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Abstract 
 
Title: The battle for the students, a qualitative study of the information material from 
secondary schools in Skellefteå County. 
 

The purpose of this study is to see how secondary schools in Skellefteå County market themselves in 

order to attract students. How the schools portrait themselfs, what is in focus in the information 

material and how the schools communicate their message to the students who are about to choose 

schools are the questions asked. The study contains both municipal secondary schools and 

independent secondary schools. A text analysis has been implemented on texts from the schools 

websites and interviews were conducted with five respondents from the municipal secondary schools. 

The independent secondary schools were unable to participate in interviews. The study is based on 

theories regarding communication, marketing and campaigning.  

The study shows that the municipal secondary schools are in the progress of presenting a united 

profile and identity. This is something that this study found is not really anchored with everyone who 

works with marketing the schools. Furthermore they want to be perceived as the serious and stabile 

alternative and this also is the main focus in the material from all municipal secondary schools. The 

independent schools seemingly wants to be perceived as caring and their main focus in the material 

lies in the employability of the students. They also seem to find it important to uplift the fact that it is 

possible to get the competence needed to carry on to university through their educational programs. 

Both municipal secondary schools and independent secondary schools communicate their message 

mainly with a sensemaking view on communication, in other words they seek a kind of relationship 

with the students in order to get their message through.  
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1 Inledning 
 

"Jag gick på Thorén Business School, dom lovade ju att vi skulle få pool"  

 Jesper Högdahl1 

 
Varje år ska tusentals ungdomar i årskurs nio göra sitt val till gymnasiet. Detta är ett val som för 

många kan kännas väldigt svårt och en del ser det som direkt avgörande för sin framtid. Karina 

Folkesson och Johan Olsson från Svenskt näringsliv beskriver i Skellefteås lokaltidning Norran i 

februari 2012 gymnasievalet som ett viktigt val inför framtiden och en framtida yrkeskarriär 

(norran.se).  Det är då viktigt att de elever som ska göra valet får relevant information för att kunna 

fatta sitt beslut på rätt grunder. 

I och med friskolornas framväxt kan tänkas att konkurrensen mellan skolor ökat. Den första 

friskolan öppnade år 2004 i Skellefteå vilket medförde en högre press på de kommunala skolorna 

eftersom de blev tvungna att konkurrera om eleverna med en ny aktör (sverigesradio.se). Även de 

kommunala skolorna i Skellefteå konkurrerar med varandra då det ofta pratas om nedläggningar av 

skolor och sviktande elevantal som ska börja gymnasiet. I Norran går det den 24 november 2012 läsa 

att elevkullarna i Skellefteå minskar och att skolornas marknadsföring gentemot de nior som ska göra 

sitt gymnasieval är viktig. David Hübinette som är rektor vid Balderskolan i Skellefteå säger 

att ”Marknadsföringen är viktigt, det är kamp om eleverna då elevantalet minskar” (Norran, 2012-11-

24:4-5). Samtliga kommunala gymnasieskolor har vid olika tillfällen varit hotade av nedläggning 

(norran.se).   

I en tid av ökande konkurrens ökar också kraven på skolorna att kunna visa de blivande 

gymnasieeleverna vad de har att erbjuda för att underlätta för eleverna i sitt val och få dem att välja 

just deras skola. Både friskolor och kommunala skolor kan tänkas ha höga krav på sig att vara av 

intresse för de elever som de ska försöka locka till sig eftersom det kan handla om deras fortsatta 

existens. Det är därför intressant att studera vilka metoder skolorna tar till för att locka elever och hur 

de gör detta i sitt informationsmaterial för att bättra på eller stärka sin image och försöka bli det 

självklara valet för eleverna.  

 

 
 

 

 

 
1 Jesper Högdahl är tidigare elev på Thorén Business School. Citatet är hans svar på frågan vilken skola han gick på och varför han valde den skolan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
1.1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieskolor i Skellefteå marknadsför sig mot elever i 

årskurs nio som ska göra sitt gymnasieval. Detta för att se vilken information eleverna får tillgång till 

inför sitt val samt om det finns någon skillnad mellan skolorna. 

 

1.1.2 Frågeställningar 
Syftet kommer att besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 

• På vilket sätt kommunicerar skolorna sitt budskap till niorna? 

• Vilken bild av sig själva förmedlar skolorna? 

• Vad läggs fokus på i informationen? 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Kommunala skolor 
I Skellefteå kommun finns fyra kommunala skolor. Dessa är Balderskolan, Anderstorpsskolan, 

Kaplanskolan samt Naturbruksgymnasiet. De tre förstnämnda ligger i centrala Skellefteå medan den 

sista ligger en bit utanför i Burträsk (vagval.se). 

På Anderstorpsskolan går cirka 900 elever. Skolan erbjuder både yrkesprogram och 

högskoleförberedande program. De yrkesprogram som finns är Bygg- och anläggningsprogrammet, 

Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Hotell- och 

turismprogrammet. Högskoleförberedande program är Estetiska programmet och 

Ekonomiprogrammet. På skolan finns också gymnasiesärskola (vagval.se). 

På Balderskolan går cirka 1350 elever. Här erbjuds både yrkesprogram och högskoleförberedande 

program. Yrkesprogram är Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Vård- och 

omsorgsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Högskoleförberedande program 

är Naturvetenskapligt program och Teknikprogrammet. Skolan har också ett introduktionsprogram 

med olika alternativ så som preparandutbildning, yrkesintroduktion, språkintroduktion, individuellt 

alternativ, programinriktat individuellt alternativ och kreativ lärande i verkligheten (vagval.se). 

På Kaplanskolan går cirka 850 elever. Programmen som erbjuds är både yrkesprogram och 

högskoleförberedande. Yrkesprogrammen är Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och 

energiprogrammet, Industritekniska programmet samt VVS- och fastighetsprogrammet. 

Högskoleförberedande program är Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga 

programmet. Skolan har också gymnasiesärskola (vagval.se). 

På Naturbruksgymnasiet går cirka 120 elever. Det gymnasiala programmet är 

Naturbruksprogrammet vilket är yrkesförberedande och har inriktningar mot häst, jakt och skog. 

Skolan erbjuder även utbildningar för vuxna så som skogsmaskinförare/skogsvårdare samt kurser 

inom skogsbruk. Skolan är en internatskola vilket innebär att många av skolans elever bor på skolan 

(vagval.se).  

 

2.2 Friskolor 
Friskolorna i Skellefteå är Yrkesgymnasiet, JB Gymnasiet och Praktiska gymnasiet. Alla tre friskolor 

ligger inom ramen av centrala Skellefteå (vagval.se). 

JB Gymnasiet, tidigare John Bauer Gymnasiet, finns på 30 orter i Sverige och är den första 

friskolan som etablerade sig i Skellefteå. I Skellefteå går cirka 210 elever. Skolan erbjuder främst 

yrkesprogram. Dessa är Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet 

samt Hantverksprogrammet frisör. Det högskoleförberedande program som finns på skolan i 

Skellefteå är Estetiska programmet (jbgymnasiet.se). Skolan omtalas som John Bauer i intervjuerna. 
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Yrkesgymnasiet är en friskola som drivs av ThorenGruppen AB som även driver Thoren kompetens 

och Thoren business School (thorengruppen.se). Skolan finns på 11 olika platser i Sverige. I Skellefteå 

erbjuds enbart yrkesprogram. Dessa är Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, 

Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet 

samt VVS- och fastighetsprogrammet (yrkesgymnasiet.se).  

Praktiska gymnasiet startade 1999 och finns nu på 50 platser i Sverige. Praktiska Sverige AB drivs 

av Vindora-koncernen som också driver utbildningsföretaget Movant. De utbildningar som erbjuds i 

Skellefteå är yrkesprogram. Programmen är Bygg och anläggning, El och energi, Fordon och transport, 

Hotell och turism samt Vård och omsorg (praktiska.se). Hur många elever som går på Yrkesgymnasiet 

och Praktiska gymnasiet i Skellefteå framkommer inte av texterna. 
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3 Teori 
 

3.1 Tidigare forskning 
Vid Södertörns högskola har Norin Shahzad och Meliha Alic skrivit en magisteruppsats vars syfte var 

att undersöka hur fyra gymnasieskolor i Stockholms kommun använder sig av marknadsföring samt 

om det skiljer sig något mellan hur kommunägda respektive privatägda skolor arbetar med 

marknadsföring. I studien ingick två kommunägda samt två privatägda gymnasieskolor (Shahzad & 

Alic, 2011:13). Författarna menar att skolreformen 1992 som öppnade upp för privatägda skolor ledde 

till en ökad konkurrens mellan skolor och ett ökat behov för skolorna att marknadsföra sig. Skolor 

började också förstå vinningen i att arbeta med marknadsföring (Shahzad & Alic, 2011:8,10). 

Undersökningen visade att de privatägda skolorna i större utsträckning använde sig av elever som 

marknadsförare men att även de kommunala skolorna börjat med detta i syfte att förbättra skolans 

rykte och skapa en positiv bild av skolan (Shahzad & Alic, 2011:66).  

Klara Hall och Anna Persson har vid Göteborgs universitet skrivit en kandidatuppsats med syfte att 

ta reda på hur ungdomar väljer gymnasium samt hur de får information om det (Hall & Persson, 

2012:18). Studien visade att det som var viktigast för eleverna vid valet var rykten samt direktkontakt 

med studie- och yrkesvägledare. En annan viktig aspekt var gymnasiemässan som hölls inför valet. De 

tillfrågade hade endast i liten utsträckning tagit del av broschyrer och de hade heller inte varit speciellt 

aktiva i sitt informationssökande. Saker som hade lockat till den specifika utbildningen var chans till 

jobb direkt efter studenten samt löften om praktik och gratis körkort (Hall & Persson, 2012:41,43).  

Malin Holgersson har skrivit en magisteruppsats vid högskolan i Borås om ungdomars behov av 

information vid gymnasievalet samt varför de använt internet för att hitta information och hur de 

upplevt sökandet efter information (Holgerson, 2012:5). Studien visade på att internet inte hade 

speciellt avgörande roll vid sökandet efter information. Internet användes först i slutfasen när valet 

nästan var gjort med syftet att mer bekräfta den information de hade sen tidigare snarare än att söka 

ny information. Det ungdomarna främst gjorde var att besöka skolornas hemsida för att titta på bilder 

på skolan eller läsa om den utbildning de hade valt (Holgerson, 2012:42).  

