förutsättningar för att bra arbete, vilket 
var målet för dem. De respondenter med en situationstrigger är mer tveksamma om i hur 
stor utsträckning lärosätet har betydelse för arbetsgivaren. 
 
 
5.5 ANPASSAD ”PULLING DETERMINANT” 
 
Denna determinant är anpassad efter just denna undersökning. Det existerar i denna 
undersökning inte någon pulling determinant i den meningen att något får studenten att 
återvända till Karlstads universitet innan avslutad examen. Denna information har istället 
insamlats för att ta reda på om det finns något som rent hypotetiskt skulle kunna ha fått 
studenten att stanna eller återvända till Karlstads universitet. Det respondenter med 
situationstrigger anger att de skulle kunna finnas en anledning att stanna i Karlstad om x 
eller y löst sig eller inträffat, medan de med influenstrigger inte anger att det finns något 
som skulle kunna ha hållit dem kvar i Karlstad. De med status som influenstrigger verkar 
alltså svårstoppade. Men om det var status som fick studenterna att byta borde de väl ha 
svarat att om Karlstads universitet hade varit ett universitet med hög status hade de 
stannat? Detta är dock en frågeställning som kräver en undersökning av vad studenter 
anser vara status och vad som kännetecknar ett statusuniversitet. 
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6. TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 
 
 
Nedan följer en diskussion runt trovärdigheten i undersökningen, vi presenterar både 
validitet och reliabilitet i studien. Vi argumenterar om de olika delarna, som utgör 
uppsatsen, är trovärdiga och tillförlitliga genom att framhålla styrkorna eller påtala 
brister. 
 
 
 
En del samhällsforskare menar att validitet och reliabilitet är tekniker som tillhör de 
kvantitativa undersökningarna (Jacobsen). Vi anser dock att varje studie måste 
underkasta sig en trovärdig- och giltighetsdiskussion för att både stärka uppsatsen 
samtidigt som vi anser det ärligast att påtala eventuella brister och svagheter för läsaren. 
 
Enligt Jacobsen (2002) skall empirin uppfylla två krav: 

 
1. Empirin måste vara giltig och relevant (valid). 
2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel). 

 
Med validitet menas att vi faktiskt mäter det vi avsåg att mäta medan reliabiliteten 
innebär att undersökningen måste gå att lita på, det vill säga att den är trovärdigt 
genomförd. Validiteten i sin tur är uppdelad i två delar; intern och extern giltighet. Intern 
giltighet handlar om resultatens giltighet, men likt Jacobsen (2002) påpekar är vi inte ute 
efter den ultimata sanningen utan om intersubjektivitet, som innebär att fler personer är 
ense om samma sak- vilket antagligen är det närmaste sanningen vi kommer. 
 
 
6.1 VALIDITET 
 
För att validera de resultat vi kommit fram till i analysen har kontroll gjorts mot Inger 
Roos (upphovskvinna till SPAT) vilken personligen kommenterat resultat och hjälpt oss i 
användandet av SPAT. Resultatens giltighet har även stärkts med hjälp av jämförelse 
med tidigare utförda empiriska studier och teorier. 
 
 
6.1.1 KÄLLOR TILL EMPIRIN 
 
Som källa för detta arbete så har vi använt de intervjuer som vi genomfört med före detta 
studenter vid Karlstads universitet, studenter som valt att flytta för att ta ut sin examen 
från ett konkurrerande lärosäte. Det har varit ett problem att finna dessa studenter, inte 
beroende på avsaknad av dem utan för att det inte finns någon statistik eller system för att 
hitta studenter som valt att byta till annat universitet. De listor med personuppgifter som 
hämtats från LADOC innehåller data som inte är aktuella i dagsläget. Detta har resulterat 
i ett urval som på intet sätt är representativt för hela populationen eftersom intervjuer har 
skett med de respondenter som varit lättast att nå utan att blanda in Skattemyndigheten. 
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6.1.2 INTERN GILTIGHET 
 
Respondenterna vilka intervjuats i undersökningen står själva närmast fenomenet vilket 
ökar trovärdigheten på uppgifterna. Om viljan att lämna korrekta uppgifter är god kan 
diskuteras, alla objekt har varit fullständigt anonyma och inga känsliga uppgifter som kan 
kopplas samman med objektet har tagits med i uppsatsen vilket dock ökar chansen att 
studenterna berättar utan att förvränga verkligheten. Frågan är dock om respondenterna 
tagit sig den tiden som behövts för att berätta hela processen, många av de intervjuade har 
verkat stressade trots att de själva valt tid för intervjun. 
 
