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Förord 
 
Det är januari och tre plusgrader. Vi leker att vi stirrar ut över ett regnigt Vänersborg. Lika fel 
som att det är att tänka så när man befinner sig i Umeå och det är minus 24 i hallen, blir det 
för oss att tänka oss in i situationen att man ska få välja gymnasieskola. Det finns ju liksom 
bara en som går att välja.   
 
När vi från Mellerud och Blattnicksele valde gymnasieskola fanns det bara ett alternativ. Nu 
när morgondagens framtid i Stockholm ska välja gymnasieskola har de oanade möjligheter 
och det är eftertraktade - och de vet om att de är det.   
 
Den här studien är nyckeln till vilka knappar som ska bli tryckta på, för att man ska locka 
dessa eftertraktade elever. Vi vet efter den här studien vad som påverkar och vad som inte 
påverkar valet av gymnasieskola. 
 
Vi vill tacka vår handledare Yvonne, eller Yvve som vi kallat henne i smyg, för hennes råd 
och tankar. Men kanske mest för att hon stått ut med oss när vi alltid lika säljande bytt vårt 
ämne tre(!) gånger. Tack för en mycket sömning Skype konferens ifrån Florida och tack för 
din pushande och ungdomliga iPhoneattityd. Vi ska fixa en ros till dig från Shanghai i höst. 
 
Vidare vill vi tacka våra lika eminenta flickvänner som ständigt ifrågasatt vårt utdragna 
arbetssätt som kantras av otaliga timmar Aftonbladet och Facebook, framför kvalitetstid 
tittandes på ”top model” med dem.  
 
 
Tack. 
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Sammanfattning 
 
Författare:   Tobias Magnussen 
  Simon Westerlund 

Nivå/utbildning:  Kandidatuppsats 
 
Handledare:   Yvonne von Friedrichs  
 
Titel:   Att välja gymnasieskola  
  - Vilka faktorer och informationskanaler är det som påverkar? 

 

Antalet fristående och nyöppnade gymnasieskolor har fullkomligen eskalerat sedan 1992 när 
friskolereformen infördes. Det råder idag en omfattande konkurrens bland de potentiella 
elever som ska börja på någon av alla gymnasieskolor. Denna tendens märks i stora delar av 
landet, men framför allt i Stockholm. Eleverna lockas med allt från helt individ anpassat 
schema till att få gratis biljetter till konserter med någon Idol deltagare. Men vad 
påverkarvalet eleven när de valt program och nu även måste välja vilken skola de ska gå på?  

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som påverkar valet av gymnasieskola 
bland niondeklassare i Stockholmsregionen. Vi syftar dels till att undersöka hur olika faktorer 
påverkar valet av gymnasieskola, men även hur traditionella informationskanaler och 
Internetkanaler påverkar valet. För att undersöka detta är vår utgångspunkt teorier som berör 
tjänstemarknadsföring, varumärkesuppbyggnad, differentiering och word of mouth. I studien 
ser vi därmed gymnasieskolan som ett tjänsteföretag och eleverna som kunder hos 
tjänsteföretaget.  

Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie i form av en av en strukturerad enkät. Urvalet 
omfattar niondeklassare som sökt samhällsvetenskapligt- eller naturvetenskapligtprogram i 
Stockholm Stad, Solna, Ekerö och Sundbyberg.  

Studien visade att den informationskanalen information som tillgodogjorts via öppet hus och 
den internetbaserade informationskanalen den valda gymnasieskolans hemsida var de som 
påverkade mest. Av gymnasieskolors grundläggande påverkade bra lärare, sammanhållning 

och trivsel samt tilltalande lokaler elever i deras val av gymnasieskola. Av de ”lockelser” som  
gymnasieskolor erbjuder visade sig endast ett Stockholm-lokaltrafikkort viktigt. Det som 
visade sig ha absolut störst påverkningsfaktor var skolans rykte. 
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1 Inledning 
I denna studie har vi för avsikt att redogöra för vilka faktorer och informationskanaler som 

påverkar niondeklassare i deras val av gymnasieskola. Vi kommer därmed inledda detta 

kapitel med att leda läsaren in i ämnet. Vi kommer därefter föra en diskussion kring den 

problematik vi identifierat. Problemdiskussionen mynnar ut i vår problemformulering och vi 

avslutar med att presentera studiens syfte.  

1.1 Introduktion 

Valmöjligheter – i dagens samhälle är det ingen bristvara. Som individ ställs du inför 
hundratals val varje vecka. Vilket kaffe ska jag dricka? Tandborste med eller utan 
tungskrapa?  Behöver jag verkligen en portabel öppenspis? Dessa val finns på gott och ont 
och vi anser att de goda aspekterna väger över de negativa. 

De ständigt ökande valmöjligheterna beror på den konkurrens som råder på marknaden. 
Genom konkurrens tvingas företagen att ständigt hitta nya vägar för att attrahera marknaden 
och konsumenterna. Finna nya strategier för att ta marknadsandelar. Enligt oss vinner alla 
involverade parter på en etablerad konkurrens; konsumenterna, företagen, alla konkurrenter 
och samhället i stort. Med en fri marknad framkommer en väl utbredd frihet där allas behov 
kan tillgodoses, ständigt.   

Det var det här tankesättet kring konkurrens och dess fördelar som låg till grund till 
friskolereformen som genomfördes i Sverige 1992. Genom riksdagens beslut, garanterades 
fristående skolor att erhålla ett bidrag - kallad skolpeng - för varje elev som studerade vid 
skolan. Skolan skulle genom att utsättas för konkurrens förnyas och öka kvalitén inom hela 
skolväsendet. (Riksdagen, 1991) 

Fristående skolor har en annan ägare än stat, landsting eller kommun. De fristående skolor 
skall vara öppna för alla elever i Sverige och de får inte ta ut några ansöknings- eller 
antagningavgifter. (Friskola, 2009) Ända sedan lagen infördes har det diskuteras ifall 
fristående skolor är något positivt eller negativt. Den debatt som följt har handlat om en 
utkonkurrering av statliga skolor som inte hängt med i utvecklingen. Även det faktum att 
skolan som instans förvandlas till vinstdrivande företag. Därmed finns en risk för konkurs och 
nedläggning som kommunala skolor kunnat undvika medans de har elevunderlag. Vidare 
även en möjlighet till vinst och ekonomiska fördelar till ägarna och detta är något som är få 
förunnat de statliga skolorna. De fristående skolorna blir företag och eleverna blir kunder som 
ska lockas till köp, alltså välja att studera vid en viss skola.    

Svenskt Näringsliv (2006) menar att fristående skolor bidrar till mångfald och att 
konkurrensen leder till en ökad utbildningskvalité. De som talar emot dem menar att de bland 
annat leder till segregering i samhället – bara en viss typ av människor går på fristående 
skolor. Diskussioner kring för- och nackdelar pågår än idag, men entydigt är att antalet 
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fristående skolor har ökat markant de senaste 15 åren och att konkurrensen är stenhård. Den 
här konkurrensen leder oss vidare in på vår problemdiskussion. 

1.2 Problemdiskussion 
Den 16 februari 2009 valde cirka 25 000 niondeklassare gymnasieskola. Tunnelbanor, gator, 
bussar och andra reklamplatser svämmas över av reklam i alla former från olika skolor. I 
Stockholm ligger skolpengen på ungefär 75 000 kr per elev och år. Konkurrensen är minst 
sagt, stenhård. Alla vill ha sin del av kakan. (Dagens nyheter – Elevantal, 2009)  

Tidigare gick man på den skola som var belägen närmast hemmet. Sedan friskolereformen 
infördes har det uppstått ett företag och konsument förhållande mellan gymnasieskolor och 
elever. De fristående skolorna konkurrerar med andra fristående skolor och kommunala skolor 
och gör allt för att erbjuda en sådan attraktiv tjänst som möjligt till eleven.  Niondeklassare 
erbjuds SL-kort och gratis bärbar dator, och fler valmöjligheter är att vänta. Bara för läsåret 
09/10 har det inkommit 41 ansökningar om att starta en fristående skola i Stockholm. (Dagens 
Nyheter - konkurrens, 2009) 

Vi läser ständigt i media om att fler och fler friskolor öppnar och att antalet elever sjunker och 
sjunker. Det är för oss intressant att utvecklingen är just som den är. I och med ett sjunkande 
elevunderlag borde det generera ett lika sjunkande antal gymnasieskolor och inte tvärtom. 
Men att utvecklingen är den motsatta, finner vi tillfredställande då valmöjligheterna för 
eleverna ökar. Detta leder till att konkurrensen om eleverna fulkomligt eskalerat och de elever 
som nu väljer gymnasieskola har mycket att välja mellan.  
 
Siffror från Kommunförbundet Stockholm Län som presenterats i Dagens Nyheter visar 
tydligt om den konkurrens som väntar gymnasieskolor. Antalet elever som ska söka in på 
gymnasiet förväntas minska med följande siffror (Dagens nyheter – elevantal, 2009):  

  

 

 

 

 

 

 

Elevunderlaget kommer alltså att krympa under de kommande fem åren samtidigt som antalet 
nya skolor som öppnar, ökar. Vi finner detta som en intressant ekvation där det är eleverna 
som kommer att få fördelarna. I det här förhållandet där vi ser gymnasieskolan som ett företag 

År Antal elever Förändring i procent 

2009 24 500 Minskning med  –  3,2 % 

2010 24 100 Minskning med  –  4,7 % 

2011 22 300 Minskning med – 11,9 % 

2012 21 100 Minskning med – 16,6 % 

2013 20 300 Minskning med – 19,8 % 
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och eleven som en kund. Det saknas dock en viktig beståndsdel som vanliga företag ofta 
använder som konkurrensfördel – priset. Eleven får sin skolgång finansierad av skolpengen, 
och det gör att andra konkurrensmedel blir viktigare för gymnasieskolor. Det är den här 
situationen som vi finner mycket intressant och valt att studera. Vilka faktorer är det som 
påverkar? 

Grönroos (2008) har bedrivit forskning inom marknadsföring av tjänster och beskrivit dess 
komplexitet. Han talar om vikten av att företag vidgar sitt erbjudande och kompletterar det 
med värdehöjande tjänster (Grönroos, 2006, s. 181). När gymnasieskolor erbjuder gratis 
bärbara datorer är det för att locka elever och ge ett extra värde till eleven utöver utbildningen. 
Men hur viktigt är det för eleven att de får en gratis bärbar dator när de väljer gymnasieskola?  

När ett företag utsätts för konkurrens ökar även vikten för ett starkt varumärke, enligt Kotler 
och Keller, (2006, s. 275-276). Att kunden känner en relation till varumärket är viktigt för att 
kunden ska välja till ett företag framför ett annat. Det här anser vi blir ännu viktigare när 
priset är borttaget ur kontexten och niondeklassaren ska välja gymnasieskola. Kotler och 
Keller (2006, s. 275-276) hävdar att vikten för personlig marknadsföring är viktigt för att 
bygga ett starkt varumärke. Vi ställer oss då frågande till vilka informationskanaler som 
påverkar niondeklassare när de väljer gymnasieskola? 

Kunder som sprider ett gott rykte om ett företag (så kallad word-of-mouth) är enligt Grönroos 
(2008, s. 294-296) otroligt viktigt för att attrahera nya kunder. Elver får genom personer i sin 
omgivning höra massor med information om olika gymnasieskolor. Påverkar den här 
informationen niondeklassare i deras val av gymnasieskola? I så fall, vilka personer har 
inflytande? 

De här frågorna som dyker upp när vi upp när vi begrundar ämnet, i samband med att 
konkurrensen som ökar ständigt på elevmarknaden i Stockholm finner vi väldigt 
intresseväckande. Det har tidigare gjorts studier på vad som påverkar elever i deras val av 
utbildning, exempelvis Vägvalet (2005) och Attityder till skolan (2002). Dessa har dock 
fokuserat på valet av program och inriktning. Vi anser att en elev oftast har en klar 
uppfattning av vad de vill studera, men valet bland det stora utbudet av skolor är betydligt 
svårare. Det här leder oss fram till vår studies problemformulering.  

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer och informationskanaler påverkar niondeklassares val av gymnasieskola i 
Stockholm? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som påverkar valet av gymnasieskola 
bland niondeklassare i Stockholmsregionen. Vi syftar dels till att undersöka hur olika faktorer 
påverkar valet av gymnasieskola, men även hur traditionella informationskanaler och 
Internetkanaler påverkar valet. För att undersöka detta är vår utgångspunkt teorier som berör 
tjänstemarknadsföring, varumärkesuppbyggnad, differentiering och word of mouth. I studien 
ser vi därmed gymnasieskolan som ett tjänsteföretag och eleverna som kunder hos 
tjänsteföretaget.  
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2 Teoretisk metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt under arbetet. Vi vill visa hur vi tänkt och 

funderat kring upplägget av vår undersökning. Syftet med kapitlet är att läsaren ska kunna 

följa våra tänkesätt för att kunna bedöma om den är korrekt i med hänsyn till vår 

problemformulering och syfte. Vi inleder med att presentera vår förförståelse inom ämnet och 

sedan vår syn på kunskap. Vi presenterar sedan studiens perspektiv och avslutar med vårt 

angreppssätt.  

2.1 Förförståelse 
Vår förförståelse påverkar både hur vi genomfört studien och ser på resultatet. Vi kommer 
därför att redogöra våra erfarenheter, kunskaper och värderingar som kan ha påverkat studiens 
utgång. Vi anser att vi som författare inte kan agera helt objektivt då våra tidigare erfarenheter 
färgar våra preferenser. Vi vet att en hundra procentig objektivitet i en studie är mycket svårt 
att upprätthålla, då alla människor har olika erfarenheter som färgat våra olika värderingar. I 
enlighet med Bryman och Bell (2005, s 42) är det forskarnas personliga värderingar som 
påverkar studien. Det är de subjektiva uppfattningar och föreställningar som forskaren har 
som utformar värderingar som inte är möjligt att ha full kontroll över. Som forskare kan det 
bland annat uppkomma att man känner sympati med en eller flera respondenters åsikter. Detta 
är vanligare i kvalitativa studier än i kvantitativa då relationen mellan forskare och 
respondenterna blir anonym. Detta kan påverka studiens analys av teori och empiri som i sin 
tur kan leda till en icke korrekt slutsats.(Tebelius & Patel 1987) Vi som forskare måste 
därmed ständigt agera kritiskt mot den data vi insamlar både från befintliga teorier och 
respondenter. Det är både kompetens och livsupplevelser som formar forskarnas förförståelse 
som är nödvändigt för att kunna analysera en studie. 
 
Föreställningar om det valda forskningsämnet bildar sig forskaren både före och under 
forskningsprocessen. Enligt Johansson-Lindfors (1984) finns det tre sorters föreställningar. 
Den första är de allmänna föreställningar, som grundas på individens personliga upplevelser 
och samhällets påverkan på individen. Vi kommer att redogöra för detta nedan. Den syn på 
kunskap som forskaren besitter i ämnet och har, innan studien påbörjas är också en 
föreställning som påverkar studiens resultat. Detta beskriver vi i avsnittet kunskapssyn. Till 
sist är det även vilket perspektiv som forskaren väljer att angripa sin studie på och utforma 
slutsatser, som påverkar de teoretiska förföreställningarna. Vi förklarar detta i avsnittet 
perspektivval. (Johanssson-Lindfors, 1993, s 76) Som vi nämner ovan är det svårt för forskare 
att agera helt objektivt i praktiken då vi som människor påverkas av allt i vår omgivning. Vår 
tanke på denna försvårande objektivitet bekräftas av Bryman & Bell (2005, s. 43) som hävdar 
att en helt objektiv studie i praktiken är svåröverkomligt. Vi har därför valt att ”renodla våra 
sinnesdata” och ”göra oss dumma” och genom det objektivt överskåda all information som att 
den vore helt ny. Vi kommer därmed medvetet sänka vår förförståelse och våra förutfattade 
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meningar om ämnet för att på ett enklare sätt kunna tillgodogöra oss relevant information. Vi 
blir därmed mer öppna och intresserade för ämnet som vi kommer i kontakt med.   
 
Vi har båda tidigare erfarenhet från gymnasiala studier och av att aktivt ha valt både skola och 
programinriktning. Som studenter vet vi båda hur viktigt valet av gymnasieskola kändes och 
hur svårt det var att riktigt veta vad som var rätt för just oss, just då i livet. Vi ansåg båda att 
gymnasievalet var ett viktigt val men dock inte livsviktigt, utan vi upplevde att det fanns 
utrymme för att få välja ”fel”. Vi kommer båda ifrån små orter, Sorsele och Mellerud, där 
utbudet av gymnasieskolor är begränsat. Det begränsade utbudet av gymnasieskolor medförde 
en begränsad konkurrens bland de skolor som fanns i vår omnejd och vi anser att själva valet 
fokuserades mer på programinriktning framför valet av själva skolan. 
  
Magnussen kommer ursprungligen från Mellerud och valde att läsa vid Dahlstiernska 
gymnasiet som är den kommunala och enda gymnasieskolan i Mellerud. Han valde att studera 
där pågrund av det korta avståndet mellan hem och skola och att skolan erbjöd en 
naturvetenskaplig inriktning. Substituten hade varit att pendla åt minstående en timme per dag 
för att få studera vid större skolor i städer som Åmål, Vänersborg eller Trollhättan. När 
Magnussen valde skola var det programinriktning och geografiskt avstånd som var de 
avgörande faktorerna. Även att hans närmaste bekantskapskrets också valde samma skola och 
programinriktning påverkade hans beslut. Westerlund läste på Tannbergsskolan i Lycksele 
som var enda alternativet i det lilla samhället han kom ifrån. Att ställas inför ett val av 
gymnasieskola har därför aldrig varit aktuellt. Det här kan därmed påverka vår förståelse inför 
valet av själva gymnasieskolan då vi själva inte haft de enorma valmöjligheter som 
niondeklassare i Stockholm upplever idag Detta gör att vi kan agera objektivt i studien 
samtidigt som vi är väl bekanta med den press som gymnasievalet medförde.  
 
Vi studerar båda i dagslaget på Service Management programmet på handelshögskolan vid 
Umeå universitet. Vi har under vår studietid läst bland annat kurser som Marknadsföring, 
Service Management och Service Marketing. Vår syn på marknadsföring har därmed vinklas i 
och med dessa kursers valda perspektiv, vilket gör att studien kan komma att få en annan 
utkomma jämfört med om vi hade läst andra kurser vid andra universitet. Magnussen har 
arbetslivserfarenhet som berör marknadsföring då han jobbat med att marknadsföra ett 
telemarketingföretag som arbetsplats gentemot studenter. Där han aktivt jobbat med att ta 
fram diverse kampanjer för att locka studenter till att arbeta hos detta företag. Westerlund har 
erfarenhet av marknadsföring då han som Ordförande för Informationsutskottet i 
studentföreningen vid handelshögskolan i Umeå, HHUS, aktivt ansvarat för föreningens 
marknadsföring ut mot studenterna. Detta anser vi färgat vår bild av hur saker ska 
marknadsföras på ett ”korrekt” sätt vilket gör att vi kan ha en förutfattad bild av hur 
marknadsföring ska se ut och vara utformad. Dock har ingen av oss någon direkt erfarenhet av 
att påverka elever via olika former av information för att få elever att börja studera vid just 
den skolan. Vi besitter heller inget kunskap om vilka faktorer som kan ha inverkan och 
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påverka elever i deras val av gymnasieskola. Det här betyder att vi är färgade av hur 
marknadsföring ska bedrivas i stort, men inte hur just en gymnasieskola ska marknadsföras. 

2.2 Kunskapssyn  
Det som kan ses som sant i en kontext kan vara helt inkorrekt fakta och helt osant i en annan 
kontext. Det kan tillexempel vara att tron som ett barn har på att tomten finns på riktigt är 
”sann” tills motsatsen är bevisad. För barnet är det verkligt att tomten finns på riktigt medans 
det i själva fallet kanske inte stämmer. Vi ser det därmed viktigt att för oss som forskare 
redovisa vilken verklighetsuppfattning som vi har. Då det i enlighet med Tebelius & Patel 
(1987, s. 26) är det vi som forskare som kommer att påverka studien och undersökningen. 
Detta för att läsaren ska få en bättre förståelse över hur vi på har påverkat arbetet genom vår 
kunskapsteori även kallat epistemologi. (Bryman & Bell, 2005, s. 27)  
 
I enlighet med Bryman & Bell (2005, s. 33) och Johansson-Lindfors (1993, s. 39) finns det 
två sätt att tillgodogöra sig verkligheten, detta även kallat två ontologier. Det ena tankesättet 
utgår ifrån att det endast finns en verklighet som upplevs som den samma för alla och detta 
kallas för objektivism. Enligt objektivismen är det enbart materiella ting som utgör basen i 
dennes världsbild (Johansson-Lindfors, 1993, s. 39). Alltså varken känslor, relationer eller 
preferenser. Vi anser att en med objektivistisk världsbild blir det svårt att för oss som forskare 
att kunna förstå och tillgodogöra oss mänskliga mönster. Då vi i denna studie valt att 
undersöka vilka faktorer som är primära i påverkandet av gymnasievalet måste vi därmed 
vidga vårt synfält och inte enbart se till materiella ting. Det andra tillvägagångssättet att 
tillgodogöra sig sin verklighet, kallas för konstruktionism. Detta är en ontologi som grundar 
sig i att det är relationer och sociomateriella ting som världen är uppbyggd av. Det här tar 
även hänsyn till mänskliga reaktioner som uppkommer av andra mänskliga interaktioner. 
(Johansson-Lindfors, 1993:39). För att kunna studera immateriella ting som påverkar 
gymnasievalet har vi därför valt att uppfatta och tolka världen genom det subjektiva 
perspektivet, alltså konstruktionismen.   
 

2.3 Perspektivval  
Utifrån vilket perspektiv en forskare väljer att betrakta ett problem är helt och hållet upp till 
forskaren. Utifrån valt perspektiv kommer resultatet skiljas avsevärt om forskaren valt att 
genomföra studien utifrån ett annat perspektiv än det valda. Perspektivet blir således 
forskarens valda ”ögon” att se på verkligheten och utifrån dessa formas det vad det är som 
kan anses som relevant eller ej. Ifall en forskare väljer att genomföra en liknande studie två 
gånger och enbart väljer att ändra perspektiv kan utfallet komma att skiljas åt markant. 
(Halvoersen 1992, s. 38) Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer och informationskanaler 
som påverkar valet av gymnasieskola och har därför valt ett företagsperspektiv då vi ser en 
friskola som ett företag och dess elever som kunder. Vi hade kunnat välja att skriva detta 
arbete utifrån elevernas perspektiv och därmed fått ett kundperspektiv på studien. Detta hade 
ändrat studiens utformning och vi hade fokuserat mer på kundnyttan och på vad det är som 
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krävs och önskas av elever för att få till en bra gymnasieskola. Nu har vi istället valt ett 
företagsperspektiv för att se hur gymnasieskolor kan påverka elever på olika sätt. Vi valde 
detta perspektiv då vi upplever att konkurrensen är välutvecklad idag bland gymnasieskolor i 
Stockholm. Vi har valt teorier utifrån tjänsteperspektiv och marknadsföringsperspektiv. Ett 
exempel på detta är att vi valt att använda oss av teorier om tjänsters uppbyggnad och hur de 
ska utformas för att ett företag ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Detta istället för att 
studera kundnyttan som kunder kan uppleva utav ett välutvecklat tjänsteerbjudande. Vårt 
företagsperspektiv har genomsyrat hela arbetet och det är utifrån ett företagsperspektiv som vi 
fört diskussioner och utformat våra slutsatser. 

 2.4 Angreppssätt 
Förhållandet mellan praktik och teori inom samhällsvetenskaplig forskning kan ses på flera 
olika sätt. Det angreppssätt som utgår ifrån befintliga teorier och testar dessa empiriskt kallas 
för ett deduktivt angreppsätt. Detta kopplas vanligen samman med positivism då hypoteser 
genereras utifrån teorier. Dessa hypoteser testas för att se ifall de stämmer eller ska förkastas. 
(Bryman och Bell 2005, s. 23-26). När vi som forskare till denna studie valt att undersöka vad 
och vilka attribut det är som påverkar niondeklassares gymnasieval. Har vi då valt att se en 
fristående gymnasieskola som ett tjänsteföretag och dess potentiella elever som kommande 
kunder. Vi har valt att läsa in oss på teorier som berört just marknadsföring och tjänster. 
Utifrån dessa teorier har vi konstruerat en enkät som vi använt för att undersöka vad som 
påverkat våra respondenters gymnasieval. Efter en sammanställning av de besvarade 
enkäterna har vi analyserat svaren och fört en diskussion runt våra resultat och utfall. Vi har 
således använt oss av ett deduktivt angreppsätt då vi utgått ifrån befintliga teorier och prövat 
dessa genom en kvantitativ empirisk studie. Vi har därmed utgått ifrån vår teoretiska 
referensram för att se hur den kan förklara vårt resultat.  
 