De två senaste uppsatserna kan vara intressanta att titta på för att få en uppfattning om ungdomars 

perspektiv kring valet och informationen kring det. Den förstnämnda ses som ett underlag för denna 

studie då det är en liknande studie gjord i en annan kommun.  

 

3.2 Strategisk kommunikation 
Enligt forskarna i strategisk kommunikation Jesper Falkheimer och Mats Heide kan strategisk 

kommunikation definieras som ”en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina 

mål” (Falkheimer & Heide, 2011:13). Strategisk kommunikation utmärker sig utifrån fyra kriterier. Det 

första är att det rör sig om ett helhetsperspektiv på organisationers kommunikation, både extern och 
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intern kommunikation inkluderas. Det andra kriteriet är att just kommunikation och organisationer 

står i centrum och det viktigaste här är målet att skapa gemensam mening genom tecken och symboler. 

Andra forskningsfält som exempelvis organisationsteori integreras då med kommunikationsteori. Det 

tredje kriteriet är att flera perspektiv används och teoretiska ramverk hämtas ofta från samhälls- och 

kulturvetenskaper. Det fjärde kriteriet är att strategisk kommunikation har en stark global och 

europeisk plattform (Falkheimer & Heide, 2011:19). 

 

3.2.1 Två synsätt på kommunikation 
Det finns enligt Falkheimer och Heide två olika sätt att se på kommunikation. Det ena de visar på är 

grundat i kommunikationsforskaren Harold D. Lasswells syn att mottagaren är passiv och att medier, 

budskap och sändare kan mätas och vägas. Denna modell kallas ofta transmissionssynen, vilket blir 

mer en informationsspridning (Falkheimer & Heide, 2003:68f). Tanken är att snabbt och effektivt nå 

de tilltänkta mottagarna med budskapet. Information syftar här till att utbilda allmänheten och 

påverka och förändra människors tyckande, tänkande och handlingar genom publicitet (Falkheimer & 

Heide, 2003:70f). Det primära blir att föra fram informationen så snabbt och effektivt som möjligt 

genom att hitta de optimala kanalerna för detta samt att formulera tydliga budskap med direkt verkan. 

Denna information blir ofta inte målgruppsanpassad och själva tolkningsaspekten glöms bort i och 

med att det inte tas i beaktande utifrån detta sätt att se på kommunikation (Falkheimer & Heide, 

2003:71ff). Med transmissionssynen på kommunikation hanteras ofta information reaktivt, alltså när 

problemen redan uppstått (Falkheimer & Heide, 2003:83). 

Det andra synsättet bygger på organisationspsykogen Karl E. Weicks syn att människor saknar 

bestämda attityder och att människors förståelse av verkligheten är sociala konstruktioner som 

kommer till i utbyte med andra. Detta kallas den meningsskapande synen och blir mer en slags 

kommunikation mellan två parter (Falkheimer & Heide, 2003:68f). Grundtanken är att 

kommunikation skapar och bibehåller en meningsfull verklighet och syftet är att stärka den 

gemensamma föreställningen som finns i en grupp vilket i sin tur skapar tolkningsramar som används 

i kommunikationen med andra (Falkheimer & Heide, 2003:78f).  

Information hanteras med den meningsskapande synen på kommunikation oftast proaktivt för att 

undvika att problem uppstår (Falkheimer & Heide, 2003:83ff). När det kommer till vilka medier som 

anses viktigast i dessa två synsätt är massmedier enligt transmissionssynsättet viktigast och för de som 

utgår från meningsskapandesynsättet är samtal öga mot öga viktigast (Falkheimer & Heide, 2003:87f). 

 

3.3 Profil, image, identitet 
Profil, image och identitet är tre begrepp som påverkar varandra och som måste relatera till varandra 

för att vara effektiva. Den image en organisation har återspeglar det värde som dess kunder och 

tänkbara kunder förknippar med organisationen. Även förlorade kunder spelar här roll. En fördelaktig 

image är önskvärt då det förmedlar förväntningar, påverkar upplevelser och har en intern effekt på 

personalen samt en extern effekt på kunderna (Grönroos, 2002:324ff).  
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Profilen är den bild organisationen vill förmedla av sig själv och idealet är att profil och image ska 

överensstämma. Identitet är den helhetsbild organisationen har av sig själva och måste också relatera 

till profil och image för att vara effektiv (Larsson, 2008:117). 

 

3.3.1 Profil  
En organisations profil är den bild ledningen vill att andra ska ha av organisationen. Den är skapad 

och planerad för att uppnå ett visst syfte och med en önskan om att göra avtryck på omgivningen 

(Heide et.al, 2005:173). Det gäller i profileringsarbetet att skapa gynnsammast möjliga bild av 

organisationen alltså den image som organisationen har (Holm, 2002:73).  

 

3.3.2 Image 
Begreppet image brukar oftast definieras som den uppfattning olika grupper har av en organisation. 

Image är resultatet av omgivningens tolkning av en organisations agerande och dess kommunicerade 

bilder (Heide et.al, 2005:173f). En organisations image förmedlar för det första förväntningar och 

hjälper människor att sortera information, marknadskommunikation och rykten. En positiv image kan 

hjälpa en organisation att kommunicera effektivt och människor kan genom en positiv image bli mer 

mottagliga för en organisations utsagor. 

Image fungerar också som ett filter som påverkar upplevelsen av organisationen och kan fungera 

som ett skydd som gör att problem som uppstår kan ses mindre allvarligt på av omgivningen. Detta 

fungerar dock inte i långa loppet utan uppstår problemen ofta minskar skyddet och missnöje kan 

uppstå. Image är också en funktion av kundernas förväntningar och upplevelser. Motsvarar eller 

överstiger upplevelsen förväntningarna stärks profilen och imagen, följaktligen blir det motsatt effekt 

om upplevelsen inte lever upp till förväntningarna. Image har också som tidigare nämnts både en 

intern effekt på personalen och en extern effekt på kunderna. Om inte organisationens image är klar 

och tydlig kan det ha en negativ effekt på hur de anställda ser på organisationen vilket kan leda till 

sämre insatser av anställda och vidare till sämre kundrelationer och kvalitet. En positiv image kan å 

andra sidan ha motsatta effekter och stärka positiva attityder bland anställda vilket kan leda till att det 

blir lätt att locka till sig bra medarbetare och skapa goda kundrelationer (Grönroos, 2002:326f). 

 

3.3.3 Identitet 
Identiteten kan ses som den verklighet och de egenskaper hos en organisation som visar sig i externa 

och interna bilder samt i reklam. En organisations identitet är en blandning av värderingar hos 

människor i organisationen och av strategi, struktur, kommunikation och kultur (Heide et.al, 

2005:170). 

Organisationsidentitet kan delas in i fem olika typer; den verkliga, den kommunicerade, den 

uppfattade, den ideala och den önskade. Den verkliga identiteten består av bland annat interna 

värderingar och organisationsbeteende, den kommunicerade identiteten är de meddelanden som 

kommuniceras utåt, den uppfattade är imagen det vill säga den bild allmänheten har av organisationen, 
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den ideala identiteten är en optimal positionering för organisationen under en viss tid och slutligen är 

den önskade identiteten den vision som grundare eller ledningen har. 

Identiteten utgör tillsammans med image ett meningssystem som påverkar hur både medlemmar 

av organisationen och externa publiker ser på organisationen. Organisationsidentiteten kans ses som 

ständigt föränderlig och som något som kontinuerligt omprövas och förändras genom organisationens 

försök att anpassa sig efter förändringar i omgivningen samt i imagen. Externa influenser kan påverka 

identiteten på så sätt att de både kan stärka den befintliga uppfattningen om organisationen och skapa 

misstro mot densamma (Heide et.al, 2005:171f).   

 

3.4 Marknadsföring 
Philip Kotler, professor i internationell marknadsföring, beskriver marknadsföring som ”konsten och 

vetskapen att välja målgrupper samt att erhålla, behålla och utöka antalet kunder genom att skapa, 

kommunicera och leverera bättre kundvärde.” Marknadsföringens uppgift är att omvandla människors 

behov till möjligheter för företaget. Målet är bland annat att skapa värde genom att erbjuda bättre 

lösningar åt köparen (Kotler, 2003:V). Elever som ska välja gymnasieskola är visserligen inte kunder i 

den bemärkelsen att de ska köpa en vara. Däremot är det för gymnasieskolan viktigt att skapa ett 

kundvärde i den bemärkelsen att rikta uppmärksamhet mot skolan och skapa ett intresse. 

 

3.4.1 Marknadskommunikation  
En väsentlig del av marknadsföringen är marknadskommunikation och interaktiv marknadsföring. I 

detta innefattas vad anställda säger och hur de säger det, hur de uppträder, hur fysiska resurser ser ut 

samt hur de fungerar med mera. Den traditionella marknadsfunktionens kommunikation så som 

exempelvis reklam prövas kontinuerligt och är mer abstrakt och innehåller löften och information som 

kan vara mer eller mindre sann. En åtskillnad mellan traditionell marknadskommunikation och 

interaktiv kommunikation är att den tidigare påverkar den förväntade tjänsten medan den senare 

påverkar den upplevda tjänsten (Grönroos, 2002:291f). 

Det finns ett antal riktlinjer för effektiv marknadskommunikation. Dessa är att det är viktigt at ha 

direkt kommunikation med personalen. Ett sätt att öka motivation och förstärka medarbetarnas 

interna roller är att använda personalen i extern kommunikation. Det är även viktigt att dra nytta av 

word-of-mouthkommunikationen då ett gott rykte anses vara ett av de mest effektiva 

kommunikationsmedierna (Grönroos, 2002:305). Enligt Kotler är det ingen kommunikation som har 

lika stor genomslagskraft som muntliga referenser. Det blir allt vanligare att organisationer använder 

sig av referenser och intyg i sin marknadsföring för att aktivt använda vad kunder säger om 

organisationen till sin fördel (Kotler, 2003:118f). 