Källorna bör inte inbördes ha några gemensamma motiv för att ge samma osanna bild av 
verkligheten enligt Jacobsen (2002). En del av de respondenter som intervjuats har 
tidigare varit kurskamrater men sannolikheten att dessa skulle ha gemensamma motiv att 
förvränga verkligheten har vi bedömt som obetydlig. Intervjuerna har dessutom skett på 
skilda platser och vid skilda tider. 
 
 
6.1.2.1 Tid och tillvägagångssätt för insamlingen 
 
Upplägg och utformning av intervjumall och intervjuteknik gjordes tidigt i 
undersökningsprocessen vilket gör att kunskapen om fenomenet hos författarna var 
relativt begränsad i jämförelse vid tiden för analysen. Det har därför förekommit stunder 
då vi saknat information som lätt hade kunnat samlas in om vi hade haft kunskap om 
förhållandena under tiden för intervjuerna. Mestadels handlar det om djupare information 
som hade hjälpt oss att förstå respondentens bytesprocess bättre vilket skulle ha lett till att 
analysresultaten antagligen legat närmare verkligheten.  
 
Trots att vi anser att källorna i sig är tillförlitliga är sättet vi samlat in informationen på 
begränsande i sin natur. Den mall som användes vid intervjun sätter ramarna för samtalet 
och följdfrågor kan i vissa fall uppfattas som ledande, som man frågar får man svar 
brukar det tyvärr heta. Informationen i sig är därmed tillförlitlig men begränsad till sitt 
omfång. 
 
 
6.1.2.2 Granskning av kategorisering  
 
Denna undersökning bygger som tidigare nämnt på SPAT, vilken använts för såväl 
utformning av intervjumall samt kategorisering och analysering. SPAT förutsätter att vi 
använder oss av en specifik kategorisering vilka karakteriserar hela tekniken. Fördelen 
med detta är att kategorierna till stor del är förutbestämda och beprövade. Problemet är 
att uttolka vilken information som hör till respektive kategori vilket är det kluriga i 
arbetet. Valet vi gör vid urskiljning av till exempel trigger och determinanter påverkar 
hela undersökningens slutresultat och därmed dess tillförlitlighet. För att göra 
sammanställningen så verklighetsnära som möjligt har vi noga övervägt varje uttalande 
och dess kategorisering. Vi har även låtit Inger Roos, som har stor erfarenhet inom 
området, att kritiskt granska arbetet och därefter gjort nödvändiga ändringar.   
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6.1.3 EXTERN GILTIGHET 
 
Vi har tidigare nämnt att detta är en kvalitativ studie som inte har för avsikt att överföra 
resultat på större populationer. Tanken är att generalisera till den nivå som Dey (1993) 
framför som en av två typer av generalisering och det är från data i ett mindre urval av 
undersökningsenheter till en mer teoretisk nivå. Vi har alltså inte för avsikt att bestämma 
fenomenets omfång eller frekvens. Urvalet av enheter är alldeles för litet för att kunna 
vara betecknande för populationen även om vi fått återkommande svar från flera 
respondenter vilket skulle tyda på ett generellt drag hos enheterna är det inte möjligt att 
bevisa att detta är ett representativt stickprov. Det som vi vill visa med undersökningen är 
hur en student som byter universitet faktiskt tänker, det behöver inte betyda att det är 
statistiskt bevisat att en viss procent av studenterna tänker och agerar som de i studien 
men att fenomenet finns och detta är några exempel på agerande och tankeprocess i 
samband med bytet. Med hjälp av anknytning till andra teorier hoppas vi att resultaten 
även i viss utsträckning ska kunna gälla i andra sammanhang där produkten är en 
avancerad tjänst. 
 
 
6.2 RELIABILITET 
 
Vi är väl medvetna om att vi som intervjuare påverkat objektet vid intervjuerna men för 
att minska på störningsmomenten har vi valt att låta intervjuobjektet själv välja tid för 
intervju och därmed även platsen som han eller hon vill befinna sig på. Vi anser därför att 
kontexten för intervjun har varit naturlig. En farhåga vi haft är dock att några av 
intervjuerna har skett direkt vid första kontakten därför att personen ansett att det var 
passande att genomföra den då medan andra har haft möjlighet att tänka igenom 
processen och förbereda sig mentalt inför intervjun. I viss mån kan detta ha påverkat 
informationen men vi har svårt att säga i vilken utsträckning och vilken effekt detta skulle 
ha på en process som för de flesta respondenter varit ett väl genomtänkt beslut som de 
med största sannolikhet reflekterat över tidigare. 
 