Vi valde att genomföra en explorativ deduktiv studie för att se hur väl våra teorier är kan 
förklara verkligheten. Vilket gör att vi aktivt valt att avstå ifrån att konstruera hypoteser om 
valet av gymnasieskola och vad det är som påverkar. Vi har istället valt att ställa upp en 
frågeställning, där vi syftar att studera vilka faktorer och informationskanaler som kan 
påverka valet av gymnasieskola. Genom detta skapar vi oss en bild av hur marknadsföring av 
en gymnasieskola ska utformas. Vi har använt våra teorier för att kunna dra slutsatser och föra 
diskussioner om valt problemområde. Vi har dock ej valt att ordagrant bekräfta en teori utan 
adapterat teorin för att kunna skapa en enkätfråga. Ett exempel på detta är teorin om det 
utvidgade tjänsteerbjudandet och hur värdehöjande tjänster förhöjer den totala upplevda 
tjänstekvalitén. Vi omsatte detta i att en ”gratis bärbar dator” är just en värdehöjande tjänst då 
den inte är nödvändig för att kunna utföra grundtjänsten, utan är ett extra konkurrensmedel. 
Vi frågade sedan våra respondenter om just en gratis bärbar dator påverkat deras val av 
gymnasieskola. Därmed kan vi utifrån resultatet se om värdehöjande tjänster påverkat valet av 
gymnasieskola eller om det är irrelevant. Vi får därmed en klarhet i vilka faktorer som 
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påverkar valet av gymnasieskola. Vår avsikt blir därmed att se hur de teoretiska påståendena 
stämmer överens med verkligheten.    
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer vi presentera de teorier vi valt att utgå ifrån för att svara på vår 

problemformulering och uppnå vårt syfte. Vi har till en början granskat tidigare studier för 

att inhämta kunskap om ämnet. Den här kunskapen har varit till hjälp för att hitta relevanta 

teorier. Dessa studier presenteras först. Därefter redogör vi för tjänster och dess komplexa 

marknadsföring. Därefter diskuterar vi vikten av varumärkesuppbyggnad och differentiering. 

Avslutningsvis presenterar vi begreppet word of mouth. 

3.1 Tidigare studier 
Tidigare har det gjorts olika studier på elevers val av gymnasieutbildning. Vi presenterar 
nedan två undersökningar gjorda av Svenskt Näringsliv och Skolverket vars syfte var att 
undersöka avgörande faktorer i gymnasieutbildning. Vi har även tittat på en kandidatuppsats 
som behandlar ämnet val av gymnasieskola.. Även fast studierna från Svenskt Näringsliv och 
Skolverket mer syftar till att undersöka val av utbildning än skola anser vi de användbara. 
Kandidatuppsatsens inriktning är mer i linje med vår och därför mer intressant. Vi ställer oss 
dock kritiska till den pågrund av att det endast är en kandidatuppsats, och dess resultat bör 
behandlas därefter. 
 

3.1.1 Vägvalet 
Svenskt Näringsliv (2004) genomförde en undersökning om ungdomars val till gymnasiet. 
Studien syftade till att undersöka elevers preferenser inför yrkes- och utbildningsval, och 
speciellt Näringslivets inverkan på valet.  Det som visade sig vara det viktigaste vid valet av 
gymnasium var det egna intresset för ett visst yrke eller branschområde, exempelvis 
rörmokeri eller media. Att utbildningen leder till det yrke du vill jobba med hamnade på andra 
plats och ett jobb inom branschen på tredje plats, visar ytterligare att de framtida 
arbetsutsikterna är den viktigaste grunden. Det som visade sig minst viktigt i undersökningen 
var kompisars val och vad familjen tyckte. 
 
De vikigaste informationskanalerna var de med personlig kontakt involverad. Värdefullast 
inför valet visade sig vara öppet hus på gymnasieskolan, följt av inspiration från utförd 
praktisk arbetslivserfarenhet och samtal med din studie- och yrkesvägledare. Internet hade 
ökat avsevärt i betydelse från den tidigare undersökningen gjord två år tidigare, och var nu 
viktigast av de kanalerna utan personlig kontakt.  Av de undersökta kanalernas påverkan var 
det återigen kompisar och föräldrar åsikter som var minst värdefull i valet av 
gymnasieutbildning. (Svenskt Näringsliv, 2004) 

3.1.2 Attityder till skolan  
2006 telefonintervjuades knappt 2000 elever i årskurs 7-9 i grundskolan och i år 1-3 i 
gymnasieskolan av skolverket för att undersöka elevers attityder till skolan. Studien var 
väldigt bred och rörde sig inom flertalet olika områden. En del av studien var en 
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attitydundersökning på gymnasieelever för att få en bild av hur olika typer av information och 
kontakter påverkar dem inför deras val av utbildning på gymnasienivå. (Skolverket, 2006) 
 
Sex av tio gymnasielever svarade att deras praktik och studiebesök var viktigt för deras 
gymnasieval, och var därmed den informationskanal som var mest betydelsefull. Näst mest 
betydelsefulla kanalen var information i tryckt form, ungefär hälften svarade att det var viktigt 
eller mycket viktigt inför valet. Därefter kommer samtal med studie- eller yrkesvägledare. 
Kompisars betydelse inför gymnasievalet har mindre betydelse än de tre nämnda kanaler, men 
är viktigare än vad föräldrar säger. Intressant är att endast en femtedel anser att Internet är en 
viktig informationskanal och fyra av tio anser att det inte har betydelse alls. (Skolverket, 
2006) 

3.1.3 Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola?  
Den här undersökningen som är gjord på kandidat nivå, är intressantare från vårt perspektiv 
eftersom den fokuserar mer på valet av skola än valet av utbildning. Studien är en 
enkätundersökning på elever i Stockholms Stad som går sitt första år på sin 
gymnasieutbildning.  Eleverna har således tittat tidsmässigt bakåt från sitt val av 
gymnasieskola. Syftet var att se hur olika krafter som eleven kommer i kontakt med under sin 
valperiod under grundskolan påverkar valet av gymnasieskola. Björn Larsson (2007, s 8) 
ställde upp hypotesen ”ungdomar väljer i högre grad skola, än väljer utbildning”  
 
Enkäten bestod av femton frågor och de intressantaste slutsatserna av Björn Larssons (2007, s. 
58) var: 
 

• Majoriteten tycker att kompisar inte varit viktiga för valet av gymnasieskola. 
Klasskompisar val av skola var inte heller av betydelse.  

• Skolans rykte är mycket viktigt.  
• Inget tydligt mönster kunde utrönas på betydelsen av skolans närhet till hemmet 

samt studievägledares och lärares inverkan. En svag majoritet pekar dock mot att 
de är oviktiga.  

• Det visade sig däremot att information från tryckt material och Internet av stor 
betydelse. 

• Val av utbildning är viktigare än valet av skola.  
 

Denna tidigare forskning har legat till grund för vår uppfattning av vad som kan påverka 
elever i deras val av gymnasieskola. Utifrån den uppfattningen har vi tillgodogjort oss 
relevanta teorier som i sin tur utgjort grunden för vår enkät. Vi kommer nedan presentera vår 
teoretiska referensram.  
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3.2 Vad är en tjänst? 
Eftersom vi valt att se gymnasieskolan som ett tjänsteföretag kommer vi nu att förklara 
begreppet tjänst. Vad som kännetecknas av en tjänst och hur den skiljer sig ifrån produkter. 
Detta för att läsaren och vi som forskare ska ha en likvärdig utgångspunkt. 

Tjänster är ett komplicerat fenomen och just ordet tjänst kan ha många betydelser. Det kan 
vara allt ifrån personlig service till själva funktionen av en produkt som är en tjänst. Det som 
karaktäriserar tjänsten är att den är en process som består av aktiviteter eller en serie av 
aktiviteter. Dessutom produceras och konsumeras tjänsten relativt samtidigt och kunden är 
alltid aktivt med och deltar som medproducent i tjänstens produktionsprocess. Konsumenter 
köper inte produkter bara för köpandets skull, utan för att de vill ha ut funktionen av 
produkten. Det kan till exempel vara köpet av en bil som är en produkt, då är det möjligheten 
till transport som är tjänsten. Vilket gör att allt kan ses som en tjänst oavsett hur enkel eller 
komplicerad en produkts attribut kan vara.(Grönroos, 2008, s 61-64)  
 
Men det är den själva processen som är det viktigaste särdraget hos tjänsten. Vilket gör att det 
alltid är en serie av aktiviteter där ett antal olika resurser som humanitära, varor, andra fysiska 
system och infrastruktur interageras med kunden för att tillgodose en lösning för dennes 
behov. När kunden deltar som medproducent i processen är det själva processen som blir en 
viktig beståndsdel i denna lösning. I och med denna process kommer tjänsten att både 
konsumeras och produceras samtidigt. Kunden själv blir även här en viktig resurs i själva 
tjänsten och en grundläggande beståndsdel i tjänsten. Tjänsten kan i övrigt inte lagras eller ses 
som materiel och det är svårt att prova på tjänsten innan den brukas. Utan det som köps kan 
mer klassas som ”en upplevelse”, ”Förtroende”, ”en känsla” och ”trygghet” och dessa attribut 
går inte att äga. Exempelvis äger inte en kund en resa utan får bara ha kvar trevliga minnen 
och lite kort. Självfallet gäller det samma när vi ser produkter som tjänster då kunderna köper 
en produkt är det den upplevda känslan som produkten ger som då är immateriell och inte 
heller går att äga, som blir själva tjänsten. Slutligen är inverkan och upplevelsen av tjänsten 
högst personlig vilket gör det svårt att upprätthålla någon slags enhetlighet. En upplevelse av 
en kund kan skilja sig helt ifrån vad en annan kund upplevt trots att de nyttjat ”samma” tjänst. 
(Grönroos, 2008, s. 61-64)         
 
För att klargöra vad en tjänst är, presenterar vi härmed en definition; 
 

”en tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter som 

vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen mellan kunden och 

servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, 

och som tillhandahålls som en lösning på kundens problem” (Grönroos, 2008, s. 61-64)         
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Vi kan likna det här med utbildning som är den tjänst som gymnasieskolor erbjuder. 
Gymnasieutbildning är en process under tre år där både lärare och elever är oerhört viktigt 
beståndsdelar. För att kunna bedriva utbildning behövs fysiska tillgångar som lokaler, bänkar 
och pennor. Pågrund av tjänstens natur kan den inte marknadsföras på samma sätt som 
produkter vilket leder oss in på nästa avsnitt. 

3.3 Marknadsföringens komplexitet i ett tjänsteföretag 
För att lyckas marknadsföra en tjänst måste ett lika stort fokus ligga på konsumtionen, som på 
köpet av själva tjänsten. Då traditionella marknadsföringsmodeller kan bortse från själva 
konsumtionen och det primära är försäljning och att få kunden att köpa varan. När det gäller 
en tjänst bör därmed marknadsföringen vara riktad på ett sådant sätt att den belyser hela 
tjänsteprocessen från början till slut. Det är även svårt att definiera en konsumtionsprocess 
omfattning då det i praktiken är svårt att avgöra när själva konsumtionen börjar. Detta 
återigen kopplat till de känslor och uppfattningar en tjänst medför. Alltså när kundens själva 
värdeformation börjar och när den slutar, då den upplevda känslan av en tjänst kan börja långt 
innan själva köpet. Detta beroende på att det kan finnas en mental ”förkonsumtion” hos 
kunden långt innan kunden börjar interagera med den som tillhandahåller tjänsten i fråga. På 
ett liknande sätt finns det även en mental efterkonsumtion som kan sitta kvar hos kunden 
länge, kanske livet ut. (Grönroos 2008, s. 68-69) 
 
För att på ett effektivt tillvägagångssätt kunna marknadsföra en tjänst måste därmed den som 
levererar tjänsten försöka förstå hela produktionsprocessen. Detta jämfört med en fysisk 
produkt där konsumenterna konsumerar resultatet av produktionsprocessen. Med en fysisk 
produkt behöver heller inte kunderna ha någon kännedom om produktionsprocessen för att 
kunna använda sig av produkten, vilket de behöver i en tjänsts produktionsprocess. Detta 
kallas för varukonsumtion eller resultatkonsumtion respektive tjänstekonsumtion eller 
processkonsumtion vilket finns illustrerat i 3.1.  

 
Figur 3.1 - Resultatkonsumtion och processkonsumtion  
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I tjänstefallet går det därmed inte att särskilja serviceprocessen och tjänstekonsumtionen åt, 
vilket gör att processen kan beskrivas som en öppen process. Figuren visar även på 
förhållandet mellan produktion, konsumtion och marknadsföring. Den största och påtagligaste 
skillnaden blir där förhållandet mellan konsumtion och produktion och om de är åtskilda eller 
sammanlänkade. Då produktion och konsumtion är processer som äger rum samtidigt och 
inkluderar interaktion mellan tjänsteföretaget och konsumenten uppstår det ingen klyfta som 
måste överbryggas med någon speciell funktion eller aktivitet. Det finns därmed inget 
utrymme för marknadsföringens traditionella överbryggande funktion i denna situation. 
Därmed utgörs det som kan klassas som tjänstemarknadsföringens kärna. Alltså tjänstens 
produktionsprocess och konsumtionsprocess. Marknadsföring av tjänster måste därför 
inkluderas i systemet på ett annat sätt än i traditionella modeller av marknadsföring av 
produkter. Inte enbart själva köpet utan hela tjänsteprocessen för att genom det göra att 
användarna upplever god kvalitet och vill fortsätta sin relation med tjänsteföretaget. 
(Grönroos 2008, s. 69) 
 
För att ytterligare förstå innebörden i marknadsföring av tjänster kommer vi nu visa hur detta 
skiljer sig ifrån marknadsföring av produkter. 

3.4 Produktmarknadsföring kontra tjänstemarknadsföring 
Hur skiljer sig då marknadsföring av produkter och tjänster åt? Nedan finns det två 
illustrationer på marknadsföringstrianglar. Dessa ska på enkelt sätt illustrera marknadsföring. 
Den vänstra speglar marknadsföring av produkter och den högra visar marknadsföring av 
tjänster. Trianglarnas tre sidor representerar ge löften, hålla löften och möjliggöra löften. Allt 
grundas i att företagen ger ett löfte som kan uppfylla marknadens behov. Detta löfte 
möjliggörs med hjälp av produkten och personalen. I produktproduktionsprocessen 
interageras aldrig personalen och kunderna. Man kallar denna process för sluten då kunderna 
inte har någon direkt insyn i tillverkandet av produkten. Produktmarknadsföringens tre 
huvudelement utgörs av företaget, marknaden och produkten.   Marknadsföringen och 
försäljningen grundas då på att tala om för marknaden att företaget kan leverera en viss 
produkt och här ges då löftet. Sedan tillverkas produkten för att kunna möjliggöra löftet, för 
utan produkt, fallerar hela marknadsföringen. Till sist har vi hållandet av löftet, då produkten 
levereras till kund som då kan ta del av produkten och få sitt behov tillgodogjort. Både 
personal och kunder blir i det här fallet relativt anonyma individer. Marknadsföring av 
produkter framställs här tämligen som relativt enkelt i figur 3.2. (Grönroos, 2008, s. 71-73) 
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Figur 3.2 - Produktmarknadsföringstriangeln  Figur 3.3 - Tjänstemarknadsföringstriangeln 
 
Marknadsförings av tjänster och tjänsteföretag blir däremot mer omfattande och komplicerat. 
Den första och viktigaste skillnaden blir att i tjänstemarknadsföringstriangeln finns det ingen 
färdigproducerad produkt. Det går inte att färdigställa tjänsten innan kunden deltar, det går 
endast att ta fram ett tjänstekoncept och de resurser som kan behövas. Arbetet med 
marknadsföring av tjänster blir således mer dynamiskt och måste ständigt utvecklas. Företaget 
utgör fortfarande ett element i triangeln men både produkten och marknaden byts ut. 
(Grönroos, 2008, s. 71-73) 
 
Produkten görs om till en tjänst som består utav personal, teknologi, varor, kunskap, kundens 

tid och kund. Detta då som bekant en tjänst är en process och ett samspel mellan dessa ting. 
Det sista elementet den anonyma marknaden byts ut till en känd kund. Detta då kunden aktivt 
deltar i tjänsteprocessen och verkar som medproducent. Här handlar det fortfarande om att ge, 
möjliggöra och hålla löften. Marknadsföringen måste i det här fallet både riktas externt och 
internt då servicepersonalen utgör en mycket viktig beståndsdel i tjänsteprocessen. Den 
viktigaste skillnaden i marknadsföring av tjänster gentemot produkter är införlivandet av 
löftet. Då detta hålls genom produktegenskaper i den vänstra triangeln kommer detta att hållas 
av upplevelsen av tjänsten. Denna upplevelse formas utifrån vad det är kunden upplever att de 
får ut av tjänsten. Här deltar även kunden aktivt i hela tjänsteprocessen och således även 
marknadsföringen. Personalen påverkar kunden under hela tjänsteprocessen och även utanför 
tjänsten då de verkar som deltids marknadsförare. Detta för att personalen är tjänsten och 
tjänsteföretaget. (Grönroos, 2008, s. 71-73).  
  
När vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar valet av gymnasieskola, ser vi 
beståndsdelarna i tjänstemarknadstriangelns vänstra hörn som potentiella faktorer som kan ha 
påverkat valet. I vårt fall blir lärarna beståndsdelen personal och kunskap ser vi då som 
utbildningens kvalité i form av lärarnas kunnande. Men hur är en tjänst uppbyggd och vad 
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finns det för ytterligare faktorer som kan ha påverkat valet av gymnasieskola? Vi kommer nu 
att redogöra för tjänstens grundläggande beståndsdelar för att hitta påverkningsfaktorer. 

3.5 Grundläggande Tjänstepaketet 
Eftersom tjänster är processer av en samling av olika tjänster behöver vi därmed bryta ner 
tjänstekonceptet och skapa ett tjänstepaket. Detta tjänstepaket delas upp i två kategorier där 
den huvudsakliga sysslan, huvudtjänsten kompletteras med kompletterande tjänster, 
möjliggörande tjänster som är nödvändiga för att kunna utföra huvudtjänsten. (Grönroos, 
2008, s. 180) Vi har valt att använda oss av en gymnasieskola för att kunna exemplifiera detta. 
Det är själva utbildningen som är huvudtjänsten och tillgodogörande av kurslitteratur och 
lokaler blir då möjliggörande tjänster. Enkelt.  Nackdelen med detta blir att tjänsten enbart 
definieras utifrån vad som är nödvändigt för att kunna utföra tjänsten och inte hur mervärde 
för kunden kan skapas (Grönroos, 2008, s. 180).  
 
Dock är det viktigt att tjänsteföretag gör detta tydligt så att de själva vet vad det är de gör. För 
att på ett effektivt sätt utveckla sitt tjänsteerbjudande som gör företaget konkurrenskraftigt. I 
och med att det finns en grundlig förståelse för kunders dagliga aktiviteter och processer 
möjliggörs då möjligheten att för företaget, ta fram ett koncept för kundnyttan och hur de ska 
tillgodose kundernas efterfrågan. Det är här fördelarna med tjänsten som kunden upplever, 
kommer att kunna skapas. För att utveckla och hantera tjänsteerbjudandena presenterar 
Grönroos (2009, s. 180) fyra steg som företaget måste genomgå. 
 

1. Utveckling av tjänstekonceptet 

2. Utveckling av ett grundläggande tjänstepaket 
3. Utveckling av ett utvidgat tjänsteerbjudande  
4. Styrning av image och kommunikation 

Vi kommer nu redogöra för varje steg. 
 

1. Tjänstekoncept 

Utvecklingen av tjänstekonceptet bestämmer organisationens avsikter och vad de primärt gör 
på marknaden (Grönroos, 2008, s.181). Vi har valt att likna detta vid en affärsplan som 
klargör företagets huvudsakliga syssla. Där det finns eller skapas ett behov hos en målgrupp 
och företaget tillgodoser detta.  
 
2. Grundläggande tjänstepaket 

Vidare i tjänsteerbjudandet är det grundläggande tjänstepaketet som vi diskuterat ovan.  Här 
beskrivs den uppsättning tjänster och material som är nödvändiga för att kunna tillgodose 
kundernas behov på marknaden. I och med detta klargörs vad som är nödvändigt för att 
företaget överhuvudtaget ska kunna verka på marknaden och även vad det är för behov som 
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kunderna får tillgodosett. Dock är inte ett välutvecklat grundläggande tjänstepaket en garanti 
att företaget kommer lyckas på marknaden. Detta då en tjänst karaktäriseras av processer och 
framför allt av goda serviceprocesser.  Därmed blir ett utvidgat tjänsteerbjudande otroligt 
vitalt för tjänsteföretagets fortlevnad. (Grönroos, 2008, s. 181-182) 

Tjänstepaketet delas upp i tre delar och dessa är kärntjänster, möjliggörande tjänster och 
värdehöjande tjänster. Som bekant har vi då det grundläggande tjänstepaketet och sedan 
ytterligare en beståndsdel, de värdehöjande tjänsterna. Det som utökar tjänstekonceptet är de 
tjänster som kan skapa mervärde och kundnöjdhet. Kärntjänsten är anledningen till att 
företaget finns på marknaden i likhet med tjänstekonceptet. Detta ska utgöra själva basen i 
företagets verksamhet och det är även möjligt för ett företag att ha flera kärntjänster om de är 
verksamma på flera plan. De möjliggörande tjänsterna är de tjänster eller varor som krävs för 
att kärntjänsten ska kunna genomgöras överhuvudtaget. Till sist har vi då de tjänster som 
kallas för värdehöjande tjänster och det är dessa som gör företaget konkurrenskraftigt på 
marknaden. Även mervärden och förhöjd tjänsteupplevelse för kunden skapas genom dessa. 
Detta är ingenting som är nödvändigt för att kärntjänsten ska kunna utföras eller levereras, 
men nödvändigt för att företaget ska kunna lyckas väl på en marknad. (Grönroos, 2008, s. 
181-182) 

Vi nämnde tidigare vad vi ser som en möjliggörande tjänst på en gymnasieskola. Det vi ser 
som värdehöjande tjänster är exempelvis erbjudandet av en gratis dator till eleven eller ett 
gratis Stockholms lokaltrafik kort, och kommer undersöka hur viktigt det är för eleven i dess 
val av gymnasieskola.  