En organisation måste också ge konkreta belägg för sina tjänster för att ge kunderna något påtagligt 

att relatera till. Organisationen måste också redovisa det outsägbara genom exempelvis 

rekommendationer från nöjda kunder. Det är viktigt att förklara tjänstens innebörd gärna genom 

metaforer och det är även av vikt att kommunicera kontinuerligt. 
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En organisation ska bara lova det som är möjligt annars finns det risk att klyftan mellan den 

förväntade upplevelsen och den verkliga upplevelsen ökar. Organisationen måste också 

uppmärksamma de långsiktiga effekterna av kommunikationen, vara medveten om 

kommunikationseffekterna av att inte kommunicera samt integrera åtgärder och budskap i 

marknadskommunikationen (Grönroos, 2002:306f).  

 

3.4.2 Integrerad marknadskommunikation 
Integrerad marknadskommunikation innebär att samordna olika källor för kommunicerade budskap. 

Detta för att det som förmedlas till olika publiker i olika medier ska överensstämma (Heide et.al, 

2005:181). Det finns här fyra olika källor vilka är planerade budskap, produktbudskap, servicebudskap 

och oplanerade budskap. Planerade budskap är som namnet avslöjar de budskap som kan planeras 

och är resultatet av en kommunikationskampanj. Dessa budskap har ofta låg trovärdighet då 

mottagaren vet att de är planerade för att övertala och påverka människor. Texterna från skolornas 

hemsidor kan med andra ord ses som planerade budskap eftersom de innehåller det skolan vill 

framhålla och förmedla. Produktbudskap innefattar bland annat hur en vara är utformad och hur den 

fungerar. Den källa som har mest inflytande när det gäller förtroende är servicebudskap då det här rör 

sig om ett samspel mellan kund och organisation. Personalens attityd och uppträdande spelar här stor 

roll samt hur teknik fungerar (Grönroos, 2002:293). Utan att först få personalen att förstå ett budskap 

är det nästan omöjligt att få kunderna att förstå och ta till sig det (Heide et.al, 2005:181). Oplanerade 

budskap är de som anses mest trovärdiga då dessa kan vara exempelvis vad någon säger om 

organisationen så som rekommendationer och skvaller. 

Det kan vara problematiskt med marknadskommunikation att det enda som går att planera är det 

som anses minst trovärdigt så som reklam och så vidare. En organisation som behärskar att samköra 

alla källor och få till en total kommunikation kan åstadkomma en väldigt kraftfull 

kommunikationskampanj (Grönroos, 2002:293ff). 

 

3.5 Kampanjarbete 
Ett vanligt verktyg inom strategisk kommunikation är kampanjer. Informationskampanjen har fyra 

övergripande egenskaper. Den har ett syfte, riktar sig mot en relativt stor mottagargrupp, har en 

begränsad tidsgräns och är uppsatt i organiserade aktiviteter (Falkheimer, 2001:110f). Arbetet med att 

planera en kampanj innebär att skapa en målformulering, välja en målgrupp, välja ett budskap, välja 

ett medium samt utvärdera kampanjen (Falkheimer, 2001:113). 

Beslutet om målformuleringen är det första beslut som måste tas. Målen ska vara realistiska och 

väldefinierade. I den inledande fasen är det viktigast att skapa motivation och en vision om vart man 

vill. Målet måste då kunna omprövas under projektets gång. Detta har sin grund i att samhället är mer 

föränderligt vilket gör att planeringen måste vara flexibel och situationsanpassad (Falkheimer, 

2001:114). 

Nästa steg är att välja målgrupp. I detta steg väljs vilka man vill påverka och här handlar det om att 
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inte sprida resurserna över för många utan fokusera på en intensivare bearbetning. Vilka ekonomiska 

och tidsmässiga ramar som finns tillgängliga spelar här roll. Det gäller att försöka sätta sig in i hur de 

målgrupper som valts ut tänker för att kunna anpassa informationen till mottagarnas behov och 

föreställningsvärldar. Detta kan exempelvis göras via att ta del av undersökningar eller göra egna, till 

exempel enkäter eller fokusgruppintervjuer. 

Kampanjplanering måste alltid ta hänsyn till den konkurrens som råder då allt fler budskap tävlar 

om mottagarens uppmärksamhet. När det kommer till den aktuella studien kan sägas att skolorna har 

var sin kampanj som pågår parallellt med varandra och det är då viktigt att ha bra timing och försöka 

förutse den existerande konkurrenssituationen (Falkheimer, 2001:114f). 

Budskapet måste anpassas efter mottagarna, situationen och syftet. Det ska vara enkelt och 

innehålla en enda idé. Mottagarna nås ofta av tusentals signaler varje dag varav endast ett fåtal når in 

vilket gör det extra viktigt att få ut sitt budskap på effektivas sätt. Budskapet ska helst ses från 

mottagarens synvinkel, vad de får ut av det. Effektiva budskap ska vara enkla, entydiga, intressanta 

och överraskande. I arbetet med budskapet ingår också att välja en kommunikator, alltså kampanjens 

ansikte utåt. Det kan exempelvis vara en person eller en logotyp. Det finns två typer av kommunikator 

dels en med direkt anknytning till källan dels pseudokommunikatorer som inte har något med källan 

att göra. Den senares uppgift är att tilltala målgruppen positivt och kan exempelvis i reklamfilmer vara 

kändisar. Detta blir allt vanligare i informationskampanjer, särskilt om den organisationen som har 

kampanjen inte anses trovärdig av allmänheten (Falkheimer, 2001:116f). 

Valet av medium är väldigt viktigt när det gäller att nå ut med sitt budskap. Valet styrs främst av 

ekonomiska tillgångar. Det är viktigt att mediet passar ihop med budskapet och mer komplicerade 

budskap kräver med medier som mottagaren kan återanvända som tillexempel broschyrer och 

hemsidor. Enligt medieforskarna Gustafsson och Weibull är det vid medievalet viktigt att fundera 

kring frekvens, räckvidd, användning och värdering av mediet. Det effektivaste medievalet är 

interpersonell kommunikation, alltså den direkt mänskliga kontakten. Annonser och 

massdirektutskick kan dock fungera bra i syfte att skapa uppmärksamhet (Falkheimer, 2001:117f). 

Sista fasen är att utvärdera kampanjen och detta är kanske den viktigaste fasen. Detta för att lära sig 

något inför framtiden och kommande kampanjer (Falkheimer, 2001:118).  
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4 Material och metod 
 

4.1 Material 
Materialet som legat till grund för undersökningen är texterna från de fyra kommunala skolorna och 

de tre friskolorna som niorna får tillgång till via respektive skolas hemsida och vagval.se samt de 

samtalsintervjuer som genomförts med personer som på något sätt arbetar med marknadsföringen. 

Fem personer, en representant från Gymnasiekontoret samt fyra representanter från de kommunala 

skolorna, har intervjuats. Fyra av dem intervjuades på respektive intervjupersons arbetsplats. Med den 

femte representanten genomfördes endast en kortare telefonintervju eftersom intervjupersonen tyvärr 

inte hade mer tid att avvara. Friskolorna kunde inte ställa upp på intervju på grund av tidsbrist och 

policybestämmelser så det var tyvärr inte möjligt att inkludera dem i samtalsintervjuerna. 

Broschyrerna som delas ut till niorna på ”Öppet hus”-dagen den 24 november från både 

kommunala skolor och friskolor samt det vykort som skickas ut från kommunen som inbjudan till den 

dagen är det material som i inledningsskedet var tänkt att användas i textanalysen. Detta material är, 

när det gäller de kommunala skolorna, detsamma som innehållet på websidan vagval.se där niorna 

kan ta del av den informationen som finns tillgänglig inför valet. Eftersom innehållet på sidan är 

identiskt med innehållet i det tryckta materialet togs beslutet att ta del av detta material via internet 

eftersom det där är mer samlat. Det utskrivna materialet är uppdelat i olika broschyrer för varje 

program vilket resulterade i en mängd olika broschyrer som var svårt att få en överblick över.  

 

4.1.1 Urval och avgränsningar, intervjuer 
Alla kommunala skolor ingår i undersökningen. De har ett samarbete gällande marknadsföringen i 

form av en informationsgrupp bestående av en representant från kommunen samt en representant 

från varje skola. De personer som valdes ut för intervjuer är personer som arbetar med 

marknadsföringen på något sätt. Detta för att det är de skulle kunna svara ingående på de frågor som 

ställdes och ge en bra bild av hur arbetet ser ut. 

Lena M. Johansson är informationsstrateg på Gymnasiekontoret i Skellefteå och valdes ut på grund 

av att hon sitter med i och samordnar den informationsgrupp som består av representanter från de 

kommunala skolorna. Hon är således delaktig i marknadsföringen av alla fyra kommunala skolor och 

kan därför ge svar på hur arbetet kring marknadsföringen ser ut för dem. Det kan även antas att 

Johansson inte har någon speciell relation till någon specifik skola i detta avseende. Eventuella 

skillnader mellan skolorna bör här kunna komma fram och på så vis ska jämförelser bli möjliga. 

David Wiksten arbetar som informatör på Naturbruksgymnasiet. Han ansågs intressant att 

intervjua då deras arbete enligt Lena M. Johansson skiljer sig en del från de andra skolorna. Dels har 

de fler sökande från andra kommuner dels har de lite mer självstyre än de andra skolorna då de går på 

intraprenad vilket innebär att de kan styra lite mer över sina resurser.  
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Per-Olov Andersson är verksamhetsansvarig på Kaplanskolan och har suttit med i kommunens 

informationsgrupp ända sen den startade. Han sågs som intressant för undersökningen eftersom han 

dels har suttit med länge i gruppen dels sitter han i ledningsgruppen den kommunala gymnasieskolan. 

Christina Norberg jobbar som studie- och yrkesvägledare på Balderskolan. Valet att intervjua en 

studie- och yrkesvägledare berodde på att det hade nämnts i tidigare intervjuer att dessa aktivt är med 

och jobbar med de informationsinsatser som görs för att få ut skolornas budskap till niorna. Christina 

Norberg valdes ut på grund av att hon jobbar på en skola som inte tidigare behandlats i 

undersökningen plus att hon varit med och jobbat fram de texter som nu finns på vagval.se. 