Jacobsen (2002) påpekar att människans minne inte är konstruerat för att lagra stora 
mängder information med osäkert nyttovärde. För att undvika att data förvrängs eller 
försvinner vid insamlingen har därför alla intervjuer spelats in på band, dessa har i sin tur 
skrivits av ord för ord för att sedan användas vid kategoriseringen. Tyvärr har kvaliteten 
på ljudinspelningarna visat sig vara varierad varför vi varit tvungna att bortse från några 
intervjuer, dessa har inte gjorts om utan utelämnats. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
 
Här följer en sammanfattning av arbetet. Det är omöjligt att under ett så omfattande och 
intressant arbete som detta varit, inte ställas inför nya frågeställningar och problem. 
Utifrån våra slutsatser har också ett antal rekommendationer sammanställts. 
 
 
7.1 SLUTSATSER 
 
Denna uppsats syfte har varit att analysera studenters bytesbeteende, att ta reda på vad det 
är som får studenter att söka sig bort från Karlstads universitet för att ta ut sin examen 
från ett konkurrerande lärosäte. Vår förhoppning har under arbetets gång har varit att 
genom analys av de intervjuer vi genomfört finna orsakerna till dessa byten och med 
detta som grund lägga fram förslag till åtgärder för Karlstads universitet.  
 
Frågorna som följer på denna analys är; Kan Karlstads universitet förhindra att studenter 
söker sig till andra lärosäten som ligger högre upp på statusstegen? Är status och image 
något som kommer att förlora sin betydelse i framtiden och är därmed inget att fokusera 
några krafter på? Eller är det så att status inte går att styra genom medvetet profilarbete 
eftersom det kommer med åldern på ett lärosäte? Frågorna är många men författarna 
anser att image går att påverka och på så vis även status.  
 
Vad vi upptäckt när vi genomfört vår analys är att kundnöjdhet inte på något sätt är 
synonymt med lojalitet utan i många fall är starkt sammankopplat med image. Studentens 
syn på Karlstad, både som stad och som lärosäte, är starkt övervägande positiv. Studenten 
talar gott om studentlivet, om det goda sociala liv som man skapat sig i Karlstad och om 
universitetets tillgångar i form av det nya biblioteket och tillgängligheten till föreläsare 
och sekreterare. Detta till trots så har studenten valt att flytta från Karlstad för att ta ut sin 
examen från ett konkurrerande lärosäte.  
 
Med SPAT som verktyg har vi lyckats att ge en bild av den process som föregår ett byte 
och denna bild säger oss att i de fall där studenten söker, vad den anser, en högre status 
på sin utbildning så finns det enligt studenterna idag inget på Karlstads universitet som 
kan hindra detta byte från att ske. Som universitet anses inte Karlstad, bland dessa 
studenter, vara lika välrenommerat som vissa andra lärosäten studenten har möjlighet att 
ta ut sin examen från. Konsekvensen av detta blir således att Karlstad går miste om dessa 
studenter. Här finns det vissa mått och steg som vi anser att Karlstads universitet kan ta 
för att ändra på detta förhållande och dessa kommer vi att presentera under 
rekommendationer.  
 
Den andra gruppen vi kunnat identifiera i analysen är de studenter som lämnat Karlstad 
av sociala orsaker. Synonymt för denna grupp är att trots att studenten är nöjd med 
Karlstads universitet och gärna skulle slutföra sin utbildning i Karlstad så har 
omständigheter gjort att det inte är möjligt. Här är det omöjligt för Karlstads universitet 
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att förhindra att så sker och detta är ett bortfall som man antagligen får räkna med och 
acceptera.   
 
 
7.2 REKOMMENDATIONER 
  
 
Bygg status och förtroende 
 

• Intern marknadsföring av föreläsare till studenter 
• Marknadsföra och framhäva CTF  
• Bredda kursutbud inom ekonomi på C och D nivå 
• Ta in gästföreläsare 
 

Vidare behövs närmare kontakt med näringslivet för studenten innan examen är uttagen, 
respondenter anger bättre möjligheten till arbete och kontakt med framtida arbetsgivare 
som större i Göteborg och Stockholm. Syftet behöver inte vara att hålla kvar studenten 
efter examen utan ge studenten en anledning att stanna kvar fram till examen. Därmed 
behöver företagen inte ha direkt anknytning till Värmland.  
 
Öka informationen om vad som finns att välja på C respektive D nivå för 
ekonomistudenter och låt vägvalet arbeta aktivare med attraktiva examensjobb eller 
information om hur studenten själv bör arbeta för att hitta dessa examensjobb på egen 
hand. 
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