Att särskilja en möjliggörande och värdehöjande tjänst är inte alltid helt tydligt då en tjänst är 
vital i en kontext och i en annan inte alls. Alltså kan en tjänst vara tvungen att fungera som 
möjliggörande tjänst i en situation medans den kan vara en solklar värdehöjande tjänst i en 
annan situation. I och med en medvetenhet om denna tvetydlighet måste företagsledningen 
ständigt klarlägga vad som i just en specifik kontext är en möjliggörande tjänst och vad som 
inte är det. Detta för att den möjliggörande tjänsten är nödvändig, annars fallerar hela 
tjänsteerbjudandet. Då den värdehöjande tjänsten inte är nödvändig. Även en särprägling av 
de möjliggörande tjänsterna kan fungera som ett attraktivt konkurrensmedel och fungera som 
en värdehöjande tjänst. Kan ett flygbolag göra sin incheckning rolig, snabb, enkel eller 
otrolig på något sätt, kommer tjänsten incheckning fortfarande vara en möjliggörande tjänst. 
Samtidigt som den lyfter kundernas totala tjänsteupplevelse. Det grundläggande tjänstepaketet 
är dock inte alltid det som kunderna upplever utan fokuserar mer på vad det är de får ut av 
tjänsten. Men när alla tjänster är en process måste processen inlämnas i tjänsteerbjudandet. 
Detta leder oss till det utvidgade tjänsteerbjudandet. (Grönroos, 2008, s. 181)  
 
3. Det utvidgade tjänsteerbjudandet 
Det utvidgade tjänsteerbjudandet inkluderar både serviceprocessen som sådan och 
interaktionen mellan företaget och dess kunder. Här ligger ett stort fokus på kundernas 
perspektiv, deras delaktighet i serviceprocessen och kundernas totala upplevelse av tjänsten. 
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Själva upplevelsen av serviceprocessen kan upplevas på många olika sätt och skiljer sig ifrån 
situation till situation. Dock finns det tre grundläggande element som ur företagsledningens 
perspektiv utgör processen och dessa är tjänstens tillgänglighet, interaktionen med 

tjänsteorganisationen och kundens medverkan. Dessa element kombineras med det 
grundläggande tjänsteerbjudandet som vi redogjort ovan. (Grönroos, 2008, s. 183)  
 

 
Figur 3.4 – Utvidgade tjänsteerbjudandet  

 
Det som utgör tjänstens tillgänglighet är hur lätt det är för kunderna att tillgodogöra sig 
tjänsten. Detta kan bland annat vara personalstyrka och deras färdigheter, öppettider, 
geografisk placering och om kunden fysiskt måste interagera med personalen eller om det kan 
ske virtuellt. Vissa tjänsters utförande är som bekant inte tvungna av att interageras direkt 
med servicepersonal. Parrollen i tillgängligheten av tjänsten blir att det ska gå snabbt och vara 
enkelt att tillgodose kundernas behov. (Grönroos, 2008, s. 184)  
 

Interaktionen med tjänsteorganisationen inkluderar alla interaktioner som kan äga rum mellan 
kunder och företaget. Därmed måste kommunikationen mellan personal och kunder vara 
välfungerande. Detta bottnar i beteenden från vad de anställda både säger och hur de agerar. 
Interaktioner med företagets fysiska resurser som varuautomater och fysiska lokaler. Dessa är 
nödvändiga för att serviceprocessen ska kunna utföras. Även att Interaktioner med diverse 
system så som att kösystem, internetsystem och telekomsystem är utförda på tillfredställande 
och enkelt vis. Sen kan en service och en tjänst vara beroende av interaktioner kunder 
emellan. Det kan rent av vara så att den upplevda tjänsteupplevelsen förhöjs eller är helt 
beroende på att det finns andra kunder i omlopp. Exempel att besöka en nattklubb själv, 
kontra ett fyllt dansgolv med bra stämning. Kunder är tvungna att interagera med företaget 
och de måste anpassa sig till administrativa och operativa system för att kunna ta del av 
tjänsten. (Grönroos, 2008, s. 185)  
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Tillsist har vi det som kallas för kundens medverkan som innebär att kunden själv påverkar sin 
upplevelse av tjänsten och blir därmed en medproducent. Till lika blir då kunden mycket 
viktigt i sin egen upplevelse av serviceprocessen. Hur outputen kommer att falla sig, blir 
således helt beroende på kundens vilja att delta i serviceprocessen. Även det att kunden är 
med och styr hur tjänsten ska formas för att på ett så bra sätt som möjligt kunna leverera god 
tjänstekvalitet. I och med att tjänsten är en process, där en individuell kunds behov ska 
tillgodoses måste servicepersonalen tydligt få det klargjort om vad exakt det är som ska göras.   
(Grönroos, 2008, s. 186)  
 
4. Image och kommunikation 
 
Som en sista filtreringseffekt i utvecklandet av ett tjänsteerbjudande kommer image. Detta för 
att skapa en känsla som antingen positivt eller negativt samt förstärker eller försvagar 
upplevelsen av tjänsten. Är det så att dålig image förekommer kan det till och med förstöra 
hela upplevelsen. Det är därmed mycket viktigt och självklart att jobba mot en positiv image 
av företaget. I och med tjänsters immateriella natur är det inte enbart 
marknadskommunikationsaktiviteter som skapar image utan även upplevelsen av tjänsten. 
När en tjänst produceras och konsumeras samtidigt påverkas inte enbart förväntningarna utan 
även erfarenheterna av tjänsten, samtidigt och direkt. Företagets image är något som ständigt 
skapas och formas av all marknadskommunikation som företaget sänder ut. Det kan även bli 
så att en marknadsföringsaktivitet påverkar kundens upplevelse av tjänstens kvalité. Här kan 
även åsikter från andra kunder eller bekanta till kunden påverka företagets image genom 
kallad word-of-mouth, vilket vi återkommer till senare. Detta kan både påverka under 
tjänsteprocessen och ge en lång eftereffekt. Till lika är det otroligt känsligt för företaget och 
tjänsten i sig, ifall det skulle förekomma negativa ordalag om tjänsten och det kan förändra en 
kunds upplevelse totalt. (Grönroos, 2008, s.187) 
 
Eftersom tidigare studier påvisat vikten av gymnasieskolans rykte finner vi det intressant att 
tillgodogöra oss mer kunskap om företagets image och hur det uppfattas bland kunder. En bra 
image anser vi även viktigt när det råder hård konkurrens. Detta leder oss in på nästa avsnitt, 
där vi behandlar ett företags varumärke. 

3.6 Vad är ett varumärke? 
Kotler och Keller (2006) definierar ett varumärke som ”ett namn, term, symbol, design eller 
en kombination av allihop, med syftet att identifiera en produkt eller service och därmed skilja 
dem från konkurrenter” (Kotler och Keller, 2006. s. 274).  

Varumärket är således det som skiljer produkter och tjänster, som finns till för att tillfredställa 
samma behov, åt. Dessa skillnader kan vara funktionella och påtagbara, men ofta rör det sig 
mer om en speciell känsla som konsumenten relaterar till varumärket. (Kotler och Keller, 
2006, s. 274) 
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Konsumentens attityd mot olika varumärke påverkas dels av konsumentens tidigare 
erfarenheter av varumärket, och dels genom hur varumärket marknadsförs. Hur företag 
marknadsför varumärken kallas för varumärkesuppbyggnad, och är väldigt viktigt för att 
konsumenter ska identifiera fördelen med ett specifikt varumärke och skapa en relation till 
det. Det är den här lojaliteten som uppstår mellan en konsument och ett varumärke som 
företagen eftersträvar med varumärkesuppbyggnad. Det kan ge signaler om en specifik nivå 
av kvalitet så att konsumenternas benägenhet till återköp ökar. Det har visat sig att 
konsumenter som är lojala – har en relation till varumärket – är beredd att betala 20 till 25 
procent mer för den produkten eller tjänsten. Företag har således mycket att vinna med en 
framgångsrik varumärkesuppbyggnadsstrategi. (Kotler och Keller, 2006, s. 275) 

Vi anser att den här högre betalningsviljan även kan spegla en benägenhet att välja en skola 
framför en annan. Vi vill då undersöka vidare vad som kännetecknar effektiv 
varumärkesuppbyggnad, för att se ifall dessa faktorer även påverkar niondeklassare i deras 
gymnasieval.  

3.6.1 Hur bygger man ett varumärke? 
Varumärkesbyggnad syftar till att stärka varumärket genom olika former av 
marknadsföringsaktiviteter, men slutligen är varumärket endast något som existerar i 
konsumenternas sinne. Varumärket är vad konsumenten uppfattar – en perceptuell enhet. Det 
är därför nödvändigt att företagen lär konsumenten ”vem” varumärket är, ”vad” det fyller för 
funktion och ”varför” det är viktigt för konsumenten. Skapa mentala strukturer hos 
konsumenten som klargör värdet av att välja just den produkten eller tjänsten. En 
framgångsrik varumärkesuppbyggnad sker när konsumenten förknippar varumärket med ett 
mervärde. Det finns flertalet exempel på varumärken där konsumenten inte köper en produkt 
eller tjänst, utan även mervärdet som ”följer med”. Ett känt exemplen är läsedrycken Coca-
Cola som har etablerat sig som ett av världens starkaste varumärken. I Coca-Colas fall är 
konsumenten beredd att betala mer för läskedrycken, bara för att det är just Coca-Cola. 
(Kotler och Keller, 2006, s. 275-276) 

Varumärken byggs inte endast genom olika former av reklam. Strategier för att bygga ett 
starkt varumärke har utvecklats drastiskt under de senaste åren. Nu används metoder såsom 
konsumentklubbar och communitys, event marknadsföring, sponsring och PR. Det finns 
ingen mall för en perfekt strategi, eftersom varumärkesbyggandet alltid måste anpassas efter 
konsumentgruppen och produkten eller tjänstens grundläggande attribut. Kotler och Keller 
(2006, s. 284) presenterar dock tre viktiga teman som företag bör anamma i sina 
varumärkesbyggande strategier. Dessa är Personalisering, Integration och Internalisering. 

Personalisering. Massmarknadsföring överges i större och större utsträckning av dagens 
företag. Den snabba tillväxten av Internet har skapat möjligheter för personlig 
marknadsföring. Det handlar om att skapa en mer aktiv relation med kunden och på såsätt 
göra marknadsföringen så relevant som möjligt för så många konsumenter som möjligt. 
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Givetvis är det inte bara på Internet som den ökade personligheten mellan konsument och 
företag ökar, utan det är viktig i alla instanser av ett företag. 

Integration. Integrationsmarknadsföring handlar om att matcha alla 
marknadsföringsaktiviteter att de styrker det varumärket står för. Den traditionella 
marknadsföringen där varje aktivitet var mer fristående är inte tillräcklig nog. Mixen av 
marknadsföringsaktiviteter måste vara integrerade med varandra, för att ge ett mer enhälligt 
intryck och därigenom maximera effekten av varumärkesbyggandet. 

Internalisering. En av de viktigaste influenserna för konsumenterna uppfattning av 
varumärket är den personliga kontakten med personalen. Varumärket måste därför införlivas i 
hela företaget, vilket kallas intern varumärkesuppbyggnad.  Ifall personalen inte står för 
varumärkets värden blir det svårt för konsumenten att uppleva dem. Intern 
varumärkesuppbyggnad är aktiviteter och processer som informerar och inspirerar anställda.  

På grund av den hårda konkurrensen bland gymnasieskolor i Stockholm är vi även 
intresserade av hur företag kan särskilja sig och sticka ut från mängden. Detta för att 
undersöka ifall dessa skillnader påverkar elever i deras gymnasieval. Vi kommer således att 
redogöra för begreppet differentiering i följande avsnitt.  

3.7 Differentiering 
För att ett varumärke ska vara konkurrenskraftig måste det finnas en klar 
differentieringsstrategi. Varumärken kan differentiera sig på basis av en mängd olika 
variabler. Subway har exempelvis differentierat sig i snabbmatsbranschen genom att erbjuda 
hälsosamma mackor. Kotler och Keller (2006, s. 319-320) redogör för tre olika dimensioner 
eller kategorier som företag kan använda sig för att differentiera sitt varumärke. De är 
människor, image och kanal.  

Människor. Företag kan vinna konkurrensfördelar genom att ha extra kompetent och utbildat 
personal. Singapore Airlines har sina väl utbildade flygvärdinnor att tacka för sitt goda rykte. 
Vad som karakteriserar värdefulla medarbetare är att de är tillmötesgående och alltid 
interagerar respektfullt och vänligt med konsumenter. Personalen måste ha en hög 
mottaglighet och vara lyhörd mot konsumenten, det leder till att de är snabba på att möta 
konsumentens önskemål och problem. Hög kommunikationsförmåga behövs dels för att förstå 
konsumenten, men även för att tala med konsumenten så att den förstår. Som vi nämnde 
tidigare är också personalens kompetens otroligt viktig, de måste besitta tillräcklig kunskap 
om produkten eller tjänsten.   
 
 
Image. Inom alla branscher finns det ofta flertalet olika varumärken som erbjuder en likadan 
produkt eller tjänst. Konsumenter uppfattar dock dessa varumärken olika, och det är pågrund 
av de olika varumärkenas imagedifferentiering. Image är således hur varumärket upplevs 
bland konsumenter och bör skiljas från varumärkets identitet. Identitet är företagets mål för 
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hur det skall positioneras och uppfattas, och stämmer inte alltid överens med vad 
konsumenterna faktiskt anser om ett varumärke. Det krävs hårt arbete för att få dessa två 
parametrar att stämma överens med varandra. Viktigt är att den identitet företaget vill 
kommunicera är enhetligt i alla kanaler, så som reklam, personalens agerande, symboler och 
slogans.   
 

Kanal. Genom att differentiera distributionskanalen för sin produkt eller tjänst kan företag 
öka sin konkurrenskraft. Det kan även handla om kanaler för marknadsföring. Caterpillars 
framgång beror till stor del på att de valde att ha fler återförsäljare på fler ställen än sina 
konkurrenter, och Dell särskiljde sig och stärkte sig gentemot konkurrenter genom att satsa på 
direktmarknadsföringskanaler.  

3.8 Word of mouth 
Word of mouth är en marknadsföringseffekt som påverkar både befintliga och potentiella 
kunder massivt. Grundidén är att en befintlig kund berättar för en potentiell eller befintlig 
kund om en upplevd tjänsteprocess. Denne framför ett budskap om organisationen, dess 
pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt och om varor och tjänster som företaget 
tillgodoser. I och med att tjänster är processer som grundas på en pågående kundrelation, är 
det nödvändigt för ett företag att skapa sig en förståelse för word of mouth och dess påverkan.  
Den potentielle kunden ser en befintlig kunds erfarenhet av tjänsteföretaget som en objektiv 
informationskälla och litar därmed i större grad på den informationen, än den information som 
direkt härstammar direkt från företaget. (Grönroos, 2008, s. 294)  
 
Skulle det råda skiljaktigheter i det som framkommer i en reklamkampanj och mellan det som 
en befintlig kund förmedlar, litar potentiella kunder mer på information som den befintlige 
kunden förmedlat. Ifall företaget lyckas med att generera nöjda kunder som blir 
återkommande, kommer detta leda till relationer mellan kunder och företaget. Desto starkare 
relationen blir, desto mer benägen blir kunden att berätta om tjänstens värde för andra 
befintliga och potentiella kunder. Kunderna kommer därmed att rekommendera företaget och 
lyfta fram det i positiva ordalag. Detta för att de vill dela sina positiva tjänsteupplevelser med 
sina bekanta och kommer därmed att fungera som ambassadörer åt företaget. Dessa 
ambassadörer utgör därmed en otroligt viktig och värdefull marknadsföringskanal åt företaget. 
Studier har även visat på ett positivt samband mellan andelen word of mouth referenser och 
företagets relativa tillväxt inom sin bransch. (Grönroos, 2008, s. 295) 
 
Alltså leder detta till att nöjda kunder genererar nya kunder som i sin tur kan bli nöjda och 
generera nya kunder. Kundstocken kommer därmed att ha en potentiell tillväxt som i sin tur i 
regel kommer att öka lönsamheten. Givetvis gäller det motsatta med missnöjda kunders 
benägenhet att berätta om dåliga tjänsteupplevelser vilket kan få förödande konsekvenser för 
företagets tillväxt. (Grönroos, 2008, s. 294-296) 
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En kunds tjänsteupplevelse och word of mouth´s utfall, formas utifrån erfarenheter som 
kunden fått ifrån företaget. Dessa erfarenheter formas utifrån all kontakt och interaktion med 
företaget och dess personal. Hur stor multiplikatoreffekten blir av word of mouth varierar 
mellan bransch och situation. Dock hävdas det att negativa omdömen från befintliga kunder 
påverkar potentiella kunders förväntningar i större utsträckning än vad positiva omdömen gör. 
Därmed blir det viktigt att företaget agerar på ett sätt så att ingen kund får en negativ 
upplevelse, i den mån det är möjligt. En ungefärlig siffra i tjänstesammanhang på hur många 
som berörs av word of mouth är tolv och detta i negativa ordalag. För positiva utlåtanden om 
tjänsten eller företaget hamnar värdet någonstans under tolv. Även fast detta inte existerar 
några exakta belägg om dessa siffror, visar ändå dessa på en tendens. En tendens om hur 
viktigt det är att faktiskt jobba aktivt med att generera nöjda kunder. Det är viktigt att inte ta 
några onödiga risker när det gäller word of mouth. Alltså gäller det att fokusera på nöjda 
kunder konstant och att undvika missnöje bland kunder, då det kan stå företaget dyrt. Word of 
mouth blir således en otroligt kraftfull faktor som bestämmer kommande kunders framtida 
köpbeteende och förväntningar. (Grönroos, 2008, s. 294-296) Ett verktyg för att generera 
word of mouth, utöver hög tjänstekvalité, är buzz marketing. Vi beskriver nedan hur detta 
fungerar, för att bredda vårt perspektiv för hur rykten kan spridas.  

3.8.1 Buzz Marketing? 
Enligt Grönroos (2008) formas word of mouth´s utfall utifrån erfarenheter som kunden fått 
ifrån företaget. På senare tid har WOM blivit en specifik marknadsföringsteknik från 
företagen som kallas Buzz Marknadsföring (Roshan D, et al., 2007 ) . Buzz marknadsföring är 
ett företags försök till en kontrollerad form av word of mouth. Vanligtvis erbjuder företag 
tillfredställande produkter och tjänster till konsumenter, och på så sätt genereras word of 
mouth. Med Buzz marknadsföring finns det en genomtänkt strategi från företagen att skapa 
extra mycket word of mouth, en såkallad ”buzz”. Det är en kommunikationsprocess som går 
ut på att sända ut ett övertygande och intressant budskap via buzz-agenter (avsändare) vidare 
till buzz-targets (mottagare) i form av word of mouth Att använda sig av word of mouth som 
en teknik för marknadsföring har visat sig framgångsrikt. I U.S.A. använder 82 % av de 
snabbast växande företagen dessa tekniker. (Roshan D, et al., 152-153 ). 

3.8.2 Hur fungerar buzz marketing? 
För att starta en ”buzz” använder sig företag vanligtvis av buzz-agents för att hjälpa till i 
processen. Personer de antingen anställt eller på annat sätt anlitat för att sprida ryktet om en 
produkt eller tjänst. Exempel på hur företag skapar buzz-agents utan att anställa dem är gratis 
”prova på kuponger” som delas ut till utvalda personer. De nyttjar på så sätt tjänsten och 
pratar om den bland sina vänner. De personer som väljs är ofta utåtriktade med en stor 
bekantskapskrets. (Roshan D, et al., 2007, s. 151-154 ) 
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Summering 

För att uppfylla studiens syfte kommer vi utgå ifrån denna teoretiska referensram. Vi har 
presenterat teorier rörande tjänster och dess marknadsföringskomplexitet, 
varumärkesuppbyggnad, differentiering och word of mouth. Hur vi har gått tillväga rent 
praktiskt för att genomföra studien kommer vi nu att presentera i kapitlet praktisk metod. 
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt. Syftet är att ge läsaren en 

förståelse för hur vi genomfört studiens olika steg. Vi inleder med att beskriva hur vi insamlat 

sekundärkällor och ger även kritik till dessa. Vi redogör sedan för vår val av metod och 

studiens urval. Fortsättningsvis redogör vi för hur enkäten är utformad och hur vi har 

bearbetat den data vi samlat in. Vi beskriver även våra etiska utgångspunkter i studien. Vi 

avslutar med att redogöra för sanningskriterierna validitet och reliabilitet. 

4.1 Insamling av sekundärkällor 
När en forskare genomför en undersökning för en studie kallas det primär data. För att 
komplettera studien kan forskare även använda sig av sekundära källor, som är hämtade från 
exempelvis vetenskapliga artiklar eller kurslitteratur (Malhotra, 1996, s. 98). Vi kommer 
nedan att beskriva vårt förfarande vid insamlingen av vår studies sekundära källor. 

De sekundära källorna har skapat vår teoretiska referensram och ska ligga till grund för vår 
analys av vad som påverkat studiens urval i deras val av gymnasieskola. Eftersom vi tidigare 
studerat marknadsföring och service management blev tidigare kurslitteratur aktuell för oss. 
Vi har använt oss av Kotler och Keller (2006) och Grönroos (2008) för de grundläggande 
teorierna kring tjänstemarknadsföring, word-of-mouth, varumärkesuppbyggnad och 
differentiering.  

För att erhålla kunskap om Buzz marknadsföring och har vi använt oss av vetenskapliga 
artiklar. Vi har gjort vår sökning på Universitetsbibliotekets sökmotorer och mer specifikt 
databasen Emerald Fulltext. Där har vi använt sökorden Buzz marketing och en intressant 
artikel skriven av Roshan D. et al., (2007). 

För att tillgodogöra oss kunskap om ämnet har vi även läst tidigare studier rörande 
gymnasievalet. Vi har dels använt oss från skrivelser från Skolverket (2006) och Svenskt 
Näringsliv (2004). Dessa har vi funnit genom att använda sökmotorn på respektive 
organisations hemsida. Där har vi använt sökordet gymnasieval. Vi har även använt oss av en 
kandidatuppsats skriven av Björn Larsson (2007) rörande vad som påverkar elever i deras 
gymnasieval. Den fann vi genom att använda sökmotorn på sidan www.uppsatser.se, även här 
sökordet gymnasieval.   

Vidare har vi även använt oss av två artiklar i Dagens Nyheter där aktuella siffror från 
Gymnasievalet publicerats. Dessa innefatts inte i vår teoretiska referensram men har använts 
för att ge oss information om elevmarknaden i Stockholm.  

Vi har även använt oss av metodböcker för vetenskaplig forskning. Vi har medvetet valt att 
använda oss av fler än en metodbok för att på så sätt inte bli påverkad av en enskild författares 
synsätt. Vi har dels använt böcker vi funnit genom att söka i Universitetsbibliotekets databas 
med sökorden vetenskaplig metod och Företagsekonomisk forskning. Men även här nyttjat 
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tidigare kurslitteratur som vi haft till förfogande. De böcker som ligger till grund för vår 
metod är Tebelius och Patel (1987), Malhotra (1996), Ejvegård (1996), Johansson-Lindfors 
(1993) och givetvis Bryman och Bell, E. (2005). 

4.1.1 Kritik till sekundärkällor 
Vi har använt våra ”kritiska glasögon” när vi arbetat med insamlingen av sekundära källor till 
studien. Det är viktigt för oss att alltid ifrågasätta det teorier vi läser och annan kunskap vi 
inhämtar. Vi anser att det leder till ett mer rättvisade resultat i studien, eftersom vi till stordel 
grundar den på sekundärkällor. 

Vi har använt oss av huvudsakligen två författare vid utformandet av vår teoretiska 
referensram. Dessa är Grönroos (2008) och Kotler och Keller (2005). Vi ser dem som 
vedertagna forskare och deras teorier har refererats ofantligt många gånger. Självklart skulle 
den teoretiska referensramen bli mer nyanserad med fler författares påståenden. Vi anser oss 
dock referensramen tillfredställande och tillräcklig för vår studie. 

Studierna gjorda av Skolverket (2006) och Svenskt Näringsliv (2004) hade som huvudsakliga 
syfte att undersöka vad som påverkar val av utbildning. Eftersom vi i vår studie utgår ifrån att 
de valt program och fokus ligger på valet av skola har vi varit kritiska till deras resultat. Vi 
anser oss dock att de är användbara i viss mån.  

Kandidatuppsatsen av Björn Larsson (2007) ställer vi oss också kritiska till. Vi anser att 
resultaten från en kandidatuppsats alltid bör hanteras försiktigt. Vi är medvetna om de små 
generaliseringsmöjligheter en sådan uppsats har, även om urvalet är elever i Stockholm.  

4.2 Val av metod 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 40) finns det två huvudsakliga metodinriktningar eller 
forskningsstrategier inom den företagsekonomiska forskningen.  Dessa är kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Båda har för- och nackdelar, men den gemensamma nämnaren är att de 
båda ska leda forskaren till ett svar på frågeställningen och uppfylla studiens syfte. En 
kvantitativ metod karakteriseras av ett deduktivt synsätt där fokus ligger på prövning av 
teorier samt en objektiv bild av verkligheten. 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i vår studie. Vi kommer använda oss av ett 
deduktivt angreppsätt med strukturerade enkäter för insamling av data,  som vi senare jämför 
och analyserar med vår teoretiska referensram. Vi strävar även efter att vara så objektiva som 
möjligt. Utifrån dessa kriterier anser vi att vår studie är kvantitativ.  

Anledningen till att vi inte valt att använda oss av en kvalitativ metod är att vi strävar efter att 
få en mer övergripande bild av niondeklassares preferenser vid val av gymnasieskola. Vi 
anser att vi inte få den bredd på studien genom exempelvis den kvalitativa metoden 
djupintervjuer.  
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Enligt Bryman och Bell (2005, s. 40) så antar forskare ofta den ontologiska inriktningen 
objektivism vid ett kvantitativ metodval. Vi har därmed valt att gå motsatt riktning än vad 
Bryman och Bell (2005) förespråkar i och med valet av konstruktionism som ontologisk 
inriktning. Vi anser det dock vara motiverat med den riktningen eftersom en del av vår studie 
undersöker hur elever påverkas av sin sociala omgivning.  

4.3 Urval 
Enligt statistik från Kommunförbundet Stockholms Län (sökande, 2009) fanns det 27 629 
sökande till gymnasieskolor i Stockholms Län 2009. Vår studie syftar till att undersöka vad 
som påverkar niondeklassare i Stockolmsregionen, och dessa sökande elever utgör därmed 
vår population. Det stora antalet personer gör att det är omöjligt för oss att genomföra studien 
på samtliga inom populationen och vi måste göra ett urval.   

Det finns två olika tillvägagångssätt när ett urval genomförs och dessa är sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval.  I ett sannolikhetsurval har alla enheter i populationen möjlighet 
att komma med i studien i urvalet, till skillnad från icke-sannolikhetsurval där det inte utförs 
ett slumpmässigt urval. Den negativa aspekten av ett icke-sannolikhetsurval är möjligheten till 
att urvalet blir skevt. (Bryman, Bell, 2003, s.111). Inom ett icke-sannolikhetsurval finns det 
olika metoder för att göra urvalet av respondenter, och vi har valt ett Snöbollsurval. 
Urvalsprocessen utgår ifrån att forskaren till en början tar kontakt med personer som är 
relevanta för undersökningen som i sin tur förmedlar kontakten till respondenterna. (Bryman, 
Bell, 2003, s.126). 