Gun Sundberg arbetar som studie- och yrkesvägledare på Anderstorpsskolan. Hon ansågs 

intressant att intervjua för att hon arbetar med utformningen av texterna för skolan och antogs kunna 

ge svar på hur det arbetet ser ut. Här utfördes endast en kortare telefonintervju då det passade 

intervjupersonen bäst. Viktiga frågor angående arbetet med texterna besvarades ändå om än kortfattat. 

 

4.1.2 Urval och avgränsningar, texter 
Texterna som valdes ut för analys av de kommunala skolorna är texter som beskriver skolorna samt 

programbeskrivningarna från varje skola. Programbeskrivningarna delades in i grupper utefter hur de 

delats in på sidan vagval.se, dessa var yrkesprogram och högskoleförberedande program. I första 

skedet genomfördes en läsning program för program för att sedan analyseras gruppvis för att se hur 

respektive grupp framställdes i texterna. Detta på grund av att respektive programbeskrivning inte var 

så lång och det blev mer intressant att se skillnader mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

program än jämföra texter i samma grupp. Texterna är hämtade från vagval.se, skelleftea.se och 

skolornas hemsidor. En anledning till att sidor på internet valdes ut i stället för broschyrer är att Klara 

Hall och Anna Persson i sin kandidatuppsats kunde påvisa att ungdomar föredrar internet framför 

broschyrer för att söka information (Hall & Persson, 2012:29).  På vagval.se valdes länkarna ”Startsida 

Gymnasieguiden”, ”Viktigt att veta” och ”Ansökan och antagning” bort då de mest innehåller praktisk 

information om hur guiden fungerar och vad som gäller vid ansökan, antagning och behörighet. Under 

länken ”Gymnasieskolor” har inte första sidan analyserats utan fokus har legat på de länkar som 

presenterar respektive skola. Detta på grund av att det är där det går se hur respektive skola framställs. 

Även länken ”Idrott på gymnasiet” med tillhörande underlänkar valdes bort då de inte ansågs tillföra 

något för undersökningen gällande hur skolorna framställdes. 

På grund av att ingen representant från någon av de tre friskolorna kunde ställa upp på intervju var 

det inte möjligt att ta reda på mer ingående hur dessa skolor arbetar med marknadsföringen. Skolorna 

ingår dock i undersökningen till den grad att deras texter på hemsidorna har analyserats. Det har här 

gått titta på hur de kommunicerar sitt budskap utifrån vilka språkliga grepp de tar och hur de 

framställer sig. Med hjälp av textanalyserna har vissa jämförelser mellan kommunala skolor och 

friskolor kunnat göras. Dock har det som sagt varit svårt att säga något om hur friskolornas 

marknadsföringsarbete går till samt hur väl texterna representerar vad de vill kommunicera enligt 

dem själva då ingen kunnat uttala sig i frågan.  

Texterna som har analyserats på friskolornas hemsidor är för JB gymnasiet länken Om skolan, med 

underlänkarna Vår pedagogik, Arbetssätt samt Studie- och yrkesvägledning med underrubriken 
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Efter gymnasiet. Programbeskrivningarna för utbildningarna i Skellefteå har också analyserats. För 

Yrkesgymnasiet har texterna under länken Om Yrkesgymnasiet med samtliga underlänkar samt de 

programbeskrivningar som finns för skolan i Skellefteå ingått i undersökningen.  

För Praktiska gymnasiet analyserades texterna under länken Vad är praktiska? med samtliga 

undertexter utom Organisation och Lediga tjänster. Programbeskrivningarna för de program som 

finns i Skellefteå har också ingått i undersökningen samt länken Så här läser du på praktiska. 

För att förtydliga är friskolor detsamma som privatägda skolor som nämns i denna studie i kapitlet 

Tidigare forskning. Dessa kommer i fortsättningen endast benämnas ”friskolor”. 

 

4.2 Metod 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa metoder. Dels har texterna på skolornas hemsidor 

analyserats utifrån en kritisk lingvistisk textanalys dels har kvalitativa samtalsintervjuer genomförts 

med relevanta personer som har med marknadsföringsarbetet i stort att göra samt med utformningen 

av materialet att göra. Kvalitativa metoder ansågs bättre lämpade för den här studien då det handlade 

om att få synpunkter på det givna ämnet och en djupare inblick i hur marknadsföringsarbetet och 

innehållet i materialet såg ut (Erikson, 2011:154). 

 

4.2.1 Kritisk lingvistisk textanalys 

Då avsikten med textanalysen var att tolka innehållet i materialet snarare än att mäta specifika 

förekomster, valdes kritisk lingvistisk textanalys som metod för att analysera texterna. Metoden går ut 

på att bland annat titta på vilka metaforer och liknelser som används. Metaforer är ett verktyg som kan 

användas för att förstå något svårbegripligt genom att överföra betydelse från ett område som är mer 

konkret och lättare att förstå till det mer svårbegripliga (Ekström & Moberg, 2008:25). Ett exempel på 

en metafor är ”du är en stjärna” där det görs förståeligt att personen är speciell då stjärna förknippas 

med något strålande, vackert och kraftfullt. Liknelser ligger nära metaforer men är mer en 

tankemässig överföring där det exempelvis kan sägas att ”han springer fort som en gepard” (Bergström 

& Boréus, 2005:265). 

Det går även med den kritiska lingvistiska textanalysen se vilka som kommer till tals och vilken 

modalitet, det vill säga sanningsanspråk, dessa tar. Med det menas hur en person eller avsändare kan 

kopplas ihop med en texts innehåll, och vilken trovärdighet denne har i sammanhanget. Skulle en 

rektor vid en skola exempelvis säga ”den här utbildningen ska ge ett bra underlag för fortsatta studier” 

skulle det ha en högre trovärdighet än om en person utan anknytning till skolväsendet skulle säga 

samma sak då rektorn i sin yrkesroll bör ha korrekt vetskap om utbildningens innehåll (Bergström & 

Boréus 2005:323). Anledningen till att modalitet har valts som verktyg i den här undersökningen är 

för att försöka se hur högt sanningsanspråk som tas kring beskrivningar och uttalanden av skolorna 

och deras utbildningar. 
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Lexikalitet innebär att analysera ordvalen och vilken betydelse de har för en texts vinkel (Bergström & 

Boréus, 2005:264). Genom att i den här undersökningen se på ordvalen var avsikten att försöka se hur 

gymnasieskolorna genom sina ordval vill framställa sig själva. Vilka ord som används vid 

beskrivningen av ett fenomen eller objekt kan visa på hur skolorna ser på just det specifika fenomenet 

eller objektet. Textens lexikala aspekter kan även visa på en karaktär i texten. Ordvalen och dess 

grammatiska klassificering som textens författare använder sig av kan visa på antingen en personlig 

eller en mer formell ton (Bergström & Boréus, 2005:286f). Även transitiviteten kommer att 

undersökas, det vill säga om det finns något givet perspektivval i texten och om en aktör i texten 

framställs som passiv eller aktiv (Bergström & Boréus, 2005:324). Begreppet kommer här tills störst 

del att användas för om skolorna uppmuntarar eleverna till egen handling och eget val eller om de gör 

skolan till den aktiva i sammanhanget. 

 

4.2.2 Kvalitativ samtalsintervju 
Forskningsintervjun kan ses som ett samtal som har en struktur och ett syfte. Syftet är att samla in 

kunskap som underlag för det som ska undersökas. Det är intervjuaren som kontrollerar och definierar 

situationen genom att denne introducerar ämnet och följer upp den intervjuades svar med frågor 

(Kvale, 2009:19). Genom dialog vill intervjuaren erhålla insikt i den intervjuades erfarenheter och få 

kunskap av denne (Larsson,2000:51). Det är viktigt att skapa en miljö där den intervjuade känner sig 

trygg och fri att svara på frågorna som ställs så denne känner sig säker nog att prata om ämnet i ett 

arbete som kommer att göras offentligt. Det blir ett slags givande och tagande mellan intervjuaren och 

den intervjuade för att få till en bra relation för att komma åt värdefull kunskap (Kvale, 2009:32). 

Intervjuerna som genomfördes hade dels ett informativt syfte att ta reda på hur 

marknadsföringsarbetet ser ut på skolorna dels ett syfte att vara ett komplement till den kvalitativa 

textanalys som genomförts på texterna. Detta för att se vad som kan tänkas ligga bakom det som skrivs 

i materialet och hur materialet är utformat.  

4.2.2.1 Intervjuguide 
Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide. Guiden bestod av ett antal i förväg formulerade 

frågor men det lämnades även plats för eventuella följdfrågor som blev aktuella under intervjuns gång. 

De aktuella intervjuerna genomfördes som nämnts med intervjuguiden som grund men vid vissa 

tillfällen under intervjuerna frångicks denna då respondenten exempelvis redan svarat på en fråga. 

Detta för att inte upprepningar skulle förekomma. Intervjufrågorna har utformats med teorikapitlet 

som grund för att ställa så relevanta frågor som möjligt eftersom teorierna styr intervjuernas 

inriktning. En rekommendation kring upplägget är att börja med bakgrundsfrågor och historiska 

frågor för att senare övergå till mer komplicerade frågor, vilket även var upplägget vid dessa intervjuer 

(Larsson, 2000:59).  

Syftet med intervjuerna gjordes klart för intervjupersonerna innan så de var medvetna om vad 

materialet skulle användas till och vad syftet var. Intervjupersonerna blev också tillfrågade om det gick 

bra att intervjun spelades in. Efter de genomförda intervjuerna transkriberades materialet för att 

underlätta vid det senare analysarbetet.  
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4.2.2.2 Intervjuerna 
Först intervjuades Lena M. Johansson, informationsstrateg på Gymnasiekontoret, den 30 november 

2012 klockan 13.00. Intervjun ägde rum i ett mötesrum på Gymnasiekontoret och varade i 1 timme och 

15 minuter. Samtalet spelades in med intervjupersonens samtycke för att inte behöva anteckna lika 

mycket och på så sätt följa med i samtalet bättre. 