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval i form av ett snöbollsurval. Vi är 
medvetna om att möjligheterna att generalisera studiens resultat till hela populationen är 
begränsade med denna typ av urval. På grund av våra tidsmässiga och ekonomiska 
begränsningar anser vi dock att urvalet är motiverat.  

För att begränsa antalet respondenter i vårt urval har vi undersökt vilka kranskommuner till 
Stockholm Stad som har flest antal sökande elever till fristående skolor.  Eftersom alla elever 
har ett kommunalt alternativ kan vi anta att de som sökt en fristående skola har gjort ett aktivt 
val, och därmet blivit utsatt för den rådande konkurrensen. Genom att undesöka de som har 
blivit utsatta för konkurrens i högre utsträckning gör vår studie mer rättvisande.  

För att ytterligare begränsa oss kommer urvalet att endast bestå av de som har sökt ett 
samhällsvetenskapligt- eller naturvetenskapligtprogram. Detta dels för att göra populationen 
mindre, men även eftersom vi båda har bakgrund av studier i dessa ämnesområden, vilket gör 
det mer intressant för oss som forskare. Enligt Kommunförbundet Stockholms Län (2009) så 
finns det fyra kommuner som har en andel av 40 procent eller fler som söker till fristående 
skolor. Dessa är Solna, Ekerö, Sundbyberg och Danderyd. Vidare är det intressant att utföra 
undersökningen i en kommun där flertalet söker sig in till Stockholms Stad. Detta pågrund av 
att konkurrensen bland fristående skolor är högst i den kommunen. Vår studie utgår som sagt 
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ifrån att undersöka vilka faktorer och informationskanaler som påverkar niondeklassare i 
deras gymnasieval på en marknad där det råder konkurrens.  

 Av de tidigare fyra nämnda kommuner så söker majoriteten av eleverna in till Stockholm 
Stad, utom i Ekerö. I Danderyd så söker endast ett fåtal till Stockholm Stad, vi har därför valt 
att bortse från den kommunen (Kommunförbundet Stockholms Län, förstahandsval, 2009). 
Vårt val av kommuner att undersöka i Stockolms Län är därmed: 

- Solna (47,3 % söker fristående skolor, och huvudsakligen till Stockholm Stad) 
- Ekerö (44,1 % söker fristående skolor, och huvudsakligen till Stockholm Stad) 
- Sundbyberg(47,3 % söker fristående skolor, och huvudsakligen till Stockholm Stad) 
- Stockholm Stad (34.4 % söker fristående skolor, och huvudsakligen till Stockholm 

Stad) 

Nästa steg var att välja ut skolor i de valda kommunerna, och där utgick vi ifrån en skola per 
kommun. Vi använde oss vidare av snöbollsurvalet när vi ringde till grundskolor i respektive 
kommun. Kontakten togs med rektor för varje skola där vi presenterade oss och förklarade 
vårt syfte samt bad om chansen att få dela ut vår enkät bland deras niondeklassare. 
Urvalsprocessen resulterade i att vi valde en fem grundskolor i våra fyra utvalda kommuner. 
Vi valde två i Solna på grund av att det var så få niondeklassare i en utav skolorna och med 
två blev antalet mer likvärdigt med övriga skolor.  För att bevara anonymiteten för 
respondenterna har vi valt att inte använda skolornas riktiga namn, utav vi namnger dem med 
en bokstavsbetäckning. För att inte Solnas grundskolor ska urskiljas och lättare identifieras så 
grupperas de två skolor som undersökningen gjorts på ihop till en. Fördelningen av 
respondenter ser således ut som följer: 

Kommun A: 39 Respondenter  
Kommun B: 37 Respondenter  
Kommun C: 28 Respondenter  
Kommun D: 47 Respondenter  

Sammanfattningsvis har 151 respondenter från nionde klass svarat på vår enkät. De kommer 
från de fyra kommunerna Stockholm Stad, Solna, Sundbyberg och Ekerö i Stockholms Län 
och har sökt antingen Samhällsvetenskaplig- eller Naturvetenskapliglinje på gymnasiet.  

4.4 Tillvägagångssätt 
När urvalet var klart, genomförde vi vår undersökning. Vi kommer nedan beskriva hur vi gick 
till väga rent praktiskt i vårt utfarande. 

Efter vi avtalat om en tid med respektive rektor gjorde vi personliga besök på varje skola. Vi 
anser att det var viktigt att vi gjorde besök på skolorna, eftersom de då hade avsatt lektionstid 
för att fylla i enkäten samt att vi fick chansen att presentera oss, förklara undersökningens 
syfte och klargöra enkätens upplägg. Vi kunde även svara på eventuella frågor från 
respondenterna. På en skola gjorde vi dock inte utdelningen av enkäterna själva, utan det 
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gjorde läraren i klassen. Vi fick senare hämta upp de ifyllda enkäterna. Vi anser inte att det 
bidrog till någon skevhet i svaren eftersom läraren hade fått instruktioner om vad som skulle 
sägas.  

Vi kommer ytterligare att förklara hur vi sammanställde enkäterna i avsnittet Databearbetning 
och förtydliga hur vi bevarade anonymiteten i avsnittet Etik. 

4.5 Utformning av enkät 
Genom vår enkät inhämtar vi vår primärdata som ska besvarar vår problemformulering och 
syftar till att uppnå vårt syfte. Utformningen av vår enkät är därmed mycket viktigt för 
studiens resultat. Frågorna är huvudsakligen baserade på de teorier vi presenterade i tidigare 
kapitel. Vi har även hämtat inspiration från de tidigare studier vi presenterat. Vår enkät är 
indelad i sex delar och vi kommer nedan att förklara avsikten med frågorna i varje del. 
Enkäten i sitt original utförande återfinns i Bilaga 1. 

Enkäten är en strukturerad enkät med huvudsakligen slutna frågor men även ett fåtal öppna 
frågor. Med öppna frågor kan respondenterna svara fritt, medans de måste svara efter givna 
alternativ i slutna frågor. Vid slutna frågor ökar jämförbarheten mellan frågor, vilken är 
anledningen till att vi mestadels använt oss av dem.  (Bryman, Bell, 2005, s. 176) 

I enkäten ställs respondenterna inför olika påståenden som de tar ställning till. Vi undersöker 
därmed respondenternas attityder, och enligt Ejvegård (1996, s. 55) besvaras attitydfrågor 
gärna på en skala. Attitydskalor ska ha ett udda antal svarsalternativ så att forskaren kan 
bortse ifrån mittensvaret, som ofta tyder på neutralitet i frågan. Vid en skala från 1-7 kan 
svaren 1-3 och 5-7 grupperas var för sig och på så sätt få frekvensen av antalet nöjda och 
missnöjda (i en fråga om exempelvis smaken på en glass). För att respondenten alltid ska ha 
ett alternativ att välja bör ett alternativ som ”vet ej” eller ”ingen åsikt” alltid inkluderas i 
svarsalternativen. Frågorna bör dock utformas så att respondenterna sannolikt har en åsikt och 
kännedom i frågan. (Ejvegård, 1996, s. 54-56) Vi ser nedan ett exempel på en utav frågorna 
på enkäten.  

”Du har säkert fått massor av information om olika gymnasieskolor under det senaste året. 

Hur har de nedanstående informationskällorna påverkat ditt val av gymnasieskola? 

1. Information från Gymnasiemässa 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 

�   Har jag inte upplevt eller deltagit i” 

Vi har använt oss av en sjugradig skala och har även ett alternativ för de som ”inte upplevt 
eller deltagit i ” en gymnasiemässa.  I övrigt har vi även tagit hänsyn till kapitlet ”Att ställa 
frågor” av Bryman och Bell (2005, s. 176-194) när vi utformat frågorna i enkäten. Exempelvis 
har vi undvikit långa frågor och ledande frågor 
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Vår målsättning med enkäten har varit att den ska vara så strukturerad och tydlig som möjligt. 
Den ska inte ta för lång tid att fylla i, samtidigt har vi velat få med så mycket information som 
möjligt för vår senare analys. För att lösa detta problem har vi valt att dela ut ett antal 
testenkäter. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 191) bör det göras en prövning av enkäten innan 
den slutgiltiga versionen. Vid en prövning visar det sig hur lång tid enkäten tar att fylla i och 
frågor som är svåra att förstå tydliggörs. 

Testenkäterna delades ut till fem personer i vår bekantskapskrets och det visade sig att den 
genomsnittliga tiden för att fylla i enkäten var cirka 7 minuter. För att få en niondeklassares 
synpunkt på enkäten fick även Westerlunds kusin som går nionde klass prova på enkäten. 
Efter kusinens synpunkter gjordes några omformuleringar och en fråga angående 
”blockläsning” togs bort helt och hållet.  

I den inledande delen av enkäten ställer vi endast grundläggande frågor om kön och vilken 
grundskola de går på. Vi har även en kontroll fråga där respondenten får fylla i vilken 
program de har sökt till. Ifall vi delat ut enkäten till en respondent som inte sökt 
naturvetenskaplig- eller samhällsvetenskapligtprogram, visar det sig här. 

Den andra delen syftar att undersöka vilka informationskanaler som påverkat våra 
respondenter i deras val av gymnasieskola. Valet av kanaler har vi baserat på vad vi har ansett 
vara kanaler som ofta används vi kommunikation från gymnasieskolor. Med dessa frågor vill 
vi pröva Grönroos (2008) och Kotler och Kellers (2006) teorier om vikten av personlig 
kontakt i marknadsföring av tjänster.   

Tidigare studier har visat att Internet som informationskanal inte är särskilt viktig (Skolverket, 
2006). Vi finner det dock intressant att undersöka detta ytterligare eftersom vi antar att deras 
unga ålder gör att de har en hög datorvana. Vidare anser vi att Internet är för stor kanal för att 
kategoriseras som en informationskanal, och vi har därför delat upp det i ett flertal kanaler 
föra att se ifall de påverkat respondenterna i deras val av gymnasieskola.  

Ett företags varumärke och dess image påverkas mycket av ryktet som sprids människor i 
mellan, enligt både Grönroos(2008) och Kotler och Keller (2006). Vi har i vår tredje del av 
enkäten valt att fråga hur personer i respondenters omgivning påverkat dem i deras val av 
gymnasieskola. Speciellt intressant är det för oss att undersöka hur elever från den valda 
skolans åsikter påverkat dem i deras val. Detta eftersom vi har valt att se dem som kunder hos 
gymnasieskolan och de blir därmed ambassadörer (Grönroos, 2006, s. 294) eller buzz-

avsändare (Roshan D, et al., 2007, s. 152-153) för företaget. Vi undersöker även ifall 
gymnasieskolans placering påverkar valet bland respondenterna.  

Efterföljande del av enkäten behandlade gymnasieskolan möjliggörande tjänster. Dessa frågor 
är viktigt för att en gymnasieskola ska kunna bedrivas, men vi finner det inressant att se hur 
dessa påverkar respondenterna i deras val av gymnasieskola. Vi kopplar även vissa frågor till 
det vänstra hörnet i Grönroos (2008, s. 72) marknadsföringstriangel, exempelvis ser vi lärare 
som personal.  
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Den avslutande delen i enkäten syftade till att studera vikten av värdehöjande tjänster. 
Frågorna är baserade på vad vi uppfattat som vanliga ”lockelser” som gymnasieskolor 
använder sig för att göra skolan till ett attraktivt val. Det är väldigt intressant att se ifall 
respondenterna ansåg dessa lockelser som viktigt i deras val av gymnasieskola. Slutligen ger 
vi respondenten möjligheten att med egna ord beskriva vad som var det viktigaste vid valet av 
gymnasieskola.  

Vi kommer nu förklara hur vi hanterat svaren från enkäterna. 

4.6 Bearbetning av data 
När alla enkäter samlats in har vi sammanställt dem i databearbetningsprogrammet Microsoft 

Office Excel. Vi har där slagit samman svaren från de fem olika skolorna vi besökt till en 
grupp.  Vi kallar fortsättningsvis de undersökta eleverna från de fem skolorna enhetligt för 
respondenterna.  

Vi har som bekant använt oss av slutna frågor i vår enkät där respondenten ges möjlighet att 
svara på en sjugradig skala eller välja alternativet att de ej deltagit eller upplevt i frågan. Vår 
bearbetning av frågorna har därför varit uppdelad i två steg. Först har vi sammanställt den 
andel som inte upplevt eller deltagit i frågan och fått ut en den grupp som faktiskt har blivit 
påverkad, eller inte blivit påverkad. Nästa steg var att sammanställa den gruppens svars och 
klargöra antalet som angett svarsalternativ 1, svarsalternativ 2… ända upp till svarsalternativ 
7. Vi har på så sätt fått de total antal svaren på varje svarsalternativ och på varje fråga.  

När vi sedan visste hur många som blivit påverkade och hur fördelningen såg ut på skalan har 
vi gjort om det till procent. Detta för att det ska vara tydligare och mer lättavläst för läsaren, 
men även för att få en jämförbarhet mellan frågorna. För att ytterligare tydligöra fördelningen 
för varje fråga har vi presenterat frågorna grafiskt i ett stapeldiagram. I ett stapeldiagram ser 
vi enkelt ifall respondenterna tenderar till att inte blivit påverkade alls eller blivit mycket 
påverkade.  

Som vi nämner i enkätkonstruktionen och i enlighet med vad Ejvegård (1996, s. 54-56) 
förespråkar kan svaren grupperas i tre kategorier. De som angett svarsalternativen 1-3 tolkar 
vi som att de inte blivit påverkade och de som angett svarsalternativen 5-7 har blivit 
påverkade av frågan. De som angett svarsalternativen 4, som är mitten på skalan, tolkar vi 
som neutrala och inte vet varken om de blivit påverkade eller inte blivit påverkade. I den 
löpande texten i empirin, analysen och slutsatserna kommer vi i vissa delar att prata om dessa 
tre kategorier.  Vi väljer dock att presentera diagrammen med samtliga svarsalternativ. Detta 
för att svarsalternativ som fått många svar och sticker ut ska vara synligt för läsaren.  

4.7 Bortfall  
Vid genomförande av en kvantitativ studie i form av strukturerade enkäter är finns det oftast 
ett bortfall. I vår studie har vi inte haft något externt bortfall på grund av vårt icke-
slumpmässiga urval. Vi har haft avsatt tid från lektioner, där eleverna blivit informerade i 
förväg om att de ska svara på en enkät. Ingen har valt att inte delta i vår undersökning. 
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Vi har dock, genom vår kontrollfråga, upplevt ett internt bortfall på 2 %.  Som vi nämnt 
tidigare inriktade sig vår studie endast till elever som studerar natur- eller 
samhällsvetenskapliginriktning. Vi hade därför en kontrollfråga i inledningen av enkäten där 
respondenten hade möjligheten att fylla i alternativet ”annat program”. Tre respondenter 
kryssade i denna fråga och vi har således bortsett från dessa enkäter. Vårt interna bortfall på 2 
% anser vi som fullt acceptabelt. 

Bortfall på specifika frågor har vi endast upplevt på de fåtalet öppna frågor i vår enkät. Vi är 
medvetna om att det krävs en större ansträngning från respondenten att svara på en öppen 
fråga jämfört med en sluten. Det är enligt oss den förklarande anledningen till dessa bortfall.  

4.8 Etik 
Eftersom våra respondenter är minderåriga anser vi det vara extra viktigt om att måna om 
respondentens integritet. Vi har utgått ifrån de etiska regler som Bryman och Bell (2005, s. 
557) talar för. Vi har behandlat svaren konfidentiellt för att bevara den enskilda respondentens 
anonymitet. Vi har även, som vi nämnt tidigare, inte avslöjat vilka specifika skolor som 
undersökts och vi har även grupperat dessa. Det här anser vi leder till att den enskilde 
respondentens svar inte går att urskilja.  

Vi har vidare var tydliga med att det är frivilligt att delta i undersökning och de kan avbryta 
ifall de önskas.  Vi har dock inte varit i kontakt med respondenternas föräldrar. Men vi anser 
det tillräckligt att ha fått enkäten godkänd av våra kontaktpersoner på respektive skola. De har 
ofta varit skolans rektor och i vissa fall biträtande rektor. Ytterligare en anledning till att vi 
varit noga med anonymiteten är för att respondenten ska känna sig trygg. Det leder till att de 
vågar svara sanningsenligt.  

4.9 Sanningskriterier 
En studie som syftar till att undersöka vad som påverkar niondeklassare i deras val av 
gymnasieskola kan genomföras på många olika sätt. Genom vårt metodval har vi alltid strävat 
efter att spegla verkligheten på ett så sannolikhetsenligt vis som möjligt. Det här kan mätas 
med hjälp av olika sanningskriterier. Vi har valt att använda oss av validitet och reliabilitet 
för att bedöma vår metod.  

Med hög validitet i en studie undersöks det som forskaren faktiskt avser att undersöka 
(Bryman och Bell, 2005, s. 95, Ejvegård, 1996, s. 70). I vårt fall handlar det om att frågorna 
mäter det vi har avsett att mäta, och inget annat. De frågor vi ställt till respondenterna i 
enkäterna tolkas subjektivt och på olika sätt. Detta kan innebär en risk att de tolkar en fråga på 
ett annat sätt än vad vi avsåg, och svaret blir således vilseledande. För att minimera den här 
risken har vi genomfört testenkäter med ett antal personer och sedan diskuterat varje fråga 
med dem. Vi har därför konstruerat enkäten i flera steg och anpassat den efter de 
kommentarer vi fått. Att vi genomfört dessa tester av enkäten i förväg anser vi leder till att 
studien får en god validitet. Vi har således undersökt vad som påverkar niondeklassare i deras 
val av gymnasieskola. 
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Reliabilitet anger pålitligheten och överensstämmelsen i en studie. Ett viktigt mått faktor när 
en undersöknings reliabilitet är stabilitet. Det handlar om att de resultat som visat sig bland 
vårt urval inte ska variera över tid. Studiens resultat ska alltså vara upprepbart, och ge ett 
liknande resultat om en forskare gör samma studie vid ett annat tillfälle. (Bryman och Bell, 
2005, s. 94). Vi anser att vi stärkt vår reliabilitet och stabilitet i studien genom att enkäten 
består huvudsakligen en slutna frågor, det lämnar lite utrymme för utsvävande svar för 
respondenterna. Att vi genomfört testenkäterna anser vi även lett till att chansen för egna 
tolkningar av frågorna minskats. En negativ faktor för vår reliabilitet är dock vårt icke-
slumpmässiga urval. Chansen finns alltid att studiens resultat skulle bli ett annat, om ett annat 
urval av respondenter gjorts.  

 

  



 

 

5 Empiri 
Vi kommer nu att redovisa resultatet från vår

är att läsaren på ett överskådligt sätt ska kunna ta del av våra resultat. Vi kommer 

inledningsvis att presentera allmän emirisk information om gymnasievalet För att sedan gå 

vidare och klargöra vår populations könsfördelning oc

kommer därefter att redovisa 

informationskanaler påverkat våra respondenter. Därefter redovisar vi resultaten för de 

sociala påverkningsfaktorerna. Avslutningsvis present

och värdehöjande tjänsternas påverkningsfaktor. 

 
Allmänt om enkätrespondenterna
Vi kommer nu inledande att presentera respondenterna och fördelningar mellan kön och 
gymnasieprogram.   
 
Kön- och programfördelning

        Diagram 5.1 - Könsfördelning

 
Vår studie omfattade totalt 151 respondenter där 76 personer var tjejer och 75 personer var 
killar. Vi anser därmed att vi fått en jämn könsfördelning bland våra respondenter. 
Respondenterna utgörs av ungdomar som har sökt ett natur
program på gymnasiet med avsikt att börja hösten 2009. Vi frågade aldrig våra respondenter 
om ålder då vi vet att en niondeklassare i regel befinner sig i ålderspannet mel
år. Att respondenterna har en relativ låg ålder är något som vi anser bra då det är de som 
faktiskt väljer gymnasieskola och ingen annan. Vi har valt att inte särskilja de båda könen åt 
och se på hur specifikt tjejerna respektive killarna sva
de båda könen då vår uppfattning är att de ska behandlas lika.
 
Respondenterna har i enlighet med våra urval valt studieförberedande gymnasieprogram. En 
övervägande del av respondenterna har valt att läsa ett sam
dock även stor del respondenter som valt att läsa ett naturvetenskapligt program. Till sist har 
vi även i en liten skala träffat respondenter som valt en helt annan inriktning. Dessa svar har 
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Vi kommer nu att redovisa resultatet från våra empiriska studier. Meningen med detta avsnitt 

är att läsaren på ett överskådligt sätt ska kunna ta del av våra resultat. Vi kommer 

presentera allmän emirisk information om gymnasievalet För att sedan gå 

vidare och klargöra vår populations könsfördelning och från vilka skolor de h

kommer därefter att redovisa hur informationskanaler samt internetbaserade 

informationskanaler påverkat våra respondenter. Därefter redovisar vi resultaten för de 

sociala påverkningsfaktorerna. Avslutningsvis presenterar vi resultaten för de möjliggörande 

och värdehöjande tjänsternas påverkningsfaktor.  

Allmänt om enkätrespondenterna 
Vi kommer nu inledande att presentera respondenterna och fördelningar mellan kön och 

g 

 
    Diagram 5.2 - Programfördelning

Vår studie omfattade totalt 151 respondenter där 76 personer var tjejer och 75 personer var 
killar. Vi anser därmed att vi fått en jämn könsfördelning bland våra respondenter. 
Respondenterna utgörs av ungdomar som har sökt ett natur- eller samhällsvetenskaplig 
program på gymnasiet med avsikt att börja hösten 2009. Vi frågade aldrig våra respondenter 
om ålder då vi vet att en niondeklassare i regel befinner sig i ålderspannet mel
år. Att respondenterna har en relativ låg ålder är något som vi anser bra då det är de som 
faktiskt väljer gymnasieskola och ingen annan. Vi har valt att inte särskilja de båda könen åt 
och se på hur specifikt tjejerna respektive killarna svarat. Detta därför att vi valt att jämställa 
de båda könen då vår uppfattning är att de ska behandlas lika. 

Respondenterna har i enlighet med våra urval valt studieförberedande gymnasieprogram. En 
övervägande del av respondenterna har valt att läsa ett samhällsvetenskapligtprogram. Vi har 
dock även stor del respondenter som valt att läsa ett naturvetenskapligt program. Till sist har 
vi även i en liten skala träffat respondenter som valt en helt annan inriktning. Dessa svar har 
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Vår studie omfattade totalt 151 respondenter där 76 personer var tjejer och 75 personer var 
killar. Vi anser därmed att vi fått en jämn könsfördelning bland våra respondenter. 

eller samhällsvetenskaplig 
program på gymnasiet med avsikt att börja hösten 2009. Vi frågade aldrig våra respondenter 
om ålder då vi vet att en niondeklassare i regel befinner sig i ålderspannet mellan 15 och 16 
år. Att respondenterna har en relativ låg ålder är något som vi anser bra då det är de som 
faktiskt väljer gymnasieskola och ingen annan. Vi har valt att inte särskilja de båda könen åt 
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vi även i en liten skala träffat respondenter som valt en helt annan inriktning. Dessa svar har 
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vi tagit bort och vi ser dem som ett internt bortfall och kommer därmed inte att redovisa dessa 
svar.  Totalt antal svarande är då 148 respondenter.
 

Diagram 5.3 - Kommunfördelning  

5.2 Påverkan från olika informationskällor
 

Efter de inledande frågorna i den första delen i enkäten, syftade del två till att undersöka hur 
olika informationskanaler påverkar respondenternas val av gymnasieskola. De sju kanaler vi 
undersökt är information från 
(exempelvis broschyer), TV-reklam, radioreklam

det som hade deltagit eller upplevt någon information från informationskanalerna v
nedanstående diagram 5.4. 

                                  Diagram 5.4 - 
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om ett internt bortfall och kommer därmed inte att redovisa dessa 
svar.  Totalt antal svarande är då 148 respondenter. 

Respondenterna är jämt fördelade mellan de 
kommuner som vi valde att undersöka. Vilket 
innebär att inte någon kommun finns varken under
eller överrepresenterad i studien. Detta då vi anser 
att demografiska aspekter kan ha påverkat utfallet 
av studien. Vi ville därmed göra en så jämn 
fördelning som möjligt mellan de fyra 
kommunerna för att få ett så objektivt resultat som 
möjligt. Dock har fördelningen skett numerärt och 
inte procentuellt vilket kan ge en skev fördelning 
då de som kommer från minde befolkade 
kommuner har haft en större chans att få delta i 
studien.  
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Diagrammet visar att det är en tydlig gruppering av informationskanaler som respondenterna 
upplevt eller deltagit i och inte 

telefonförsäljning har majoriteten, med 57 %, uppgett att de inte upplevt någon information 
från dessa kanaler. Tidningsannonser

information ifrån, där har endast 60 % uppgett att de upplevt information från 
tidningsannonser. Information från besök på 
öppet hus har en klar majoritet deltagit eller upplevt, cirka 95 % för samtliga. 
 
Vi kommer nedan att redogöra hur informationskanalerna som respondenterna i hög 
utsträckning har upplevt eller deltagit i. Hur de har påverkat dem i deras val av 
gymnasieskola. Vi finner det intressant att presentera de informationskanaler som många 
upplevt eller deltagit i specifikt. Detta eftersom en kanal som många haft kontakt med kan 
vara en värdefull marknadsföringskanal, ifall det visar sig att den har påverkat respondenterna 
mycket i deras val av gymnasieskola. Det betyder att vi inte kommer att red
radioreklam, telefonförsäljning 

information från dessa kanaler inte blivit påverkade av den.
 

Diagram 5.5 – Information via gymnasiemäs

 
Av informationskanalerna information från gymnasiemässa 

kunde vi tidigare konstatera att cirka 95 % av respondenterna hade upplevt eller deltagit i den 
typen av information. Vi kan dock se i diagram
dessa kanaler i särskilt hög utsträckning. Ifall vi summerar andelen som angett 
svarsalternativen 1, 2 och 3, alltså de som inte blivit eller i liten utsträckning blivit påverkade, 
för informationskanalerna kan 
59 % av respondenterna har angett svarsalternativen 1, 2 eller 3 på frågan rörande 
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Diagrammet visar att det är en tydlig gruppering av informationskanaler som respondenterna 
inte upplevt eller deltagit i. För TV-reklam

har majoriteten, med 57 %, uppgett att de inte upplevt någon information 
Tidningsannonser är också en kanal som en stor andel inte upplevt någon 

information ifrån, där har endast 60 % uppgett att de upplevt information från 
onser. Information från besök på gymnasiemässa, trycktmaterial

har en klar majoritet deltagit eller upplevt, cirka 95 % för samtliga. 

Vi kommer nedan att redogöra hur informationskanalerna som respondenterna i hög 
utsträckning har upplevt eller deltagit i. Hur de har påverkat dem i deras val av 
gymnasieskola. Vi finner det intressant att presentera de informationskanaler som många 

t eller deltagit i specifikt. Detta eftersom en kanal som många haft kontakt med kan 
vara en värdefull marknadsföringskanal, ifall det visar sig att den har påverkat respondenterna 
mycket i deras val av gymnasieskola. Det betyder att vi inte kommer att red
radioreklam, telefonförsäljning och tidningsannonser. Det vi kan säga är att de som upplevt 
information från dessa kanaler inte blivit påverkade av den. 

    
nformation via gymnasiemässa               Diagram 5.6 – Information i tryckmaterial

nformation från gymnasiemässa och information i tryckt material 

kunde vi tidigare konstatera att cirka 95 % av respondenterna hade upplevt eller deltagit i den 
typen av information. Vi kan dock se i diagrammen ovan att de inte har blivit påverkade av 
dessa kanaler i särskilt hög utsträckning. Ifall vi summerar andelen som angett 
svarsalternativen 1, 2 och 3, alltså de som inte blivit eller i liten utsträckning blivit påverkade, 
för informationskanalerna kan vi se att majoriteten av svaren är på den sidan av diagrammet. 
59 % av respondenterna har angett svarsalternativen 1, 2 eller 3 på frågan rörande 
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Diagrammet visar att det är en tydlig gruppering av informationskanaler som respondenterna 
reklam, radioreklam och 

har majoriteten, med 57 %, uppgett att de inte upplevt någon information 
är också en kanal som en stor andel inte upplevt någon 

information ifrån, där har endast 60 % uppgett att de upplevt information från 
trycktmaterial och besök på 

har en klar majoritet deltagit eller upplevt, cirka 95 % för samtliga.  

Vi kommer nedan att redogöra hur informationskanalerna som respondenterna i hög 
utsträckning har upplevt eller deltagit i. Hur de har påverkat dem i deras val av 
gymnasieskola. Vi finner det intressant att presentera de informationskanaler som många 

t eller deltagit i specifikt. Detta eftersom en kanal som många haft kontakt med kan 
vara en värdefull marknadsföringskanal, ifall det visar sig att den har påverkat respondenterna 
mycket i deras val av gymnasieskola. Det betyder att vi inte kommer att redovisa tv-reklam, 

Det vi kan säga är att de som upplevt 
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från gymnasiemässa, och 55 % har svarat på samma sätt på frågan rörande 
material. Vi ser således att denna har haft en låg påverkningsfaktor. 
 

Information från öppet hus hade också en stark majoritet upplevt. I motsats till information 
från gymnasiemässa och tryckmaterial

hög utsträckning påverkade av informationen från öppet hus
informationskanal anser vi är ett vanligt förekommande inslag som gymnasieskolor använder 
i sin profilering och det är därför vi angett den som en informations
seriös ståndpunkt att likna öppet hus vid ett attribut i likhet med exempelvis 
luncher. Nedan illustreras ett diagram över hur svarsalternativen har fördelat sig. Som enskilt 
svarsalternativ har flest angett 4 m
har ingen klar uppfattning om de har blivit påverkade eller inte. En majoritet med 53 % har 
angett svarsalternativen 5, 6 eller 7, vilket påvisar att informationen via öppet hus har stor 
påverkan på respondenternas val av gymnasieskola.
 

                          Diagram 5.7 – Information från öppet hus

 
Sammanfattningsvis visade respondenternas svar att en majoritet inte hade upplevt 
information från TV-reklam, radioreklam 

upplevt någon information i från tidningsannonser

eller upplevt var information från gymnasiemässa, öppet hus

Gymnasiemässa och tryckmaterial visade sig dock inte påverka respondenternas val av 
gymnasieskola i särskilt högutsträckning. Öppet hus vad den informationskanal som visade 
sig vara den som påverkade respondenterna mest. 
 

5.3 Information via internet och
Vi anser att internet är för stort för att klassas som en samlad informationskanal och vi valde 
därmed att dela upp Internets informationskanaler. Vi delade upp dessa i; 
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, och 55 % har svarat på samma sätt på frågan rörande 
Vi ser således att denna har haft en låg påverkningsfaktor.   

hade också en stark majoritet upplevt. I motsats till information 
tryckmaterial, visar det sig respondenterna har blivit mycket eller i 

hög utsträckning påverkade av informationen från öppet hus. 
informationskanal anser vi är ett vanligt förekommande inslag som gymnasieskolor använder 
i sin profilering och det är därför vi angett den som en informationskanal. Det är heller ingen 
seriös ståndpunkt att likna öppet hus vid ett attribut i likhet med exempelvis 

. Nedan illustreras ett diagram över hur svarsalternativen har fördelat sig. Som enskilt 
svarsalternativ har flest angett 4 med 22 % vilket vi tolkar som att de är neutral i frågan, de 
har ingen klar uppfattning om de har blivit påverkade eller inte. En majoritet med 53 % har 
angett svarsalternativen 5, 6 eller 7, vilket påvisar att informationen via öppet hus har stor 

på respondenternas val av gymnasieskola.  

nformation från öppet hus 

Sammanfattningsvis visade respondenternas svar att en majoritet inte hade upplevt 
reklam, radioreklam eller telefonförsäljning, samt att väldigt få hade 

från tidningsannonser. De kanaler som de flesta hade deltagit i 
information från gymnasiemässa, öppet hus och 

Gymnasiemässa och tryckmaterial visade sig dock inte påverka respondenternas val av 
gymnasieskola i särskilt högutsträckning. Öppet hus vad den informationskanal som visade 
sig vara den som påverkade respondenterna mest.  

5.3 Information via internet och dess påverkan i valet av gymnasieskola
Vi anser att internet är för stort för att klassas som en samlad informationskanal och vi valde 
därmed att dela upp Internets informationskanaler. Vi delade upp dessa i; 

Information från Öppet Hus

 

 

, och 55 % har svarat på samma sätt på frågan rörande information i tryck 

hade också en stark majoritet upplevt. I motsats till information 
blivit mycket eller i 

 Öppet hus som 
informationskanal anser vi är ett vanligt förekommande inslag som gymnasieskolor använder 

kanal. Det är heller ingen 
seriös ståndpunkt att likna öppet hus vid ett attribut i likhet med exempelvis servering av goda 

. Nedan illustreras ett diagram över hur svarsalternativen har fördelat sig. Som enskilt 
ed 22 % vilket vi tolkar som att de är neutral i frågan, de 

har ingen klar uppfattning om de har blivit påverkade eller inte. En majoritet med 53 % har 
angett svarsalternativen 5, 6 eller 7, vilket påvisar att informationen via öppet hus har stor 

 

Sammanfattningsvis visade respondenternas svar att en majoritet inte hade upplevt 
, samt att väldigt få hade 

. De kanaler som de flesta hade deltagit i 
och tryckmaterial. 

Gymnasiemässa och tryckmaterial visade sig dock inte påverka respondenternas val av 
gymnasieskola i särskilt högutsträckning. Öppet hus vad den informationskanal som visade 

dess påverkan i valet av gymnasieskola 
Vi anser att internet är för stort för att klassas som en samlad informationskanal och vi valde 
därmed att dela upp Internets informationskanaler. Vi delade upp dessa i; information via 



 

 

communities, information via e

gymnasieskolans hemsida, information via gymnasieguider

avslutade även med att fråga respondenterna vilken community de anser som bäst. Vi kommer 
att redovisa enbart de som upplevt information angående gymnasievalet via internet. Nedan i 
diagrammet information via internet

De som svarat är de som upplevt information via de olika kanalerna och påverkats mycket 
eller inte alls. Dessa finns redovisade i de blå staplarna och de som inte upplevt information 
via en viss kanal finns redovisade i de röda staplarna.   

Diagram 5.8 – Information via internet

 
Som vi ser i diagrammet ovan har en övervägande majoritet bland re
information från vald gymnasieskolas hemsida och även via gymnasieguider. Där ett flertal av 
respondenterna inte upplevt information ser vi informationskanalerna e
hemsida. Vi har ingen informationskanal som alla 
upplevt. Vi kommer nu att redogöra varje informationskanals påverkan bland de som upplevt 
de olika informationskanalerna via internet.
utgörs av efterföljande procent.
Information via gymnasieguider 85 %, information via communities 58 %, information vi e
post 53 % och slutligen information från grundskolans hemsida 50 %.
 
Den informationskanal som de flesta av våra respo
tillgodogjorts via den valda gymnasieskolans hemsida. Både de att respondenterna upplevt 
informationen därifrån och att de övervägande har påverkats. Vi ser att 50 % av 
respondenterna har valt något av alternativen 5, 6 o
informationen i sitt val av gymnasieskola. Diagrammet visar även att 18 % av respondenterna 
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communities, information via elevens grundskolas hemsida, information vi den valda 

gymnasieskolans hemsida, information via gymnasieguider och information vi e

avslutade även med att fråga respondenterna vilken community de anser som bäst. Vi kommer 
upplevt information angående gymnasievalet via internet. Nedan i 

information via internet redovisar vi de som svarat och inte svarat på varje fråga. 
De som svarat är de som upplevt information via de olika kanalerna och påverkats mycket 

te alls. Dessa finns redovisade i de blå staplarna och de som inte upplevt information 
via en viss kanal finns redovisade i de röda staplarna.    

nformation via internet.  

Som vi ser i diagrammet ovan har en övervägande majoritet bland respondenterna upplevt 
information från vald gymnasieskolas hemsida och även via gymnasieguider. Där ett flertal av 
respondenterna inte upplevt information ser vi informationskanalerna e-post och grundskolans 
hemsida. Vi har ingen informationskanal som alla respondenter har upplevt respektive inte 
upplevt. Vi kommer nu att redogöra varje informationskanals påverkan bland de som upplevt 
de olika informationskanalerna via internet. De som upplevt information via följande kanaler 
utgörs av efterföljande procent. Information vi vald gymnasieskolas hemsida 93 %, 
Information via gymnasieguider 85 %, information via communities 58 %, information vi e
post 53 % och slutligen information från grundskolans hemsida 50 %. 

Den informationskanal som de flesta av våra respondenter upplevt är information som 
tillgodogjorts via den valda gymnasieskolans hemsida. Både de att respondenterna upplevt 
informationen därifrån och att de övervägande har påverkats. Vi ser att 50 % av 
respondenterna har valt något av alternativen 5, 6 och 7 och därmed påverkats mycket av den 
informationen i sitt val av gymnasieskola. Diagrammet visar även att 18 % av respondenterna 
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levens grundskolas hemsida, information vi den valda 

information vi e-post. Vi 
avslutade även med att fråga respondenterna vilken community de anser som bäst. Vi kommer 

upplevt information angående gymnasievalet via internet. Nedan i 
redovisar vi de som svarat och inte svarat på varje fråga. 

De som svarat är de som upplevt information via de olika kanalerna och påverkats mycket 
te alls. Dessa finns redovisade i de blå staplarna och de som inte upplevt information 
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information från vald gymnasieskolas hemsida och även via gymnasieguider. Där ett flertal av 
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respondenter har upplevt respektive inte 

upplevt. Vi kommer nu att redogöra varje informationskanals påverkan bland de som upplevt 
De som upplevt information via följande kanaler 

Information vi vald gymnasieskolas hemsida 93 %, 
Information via gymnasieguider 85 %, information via communities 58 %, information vi e-

ndenter upplevt är information som 
tillgodogjorts via den valda gymnasieskolans hemsida. Både de att respondenterna upplevt 
informationen därifrån och att de övervägande har påverkats. Vi ser att 50 % av 

ch 7 och därmed påverkats mycket av den 
informationen i sitt val av gymnasieskola. Diagrammet visar även att 18 % av respondenterna 

Ej upplevt/deltagit i



 

 

valt svarsalternativ 4 och då upplevt informationen men varken påverkats mycket eller lite i 
sitt val av gymnasieskola av de
av informationskanalen och därmed valt något av alternativen 1, 2 och 3. 

Diagram 5.9 – Information via gymnasieskolans hemsida   Diagram 5.10 

 
Gymnasieguider är oberoende webbsidor som tillhandhåller information om både 
gymnasieskolor och program. Detta för att kunna jämföra olika gymnasieskolor och program 
sinsemellan och därmed underlätta gymnasievalet. Vi har i vår studie sett att många av 
respondenterna upplevt information via gymnasieguider

varierande skala. Vi ser en relativt jämn fördelning över alla svarsalternativen, men en 
övervägande majoritet bland de som inte har påverkats av den informationen. De som i
påverkats eller påverkats i liten skala har valt alternativen 1, 2 och 3 och dess utgör 49 %. De 
som valt alternativ 4 är neutrala och varken påverkats mycket eller lite utgör 19 %. Vi ser 
även att de som påverkats och valt svarsalternativen 5, 6 o
att nästan två tredjedelar av respondenterna inte har påverkats av 
gymnasieguider.    

 

De internet informationskanaler som påverkat minst och de som respondenterna upplevt i 
minst utsträckning är informa

båda dessa informationskanaler ser vi en markant tendens att den informationen inte påverkat 
valet av gymnasieskola över huvudtaget. Andelen respondenter som inte har påverkats av 
information via e-post och valt svarsalternativet 1 utgör 56 %. Vidare ser vi att de som valt 
alternativen 2 och 3 utgör 31 %. Tillsammans utgör dessa tre svarsalternativ totalt 87 %. Vi 
får därmed en väldigt låg påverkansfaktor av information via e
påverkats och valt svarsalternativ 6 utgörs av endast 3 % och då har ingen valt alternativ 5 
eller 7.  
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valt svarsalternativ 4 och då upplevt informationen men varken påverkats mycket eller lite i 
sitt val av gymnasieskola av den. Till sist ser vi att 32 % av respondenterna inte har påverkats 
av informationskanalen och därmed valt något av alternativen 1, 2 och 3.  

   
nformation via gymnasieskolans hemsida   Diagram 5.10 – Information via gymnasieguider

Gymnasieguider är oberoende webbsidor som tillhandhåller information om både 
gymnasieskolor och program. Detta för att kunna jämföra olika gymnasieskolor och program 
sinsemellan och därmed underlätta gymnasievalet. Vi har i vår studie sett att många av 

information via gymnasieguider och dessutom påverkats av den i 
varierande skala. Vi ser en relativt jämn fördelning över alla svarsalternativen, men en 
övervägande majoritet bland de som inte har påverkats av den informationen. De som i
påverkats eller påverkats i liten skala har valt alternativen 1, 2 och 3 och dess utgör 49 %. De 
som valt alternativ 4 är neutrala och varken påverkats mycket eller lite utgör 19 %. Vi ser 
även att de som påverkats och valt svarsalternativen 5, 6 och 7 utgör 32 %. Vilket resulterar i 
att nästan två tredjedelar av respondenterna inte har påverkats av 

De internet informationskanaler som påverkat minst och de som respondenterna upplevt i 
information via e-post och information via grundskolans hemsida

båda dessa informationskanaler ser vi en markant tendens att den informationen inte påverkat 
valet av gymnasieskola över huvudtaget. Andelen respondenter som inte har påverkats av 

och valt svarsalternativet 1 utgör 56 %. Vidare ser vi att de som valt 
alternativen 2 och 3 utgör 31 %. Tillsammans utgör dessa tre svarsalternativ totalt 87 %. Vi 
får därmed en väldigt låg påverkansfaktor av information via e-post. De som faktiskt 
påverkats och valt svarsalternativ 6 utgörs av endast 3 % och då har ingen valt alternativ 5 
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valt svarsalternativ 4 och då upplevt informationen men varken påverkats mycket eller lite i 
n. Till sist ser vi att 32 % av respondenterna inte har påverkats 

 
nformation via gymnasieguider 

Gymnasieguider är oberoende webbsidor som tillhandhåller information om både 
gymnasieskolor och program. Detta för att kunna jämföra olika gymnasieskolor och program 
sinsemellan och därmed underlätta gymnasievalet. Vi har i vår studie sett att många av 

och dessutom påverkats av den i 
varierande skala. Vi ser en relativt jämn fördelning över alla svarsalternativen, men en 
övervägande majoritet bland de som inte har påverkats av den informationen. De som inte har 
påverkats eller påverkats i liten skala har valt alternativen 1, 2 och 3 och dess utgör 49 %. De 
som valt alternativ 4 är neutrala och varken påverkats mycket eller lite utgör 19 %. Vi ser 

ch 7 utgör 32 %. Vilket resulterar i 
att nästan två tredjedelar av respondenterna inte har påverkats av information via 

De internet informationskanaler som påverkat minst och de som respondenterna upplevt i 
information via grundskolans hemsida. I 

båda dessa informationskanaler ser vi en markant tendens att den informationen inte påverkat 
valet av gymnasieskola över huvudtaget. Andelen respondenter som inte har påverkats av 

och valt svarsalternativet 1 utgör 56 %. Vidare ser vi att de som valt 
alternativen 2 och 3 utgör 31 %. Tillsammans utgör dessa tre svarsalternativ totalt 87 %. Vi 

post. De som faktiskt har 
påverkats och valt svarsalternativ 6 utgörs av endast 3 % och då har ingen valt alternativ 5 
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Samma mönster visar sig i information via grundskolans hemsida. Även här ser vi en tydligt 
låg påverkansfaktor då 93 % har valt alternativen 1, 2, 3
och valt alternativ 1 utgör 62 % och övriga procent fördelat på de andra svarsalternativen. Vi 
får således även här en mycket låg påverkansfaktor då enbart övriga 7 % valt 
svarsalternativen 5 och 6 och påverkats av de
är att ingen respondent valt svarsalternativ 7.  

Diagram 5.11 – Information via e-post

 
Den sista informationskanalen via internet 
avser vi sociala mötesplatser på internet som facebook.com, lunarstorm.se och stallet.se. Här 
kan informationen uppenbara sig i både annonsering från gymnasieskolor och objektiva forum 
där användare diskuterar gymnasievalet. Vi ser här att påverkningsgraden är låg där en 
majoritet inte påverkats alls av information ifrån denna kanal. De som inte har påverkats alls 
och valt alternativ 1 utgörs av 47 %. Vidare kan vi utröna att 33 % påverkats lite och valt 
svarsalternativen 2 och 3. Därmed får vi en total på 80 % av de svar som placerar sig under 
svarsalternativ 4 vilket ger oss en låg påverkansfaktor. Övriga 20 % finns fördelade över de 
övriga svarsalternativen 4, 5, 6 och 7.
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Information via communities

Samma mönster visar sig i information via grundskolans hemsida. Även här ser vi en tydligt 
låg påverkansfaktor då 93 % har valt alternativen 1, 2, 3 och 4. De som inte har påverkats alls 
och valt alternativ 1 utgör 62 % och övriga procent fördelat på de andra svarsalternativen. Vi 
får således även här en mycket låg påverkansfaktor då enbart övriga 7 % valt 
svarsalternativen 5 och 6 och påverkats av den informationen. Ett ytterligare belägg på detta 
är att ingen respondent valt svarsalternativ 7.   

   
post                  Diagram 5.12 –Information via grundskolans hemsida

Den sista informationskanalen via internet är information via communities. Med communities 
avser vi sociala mötesplatser på internet som facebook.com, lunarstorm.se och stallet.se. Här 
kan informationen uppenbara sig i både annonsering från gymnasieskolor och objektiva forum 

r gymnasievalet. Vi ser här att påverkningsgraden är låg där en 
majoritet inte påverkats alls av information ifrån denna kanal. De som inte har påverkats alls 
och valt alternativ 1 utgörs av 47 %. Vidare kan vi utröna att 33 % påverkats lite och valt 

alternativen 2 och 3. Därmed får vi en total på 80 % av de svar som placerar sig under 
svarsalternativ 4 vilket ger oss en låg påverkansfaktor. Övriga 20 % finns fördelade över de 
övriga svarsalternativen 4, 5, 6 och 7. 
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Samma mönster visar sig i information via grundskolans hemsida. Även här ser vi en tydligt 
och 4. De som inte har påverkats alls 

och valt alternativ 1 utgör 62 % och övriga procent fördelat på de andra svarsalternativen. Vi 
får således även här en mycket låg påverkansfaktor då enbart övriga 7 % valt 

n informationen. Ett ytterligare belägg på detta 

 
nformation via grundskolans hemsida 

är information via communities. Med communities 
avser vi sociala mötesplatser på internet som facebook.com, lunarstorm.se och stallet.se. Här 
kan informationen uppenbara sig i både annonsering från gymnasieskolor och objektiva forum 

r gymnasievalet. Vi ser här att påverkningsgraden är låg där en 
majoritet inte påverkats alls av information ifrån denna kanal. De som inte har påverkats alls 
och valt alternativ 1 utgörs av 47 %. Vidare kan vi utröna att 33 % påverkats lite och valt 

alternativen 2 och 3. Därmed får vi en total på 80 % av de svar som placerar sig under 
svarsalternativ 4 vilket ger oss en låg påverkansfaktor. Övriga 20 % finns fördelade över de 

Inforation via 
grundskolans hemsida



 

 

 

5.5 Sociala påverkansfaktorer
Informationskanalerna vi undersökt och presenterat innan har i de flesta fallen varit 
välanvända marknadsföringskanaler, såsom tidningsannonser, TV
finns dock andra faktorer som påverkar när elever väljer gymnasieskola. Vi har där
utformat frågorna i enkäten till att undersöka hur respondenternas sociala omgivning har 
påverkat deras val av gymnasieskola. Vi har valt att inledningsvis undersöka ifall de har 
påverkats av gymnasieskolans 
sociala omgivning, har vi därför undersökt vad 
gymnasieskolan, föräldrar samt
respondenternas val av gymnasieskola. Var en gymnasieskolan är be
både en begränsning och en möjlighet för respondenterna. Vi presenterar även resultatet ifall 
läget har påverkat respondenterna i deras val av gymnasieskola. 

Respondenterna har genomgående på samtliga frågor valt att svara på ifall de
påverkade eller inte. Alla frågor har fler än 90 % av respondenterna en uppfattning i frågan, 
vilket innebär att det är en minoritet som inte upplevt någon påverkan från personer i sin 
sociala omgivning.  

                      Diagram 5.14 

Skolans rykte visade sig ha en stor påverkan på respondenternas val av gymnasieskola. Som 
diagrammet ovan visar ser vi en stor majoritet har svarat något av alternativen 5, 6 och 7 och 
utgör tillsammans 64 % av respondenterna. Andelen som ang
är 18 % och de som är neutrala och angett alternativ 4 är 18 %.  Att skolans rykte har 
betydelse i valet bland respondenterna visar diagrammet tydligt. Vi ska vidare titta på 
skillnader mellan vilka personer som berättat 
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5.5 Sociala påverkansfaktorer 
Informationskanalerna vi undersökt och presenterat innan har i de flesta fallen varit 
välanvända marknadsföringskanaler, såsom tidningsannonser, TV-reklam och webbsidor. Det 
finns dock andra faktorer som påverkar när elever väljer gymnasieskola. Vi har där
utformat frågorna i enkäten till att undersöka hur respondenternas sociala omgivning har 
påverkat deras val av gymnasieskola. Vi har valt att inledningsvis undersöka ifall de har 
påverkats av gymnasieskolans rykte. Eftersom ett rykte kan komma från fle
sociala omgivning, har vi därför undersökt vad kompisar, elever från den valda 

samt studievägledare berättat om skolan och hur det har påverkat 
respondenternas val av gymnasieskola. Var en gymnasieskolan är belägen kan också vara 
både en begränsning och en möjlighet för respondenterna. Vi presenterar även resultatet ifall 

har påverkat respondenterna i deras val av gymnasieskola.  