Intervjun med David Wiksten, informatör på Naturbruksgymnasiet, ägde rum den 5 december 

2012 klockan 09.00 i ett konferensrum på Naturbruksgymnasiet. Intervjun varade i 45 minuter och 

spelades in av samma anledning som nämnts ovan. 

Per-Olov Andersson, verksamhetschef på Kaplanskolan, intervjuades den 12 december klockan 

10.30 på hans kontor på Kaplanskolan. Intervjun varade 50 minuter och spelades även den in av 

samma anledning som ovan. 

Christina Norberg som är studie- och yrkesvägledare på Balderskolan intervjuades klockan 10.00 

den 11 december. Intervjun ägde rum på hennes kontor på Balderskolan och varade i 50 min. Den 

spelades in av samma anledning som ovan. 

Gun Sundberg arbetar som studie- och yrkesvägledare på Anderstorpsskolan. Här genomfördes 

endast en kortare telefonintervju på femton minuter då det tyvärr inte gick genomföra på annat sätt. 

Anteckningar fördes under samtalet 

 

4.3 Metoddiskussion 
Ett problem kan vara om intervjuaren inte är tillräckligt förberedd. Därför utarbetades en 

intervjuguide i förväg för att få relevanta frågor för studien. Dessa frågor har tagits fram med teorierna 

som grund för att få en inramning som var relevant för att kunna besvara syfte och frågeställningar. 

Intervjumanualen har även testats innan för att se om den fungerade. Det finns här risk att frågorna 

utformas så att de stödjer egna antaganden och att svaren blir självuppfyllande. För att undvika detta 

har så breda frågor som möjligt ställts upp för att ge den intervjuade så stort utrymme som möjligt att 

svara fritt, dock inom ramen för ämnet. Ytterligare en fälla kan vara att den intervjuade inte får 

komma till tals till fullo eller att intervjun på annat sätt påverkas av intervjuaren. Detta har i möjligaste 

mån undvikits genom att hela tiden vara medveten om detta och lyssna till den intervjuade (Larsson, 

2000:60,70). 

Tolkningsaspekten måste alltid tas hänsyn till, det är nämligen stort rum för tolkning vid kvalitativa 

undersökningar. Detta gäller både för textanalysen och för de kvalitativa intervjuerna. 

Tolkningsprocessen kan påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse. Detta var viktigt att ha en 

medvetenhet om och ta hänsyn till (Thurén, 2007:103). En annan aspekt att vara medveten om var att 

en kvalitativ studie bör ha ett empatiskt förhållningssätt och se världen ur aktörernas vinkel. Detta är 

viktigt då det annars kan ge upphov till att undersökningens objektivitet minskar (Bryman, 1997:89). 

För att styrka de slutsatser som dragits har därför tolkningarna i studien fått stöd av citat och referat 

från den analyserade texten (Bergström & Boréus, 2005:36).  

Ett problem uppstod då ingen av friskolorna kunde ställa upp på intervju. Genom att bara titta på 

texterna på deras hemsidor kan inte sägas att några slutsatser av deras marknadsföringsarbete kan 
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dras. Däremot har detta problem till viss del kringgåtts då det i analysen endast har skett jämförelser 

mellan friskolornas och de kommunala skolornas texter. Hur marknadsföringsarbetet gått till rent 

praktiskt har endast analyserats utifrån de kommunala skolorna. När det gäller friskolorna har 

analysen endast behandlat hur skolorna framställer sig via språket och vad de trycker på i sin 

beskrivning av skola och program. Det har även till viss del gått se hur de kommunicerar sitt budskap 

via texterna. Ytterligare ett hinder uppstod då representanten för Anderstorpsskolan bara kunde ställa 

upp på en kortare telefonintervju. Men trots att intervjun blev kort och det inte blev lika lätt att läsa av 

situationen över telefon var det ändå möjligt att ställa följdfrågor och få svar på viktiga frågor kring 

marknadsföringsarbetet. Hindret ansågs inte heller särskilt stort då Lena M. Johansson arbetar med 

marknadsföringen av alla fyra kommunala gymnasieskolor och ansågs kunna svara på frågor kring 

detta.  

Genom att välja relevanta texter för studien i materialet samt ställa intervjufrågor grundade i 

teorierna som ställts upp för att svara på frågeställningar och syfte har studien sökt uppnå en hög 

validitet och reliabilitet. De texter som har valts ut är texter angående presentationer av skolorna samt 

programbeskrivningar. 

Eftersom två metoder har använts i studien har också reliabiliteten och validiteten försökt 

upprätthållas. Metoderna är dels intervjuer för att se vad inblandade personer har att säga och vad de 

tycker, dels textanalys av materialet som niorna får ta del av. Detta för att se om det som står där 

verkar överensstämma med det som de intervjuade personerna sagt att de vill framhäva.  
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5 Resultat och analys 
Här presenteras resultatet av textanalysen och intervjuerna. I textanalysen har skolorna jämförts vilket 

även har innefattat friskolorna. Hur texterna reflekterar det man vill förmedla enligt 

intervjupersonerna har bara analyserats utifrån de kommunala skolorna eftersom friskolorna inte 

hade möjlighet till intervju. Analysen är uppdelad i teman utifrån frågeställningarna och underbyggs 

av citat hämtat från intervjuerna och texterna.  

 

5.1 Textanalys 
 

5.1.1 Kommunikationen 
Vad gäller kommunikation verkar både de kommunala skolorna och friskolorna luta mot det 

meningsskapande synsättet. Texternas syfte är visserligen att informera eventuella elever om hur 

skolan är och vad som erbjuds men överlag är de skrivna till en viss målgrupp vilket sällan är fallet vid 

transmissionssynsättet. Att nästa alltid välja ord som ”du”, ”dig, ”vi”, ”oss” med mera verkar syfta till 

att skapa en relation mellan skola och elev vilket också är kopplat till den meningsskapande synen på 

kommunikation. 

Det skiljer sig något i hur de kommunala skolorna presenteras mot hur friskolorna presenteras. 

Nedan följer två exempel för att visa hur en kommunal skola respektive en friskola beskriver sin skola 

på ett typiskt sätt. 

  

På Anderstorpsskolan har vi engagerad och välutbildad personal och intresserade och kreativa 

elever. Mångfalden och olikheterna bidrar till en levande skola där vi sätter lusten att lära i fokus 

(anderstorpsskolan.se) 

 

Yrkesgymnasiet är rätt val för dig som vill lära dig ett yrke från grunden i en studieform där du 

jobbar mycket praktiskt. [---] Vi söker dig som vill bli framtidens yrkesman eller yrkeskvinna 

(yrkesgymnasiet.se).  

 

Den senare, som är en friskola, riktar sig tydligare mot en elev som ska välja skola. Den övre är också 

anpassad att tilltala en möjlig ny elev men den är inte lika tydligt riktad mot denne. Vidare spelar den 

övre mer på en känsla av vad som erbjuds medan den nedre är mer konkret vinklad mot vad som 

erbjuds, nämligen möjligheten till jobb. 
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Även programbeskrivningarna tyder på att skolorna antar ett meningsskapande synsätt på 

kommunikation. De vill genom att rikta sig direkt till eleven i ”du”-form skapa en slags relation med 

eleven. Transitiviteten i texterna visar på försök att göra eleven aktiv genom att uppmuntra till 

kommunikation vilket görs genom att ställa frågor till eleven som denne förväntas svara på. Detta 

gäller främst friskolorna och ett exempel på detta från Yrkesgymnasiets hemsida är  

 

Vill du skapa något som håller? Drömmer du om en färgstark miljö? Gillar du att arbeta praktiskt? 

(yrkesgymnasiet.se).  

 

Citatet kan också tänkas stärka den uppfattning som eleven har att om denne vill jobba mer praktiskt 

har han eller hon kommit rätt som sökt sig mot Yrkesgymnasiet. Med andra ord kan det sägas stärka 

de föreställningar som finns om skolan att de riktar sig mot elever som vill ha en mer praktiskt inriktad 

utbildning vilket också är ett kriterium för det meningsskapande synsättet på kommunikation. 

Frågorna, som återkommer på flera ställen, riktar sig tydligt mot elever som vill jobba mer praktiskt. 

På Praktiska Gymnasiets hemsida kan man om Bygg- och anläggningsprogrammet läsa att 

 

Tycker du att plåtslageri verkar spännande? Intresserad av att bygga, renovera, köra stora fordon 

eller måla? Då är programmet Bygg och anläggning helt rätt för dig. (praktiska.se) 

 

Det finns exempel på detta vid de kommunala skolorna både på de högskoleförberedande 

programmen och på yrkesprogrammen. Skillnaden mellan skolorna tycks vara att när det handlar om 

yrkesprogrammen verkar de kommunala skolorna tycka att det är viktigt att framhäva att det inte 

handlar enbart om en praktisk utbildning utan även det teoretiska lyfts fram. Till exempel börjar 

beskrivningen av Hantverksprogrammet vid Balderskolan som följer 

 

Vill du jobba kreativt och använda dina händer? Vill du ha en utbildning som är både teoretisk och 

praktisk? Då kan Hantverksprogrammet vara någonting för dig (vagval.se). 

 

Att ställa frågor som i citaten ovan och även rikta sig direkt till eleven i ”du”-form skapar, eller i varje 

fall uppmuntrar, till en form av meningsutbytande mellan skola och elev. Liknande frågor är ett vanligt 

grepp av skolorna då de förekommer på både friskolor och kommunala skolor i såväl beskrivningar av 

yrkesprogram som av högskoleförberedande program. 

Det finns exempel hos de kommunala skolorna där programbeskrivningarna har mer en karaktär 

av informationsspridning än meningsskapande. Ett sådant exempel från Balderskolan är 

beskrivningen av Restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig de kunskaper som behövs 

för att arbeta med mat och service. Du lär dig matlagning och servering och får också kunskaper om 

måltiden som helhet (vagval.se). 
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Till skillnad från texten om Hantverksprogrammet blir texten här mer informativ och inte lika öppen 

för dialog mellan skola och elev. Det beskrivs vad utbildningen är och vad eleven får lära sig. Här blir 

det mer ett meddelande med avsikt att effektivt nå fram till mottagaren som inte förväntas göra några 

större tolkningar. 