Respondenterna har genomgående på samtliga frågor valt att svara på ifall de
påverkade eller inte. Alla frågor har fler än 90 % av respondenterna en uppfattning i frågan, 
vilket innebär att det är en minoritet som inte upplevt någon påverkan från personer i sin 

 
Diagram 5.14 – Skolans rykte 

Skolans rykte visade sig ha en stor påverkan på respondenternas val av gymnasieskola. Som 
diagrammet ovan visar ser vi en stor majoritet har svarat något av alternativen 5, 6 och 7 och 
utgör tillsammans 64 % av respondenterna. Andelen som angett svarsalternativen 1, 2 eller 3 
är 18 % och de som är neutrala och angett alternativ 4 är 18 %.  Att skolans rykte har 
betydelse i valet bland respondenterna visar diagrammet tydligt. Vi ska vidare titta på 
skillnader mellan vilka personer som berättat om gymnasieskolan, alltså ”spridit ryktet”.

Skolans rykte

 

 

Informationskanalerna vi undersökt och presenterat innan har i de flesta fallen varit 
reklam och webbsidor. Det 

finns dock andra faktorer som påverkar när elever väljer gymnasieskola. Vi har därför 
utformat frågorna i enkäten till att undersöka hur respondenternas sociala omgivning har 
påverkat deras val av gymnasieskola. Vi har valt att inledningsvis undersöka ifall de har 

. Eftersom ett rykte kan komma från flera håll i en persons 
kompisar, elever från den valda 

berättat om skolan och hur det har påverkat 
lägen kan också vara 

både en begränsning och en möjlighet för respondenterna. Vi presenterar även resultatet ifall 

Respondenterna har genomgående på samtliga frågor valt att svara på ifall de har blivit 
påverkade eller inte. Alla frågor har fler än 90 % av respondenterna en uppfattning i frågan, 
vilket innebär att det är en minoritet som inte upplevt någon påverkan från personer i sin 

 

Skolans rykte visade sig ha en stor påverkan på respondenternas val av gymnasieskola. Som 
diagrammet ovan visar ser vi en stor majoritet har svarat något av alternativen 5, 6 och 7 och 

ett svarsalternativen 1, 2 eller 3 
är 18 % och de som är neutrala och angett alternativ 4 är 18 %.  Att skolans rykte har 
betydelse i valet bland respondenterna visar diagrammet tydligt. Vi ska vidare titta på 

om gymnasieskolan, alltså ”spridit ryktet”. 



 

 

Diagram 5.15 – Vad studievägledaren berättat                   Diagram 5.16 

Ovan ser vi hur respondenterna blivit påverkade av vad 
berättat för i deras val av gymnasieskola. Majoriteten med 63 % har angett svarsalternativen 
1,2 eller 3 på frågan huruvida de har blivit påverkade av vad studievägledaren har berättat. 
Frågan rörande vad föräldrar har berättat är mer jämt fördelad, men vi ser fortfarande en 
majoritet på svarsalternativen 1,2 och 3 med 57 %. Merparten har således inte blivit 
påverkade eller väldigt lite påverkade av både studievägledare och föräldrar. 
 

Diagram 5.17 – Vad kompisar berättat                

Ovan ser vi diagrammen för hur respondenterna har blivit påverkade av vad 
elever från den valda gymnasieskolan 
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Vad studievägledaren berättat                   Diagram 5.16 –Vad föräldrar berätta

Ovan ser vi hur respondenterna blivit påverkade av vad studievägledaren 

val av gymnasieskola. Majoriteten med 63 % har angett svarsalternativen 
1,2 eller 3 på frågan huruvida de har blivit påverkade av vad studievägledaren har berättat. 
Frågan rörande vad föräldrar har berättat är mer jämt fördelad, men vi ser fortfarande en 
majoritet på svarsalternativen 1,2 och 3 med 57 %. Merparten har således inte blivit 
påverkade eller väldigt lite påverkade av både studievägledare och föräldrar. 

   
Vad kompisar berättat                              Diagram 5.18 – Information via communities

Ovan ser vi diagrammen för hur respondenterna har blivit påverkade av vad 
elever från den valda gymnasieskolan berättat och påverkat deras val. Det enskilda 
svarsalternativet som fått flest svar på frågan rörande vad kompisar berättat är alternativ 4 
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val av gymnasieskola. Majoriteten med 63 % har angett svarsalternativen 
1,2 eller 3 på frågan huruvida de har blivit påverkade av vad studievägledaren har berättat. 
Frågan rörande vad föräldrar har berättat är mer jämt fördelad, men vi ser fortfarande en 
majoritet på svarsalternativen 1,2 och 3 med 57 %. Merparten har således inte blivit 
påverkade eller väldigt lite påverkade av både studievägledare och föräldrar.  
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som utgör 18 %.  Resterande respondenter är jämt fördelade mellan svarsalternativen 1, 2, 3 
och 4, 5, 6 med 41 % på respektive sida. Det finns således ingen majoritet som har blivit lite 
påverkade eller mycket påverkade. På 
respondenten valt berättat går det dock att urskilja ett mönster. Här har majoriteten med 46 % 
angett svarsalternativen 4, 5 eller 6. I likhet med tidigare fråga är svarsalternativ 4 det som 
enskilt fått flest andel röster med 25 %. Om vi grupperar svarsalternativen 1, 2 och 3 visar det 
sig att de sammanlagt fått 29 % av svaren. 
 

Diagram 5.19 

Att skolan ligger nära respondenternas hem visade sig inte påverka respondenterna i särskilt 
hög utsträckning. 47 % hade angett svarsalternativet 1, 2 eller 3 och inte blivit påverkade av 
läget på skolan. För alternativen 5, 6 och 7 har 36 % av respondente
svarsalternativet. 17 % är neutrala i frågan och angett svarsalternativ 4. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att respondenterna inte har en klar uppfattning om hur 
skolans status har påverkat deras val av gymnasieskola. Däremot har ryktet en 
och då huvudsakligen vad kompisar berättat men framförallt vad elever från den valda skolan 
har berättat. Vad föräldrar berättar visade sig inte påverka valet och studievägledare 
påverkade allra minst. 

5.6 Möjliggörande och värdehöjande påve
Vi undersökte hur möjliggörande tjänster påverkat respondenternas val av gymnasieskola. I 
enlighet med teorin måste gymnasieskolan erbjuda sådana faciliteter att tjänsten kan 
genomföras. Även det faktum att en möjliggörande tjänst kan fungera som en värdeh
tjänst och skapa konkurrensfördelar i enlighet med teorin. Vår avsikt är därmed att utröna 
vilka faktorer som är viktiga och påverkar vid valet av gymnasieskola. Det vi undersökte var 
följande; att gymnasieskolan har attraktiva lokaler, att gymnasie
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som utgör 18 %.  Resterande respondenter är jämt fördelade mellan svarsalternativen 1, 2, 3 
och 4, 5, 6 med 41 % på respektive sida. Det finns således ingen majoritet som har blivit lite 
påverkade eller mycket påverkade. På frågan om vad befintliga elever från den skola 
respondenten valt berättat går det dock att urskilja ett mönster. Här har majoriteten med 46 % 
angett svarsalternativen 4, 5 eller 6. I likhet med tidigare fråga är svarsalternativ 4 det som 

andel röster med 25 %. Om vi grupperar svarsalternativen 1, 2 och 3 visar det 
sig att de sammanlagt fått 29 % av svaren.  

 
Diagram 5.19 – Att skolan ligger nära hemmet 

Att skolan ligger nära respondenternas hem visade sig inte påverka respondenterna i särskilt 
hög utsträckning. 47 % hade angett svarsalternativet 1, 2 eller 3 och inte blivit påverkade av 
läget på skolan. För alternativen 5, 6 och 7 har 36 % av respondente
svarsalternativet. 17 % är neutrala i frågan och angett svarsalternativ 4.  

kan vi säga att respondenterna inte har en klar uppfattning om hur 
skolans status har påverkat deras val av gymnasieskola. Däremot har ryktet en 
och då huvudsakligen vad kompisar berättat men framförallt vad elever från den valda skolan 
har berättat. Vad föräldrar berättar visade sig inte påverka valet och studievägledare 
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genomföras. Även det faktum att en möjliggörande tjänst kan fungera som en värdeh
tjänst och skapa konkurrensfördelar i enlighet med teorin. Vår avsikt är därmed att utröna 
vilka faktorer som är viktiga och påverkar vid valet av gymnasieskola. Det vi undersökte var 

att gymnasieskolan har attraktiva lokaler, att gymnasieskolan serverar goda 

Att skolan ligger nära ditt 

 

 

som utgör 18 %.  Resterande respondenter är jämt fördelade mellan svarsalternativen 1, 2, 3 
och 4, 5, 6 med 41 % på respektive sida. Det finns således ingen majoritet som har blivit lite 

frågan om vad befintliga elever från den skola 
respondenten valt berättat går det dock att urskilja ett mönster. Här har majoriteten med 46 % 
angett svarsalternativen 4, 5 eller 6. I likhet med tidigare fråga är svarsalternativ 4 det som 

andel röster med 25 %. Om vi grupperar svarsalternativen 1, 2 och 3 visar det 

 

Att skolan ligger nära respondenternas hem visade sig inte påverka respondenterna i särskilt 
hög utsträckning. 47 % hade angett svarsalternativet 1, 2 eller 3 och inte blivit påverkade av 
läget på skolan. För alternativen 5, 6 och 7 har 36 % av respondenterna angett det 

kan vi säga att respondenterna inte har en klar uppfattning om hur 
skolans status har påverkat deras val av gymnasieskola. Däremot har ryktet en stor inverkan, 
och då huvudsakligen vad kompisar berättat men framförallt vad elever från den valda skolan 
har berättat. Vad föräldrar berättar visade sig inte påverka valet och studievägledare 

Vi undersökte hur möjliggörande tjänster påverkat respondenternas val av gymnasieskola. I 
enlighet med teorin måste gymnasieskolan erbjuda sådana faciliteter att tjänsten kan 
genomföras. Även det faktum att en möjliggörande tjänst kan fungera som en värdehöjande 
tjänst och skapa konkurrensfördelar i enlighet med teorin. Vår avsikt är därmed att utröna 
vilka faktorer som är viktiga och påverkar vid valet av gymnasieskola. Det vi undersökte var 

skolan serverar goda 



 

 

luncher, goda vidarestudiemöjligheter, goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning, 

att gymnasieskolan har bra lärare, att möjligheten att påverka i gymnasieskolan är hög, att 

gymnasieskolan har bra pedagogik och undervisnin

och att sammanhållningen bland eleverna är bra.

självklara för en bra gymnasieskola vi ville undersöka vad som är viktigast kontra minst 
viktigt.   

Diagram 5.20 – Attraktiva lokaler                                   

 
De första möjliggörande tjänster och dess påverkan som vi undersökte var att 
hade attraktiva lokaler och serverade goda luncher

undersökning haft en påverkansfaktor. Detta då endast 4 % av respondenterna valt 
svarsalternativen 1 och 2 och därmed inte påverkats eller i liten utsträckning. Vidare ser vi i 
diagrammet att de som valt svarsalternativ 3 utgör 12 %
attraktiva lokaler påverka lite eller inte alls. De som upplevt attraktiva lokaler och skapat sig 
en bild av hur lokalerna ser ut men varken påverkats mycket eller inte alls och valt alternativ 4 
utgör 19 %. Detta ger oss att 65 % av respondenterna valt något av svarsalternativen 5, 6 och 
7 och därmed påverkats eller påverkats mycket. En majoritet har alltså påverkats i sitt val av 
gymnasieskola på grund av att gymnasieskolan har attraktiva lokaler. 
 
Att gymnasieskolan erbjuder goda luncher

valet av gymnasieskola eller att det varit mycket viktigt. De som inte har påverkats eller 
påverkats lite och valt svarsalternativ 1,2 och 3 utgör 25 %. De som valt alternativ 4 utgör 
% och därmed varken påverkats mycket eller lite i sitt val. De som faktiskt har påverkats av 
att gymnasieskolan erbjuder goda luncher och valt svarsalternativ 5,6 och 7 utgör 50 %. Då 
har en majoritet på 25 % valt alternativ 7 och påverkats mycket.  
    
Möjligheten till vidarestudier har påverkat mer än möjligheten att få jobb efter avslutad 
gymnasieutbildning. Möjligheten att studera vidare ser vi har påverkat valet av gymnasieskola 
i stor utsträckning. De respondenter som påverkats av denna möjlighet 
6 och 7 utgör tillsammans 67 %. De som varken påverkats mycket eller inget alls och valt 
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luncher, goda vidarestudiemöjligheter, goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning, 

att gymnasieskolan har bra lärare, att möjligheten att påverka i gymnasieskolan är hög, att 

gymnasieskolan har bra pedagogik och undervisning, att gymnasieskolan har ett bra schema 

att sammanhållningen bland eleverna är bra. Vi anser att alla ovan nämnda egenskaper är 
självklara för en bra gymnasieskola vi ville undersöka vad som är viktigast kontra minst 

   
ttraktiva lokaler                                     Diagram 5.21 – Servering av goda luncher

De första möjliggörande tjänster och dess påverkan som vi undersökte var att 
serverade goda luncher. Attraktiva lokalers påverkan har enligt 

undersökning haft en påverkansfaktor. Detta då endast 4 % av respondenterna valt 
svarsalternativen 1 och 2 och därmed inte påverkats eller i liten utsträckning. Vidare ser vi i 
diagrammet att de som valt svarsalternativ 3 utgör 12 % och vi får då 16 % som anser att 
attraktiva lokaler påverka lite eller inte alls. De som upplevt attraktiva lokaler och skapat sig 
en bild av hur lokalerna ser ut men varken påverkats mycket eller inte alls och valt alternativ 4 

att 65 % av respondenterna valt något av svarsalternativen 5, 6 och 
7 och därmed påverkats eller påverkats mycket. En majoritet har alltså påverkats i sitt val av 
gymnasieskola på grund av att gymnasieskolan har attraktiva lokaler.  

goda luncher ter sig som antingen att de inte spelat någon roll i 
valet av gymnasieskola eller att det varit mycket viktigt. De som inte har påverkats eller 
påverkats lite och valt svarsalternativ 1,2 och 3 utgör 25 %. De som valt alternativ 4 utgör 
% och därmed varken påverkats mycket eller lite i sitt val. De som faktiskt har påverkats av 
att gymnasieskolan erbjuder goda luncher och valt svarsalternativ 5,6 och 7 utgör 50 %. Då 
har en majoritet på 25 % valt alternativ 7 och påverkats mycket.   

Möjligheten till vidarestudier har påverkat mer än möjligheten att få jobb efter avslutad 
gymnasieutbildning. Möjligheten att studera vidare ser vi har påverkat valet av gymnasieskola 
i stor utsträckning. De respondenter som påverkats av denna möjlighet och valt alternativen 5, 
6 och 7 utgör tillsammans 67 %. De som varken påverkats mycket eller inget alls och valt 
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luncher, goda vidarestudiemöjligheter, goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning, 

att gymnasieskolan har bra lärare, att möjligheten att påverka i gymnasieskolan är hög, att 

g, att gymnasieskolan har ett bra schema 

Vi anser att alla ovan nämnda egenskaper är 
självklara för en bra gymnasieskola vi ville undersöka vad som är viktigast kontra minst 

 
ervering av goda luncher 

De första möjliggörande tjänster och dess påverkan som vi undersökte var att gymnasieskolan 

ers påverkan har enligt 
undersökning haft en påverkansfaktor. Detta då endast 4 % av respondenterna valt 
svarsalternativen 1 och 2 och därmed inte påverkats eller i liten utsträckning. Vidare ser vi i 

och vi får då 16 % som anser att 
attraktiva lokaler påverka lite eller inte alls. De som upplevt attraktiva lokaler och skapat sig 
en bild av hur lokalerna ser ut men varken påverkats mycket eller inte alls och valt alternativ 4 

att 65 % av respondenterna valt något av svarsalternativen 5, 6 och 
7 och därmed påverkats eller påverkats mycket. En majoritet har alltså påverkats i sitt val av 

ter sig som antingen att de inte spelat någon roll i 
valet av gymnasieskola eller att det varit mycket viktigt. De som inte har påverkats eller 
påverkats lite och valt svarsalternativ 1,2 och 3 utgör 25 %. De som valt alternativ 4 utgör 24 
% och därmed varken påverkats mycket eller lite i sitt val. De som faktiskt har påverkats av 
att gymnasieskolan erbjuder goda luncher och valt svarsalternativ 5,6 och 7 utgör 50 %. Då 

Möjligheten till vidarestudier har påverkat mer än möjligheten att få jobb efter avslutad 
gymnasieutbildning. Möjligheten att studera vidare ser vi har påverkat valet av gymnasieskola 

och valt alternativen 5, 
6 och 7 utgör tillsammans 67 %. De som varken påverkats mycket eller inget alls och valt 
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svarsalternativ 4 utgör 19 %. Detta gör att endast 14 % påverkats lite eller inget alls i sitt val 
av gymnasieskola.  

Diagram 5.22 – servering av goda luncher

 
Möjligheten att få ett jobb efter avslutade gymnasiestudier har däremot ansets i större grad 
inte ha påverkat mycket i valet av gymnasieskola. Här ser vi en mer etablerad spr
svarsalternativen. Det mest markanta svarsalternativet är alternativ 4 som utgör 23 % och 
därmed påverkats varken inte alls eller mycket. De som inte påverkats alls eller lite och valt 
alternativen 1, 2 och 3 utgör tillsammans 28 %. De som påv
svarsalternativen 5,6 och 7 utgör 49 %. 
    
Bra lärare och bra pedagogik går hand i hand, då ett attribut för en bra lärare kan vara att 
denna är en god pedagog. Här har båda påverkningsfaktorerna visat sig ha påverkat valet av 
gymnasieskola i stor utsträckning. Vi ser en mer framträdande påverkan av bra lärare jämfört 
med bra pedagogik. De som ansett att bra lärare påverkat deras val av gymnasieskola och valt 
alternativen 5, 6 och 7 utgör 71 %. Då återstående 29 % svarat att de inte
eller lite och valt alternativen 1,2 3 och 4. En likartad tendens återfinner vi i diagrammet över 
bra pedagogik. Där har 63 % av respondenterna angett att bra pedagogik påverkat deras val 
och valt alternativen 5, 6 och 7. Då återstående 
lite och valt alternativen 1,2 3 och 4.

Diagram 5.24 – Bra lärare  
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svarsalternativ 4 utgör 19 %. Detta gör att endast 14 % påverkats lite eller inget alls i sitt val 

   
vering av goda luncher                  Diagram 5.23 – servering av goda luncher

Möjligheten att få ett jobb efter avslutade gymnasiestudier har däremot ansets i större grad 
inte ha påverkat mycket i valet av gymnasieskola. Här ser vi en mer etablerad spr
svarsalternativen. Det mest markanta svarsalternativet är alternativ 4 som utgör 23 % och 
därmed påverkats varken inte alls eller mycket. De som inte påverkats alls eller lite och valt 
alternativen 1, 2 och 3 utgör tillsammans 28 %. De som påverkats mycket och valt 
svarsalternativen 5,6 och 7 utgör 49 %.  

Bra lärare och bra pedagogik går hand i hand, då ett attribut för en bra lärare kan vara att 
denna är en god pedagog. Här har båda påverkningsfaktorerna visat sig ha påverkat valet av 

asieskola i stor utsträckning. Vi ser en mer framträdande påverkan av bra lärare jämfört 
med bra pedagogik. De som ansett att bra lärare påverkat deras val av gymnasieskola och valt 
alternativen 5, 6 och 7 utgör 71 %. Då återstående 29 % svarat att de inte
eller lite och valt alternativen 1,2 3 och 4. En likartad tendens återfinner vi i diagrammet över 
bra pedagogik. Där har 63 % av respondenterna angett att bra pedagogik påverkat deras val 
och valt alternativen 5, 6 och 7. Då återstående 37 % svarat att de inte har påverkat alls eller 
lite och valt alternativen 1,2 3 och 4. 

   
  Diagram 5.25 – Bra pedagogik
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svarsalternativ 4 utgör 19 %. Detta gör att endast 14 % påverkats lite eller inget alls i sitt val 

 
servering av goda luncher 

Möjligheten att få ett jobb efter avslutade gymnasiestudier har däremot ansets i större grad 
inte ha påverkat mycket i valet av gymnasieskola. Här ser vi en mer etablerad spridning bland 
svarsalternativen. Det mest markanta svarsalternativet är alternativ 4 som utgör 23 % och 
därmed påverkats varken inte alls eller mycket. De som inte påverkats alls eller lite och valt 

erkats mycket och valt 

Bra lärare och bra pedagogik går hand i hand, då ett attribut för en bra lärare kan vara att 
denna är en god pedagog. Här har båda påverkningsfaktorerna visat sig ha påverkat valet av 

asieskola i stor utsträckning. Vi ser en mer framträdande påverkan av bra lärare jämfört 
med bra pedagogik. De som ansett att bra lärare påverkat deras val av gymnasieskola och valt 
alternativen 5, 6 och 7 utgör 71 %. Då återstående 29 % svarat att de inte har påverkat alls 
eller lite och valt alternativen 1,2 3 och 4. En likartad tendens återfinner vi i diagrammet över 
bra pedagogik. Där har 63 % av respondenterna angett att bra pedagogik påverkat deras val 
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Att eleverna har möjlighet att påverka i gymnasieskolan och att sammanhållningen bland 
elever är god är viktigt för att de ska trivas i gymnasieskolan. Här ser vi att en bra 
sammanhållning påverkat i en större utsträckning än möjligheten att få påverka i 
gymnasieskolan. Det mest frekventa svarsalternativet i diagrammet över möjligheten att få 
påverka i gymnasieskolan är alternativ 4 som utgör 28 %. Senare ser vi en relativt jämn 
fördelning bland de övriga svarsalternativen. De som inte har påverkats eller påverkats i liten 
utsträckning och valt alternativen 1, 2 och 3 utgör 36 %. De som har påverkats och på
mycket och valt alternativen 5, 6 och 7 utgör tillsammans återstående 46 %. Vi ser en tydlig 
tendens att bra sammanhållning bland eleverna påverkat mycket respondenternas val av 
gymnasieskola. De mest förekomna svarsalternativen är 5 och 7 men även
6. De som ansett att bra sammanhållning påverkat och påverkat mycket och har valt 
alternativen 5, 6 och 7 utgör 69 %. De som ansett att en bra sammanhållning varken påverkat 
inget alls eller mycket och valt alternativ 4 utgör 15 %. Vilk
fördelade över alternativen 1, 2 och 3 och därmed påverkat lite eller inget alls deras val av 
gymnasieskola.  