En tydlig skillnad i materialet från de kommunala skolorna och friskolorna är att friskolorna har 

tagit fasta på hur viktigt det är med word-of-mouthkommunikation. Denna kommunikation, som 

enligt Kotler är den med störst genomslagskraft, syns inte i de kommunala skolornas material. Alla 

friskolorna har med detta antingen i form av citat eller utdrag ur elevintervjuer. Typiska ordval från 

elevernas sida är att de tycker det är ”bra” eller ”superbra” utbildningar och att de är ”mer än nöjd” 

med skolan. Vidare är lärarna ”jättebra” och praktiken ”lockade” till skolan. Det kan utifrån detta 

konstateras att det oftast inte används några kraftord av eleverna vid beskrivningen av sin upplevelse 

på skolan utan deras utsagor ger en ganska intetsägande bild. Det kan då diskuteras om det hjälpt till 

att lyfta fram skolan på ett positivt sätt eller inte. Det kan väl sägas att trots att det inte är några 

kommentarer som sticker ut så sätter de heller inte skolan i dålig dager. Det finns så klart undantag 

där elevens utsaga verkligen gynnar skolan. Exempelvis finns ett citat från en elev på Praktiska 

Gymnasiets hemsida som lyder 

 

Skolan har varit helt underbar. Så liten och så få elever, det har passat mig bra. Nu när jag slutat 

känner jag att vännerna kommer att finnas kvar och alla lärare som hjälpt mig kommer finnas i mitt 

hjärta. 

       Anton Haga avgångsstudent 2011, 

        (praktiska.se 2012-12-21)

  

Citatet hjälper att lyfta allt det som Praktiska Gymnasiet verkar vilja få fram efter att ha gått igenom 

deras texter. De är en liten skola som bryr sig och på skolan finns en stor gemenskap. Även 

Yrkesgymnasiet har exempel på detta där en elev uttrycker att ”…utan Yrkesgymnasiet hade jag aldrig 

stått här där jag står nu”. Detta gör Yrkesgymnasiet ansvarigt för elevens framgång vilket är 

fördelaktigt för skolan. 

 
 

5.1.2 Bilden 

Ordvalen i texterna visar på en genomgående beskrivning av skolorna som ”ljus”, ”modern”, 

med ”kunnig” och ”engagerad” personal. Detta verkar vara det sätt alla skolor vill framställa sig på, den 

profil de vill visa utåt. 

Friskolorna och den kommunala skolan Naturbruksgymnasiet lyfter tydligt fram det faktum att det 

går att läsa upp till högskolekompetens hos dem. Möjligheten att göra detta beskrivs med ord 

som ”självklart” och ”givetvis” vilket kan tyda på att det är något som tidigare inte varit helt tydligt och 

att det eventuellt har varit ett önskemål från elever. Att de gör detta kan också tyda på att deras image 

tidigare inte varit att de setts som särskilt seriösa men att de nu vill ändra på den bilden, de vill få 

imagen att matcha profilen bättre. Detta syns bland annat i texterna från Praktiska Gymnasiet som 

ofta håller fram att det inte är någon lätt utbildning de erbjuder utan det är hårt arbete. I en 
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elevintervju kopplat till presentationen av skolan delar en före detta elev med sig av sina erfarenheter. 

Han säger bland annat att han var ”lite nervös” inför praktiken, det var ”tufft” att plugga, han tycker 

det är ”viktigt med bra betyg”. Det står även att han måste visa prov på vad han har lärt sig 

genom ”vanliga” skriftliga prov och att det blir ”tidiga morgnar och sena kvällar”. Metaforen ”att visa 

framfötterna” användes i sammanhanget för att visa på elevens eget ansvar att få arbete via praktiken. 

Han beskrivs i texten som ”numera” anställd vilket kan vara ett sätt att visa på att skolans 

tillvägagångssätt ger resultat. Eventuellt i syfte att inte låta för hårda hittades i Praktiska Gymnasiets 

texter även liknelser som användes i syfte att framhäva det som erbjuds på skolan. Dessa var att 

eleverna känner sig ”som hemma” på skolan och på praktikplatsen får de känna sig ”som en anställd”. 

Detta visar på en upplevelse skolan vill erbjuda sina eventuella elever, de ska känna sig bekväma och 

viktiga.   

JB Gymnasiet verkar ha tagit en annan ställning i hur de vill framstå. De skriver 

att ”Utgångspunkten är alltid att skapa en miljö där alla får plats att växa och utvecklas efter sina egna 

förutsättningar” (jbgymnasiet.se). Vidare använder de ofta metaforer som ”skapa egna vägar”, ”gå din 

egen väg”, ”forma din egen utbildning” vilket kan tyda på att de vill skapa en bild av att ingenting är 

omöjligt, alla kan hitta det sätt som passar dem bäst och det finns inga rätt och fel i hur utbildningen 

läggs upp. Att ”forma” någonting ger en känsla av att själv bestämma hur något ska se ut och att 

välja ”väg” kan liknas vid att stå vid ett vägskäl och välja den riktning som passar en bäst, här det 

utbildningsalternativ som passar bäst. 

Yrkesgymnasiet vill visa upp en bild av sig själva att bry sig om eleverna då de beskriver sig 

som ”väldigt mån” om sina elever. De skriver att de är ”relativt” små och tanken med det kan vara att 

visa att de är små, alltså kan de bry sig mer eller som de själva skriver ”Vi vågar mer, vi vill mer och vi 

bryr oss mer”. Det är tydligt att skolan vill profilera sig som en skola som satsar på praktik och de lyfter 

fram sin praktik som att vara till för just den enskilda eleven. De säger att syftet med praktiken är 

att ”du ska bli ett proffs”. Vidare skriver de att de har ett ”exklusivt” samarbete med Adecco vilket 

tyder på att vilja sticka ut från de andra skolorna genom att kunna erbjuda något unikt och viktigt. 

Yrkesgymnasiet lyfter praktiken och sitt samarbete med Adecco som att det är till för att eleven 

ska ”stå rustad” inför framtiden. Metaforen ”stå rustad” för tankarna till en riddare i rustning redo för 

strid. På samma sätt kan tänkas att eleven ska känna att han eller hon är redo att ge sig ut och kämpa 

på arbetsmarknaden. På Yrkesgymnasiets startsida kan även metaforen ”Mindre snack mera verkstad” 

utläsas. Detta kan vara ett sätt att dels lyfta fram att det är det praktiska och inte teorin som står i 

fokus, dels kan det vara ett försök att få elever att tänka att här snackar de inte bara utan de får saker 

att hända. 

När det gäller de kommunala skolorna har de varsin slogan som ska stå för skolans profil, alltså den 

bild som skolan vill uppvisa och hur den vill uppfattas. Dessa är ”Den kreativa skolan” för 

Anderstopsskolan, ”En framgångsrik skola” för Balderskolan, ”Skolan som bryr sig” för Kaplanskolan 

och ”Skolan som sticker ut” för Naturbruksgymnasiet (vagval.se). Balderskolan välkomnar också in till 

studier i ”kunskapens ljus” i en ”trevlig och lugn” atmosfär medan Kaplanskolan och 

Anderstorpsskolan använder ord som ”myller” och metaforer som ”den levande skolan” för att skapa 

en känsla av stämningen på skolan. Kaplanskolan skriver också att skolan ”öppnar många olika dörrar” 

där de syftar på vad eleven kan vänta sig att skolan kan göra för att förbereda dem för framtiden. 
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Genom användandet av metaforen vill skolan eventuellt visa att de erbjuder en mängd olika alternativ 

och att elever som går där kan bli vad de vill. Naturbruksgymnasiet beskriver atmosfären på skolan 

som ”bra”, ”charmig” och med en ”speciell karaktär”, det vill säga med ord som inte säger så mycket 

utan är ganska diffusa. Den önskade profileringen från skolornas sida kan tyckas lite svår att få grepp 

om utifrån dessa slogans, metaforer och ordval. Detta kan bero på att de kommunala skolorna har 

svårare att skapa en tydlig profil då de erbjuder en större bredd av utbildningar än friskolorna som är 

mer inriktade mot yrkesprogram. 

Den identitet skolorna har kan i de kommunala skolornas fall också anas i deras slogans. I 

Anderstorpsskolans texter beskrivs skolan exempelvis ofta som ”kreativ”, det sker ”spontana” möten 

och de är ”stolta över mångfalden”. Kaplanskolan använder sig av begreppet ”Kaplanare” om elever på 

skolan. Det visar på en sammanhållen identitet, något nya elever kan få vara en del av om de kommer 

dit. Ytterligare ett exempel på detta är meningen ”här svetsas vi samman”, vilket innehåller 

metaforen ”svetsas samman” som tyder på att går man på skolan sitter man ihop länge sen. Något som 

svetsats ihop sitter mest troligt ihop för all framtid, så stark uppges sammanhållningen på skolan vara. 

Balderskolans identitet verkar sitta i vikten av demokrati då orden ”betoning på” demokrati används 

för att visa på vad skolan anser viktigt. Detta syns även när tiden på skolan beskrivs som ”En studietid 

med möjlighet att påverka och ta ansvar”. Skolans identitet verkar också vara förknippat med guden 

Balder då de skriver att de ”bär hans namn”. Metaforen ”att bära” någons namn kan förknippas med 

att göra något med stolthet och eftersom Balderskolan väljer att lyfta detta i sin text kan de tyda på just 

en stolthet över detta och följaktligen något de förknippar med sin identitet. Naturbruksgymnasiets 

identitet tycks vara förknippat med naturen då beskrivningen av skolan inleds med ”Alldeles in till 

Bureälven…”. Det är i övrigt svårt att säga något om skolans identitet utifrån texterna då få 

värdeladdade ord används och inga metaforer kunde skönjas.  

Vad gäller friskolorna verkar identiteten ligga i att de är ”små” och att de bryr sig om eleverna. 

Yrkesgymnasiet skriver att de satsar på ”trivsel och kvalitet” och att de ”anstränger” sig för att ”du ska 

känna att du är i fokus”. Identiteten verkar också vara förknippad med att de vill vara ”nytänkande” 

och pedagogiken präglas av ”kreativitet och nyfikenhet”. En metafor som används är att de är en 

bra ”grogrund” för eleven vilket kan tolkas som att de genom sitt engagemang låter eleven växa och 

blomma ut, alltså bli vuxen och stå på egna ben. JB Gymnasiet trycker, till skillnad från de andra 

friskolorna, på att de är ”Sveriges största gymnasieskola”. De bygger vidare på att identifiera sig som 

detta då de skriver att de genom sin ”storlek och erfarenhet” kan ge ”trygghet” för både elever och 

föräldrar. Att de lyfter fram trygghet i sammanhanget visar på att de även vill identifiera sig som en 

trygg plats. Metaforen ”välja väg” förekommer ofta i JB Gymnasiets texter. Detta kan tyda på en vilja 

att ha en identitet som förknippas med valmöjligheter och att ingenting är omöjligt. Även metaforen 

att arbeta ”stenhårt” förekommer i dessa sammanhang för att visa på hur mycket tid lärare och annan 

personal är villiga att lägga ner för att eleverna ska få just sin dröm uppfylld. Sten är som alla vet ett 

hårt material som inte går sönder så lätt vilket kan tyda på att lärarna inte heller ger sig så lätt. 

Praktiska Gymnasiet visar sin identitet redan på deras första sida, de är skolan ”mitt i arbetslivet”. 

Deras identitet verkar också vara starkt förankrat i att det är en liten skola då de vill framställa detta 

som något positivt och medvetet. De skriver att skolan är liten ”så att” eleverna ska känna gemenskap. 
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Enligt Grönroos är det vid marknadskommunikation viktigt att förklara innebörden i den tjänst som 

erbjuds, gärna genom användandet av metaforer. Användandet av metaforer är, som syns exempel på i 

texten ovan, överlag vanligt i beskrivningen av skolorna. Detta gäller både kommunala skolor och 

friskolor. Däremot syns nästan inga metaforer i programbeskrivningarna, dessa är mer sakliga. 

Naturbruksgymnasiet är den enda skolan som inte alls använder metaforer i sina texter för att 

förtydliga vad skolan erbjuder. Däremot använder de i sin programbeskrivning för utbildningen Skog 

att eleven där får ta lika många beslut ”som en stridspilot”. Att använda en sådan liknelse kan höja 

intresset för programmet då det likställs med ett yrke med hög status. 

Modaliteten, det vill säga den säkerhet som tas, i texterna är överlag hög vilket tyder på en säkerhet 

i hur skolorna vill framställa sig. Det finns några undantag och exempel på det är att JB gymnasiet 

skriver ”Om du varje dag får jobba med det som intresserar dig mest, tror vi att du utvecklas bäst”. 

Uttalandet hade haft högre modalitet om de bara hade skrivit ”så utvecklas du bäst”. Ett annat 

exempel är på Praktiska Gymnasiets hemsida där det står ”Vi ”tror” att det du kan lära dig…”, de 

uttrycker ingen större säkerhet utan borde i så fall ha skrivit att ”vi vet att det du kan lära dig…”. Att 

det främst är friskolorna som uttrycker sig med låg modalitet kan bero på att de vill framstå som 

seriösa och vågar då inte gå ut och lova för mycket med risk att inte kunna hålla löftet. Detta går i linje 

med en av riktlinjerna för effektiv marknadskommunikation, nämligen att bara lova det de kan hålla. 

 

5.1.3 Fokus 
Beskrivningarna av de kommunala skolorna fokuserar främst på att lyfta fram skolans läge och dess 

lokaler. Vid beskrivningen av både Balderskolan och Anderstorpsskolan används ordet ”mångfald” 

vilket tyder på att det anses viktigt. Att det är ett ”myller” av människor verkar också vara en viktig 

aspekt då det nämns vid ett antal tillfällen. Det fokuseras också på samtliga kommunala skolor på 

beskrivningen av lärarna som ”kunniga”, ”välutbildade” och ”engagerade” vilket är i linje med den bild 

de verkar vilja framställa med bra utbildningar. De högskoleförberedande programmens fokus ligger 

på alla ”möjligheter” som ges och ord som ”utvecklas” används flitigt. Yrkesprogrammens fokus ligger, 

likt friskolornas och Naturbruksgymnasiets huvudsakliga fokus, på möjligheten till jobb. Det tar i 

särklass högst utrymme i materialet. Som tidigare nämnts fokuserar friskolorna, Naturbruksgymnasiet 

och yrkesprogrammen på de kommunala skolorna även på att lyfta fram att det finns ”möjlighet” att 

läsa upp till högskolekompetens. 

Utifrån texterna fokuserar samtliga skolor på två målgrupper. Primärt är målgruppen eventuella 

framtida elever vilket är naturligt då det är skolor som tillverkat materialet. Genom att uttrycka sig 

i ”du”-form visar skolorna nästan hela tiden på att materialet är riktat mot en möjlig ny elev på skolan. 

Nedan följer två exempel på hur detta kan se ut i texterna från en friskola respektive en kommunal 

skola. 

Du är speciell. Ta till vara på det och utveckla dina talanger på Yrkesgymnasiet. Vi utbildar aktiva, 

kreativa och företagsamma elever till att bli bl a elektriker, fordonstekniker, frisörer, 

byggnadssnickare. Välkommen till oss du med (yrkesgymnaiset.se). 
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Du som går gymnasiet på Kaplanskolan kommer att få en minnesvärd tid: 

-du får utbildning med hög kvalitet 

-du utvecklas som person 

-du medverkar till att alla trivs och mår bra 

-du får nya vänner, kanske för livet (skelleftea.se/kaplanskolan). 

 

Citaten är också bra exempel på att de till viss del skiljer sig mellan målgruppen för friskolorna och de 

kommunala skolorna. Friskolorna riktar sig mer mot elever som vill ha en mer praktisk utbildning 

medan de kommunala skolorna inte gör någon sådan avgränsning. Detta beror troligtvis på att 

friskolorna i större utsträckning erbjuder yrkesprogram. 

I vissa fall blir även elevernas föräldrar målgrupp något som också känns relevant då föräldrar kan 

tänkas vilja vara delaktiga i sina barns gymnasieval. Ett exempel är i JB gymnasiets text ”Genom vår 

storlek och erfarenhet skapar vi trygghet för våra elever och för föräldrar”. Att fokusera på en eller två 

målgrupper går i linje med Falkheimers syn att inte sprida resurserna över för många utan fokusera 

mer på några få. 

Att skolorna försöker anpassa sitt budskap till sin huvudsakliga målgrupp, det vill säga möjliga nya 

elever, märks främst hos de kommunala skolorna. Några exempel på hur skolorna försöker anpassa 

texten till målgruppen är att Kaplanskolan skriver att man kan ”hänga” med kamraterna och 

Balderskolan hävdar att de har bra ”span”. Detta kan tänkas var ett försök att nå ut till eleverna genom 

att använda språk de använder, det blir ett igenkännande. 

Fokus tycks inte ligga på locktoner i texterna om vad skolorna erbjuder. Tydliga exempel är dock att 

Yrkesgymnasiet erbjuder ”startpaket för körkort eller internationella resor”. Det kan tänkas att det 

känns lockande att kunna ta sitt körkort via skolan och just användandet av ordet ”internationella” i 

samband med resor gör att frestelsen kan bli högre. På JB Gymnasiet framkommer det att eleven får 

”en egen arbetsdator med alla verktyg som du behöver…”. Just att man skriver ”alla verktyg som du 

behöver” gör att erbjudandet känns extra lockande eftersom det insinuerar att eleven inte kommer att 

sakna något. De kommunala skolorna har inte med några locktoner kring materiella ting, däremot 

lockar exempelvis Balderskolan med bra läge och fina omgivningar. 

 

Balderskolan finns mitt i centrala Skellefteå. Skolan ligger nära fritidsområden som älvstranden och 

det gamla Nordanåområdet. Där finns bevarat byggnader från förr, liksom skidspår och 

slalombackar på Vitbergets område. Köpcentrum, vårdcentral och det mesta du kan behöva finns 

inom gångavstånd från skolan (skellefta.se/balderskolan). 

 

Trots att det inte lockas med dator eller körkort kan detta ändå ses som ett försöka att locka elever till 

skolan då målgruppen som skolan har, ungdomar i tonåren, kan tycka att närhet till centrum, 

köpcentrum och slalombackar kan vara viktiga aspekter vid val av gymnasieskola. 
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5.2 Analys samtalsintervjuer 

Intervjuerna har analyserats utifrån samma teman som textanalyserna för att skapa en sammanhäng-

ande bild av analysen. Vad gäller dessa teman har analysen av Kommunikationen och Fokus utgått 

från frågor under samtliga rubriker i intervjuguiden förutom Bakgrund intervjuperson. Bilden har 

analyserats utifrån frågor rörande Profil, image och identitet i intervjuguiden. 

5.2.1 Kommunikationen 
Det framkom i intervjuerna att samtliga respondenter anser att den viktigaste och mest 

genomslagskraftiga formen av kommunikation är den som sker öga mot öga. Detta tyder på att de ser 

på kommunikation som ett meningsskapande som blir till genom ett utbyte mellan två parter vilket 

överensstämmer med Karl E. Weicks syn på kommunikation. Detta meningsutbyte sker främst under 

de så kallade informationsdagarna och Öppet hus-dagen som skolorna arrangerar. En annan åtgärd 

där eventuella nya elever får möta elever och lärare på skolorna är att årskurs åtta har en praktikdag 

som kallas Praso då de får tillbringa en halv dag på valfritt program. Enligt Per-Olov Andersson är 

informationsdagarna den åtgärd som ”påverkar mest” och Lena M. Johansson beskriver vikten av 

niornas möte med gymnasieeleverna på informationsdagarna som ”obetalbart” och ”kan inte köpas för 

pengar”. Däremot anser hon att de kommunala skolorna inte arbetat nog mycket kring word-of-

mouthkommunikation i sina texter. Hon vill gärna se mer av detta och säger att de ”varit inne på att vi 

borde göra men har aldrig riktigt kommit oss dit”, något hon förklarar med att ”inte timmarna räckt”. 