Diagram 5.26 – Möjlighet att påverka i skolan

5.7 Vikten av värdehöjande tjänster
I och med den allt mer utbredda konkurrensen bland gymnasieskolor i dagens samhälle 
upplever vi att gymnasieskolorna lockar potentiella elever med värdehöjande tjänster. Vi 
valde av den anledningen att undersöka hur viktigt dessa 
av gymnasieskola. Som vi nämnde tidigare bör läsaren notera att här har vi valt att fråga hur 
viktigt det var när de gjorde sitt val av gymnasieskola. Det skiljer sig således från tidigare 
frågor där vi undersökte hur o
tjänster vi valde att undersöka var att gymnasieskolan erbjöd en gratis 
utlandsresa samt ett gratis gymkort, körtkort 

av de värdehöjande tjänster vi valt att undersöka visade sig dock inte vara viktigt alls för 
respondenterna i deras val av gymnasieskola. Nedan illustreras fyra diagram över hur svaren 
fördelar sig på tjänsterna gratis 
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Att eleverna har möjlighet att påverka i gymnasieskolan och att sammanhållningen bland 
r viktigt för att de ska trivas i gymnasieskolan. Här ser vi att en bra 

sammanhållning påverkat i en större utsträckning än möjligheten att få påverka i 
gymnasieskolan. Det mest frekventa svarsalternativet i diagrammet över möjligheten att få 

nasieskolan är alternativ 4 som utgör 28 %. Senare ser vi en relativt jämn 
fördelning bland de övriga svarsalternativen. De som inte har påverkats eller påverkats i liten 
utsträckning och valt alternativen 1, 2 och 3 utgör 36 %. De som har påverkats och på
mycket och valt alternativen 5, 6 och 7 utgör tillsammans återstående 46 %. Vi ser en tydlig 
tendens att bra sammanhållning bland eleverna påverkat mycket respondenternas val av 
gymnasieskola. De mest förekomna svarsalternativen är 5 och 7 men även
6. De som ansett att bra sammanhållning påverkat och påverkat mycket och har valt 
alternativen 5, 6 och 7 utgör 69 %. De som ansett att en bra sammanhållning varken påverkat 
inget alls eller mycket och valt alternativ 4 utgör 15 %. Vilket ger att återstående 16 % finns 
fördelade över alternativen 1, 2 och 3 och därmed påverkat lite eller inget alls deras val av 

    
Möjlighet att påverka i skolan                Diagram 5.27 – Bra sammanhållning

av värdehöjande tjänster 
I och med den allt mer utbredda konkurrensen bland gymnasieskolor i dagens samhälle 
upplever vi att gymnasieskolorna lockar potentiella elever med värdehöjande tjänster. Vi 
valde av den anledningen att undersöka hur viktigt dessa lockbeten är för respondenternas val 
av gymnasieskola. Som vi nämnde tidigare bör läsaren notera att här har vi valt att fråga hur 

det var när de gjorde sitt val av gymnasieskola. Det skiljer sig således från tidigare 
frågor där vi undersökte hur olika faktorer påverkade respondenterna. De värdehöjande 
tjänster vi valde att undersöka var att gymnasieskolan erbjöd en gratis 

gymkort, körtkort och SL(Stockholms Lokaltrafik)

de tjänster vi valt att undersöka visade sig dock inte vara viktigt alls för 
respondenterna i deras val av gymnasieskola. Nedan illustreras fyra diagram över hur svaren 
fördelar sig på tjänsterna gratis körkort, bärbar dator, gymkort och utlandsresa. 
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Att eleverna har möjlighet att påverka i gymnasieskolan och att sammanhållningen bland 
r viktigt för att de ska trivas i gymnasieskolan. Här ser vi att en bra 

sammanhållning påverkat i en större utsträckning än möjligheten att få påverka i 
gymnasieskolan. Det mest frekventa svarsalternativet i diagrammet över möjligheten att få 

nasieskolan är alternativ 4 som utgör 28 %. Senare ser vi en relativt jämn 
fördelning bland de övriga svarsalternativen. De som inte har påverkats eller påverkats i liten 
utsträckning och valt alternativen 1, 2 och 3 utgör 36 %. De som har påverkats och påverkats 
mycket och valt alternativen 5, 6 och 7 utgör tillsammans återstående 46 %. Vi ser en tydlig 
tendens att bra sammanhållning bland eleverna påverkat mycket respondenternas val av 
gymnasieskola. De mest förekomna svarsalternativen är 5 och 7 men även alternativen 4 och 
6. De som ansett att bra sammanhållning påverkat och påverkat mycket och har valt 
alternativen 5, 6 och 7 utgör 69 %. De som ansett att en bra sammanhållning varken påverkat 

et ger att återstående 16 % finns 
fördelade över alternativen 1, 2 och 3 och därmed påverkat lite eller inget alls deras val av 

 
Bra sammanhållning 

I och med den allt mer utbredda konkurrensen bland gymnasieskolor i dagens samhälle 
upplever vi att gymnasieskolorna lockar potentiella elever med värdehöjande tjänster. Vi 

lockbeten är för respondenternas val 
av gymnasieskola. Som vi nämnde tidigare bör läsaren notera att här har vi valt att fråga hur 

det var när de gjorde sitt val av gymnasieskola. Det skiljer sig således från tidigare 
respondenterna. De värdehöjande 

tjänster vi valde att undersöka var att gymnasieskolan erbjöd en gratis bärbar dator och 
SL(Stockholms Lokaltrafik)-kort. Majoriteten 

de tjänster vi valt att undersöka visade sig dock inte vara viktigt alls för 
respondenterna i deras val av gymnasieskola. Nedan illustreras fyra diagram över hur svaren 

utlandsresa.  
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Diagram 5.28 – Gratis körkort 

 

Diagram 5.30 – Gratis gymkort 

 
Vi ser ovan att en klar majoritet på samtliga frågor har angett svarsalternativ 1 
tyckt att det har varit viktigt alls. Om vi summerar alternativen 1, 2 och 3 på dessa fyra frågor 
ser vi att gratis körkort är det respondenterna tycker är mins
På frågan angående gratis bärbar dator 

andel som utgör 60 %. Till sist har vi utlandsresa där 56 % har angett svaren 1, 2 eller 3. Mer 
än hälften har således inte ansett 
viktigt alls. Vår undersökning visade dock att det fanns en värdehöjande tjänst som 
respontenterna värderade som viktigt, och det var 
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                Diagram 5.29 – Gratis bärbar dator

    
                 Diagram 5.31 – Gratis Utlandsresa

Vi ser ovan att en klar majoritet på samtliga frågor har angett svarsalternativ 1 
tyckt att det har varit viktigt alls. Om vi summerar alternativen 1, 2 och 3 på dessa fyra frågor 

är det respondenterna tycker är minst viktigt med en andel på 70 %.  
gratis bärbar dator utgör den delen 64 %, följt av gratis gymkort 

andel som utgör 60 %. Till sist har vi utlandsresa där 56 % har angett svaren 1, 2 eller 3. Mer 
än hälften har således inte ansett dessa fyra värdehöjande tjänster som särskilt viktigt eller 
viktigt alls. Vår undersökning visade dock att det fanns en värdehöjande tjänst som 
respontenterna värderade som viktigt, och det var gratis SL-kort.  
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Gratis Utlandsresa 

Vi ser ovan att en klar majoritet på samtliga frågor har angett svarsalternativ 1 – de har inte 
tyckt att det har varit viktigt alls. Om vi summerar alternativen 1, 2 och 3 på dessa fyra frågor 
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andel som utgör 60 %. Till sist har vi utlandsresa där 56 % har angett svaren 1, 2 eller 3. Mer 
dessa fyra värdehöjande tjänster som särskilt viktigt eller 

viktigt alls. Vår undersökning visade dock att det fanns en värdehöjande tjänst som 
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Ovanstående diagram visar att majoriteten av respondenterna tycker att ett gratis SL
viktigt. Det enskilda svarsalternativ som fått flest antal svar är 7 där alternativet utgör 35 %. 
Lägger vi till alternativen 5 och 6 ser vi att en majoritet med 52 % anser 
eller mycket viktigt. 10 % har angett svarsalternativ 4 och är således neutral i frågan. 
Summerar vi svarsalternativen 1, 2 och 3 utgör den delen 38 % av respondenternas svar. 
Sammanfattningsvis ser vi att bland de fem undersökta vär
hälften av respondenterna att gratis körkort, gymkort, utlandsresa och bärbar dator inte är 
särskilt viktigt eller inte viktigt alls. Gratis SL
viktigt som värdehöjande tjänst.
 

5.8 Vad som påverkade mest
Som avslutande fråga i vår enkät 
fick beskriva vad som var viktigast när de valda gymnasieskola. Eftersom en del respondenter 
har nämnt fler än en faktor i sitt svar, har vi totalt 172 svar på denna fråga. Vi har 
kategoriserat svaren och nedan presenteras de åtta faktorer som nämnts mest frekvent. 
Flertalet svar har endast uppgetts en gång och dessa har vi valt att inte presentera i 
diagrammet nedan.  
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Diagram 5.32 – Gratis SL-kort 

e diagram visar att majoriteten av respondenterna tycker att ett gratis SL
viktigt. Det enskilda svarsalternativ som fått flest antal svar är 7 där alternativet utgör 35 %. 
Lägger vi till alternativen 5 och 6 ser vi att en majoritet med 52 % anser att SL
eller mycket viktigt. 10 % har angett svarsalternativ 4 och är således neutral i frågan. 
Summerar vi svarsalternativen 1, 2 och 3 utgör den delen 38 % av respondenternas svar. 
Sammanfattningsvis ser vi att bland de fem undersökta värdehöjande tjänsterna anser mer än 
hälften av respondenterna att gratis körkort, gymkort, utlandsresa och bärbar dator inte är 
särskilt viktigt eller inte viktigt alls. Gratis SL-kort visade sig å andra sidan vara väldigt 
viktigt som värdehöjande tjänst. 

påverkade mest 
avslutande fråga i vår enkät ställde vi en öppen fråga där respondenten med egna ord 

fick beskriva vad som var viktigast när de valda gymnasieskola. Eftersom en del respondenter 
har nämnt fler än en faktor i sitt svar, har vi totalt 172 svar på denna fråga. Vi har 

och nedan presenteras de åtta faktorer som nämnts mest frekvent. 
Flertalet svar har endast uppgetts en gång och dessa har vi valt att inte presentera i 
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e diagram visar att majoriteten av respondenterna tycker att ett gratis SL-kort är 
viktigt. Det enskilda svarsalternativ som fått flest antal svar är 7 där alternativet utgör 35 %. 

att SL-kort är viktigt 
eller mycket viktigt. 10 % har angett svarsalternativ 4 och är således neutral i frågan. 
Summerar vi svarsalternativen 1, 2 och 3 utgör den delen 38 % av respondenternas svar. 

dehöjande tjänsterna anser mer än 
hälften av respondenterna att gratis körkort, gymkort, utlandsresa och bärbar dator inte är 

kort visade sig å andra sidan vara väldigt 

ställde vi en öppen fråga där respondenten med egna ord 
fick beskriva vad som var viktigast när de valda gymnasieskola. Eftersom en del respondenter 
har nämnt fler än en faktor i sitt svar, har vi totalt 172 svar på denna fråga. Vi har 

och nedan presenteras de åtta faktorer som nämnts mest frekvent. 
Flertalet svar har endast uppgetts en gång och dessa har vi valt att inte presentera i 



 

 

 Diagram 5.33 

Vi ser ovan att 16 % har val
gymnasieskola. Eftersom vi fokuserar på valet av skola bortser vi ifrån det här svaret. 
rykte med en andel på 14 %, trivsel

skolan är bra fick samma antal svar med 9 % vardera. På sjunde och åttonde plats över vad som 
uppgetts som viktigast vid valet av gymnasieskola är att 
och lokalens utseende med 5 %.  

Det här vad respondenterna med egna ord har uppgett är viktigast när de valde gymnasieskola. Vi 
finner det därför intressant att jämföra det med vad som visade sig viktigast bland de slutna frågorna. 
Vi har tidigare presenterat svarsalternativen 5, 6 och 7 sammanslagna på de slut
därmed fått ut en andel som blivit påverkade. En högre andel tyder på att respondenterna har blivit 
påverkade i större utsträckning. Vi har nedan presenterat de frågor med en andel över 40 % i ett 
diagram för att få en jämförbarhet mellan 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Viktigast vid valet av gymnasieskola

54 

Diagram 5.33 – Viktigast vid valet av gymnasieskolan 

Vi ser ovan att 16 % har valt inriktningen eller programmet som det viktigaste när de valde 
Eftersom vi fokuserar på valet av skola bortser vi ifrån det här svaret. 

trivsel med 12 % och lärare med 10 %. Att skolan 
fick samma antal svar med 9 % vardera. På sjunde och åttonde plats över vad som 

uppgetts som viktigast vid valet av gymnasieskola är att utbildningen är bra med 7 % samt 
 

na med egna ord har uppgett är viktigast när de valde gymnasieskola. Vi 
finner det därför intressant att jämföra det med vad som visade sig viktigast bland de slutna frågorna. 
Vi har tidigare presenterat svarsalternativen 5, 6 och 7 sammanslagna på de slut
därmed fått ut en andel som blivit påverkade. En högre andel tyder på att respondenterna har blivit 
påverkade i större utsträckning. Vi har nedan presenterat de frågor med en andel över 40 % i ett 
diagram för att få en jämförbarhet mellan dessa. 
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Eftersom vi fokuserar på valet av skola bortser vi ifrån det här svaret. Detta följt av 

med 10 %. Att skolan ligger nära och att 
fick samma antal svar med 9 % vardera. På sjunde och åttonde plats över vad som 

med 7 % samt skolans 

na med egna ord har uppgett är viktigast när de valde gymnasieskola. Vi 
finner det därför intressant att jämföra det med vad som visade sig viktigast bland de slutna frågorna. 
Vi har tidigare presenterat svarsalternativen 5, 6 och 7 sammanslagna på de slutna frågorna, och 
därmed fått ut en andel som blivit påverkade. En högre andel tyder på att respondenterna har blivit 
påverkade i större utsträckning. Vi har nedan presenterat de frågor med en andel över 40 % i ett 
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                  Diagram 5.34 

Diagrammet visar att den fråga som har fått flest antal svar på alternativen 5, 6 eller 7 är 
frågan som berörde vikten av en gymnasieskolas lärare. 71 % har uppgett att de har blivit 
påverkade eller väldigt mycket påverkade i deras val av gymnasieskola ifall skolan haft 
lärare. Detta följt av sammanhållningen 

gymnasieskolans lokaler. Ryktet visade sig haft en stor påverkansfaktor där 64 % ansett att 
ryktet påverkat deras val av gymnasieskola.
respondenterna uppger att skolans 
gymnasieskola, och placerar sig på en sjätte plats.  
vad andra elever yttrat och vad kompisar berättat 

Genom att titta på dessa diagram ser vi att 
deras val av gymnasieskola. Det är det mest frekventa svaret på den öppna frågan (efter 
program, som vi valt att bortse ifrån) och på plats fem i de slutna frågorna. Vi anser att svaren 
på den öppna frågan väger tyngre än de svaren på den 
faktorer som förekommer på båda dessa diagram är 
samt skolans lokaler. Dessa ser vi även som starka påverkansfaktorer.

Vi kommer nu att analysera dessa resultat i vårt följande 
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Diagram 5.34 – faktorer som påverkade mest 

Diagrammet visar att den fråga som har fått flest antal svar på alternativen 5, 6 eller 7 är 
som berörde vikten av en gymnasieskolas lärare. 71 % har uppgett att de har blivit 

påverkade eller väldigt mycket påverkade i deras val av gymnasieskola ifall skolan haft 
sammanhållningen i skolan, möjligheten till 
Ryktet visade sig haft en stor påverkansfaktor där 64 % ansett att 

ryktet påverkat deras val av gymnasieskola. Därefter visade det sig att 63 % av 
respondenterna uppger att skolans pedagogik påverkade dem mycket i deras val av
gymnasieskola, och placerar sig på en sjätte plats.  Vidare ser vi att lunch, jobbmöjligheter, 

vad kompisar berättat placerar sig på plats 7 till 10. 

Genom att titta på dessa diagram ser vi att ryktet är det som påverkat respo
deras val av gymnasieskola. Det är det mest frekventa svaret på den öppna frågan (efter 

som vi valt att bortse ifrån) och på plats fem i de slutna frågorna. Vi anser att svaren 
på den öppna frågan väger tyngre än de svaren på den slutna frågan som vi konstruerat. Andra 
faktorer som förekommer på båda dessa diagram är bra lärare, sammanhållning 

Dessa ser vi även som starka påverkansfaktorer. 

Vi kommer nu att analysera dessa resultat i vårt följande kapitel Analys.   
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Diagrammet visar att den fråga som har fått flest antal svar på alternativen 5, 6 eller 7 är 
som berörde vikten av en gymnasieskolas lärare. 71 % har uppgett att de har blivit 
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är det som påverkat respondenterna mest i 
deras val av gymnasieskola. Det är det mest frekventa svaret på den öppna frågan (efter 

som vi valt att bortse ifrån) och på plats fem i de slutna frågorna. Vi anser att svaren 
slutna frågan som vi konstruerat. Andra 
bra lärare, sammanhållning och trivsel 
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6 Analys 
Vi kommer nu att analysera den empiriska data vi erhållit genom enkätstudien med vår 
teoretiska referensram. Vi inleder med att analysera informationskanaler och 
internetbaserade informationskanaler. Därefter fortsätter vi att analysera sociala 
påverkansfaktorer. Vi avslutar analysen med möjliggörande tjänster och värdehöjande 
tjänster. Kapitlet mynnar ut i vårt avslutande kapitel – Slutsatser.  

6.1 Förord till analys 
I valet av gymnasieskola påverkades våra respondenter av nästintill alla de faktorer och 
informationskanaler som vi frågade de om, i någon mån. Även då de både påverkats mycket 
och lite, har de ändå påverkats i sitt val av utomstående faktorer.  
 
Ett företag utarbetar sin affärsidé till att bedriva utbildning och göra vinst. Skolan kommer då 
att agera företag och kunderna blir då de elever som väljer att studera vid skolan. Det 
intressanta i detta upplägg är det inte finns något klassiskt renodlat köp här. I Sverige är som 
bekant gymnasieskolan kostnadsfri och det finns inga ekonomiska incitament i direkt mening. 
Indirekt kan det vara att en viss gymnasieskola tenderar att ge ekonomiska fördelar på sikt i 
form av mer välbetalda arbeten, och så vidare. Nu i själva valet av gymnasieskola anser vi att 
det inte därmed direkt råder några ekonomiska incitament då det är staten som bekostar 
skolgången. Valet grundas och påverkas således av andra faktorer som vi nu ska analysera för 
att skapa oss en bild av vad och hur ting påverkat våra respondenter. 

6.2 Vilken informationskanal påverkar våra respondenter mest  
Vi undersökte i vår studie vilken informationskanal som påverkat våra respondenter i störst 
utsträckning. Vi valde att undersöka, för oss, traditionella informationskanaler. Detta för att 
undersöka vilken informationskanal som är effektivast och som våra respondenter tar till sig i 
störst utsträckning och blir påverkade av. Av de undersöka sju informationskanalerna hade 
majoriteten av respondenterna ej upplevt tv-reklam, radioreklam och information via 
telefonförsäljare. Vi såg även en liknande tendens när det gällde information via 
tidningsannonser. Detta anser vi kan bero på i huvudsak två olika anledningar. Antingen är 
respondenterna ”reklamblinda” eller så har de facto inte upplevt informationskanalerna. Med 
”reklamblindhet” menar vi att respondenterna redan är exponerade i en hög utsträckning för 
reklam via traditionella medier som tv, radio och tidningar. Därmed sållar de bort reklam och 
ser inte informationen eller inte alls lägger märke till den. Att de inte upplevt trevliga 
telefonförsäljare kan bero på att de inte uppfattar en uppringning från en gymnasieskola som 
telefonförsäljning. Det kan även vara så att gymnasieskolor faktiskt inte alls jobbar med den 
typen av direktmarknadsföring.  
 
Detta resultat visar enligt oss att traditionella informationskanaler får gå i graven när det 
gäller marknadsföring av gymnasieskolor. Vi kan genom vår studie inte ge någon definitiv 
förklaring till varför de inte upplevt dessa informationskanaler i någon större utsträckning. 
Utan vi kan enbart yttra oss om dessa två antaganden. Detta då det primära syftet med studien 
inte heller var att undersöka varför de inte upplevt dessa informationskanaler.      
 
Däremot såg vi att de två informationskanalerna information via gymnasiemässa och 
information i tryckt material hade upplevts i stor utsträckning bland våra respondenter. De 
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mest frekvent förekomna svarsalternativet i hur dessa informationskanaler hade påverkat 
respondenterna var alternativ 4. Detta visar att de har påverkats av information från dessa 
kanaler men varken påverkats mycket eller lite. Vi kan därmed anse att våra respondenter är 
neutrala i dessa frågor.  
 
Den informationskanal som majoriteten upplevt och påverkat våra respondenter i störst 
utsträckning var kanalen information via öppet hus. Denna informationskanal yppar sig i en 
direkt kontakt mellan lärare i egenskap av ett tjänsteföretags personal och elever som kunder. 
I öppet hus kontexten ges de potentiella eleverna möjligheten att få en personlig uppfattning 
av vad gymnasieskolan har att erbjuda. De får se lokalerna, träffa lärare och övrig personal, 
träffa elever och skapa sig en egen helhets bild. Varför denna informationskanal påverkat i en 
stor utsträckning är helt i enlighet med Grönroos teorier om tjänstemarknadsföring.  
 
Detta då lärarna som är servicepersonalen utgör själva tjänsten - de är helt enkelt tjänsten. Vi 
har tidigare valt att klassa en gymnasieskola som ett tjänsteföretag som erbjuder tjänsten 
utbildning. Grönroos (2008, s. 69) har visat att när tjänster ska marknadsföras ska stort fokus 
ligga på processkonsumtionen istället för en renodlad transaktion. Eftersom kunden är 
medproducent och deltar fullt ut i tjänsteprocessen, bör alltså kunden inkluderas i interaktiv 
marknadsföring. Det är detta som inträffar när en elev besöker en gymnasieskolas öppna hus. 
Eleven som kund får då prova på att delta i tjänsteprocessen och testa själva erbjudandet. Det 
är först här som eleverna som kunder får uppleva rollen som den viktiga beståndsdelen - 
medproducent.  
 
I marknadsföring av produkter baseras marknadsföringen utifrån tre element i en 
marknadsföringstriangel. Dessa är företaget, produkten och marknaden. Alla dessa element 
yttrar sig relativt anonymt och det ges inget utrymme för medproducenter. Däremot ser vi att 
när en tjänst ska marknadsföras byts produkten ut och utgörs av de attribut som karaktäriserar 
en tjänst. Dessa attribut kan som bekant vara personalen, kunden (som medproducent) med 
sin tid, samt kunskap. Marknaden byts här ut mot kund i egenskap av konsument. (Grönroos, 
s. 71-73) Vi ser då vikten av att kunden interageras med personalen och att det tillåts att det 
finns tid för interaktion. Här blir mötet mer personligt och ingen ges spelrum att agera 
anonymt. Vi anser att dessa kriterier blir tillgodosedda i det öppna huset och det är därför den 
informationskanalen påverkat våra respondenter starkt i deras val av gymnasieskola.    
 
Ingen annan av de övriga informationskanalerna förutom möjligen information via 
gymnasiemässa, tillåter eleven att prova på rollen som medproducent. Även fast eleven får 
träffa och interagera med personalen på en gymnasiemässa, upplevs annat aldrig 
beståndsdelarna lokaler och interaktionen med andra elever. Detta då lokalernas utformning 
faktiskt i viss mån är tjänsten. De kan även enligt oss bero på att personalen som representerar 
skolan inte utgöras av lärare utan i själva verkat av externa säljare, i vissa fall. Det som 
ytterligare kan bekräfta detta är att det är svårt att skapa en korrekt helhetsbild i en monter. En 
annan viktig beståndsdel som uteblir på en gymnasiemässa, är de övriga eleverna som går på 
skolan. De har en bytande roll i den totala tjänsteupplevelsen när den grundas på interaktion 
kunder emellan, i detta fall elever emellan. Det blir både roligare och trevligare att gå med 
andra elever än att undervisas helt ensam. 
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För att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad tydliggör Kotler och Keller (2006, s. 274) 
vikten av ett starkt varumärke. Varumärket är det som särskiljer företaget från konkurrenterna 
och ger en känsla som konsumenterna kan relatera till företaget och tjänsten. Varumärket blir 
företaget i kundernas sinne. I vår studie handlar det om att eleverna ska formas in i en relation 
med gymnasiekolan och dess varumärke. Kotler och Keller (2006, s. 275-276) menar att ett 
starkt varumärke skapas genom ett flertal olika marknadsföringsaktiviteter. För att dessa 
aktiviteter ska lyckas med uppbyggnaden av ett starkt varumärke som attraherar kunder, 
måste marknadsföringen vara personligt utformad enligt Kotler och Keller (2006, s. 275-276). 
Detta stärker ytterligare vår studies resultat om informationskanalen öppet hus starka 
påverkan. Marknadsföringen ska vara relationsanpassad och välkomna interaktion och detta 
får gymnasiekolorna genom att anordna öppna hus.  
 
När varumärket är företaget måste företaget kunna sticka ut och detta genom en särskiljande 
differentieringsstrategi menar Kotler och Keller (2006, s. 319-320). Eftersom marknaden som 
gymnasieskolor är verksamma på, är utsatt för en massiv konkurrens ökar vikten av att 
särskilja sig från konkurrenter. Ett sätt att differentiera sig är igenom ha en unik 
marknadsföringskanal och att hitta en särprägel som är synonymt med företaget (Kotler och 
Keller, 2006, s. 319-320). Nu är inte öppet hus unik som marknadsföringskanal men när väl 
informationen distribueras via kanalen, blir den unik. Vi anser detta då det finns totalt fokus 
på just en gymnasieskolas tjänsteerbjudande under det öppna huset. När väl eleverna besöker 
en gymnasieskolas öppna hus försvinner bruset från alla andra konkurrenter. Vi får då en 
monopolistisk ställning för en specifik gymnasieskola under det nuet. Vi anser att det är detta 
differentierande karaktärsdrag som gör denna informationskanals påverkningsfaktor stark. I 
skillnad från informationskanalen information via gymnasiemässa vilket vi inte anser är en 
tillräckligt differentierad kanal då den används simultant av flera gymnasieskolor samtidigt. 
Vi vill mena att det är svårt att sticka ut på en gymnasiemässa, trots häftiga reflexband som 
give-aways för att differentiera sig.   
 
Vidare menar Kotler och Keller (2006, s. 284) att i takt med att personlig kontakt blir allt 
viktigare i marknadsföringen av tjänster, ska massmarknadsföring överges. 
Massmarknadsföringens primära roll är därmed utspelad när tjänster inte är 
resultatkonsumtion utan ersätts av processkonsumtion. Detta i enighet Grönroos (2008, s. 
184) antagande om att marknadsföringen inte måste fungera överbryggande i 
tjänstesammanhang. Vidare beror detta på att konsumtion och produktion inte är åtskilja utan 
utspelas i samma tid och rum. Detta bekräftar återigen varför massmarknadsföring i medier 
varken upplevts eller påverkat respondenters val av gymnasieskola. Detta visar även att 
informationskanalerna information via gymnasiemässa och i tryck material påverkat våra 
respondenter men varken i låg eller hög utsträckning. När den informationen blir mer 
personlig men kunden inte får något direkt interaktions utrymme. Vi ser därmed en tendens att 
vi får en viss påverkningsfaktor, men att den uteblir delvis då interaktion inte inkluderas.  
 
Vår studie visar framförallt på att personlig interaktion är ett viktigt inslag i 
informationskanaler för att påverka respondenterna val av gymnasieskola. För att kunna 
marknadsföra tjänsten utbildning måste informationskanalerna vara anpassade så att 
interaktion faktiskt är möjligt. Detta i enlighet med Grönroos (2008) och Kotle2 (2006) 
teoretiska påståenden som vi tidigare nämnt i vår teoretiska referensram. Vi poängterar dock 
att enbart informationskanalen öppet hus ej kan fungera som en helt fristående 
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informationskanal. Utan den är beroende andra marknadsföringsaktiviteter för att locka elever 
till att besöka gymnasieskolans öppna hus. Den behöver således kompletteras med andra 
informationskanaler som öppnar upp dörren in till det öppna huset.        

6.3 Vilken internetbaserad informationskanal påverkar mest? 
Vi valde att dela upp information via internet i flera olika frågor för att undersöka vilken våra 
respondenter tar till sig i störst utsträckning. Vi har utgått ifrån att majoriteten av våra 
respondenter är frekventa internetanvändare. Detta då vi anser att ungdomar överlag idag är 
rutinerade internetanvändare.  
 
Det som vår studie visade på var att de internetbaserade informationskanaler vi frågat om 
överlag inte påverkat respondenternas val av gymnasieskola. Detta kan bero på att 
information om valet av gymnasieskola inte förmedlats i någon större utsträckning via dessa 
kanaler för våra respondenter, eller att de inte upplevt informationen. Ett exempel på detta kan 
vara information via grundskolans hemsida som i regel inte fungerar som reklamplank. Utan 
den informationen där är mer till för att ge information om hur gymnasievalet och 
gymnasieskolan fungerar i praktiken. Vi såg även att information via communities inte 
påverkat våra respondenter i deras val av gymnasieskola. Återigen antar vi att respondenterna 
kan vara ”reklamblinda” och inte ser reklam på communities. Sen anser vi att ”vuxna” som 
utformar och placerar informationen kan göra det på fel ställen. Detta då vuxnas idéer om 
hippa communities inte alltid överensstämmer med de communities som faktiskt används av 
niondeklassare. Exempel på detta är de dyra köp av framgångsrika communities som 
lunarstorm.se och apberget.se där medlemsantalen raserat efter investeringen.  
 
Den informationskanal via internet som påverkat våra respondenter i störst utsträckning var 
den information de tillgodogjort sig via den valda gymnasieskolans hemsida. Här kan den 
informationen fungerat som en bekräftande faktor. Med det menar vi att de funnits ett primärt 
intresse som väckt nyfikenhet om en viss gymnasieskola. Då har respondenterna sett över 
hemsidan och påverkats i deras val av gymnasieskola.   
 
Vi ser en klar tendens att en majoritet av respondenterna inte påverkats av information via 
internet. En förklarande faktor kan vara det vi nämnde tidigare i enlighet med Kotler och 
Keller (2006) och Grönroos (2008) teorier om interaktion och personligkontakt som uteblir. 
Den tidigare studien Skolverket (2006) har även påvisat internetkanalernas bristfälliga 
påverkningsfaktor. Vårt resultat bekräftar därmed den studien. 

6.4 Sociala påverkningsfaktorer 
Våra respondenters val av gymnasieskola påverkas inte enbart av informationskanaler, utan 
de påverkas även av andra individer i deras sociala omgivning. Vi kan klart se att 
respondenter i en högre utsträckning mottagit och upplevt information ifrån personer i deras 
omgivning. Detta då samtliga av våra undersökta social parametrar hade minst 90 % 
svarsfrekvens. De har alltså upplevt de sociala påverkningsfaktorerna i hög utsträckning.  
 
De som påverkat våra respondenter i deras val av gymnasieskola är skolans rykte. Det visar 
den öppna frågan där ryktet var det mest frekventa svaret. Vidare ser vi att de som svarat 
alternativen 5, 6 och 7 och därmed påverkats mycket av skolans rykte utgjorde som bekant 64 
%. Här ser vi då att något immateriellt som rykte har en stark påverkningsfaktor. Detta i 
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enlighet med Grönroos (2008, s. 294-296) teorier som berör word of mouth och Kotler och 
Kellers (2005, s. 320) teorier angående image. Kunder som i detta fall utgörs av elever 
påverkas i stor utsträckning av till synes objektiva källor. Ett rykte formas enligt oss utifrån 
uppfattningar om en gymnasieskola. Dessa uppfattningar kan dels vara grundade i vad 
människor hört tidigare och dels utifrån personliga upplevelser. I enlighet med vad Grönroos 
(2008, 294-296) anbelangar om word of mouth och att den informationen upplevs som mer 
trovärdig, när den härstammar från opartiska källor. Det är alltså inte företaget som direkt 
utsänt informationen utan det är någon annan som förmedlat budskapet. Ursprungligen 
kommer denna information ifrån de kunder som faktiskt upplevt tjänsten tidigare och de 
fungerar då enligt Grönroos (2008, s. 294-296) som ambassadörer. Vidare bekräftar även 
Roshan et al. (2007, s. 151-154) dessa ambassadörers vitala funktion i word of mouth 
processen som formar ryktet.  
 
Vi ser i vår studie att det är dessa ambassadörer som påverkat våras respondenters val av 
gymnasieskola i störst utsträckning. Detta då information från elever på den valda 
gymnasieskolan haft stor inverkan i valet. Helt och hållet i enlighet med att de redan är kunder 
och kan uttrycka sig om tjänsten utbildning och företaget gymnasieskolan, relativt objektivt. 
De respondenter som valt svarsalternativen 5, 6 och 7 och därmed blivit påverkade av andra 
elevers åsikter om gymnasieskolan, utgjorde 47 %.  
 
Vi ser då att word of mouth har en stark inverkan i val av gymnasieskola och speciellt då den 
härrör från befintliga elever som då är kunder. Studien visade att respondenterna inte i någon 
stor utsträckning blivit påverkade av vad varken studievägledaren eller vad föräldrar berättat 
om gymnasieskolan. Resultatet vittnar även om att det som kompisar berättat om 
gymnasieskolan varken påverkat respondenternas val av gymnasieskola mycket eller lite.  
 
Ryktets ursprung anser vi svårt att urskilja för respondenterna. Vi ser tydligt att ryktets 
inverkan på valet av gymnasieskola har haft en stor påverkansfaktor, dock ser vi inga extremt 
klara tendenser som visar någon specifik avsändare. Det här anser vi beror på att ett rykte är 
väldigt diffust och har ofta inte endast en avsändare. Utan ett rykte formas av allt som 
mottagaren upplevt eller hört beträffande ämnet, i det här fallet gymnasieskolan. Det blir 
därmed svårt för respondenterna att svara enhetligt och därför förklaras det varierande 
resultatet.   

6.5 Möjliggörande och värdehöjande faktorer 
Att konkurera med självklarheter kan tyckas just, självklart. Grönroos (2008 s. 181-182) 
påvisade komplexiteten med att möjliggörande tjänster kan fungera som värdehöjande tjänster 
utifrån kontexten. De självklara tjänsterna kan fungera som konkurrensfördelar då de 
utformas och anpassas tilltalande. Att en gymnasieskola erbjuder sina elever bra lärare, god 
lunch och fina lokaler som bidrar till studieinspiration, ska vara självklart enligt oss. Vi 
återfinner här en hög svarsfrekvens och höga påverkningsfaktorer. Detta antog vi i 
konstruktionen av enkäten men vi ville veta vad som är viktigaste bland de möjliggörande 
faktorerna vi ställde upp. Det som är en möjliggörande faktorer är det som Grönroos (2009 s. 
181-182) kallar för möjliggörande tjänster. De behövs och är nödvändiga för att företaget ska 
kunna bedriva kärntjänsten.  
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I vår studie är kärntjänsten utbildning på en gymnasieskola. Alla de möjliggörande 
påverkningsfaktorer som vi undersökte i vår studie måste existera för att utbildning ska kunna 
bedrivas. De är även viktiga i konkurrenssynpunkt. Eftersom våra respondenter har blivit 
påverkade av dessa i hög utsträckning, i deras val av gymnasieskola. Sedan är det dessa 
möjliggörande faktorer som även förhöjer den totala tjänsteupplevelsen under brukandet av 
tjänsten utbildning. I det långsiktiga perspektivet är de viktiga för att generera nöjda elever, 
som kunder, som kan berätta om dessa och forma ett gott anseende och image.  
 
I de möjliggörande faktorer som vi undersökte var det ingen som stack ut nämnvärt och 
visade sig vara mindre viktig eller mycket viktig som påverkningsfaktor. Det resultat vi dock 
kan urskilja är att bra lärare, god sammanhållning och möjligheten till vidarestudier påverkat 
våra respondenters val av gymnasieskola i störst utsträckning. Att skolan erbjuder bra lärare, 
som faktiskt är tjänstepersonalen, visade sig viktigast för våra respondenter, ser vi som ett 
bekräftande på Grönroos (2008 s. 71-73) teorier angående tjänster. Det är som bekant, 
personalen som utgör företaget och tjänsten, som även skapar varumärket. Detta då tjänsten 
inte är någon tjänst utan personalen och detta illustreras i tjänstemarknadsföringstriangeln.  
 
Det här är då anledningen till att denna faktor påverkat våra respondenter i stor utsträckning. 
Vårt resultat bekräftar då Grönroos (2008) teori. Även Kotler och Keller (2006 s. 284) 
förespråkar vikten av internalisering, i ett företags varumärkesuppbyggnadsstrategi. För att 
eleverna som kunderna ska känna ett starkt band till företaget måste personalen helt enkelt 
vara företaget. Vi vill dock poängtera att begreppet bra lärare är diffust och subjektivt. Vi 
kan inte definiera vad en bra lärare är eller gör och vad som gör en lärare bra. Det vi dock 
antar är att om alla relaterar till sin egen skolgång så har de någon gång upplevt en bra lärare. 
Vidare såg vi att bra sammanhållning bland eleverna påverkat respondenternas val av 
gymnasieskola i stor utsträckning. Vi anser att det här beror på att alla människor har ett 
behov av känna sid sedda och välkomna i deras vardag. En flytt från grundskolan in till 
gymnasiekolan, innebär vanligen en separation från den ursprungliga bekantskapskretsen.  
 
Pågrund av vårt urval där vi enbart studerat respondenter som sökt studieförberedande 
utbildningar finner vi det naturligt att möjligheten till vidarestudier påverkat valet av 
gymnasieskola i stor utsträckning. Detta jämfört möjligheten till jobb efter avslutat 
gymnasieutbildning inte påverkat valet lika starkt. Vi hade säkert sett en annorlunda 
fördelning om vi undersökt yrkesförberedande gymnasieprogram.   

6.6 Värdehöjande faktorer  
För att skapa mervärden och konkurrensfördelar som kan ge ökade marknadsandelar hävdar 
Grönroos (2008 s. 181) att tjänsteföretag bör arbeta med värdehöjande tjänster. På en 
konkurrensutsatt marknad som gymnasiemarknaden är, hävdar även Kotler och Keller (2006 
319-320) att företag måste särskilja sig genom image och differentiering. Image är som 
bekant hur kunden upplever företaget och den här upplevelsen kan förstärkas av värdehöjande 
faktorer. Värdehöjande faktorer måste inte enligt Grönroos (2008 s. 185) existera för att 
kärntjänsten ska kunna bedrivas, men de behövs för att kunna skapa mervärden och göra 
företaget konkurrenskraftigt.  
 
Vi valde att undersöka följande värdehöjande faktorer som vi upplevt används av 
gymnasiekolor idag för att attrahera potentiella elever. Vi frågade om hur viktigt de var i 
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deras val av gymnasieskola att få; bärbar dator, utlandsresa, körkort, gymkort och slutligen 
SL- (Stockholms Lokaltrafik) kort. Dessa lockelser är inte enligt oss nödvändiga för att kunna 
bedriva tjänsten utbildning utan enbart ett plus som ska förhöja den totala tjänsteupplevelsen.  
Det visade sig att den enda värdehöjande lockelsen som respondenterna ansåg viktigt var SL-
kortet. Detta kan bero på att invånarna i Stockholm faktiskt är beroende av fungerande och fri 
lokaltrafik. Det kan även vara så att SL-kortet blir en möjliggörande tjänst som är nödvändig 
för att respondenterna ska kunna ta del av tjänsten utbildning. I det utvidgade 
tjänsteerbjudandet talar Grönroos (2008 s. 183) för tjänstens tillgänglighet och därmed får vi 
som författare avfärda SL-kortet som värdehöjande faktor och tjänst i denna kontext och se 
det som en möjliggörande tjänst. Det här kan då bekräfta varför att gymnasieskolan ligger 
nära ditt hem inte påverkat respondenternas val av gymnasieskola.  
 
Vidare såg vi att de övriga faktorerna ansågs bland våra respondenter som mindre viktiga. 
Anledningen till detta kan vi se som att det inte råder något behov av dessa. Dock vet vi inte 
om behovet finns eller om det redan är tillgodosett. Exempel på detta kan vara att körkortet 
ersätts av väl fungerande lokaltrafik i en storstad. Även att en gratis bärbar dator redan 
innehas av respondenterna och inte känns lika hypat som det, kanske, gjorde 1998. 
 
Däremot avfärdar vi inte vikten av värdehöjande tjänster totalt. Även om respondenterna inte 
värderade dessa värdehöjande faktorer som viktiga vid valet av gymnasieskola, anser vi att de 
fyller en funktion av företagets totala tjänsteerbjudande. Värdehöjande faktorer och tjänster 
kommer att behövas för att kunna profilera sig och ha ett attraktivt tjänsteerbjudande. Men när 
de presenteras fristående i studien och respondenterna ska värdera dem, kan det vara svårt att 
inse deras betydelse.  
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7 Slutsats 
Vi kommer i detta avslutande kapitel inledningsvis presentera våra slutsatser där vi svarar på 
vår problemformulering och uppnår syftet i studien. Vi kommer även presentera intressanta 
slutsatser som inte är direkt kopplade till problemformuleringen och syftet. Vi rundar av 
kapitlet genom att lämna förslag på vidare forskning i ämnet.  
 
Vi har utifrån vår enkät lyckats besvara vår frågeställning: ”Vilka faktorer och 
informationskanaler påverkar niondeklassares val av gymnasieskola i Stockholm?”.  
 

• Den informationskanal som påverkat respondenterna i högst utsträckning i deras val 
av gymnasieskola var öppet hus. 

• Den internetbaserade informationskanal som påverkat respondenterna i högst 
utsträckning i deras val av gymnasieskola var information från den valda 
gymnasieskolans hemsida. 

• Gymnasieskolans rykte påverkade våra respondenter allra mest i deras val av 
gymnasieskola. Ursprungskällan till ryktet och de personer i respondentens sociala 
omgivning som påverkat dem var huvudsakligen elever från den valda 
gymnasieskolan, men även deras kompisar.  

• Av gymnasieskolors grundläggande element blev respondenterna mest påverkade av 
bra lärare. Att gymnasieskolan har bra sammanhållning och trivsel samt tilltalande 
lokaler påverkade också respondenterna i hög utsträckning. 

• Av de ”lockelser” som gymnasieskolor använder sig av för att attrahera elever så var 
ett Stockholm Lokaltrafikkort viktigt för respondenterna i deras val av gymnasieskola. 

Genom att utröna dessa faktorer och informationskanaler som påverkat respondenternas val 
av gymnasieskola har studien även visat vad som inte påverkat dem. Vi presenterar nedan 
några slutsatser som inte är direkt kopplade till vår problemformulering och syfte, men 
fortfarande intressanta.  
 

• De traditionella marknadsföringskanalerna TV-reklam, radioreklam, telefonförsäljning 
och tidningsannonser hade hälften av våra respondenter inte upplevt. De som hade 
upplevt information från dessa kanaler blev inte påverkade av den. Även fast 
majoriteten av respondenterna upplevt information från gymnasiemässa och 
tryckmaterial har det inte påverkat dem nämnvärt i deras val av gymnasieskola. 

• De internetbaserade kanalerna communities, E-post och information via grundskolans 
hemsida hade hälften av våra respondenter inte upplevt och inte blivit påverkade av. 
Majoriteten hade upplevt information från gymnasieguider på internet, men de hade 
inte påverkat dem i särskilt hög utsträckning. 

• Gymnasieskolors rykte visade sig påverka respondenter mest. Men det stämmer inte 
ifall informationen kommer från studievägledare eller föräldrar, då dessa personer 
inte påverkat dem i deras val av gymnasieskola.  

• Gratis bärbar dator, utlandsresa, kör- och gymkort var inte viktigt för respondenterna 
i deras val av gymnasieskola.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 
Vi har under studiens gång lärt oss enormt mycket, men för att citera den kända radioprofilen 
Björn Karlström, ”Kunskap föder nyfikenhet”. Studien har öppnat våra ögon för ämnet. 
Eftersom vår studie inte särskiljde de båda könen finner vi det särskilt inressant att genomföra 
en liknande studie för att undersöka ifall det finns någon skillnad mellan kvinnor och män. 
Vidare så bör forskning i framtiden fokusera på ursprungskällor till skolors rykte. Vi fann att 
ryktet påverkar valet av gymnasieskola, men vidare forskning behövs detta område. 
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Bilaga 1 

Varför valde du din gymnasieskola? 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Just nu skriver vi 
vårt examensarbete och vi vill undersöka vad som är viktigt för niondeklassare när de väljer 
gymnasieskola. Vi behöver din hjälp med att svara på några korta frågor som tar max 10 
minuter.  
Nedan följer 38 frågor om vad som var viktigt för just dig när du valde mellan olika 
gymnasieskolor. När du svarar på frågorna så försök att tänka dig in i situationen att du 
bestämt dig för vilket program du ska söka till, och nu gäller det att välja skola.  

Dina svar är hemliga 
Den här enkäten är helt anonym! Ingen kommer att få veta vad precis du har svarat. 
 

 
Så här fyller du i enkäten 
När du ska svara på frågorna är vi intresserade av att veta hur mycket olika påståenden har 
påverkat dig inför ditt val av gymnasieskola. Nedan ser du ett exempel på hur du ska svara på 
frågorna. 
Exempel: Hur mycket påverkade dina syskon ditt val av gymnasieskola? 

• Ifall dina syskon inte påverkade ditt val av skola så ringar du in 1 längs till vänster på 
skalan, alltså mina syskon ”har inte påverkat mig”. Har du inga syskon så kryssar du i 
alternativet ”Har jag inte upplevt eller deltagit i”.   

Har inte påverkat mig [  1   –  2   –  3   –   4   –  5   –   6   – 7 ] Har påverkat mig väldigt 
mycket 

�   Har jag inte upplevt eller deltagit i                 � Kryssa här om du inte har några syskon 

• Om det istället var så att dina syskon påverkade dig väldigt mycket inför ditt val av 
skola så ringar du in 6 längst till höger på skalan. Det kan till exempel vara att de har 
berättat något positivt eller negativt om skolan.  

Har inte påverkat mig [  1   –  2   –  3   –   4   –  5   –   6   – 7 ] Har påverkat mig väldigt 
mycket 

• Självklart så kan du välja alternativen mellan 1 och 7 också, beroende på hur mycket 
det har påverkat dig. Är du helt neutral i frågan ringar du in 4.   

 
 
 
 
På nästa sida börjar frågorna. Lycka till och tack så mycket för din hjälp! Dina svar är viktiga 
för oss och examensarbetet. (Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan) 
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Del 1 

Vad har du för kön?  
� Tjej  � Kille   
Vilken grundskola går du på idag? 
______________________________________________________ 
 
Vilket program har du sökt till? 
 
� Samhällsvetenskapligt program (oavsett inriktning) 
� Naturvetenskapligt program (oavsett inriktig) 
� Annat program  

Del 2 
Du har säkert fått massor av information om olika gymnasieskolor under det senaste året. 
Hur har de nedanstående informationskällorna påverkat ditt val av gymnasieskola? 

1. Information från Gymnasiemässa 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  

2. Information från ”Öppet Hus”  

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

3. Information från telefonförsäljare 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

4. Information och reklam i tryckt material (exempelvis kataloger och broschyrer) 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

5. Tv-reklam 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

6. Radioreklam  
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Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  

7. Annonser i tidningar 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 
Om du har några kommentarer på frågorna från del 2, kan du lämna dem här: 
__________________________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________________________
_ 
 

Del 3  
Hur har följande informationskällor på Internet påverkat ditt val av gymnasieskola? 

8. Information via communities (exempelvis Facebook och Playahead) 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  

9. Information via din grundskolas hemsida 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

10. Information via din valda gymnasieskolas hemsida 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

11. Information via gymnasieguider? (Exempelvis Gymnasieguiden.se eller Hittaskola.se) 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 

12. Information via e-post 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
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13. Vilken community är bäst enlig dig? 

_____________________________________________________________________ 
 
Om du har några kommentarer på frågorna från del 3, kan du lämna dem här: 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Del 4 
Hur har följande påstående påverkat ditt val av gymnasieskola? 

14. Att gymnasieskolan har ett gott rykte 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 

15. Att gymnasieskolan ligger nära ditt hem 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

16. Vad dina kompisar har berättat för dig om den gymnasieskola du valt 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 

17. Vad elever från den gymnasieskola du har valt berättat för dig 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

18. Vad dina föräldrar har berättat för dig om den gymnasieskola du valt 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
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19. Vad dina kompisar valde för gymnasieskola 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

20. Vad din syv/studievägledare berättat om gymnasieskolan 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 
Om du har några kommentarer på frågorna från del 4, kan du lämna dem här: 
__________________________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________________________
_ 

Del 5 
Gymnasieskolor arbetar på olika sätt och erbjuder olika saker för dig som blivande elev. 
Vilka av nedanstående påståenden har påverkat dig i ditt val av gymnasieskola? 
 

21. Att gymnasieskolan har attraktiva lokaler (fräscht, snygg inredning, etc.) 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

22. Att gymnasieskolan serverar goda luncher 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 

23. Att du har goda möjligheter att studera vidare på universitet/högskola efter avslutad utbildning 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

24. Att du har goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning på gymnasieskolan 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
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25. Att gymnasieskolan har bra lärare 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

26. Att möjligheten att påverka i gymnasieskolan är hög 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 

27. Att gymnasieskolan har bra pedagogik och undervisning 

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i  
 

28. Att gymnasieskolanskolan har ett bra schema  

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 

29. Att eleverna på gymnasieskolan har en bra sammanhållning  

Har inte påverkat mig    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Har påverkat mig väldigt 
mycket  
 
�   Har jag inte upplevt eller deltagit i 
 
Om du har några kommentarer på frågorna från del 5, kan du lämna dem här: 
__________________________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________________________
_ 

Del 6 
Hur viktigt skulle följande förmåner vara för dig i ditt val av gymnasieskola? (Samma 
princip gäller när du svarar här som tidigare, fast nu handlar det om hur viktigt det är) 
 

30. Att gymnasieskolan erbjuder en gratis bärbardator till alla elever 

Är inte alls viktigt    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Är väldigt viktigt 
 

31. Att gymnasieskolan erbjuder gratis körkort till alla elever 

Är inte alls viktigt    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Är väldigt viktigt 
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32. Att gymnasieskolan erbjuder ett gratis SL-kort till alla elever 

Är inte alls viktigt    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Är väldigt viktigt 
 

33. Att gymnasieskolan erbjuder en utlandsresa till alla elever 

Är inte alls viktigt    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Är väldigt viktigt 
 

34. Att gymnasieskolan erbjuder ett gratis gymkort till alla elever 

Är inte alls viktigt    [   1     –     2     –    3     –    4     –     5     –    6     –     7    ]    Är väldigt viktigt 
 
 
 
 

35. Till sist så vill vi att du ska svara på – vad som var viktigast för dig när du valde gymnasieskola? 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Tack för dina svar! 
 

 

 

 

 

För frågor så kontaktar du någon utav oss. 

 
 

 

Simon Westerlund  Tobias Magnussen 

simon.westerlund@gmail.com tobias@magnussen.co.uk 

0738 41 63 6x  0735 07 51 5x 
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