Per-Olov Andersson berättar att detta fanns med i broschyrerna men att de togs bort av ”praktiska 

skäl”, vilket ursäktas med att det var ”alltid lite bök att få till dem”. Det kan tyckas märkligt att denna 

typ av kommunikation bortprioriterats på grund av tidsbrist då intervjupersonerna verkar dela Kotlers 

uppfattning att detta är viktigt. David Wiksten säger till exempel angående muntliga referenser att 

”Jag tror att det är jätteviktigt, oerhört viktigt, det är nog en av de viktigaste”. Att de kommunala 

skolorna inte ansett det nödvändigt att jobba mer med detta kan delvis bero på att de verkar anse sig 

ha en trygg position på marknaden. Lena M. Johansson uttrycker det på följande vis ”om vi var 

piskade så skulle det nog ha kommit fram tid till att göra saker”. Christina Norberg på Balderskolan 

säger också angående friskolornas intåg på marknaden att ”…så att vi har egentligen inte upplevt 

någon konkurrens så…” vilket kan tyda på en känsla av trygghet hos de kommunala skolorna. Däremot 

ska här inflikas att skolorna arbetar med en slags word-of-mouthkommunikation när de använder 

elever som informatörer vid informationsdagarna.  

Per-Olov Andersson uttrycker att han tycker att det är viktigt att ta in ”proffs” för att ”tänka lite 

modernare”. Han tar upp vikten av att målgruppsanpassa, något han inte anser att de gjort förut, och 

anledningen till detta är enligt Andersson att ”vara förberedd” ifall konkurrensen med friskolorna 

skulle hårdna. Detta tankesätt tyder på att han anser att det är viktigt att vara proaktiv när det kommer 

till kommunikation, en inställning som överensstämmer med den meningsskapande synen på 

kommunikation. 

Något som tyder på ett synsätt mer riktat mot informationsspridning är att det framkommer i 

intervjuerna att eleverna inte varit särskilt delaktiga i utformningen av texterna. Per–Olov Andersson 
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säger bland annat att ”Det är väldigt lite som våra elever har medverkat när vi har tagit fram sånt här 

informationsmaterial”. Resultatet kan då ses som ren informationsspridning eftersom det inte 

förekommit något utbyte mellan parterna vid utformningen. Det verkar inte heller ha lagts mycket tid 

på utvärdering trots att det enligt Falkheimer är det viktigaste steget i arbetet med en 

informationskampanj. Andersson bekräftar detta när han säger att ”vi har inte ägnat särskilt mycket 

tid åt att utvärdera, det är så”. 

Enligt Grönroos är ett sätt att öka personalens motivation och interna roller att använda dem i den 

externa kommunikationen. Detta gör skolorna i och med att de involverar både lärare och studie- och 

yrkesvägledare i arbetet med att bland annat framställa texter på webben och i arbetet med 

informationsdagarna. Lena M. Johansson påpekar att studie- och yrkesvägledarna är en ”jätteresurs” 

och att det är ”jättedumt” att inte involvera dem i arbetet då hon anser att de har den största 

kunskapen om programmen. Att även eleverna involveras i arbetet kan vara ett sätt att försöka få dem 

att känna sig mer motiverade att tala gott om skolan. Elevernas medverkan kan också vara ett försök 

att göra det som Grönroos kallar redovisa de outsägbara genom att de får stå som exempel på de nöjda 

”kunderna” som rekommenderar sin skola till andra. Detta görs på ett sätt som kan uppfattas som 

oplanerad kommunikation då det av flera respondenter framkommer att de vill att det ska vara 

elevernas ”egna ord”. Exempel på detta är: 

 

Hur de trivs på programmet och hur de vill beskriva sitt program och det ska ju vara deras egna ord, 

vi har inte varit inne och petat i så vad de ska säga. 

      Christina Norberg, 2012-12-11 

 

De är ambassadörer för utbildningen och deras ord kommer då fram, hur det är att vara elev på 

skolan.  

       Gun Sundberg, 2012-12-17 

  

Huruvida detta faktiskt uppfattas som oplanerat av de elever från årskurs nio som kommer för att 

lyssna kan här inte sägas något om eftersom de inte tillfrågats. Det kan dock tänkas att det kan ha ett 

visst mått av trovärdighet då budskapet består av en slags rekommendationer och de kommer från 

muntliga referenser vilka anses ha stor genomslagskraft.  

Något som verkar vara en uppfattning bland vissa respondenter är att de inte vill se deras arbete 

som marknadsföring utan som information.  Ett exempel på detta är  

 
 

Först vill jag säga att det ska vara mer information än marknadsföring. Och informationen ska vara 

opartisk, korrekt och pålitlig. Det handlar inte om att sälja. 

       Gun Sundberg, 2012-12-17 

Ovanstående citat var nästan det första Gun Sundberg uttryckte i samtalet med henne viket tyder på 

att det är något hon uppfattar som väldigt viktigt. Även Christina Norberg uttrycker att ”Nu är det, det 

här är väl mina ord, men det ska inte i första hand vara en marknadsföring, det är inte så”, vilket visar 

på samma inställning. 
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Respondenterna verkar vara medvetna om att den planerade kommunikationen som deras 

informationsarbete till stor del består av måste förmedla det önskade budskapet då de hela tiden 

påpekar att informationen som går ut måste vara ”korrekt”, ”pålitligt”, ”får inte bli fel”, ”jätteviktigt att 

det blir rätt”. Denna medvetenhet är viktig eftersom om det blir mycket felaktigheter riskerar de att 

informationen inte anses trovärdig och de kan anses ha lovat saker de inte håller.  

 

5.2.2 Bilden 
Efter intervjuerna med Lena M. Johansson, Per-Olov Andersson och David Wiksten står det klart att 

Skellefteå kommun arbetar med att skolorna ska identifiera sig som en gemensam gymnasieskola.  

 

Nä det är ju också en sån där sak som vi driver hela tiden att vi måste börja försöka se oss som en 

skola…        

Lena M. Johansson, 2012-11-30 

 

Detta ses av dem som något positivt och David Wiksten beskriver det som ”unikt”. Dock verkar de ha 

problem med detta eftersom Johansson säger att de är ”oeniga” i informationsgruppen hur de vill 

framstå och att det nu framställs olika bilder av skolorna. Hon säger att det har ”fått vara så” och syftar 

på de olika slogans som skolorna har ”Den kreativa skolan”, ”Skolan som bryr sig” med mera. Detta 

tyder på en problematik de har med att skapa en gemensam identitet då denna identitet enligt Larsson 

måste hänga samman med ansiktet utåt, profilen, som skolan vill visa upp för att vara effektiv. Hon 

beskriver det vidare som att skolorna ”fortfarande hela tiden velat göra reklam för sig själv som skola” 

och då det enligt Heide med flera nästan är omöjligt att få ut ett budskap till allmänheten utan att först 

få personalen att förstå det verkar här Skellefteå kommun ha en del arbete kvar att göra. I intervjuerna 

med de båda respondenterna som arbetar som studie- och yrkesvägledare på Balderskolan samt 

Anderstorpsskolan syntes det också att de identifierar sig främst med den egna skolan. Respondenten 

från Anderstorpsskolan lyfte exempelvis tydligt fram sin skola som ”den kreativa skolan”. Det 

nämndes här ingenting om den gemensamma gymnasieskolan vilket tyder på att detta inte förankrats 

hos personalen. 

Både Lena M. Johansson och Per-Olov Andersson tar upp ett samarbete med en lokal reklambyrå 

för att skapa denna gemensamma identitet. Arbetet befinner sig i ett tidigt stadium och oenigheter 

råder i informationsgruppen huruvida de ska gå vidare med arbetet eller inte. Johansson säger att det 

framkommit att vissa i informationsgruppen” inte alls är nöjda” med det reklambyrån tagit fram och 

att de är frågande till varför proffs måste anlitas. Enligt Per- Olov Andersson så finns synen att de kan 

göra det ”bättre själva”. 

De kommunala gymnasieskolornas image är enligt respondenterna positiv. De är alla ganska 

övertygade om att de ses som ett seriöst och tryggt alternativ. Per-Olov Andersson påpekar att han är 

övertygad om att de har ”högt förtroende hos kommunmedborgarna” och Lena M. Johansson säger 

att ”vi är det stabila alternativet” och ” Det är inget svammel utan det är en redig utbildning det vet 

man…”.  
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Detta är också något som de vill framhålla i sin information och den bild de vill framställa. Ett exempel 

på detta är: 

 
Ja vi vill ju naturligtvis uppfattas på ett positivt sätt att det är trivsamt att eleverna trivs att det är en 

bra skola så, att det är trivsamt och tryggt och att det är en bra utbildning, naturligtvis att det är bra 

utbildningar, det är ju jätte jätteviktigt att visa på. Att det är seriöst. 

        Christina Norberg, 2012-12-11 

 

De verkar med andra ord ganska säkra på att profil och image stämmer överens vilket kan vara en 

förklaring till en viss motvilja att lägga resurser på att låta proffs lägga fram förslag på eventuella 

förbättringar. Den enda av respondenterna som ger uppfattningen av att skolans image behöver 

arbetas på är David Wiksten på Naturbruksgymnasiet.  Han säger bland annat att han tror att 

allmänheten har en bild av skolan att vara för elever som ”har lite svårt för sig” och syftar på den 

teoretiska biten. Han menar att det är en bild som inte alltid överensstämmer med verkligheten och 

tror att det är en gammal bild som ”hängt kvar”. Försök har gjorts att ändra bilden genom att bland 

annat anordna innebandyturneringar för att visa skolan för allmänheten. Även att det i texterna lyfts 

fram att det är möjligt att läsa upp till högskolekompetens kan ses som ett försök att ändra bilden och 

ses som mer seriösa. Eftersom detta kommer fram i både texterna och vid intervjun med David 

Wiksten kan det konstateras att det är en bild som skolan jobbar på att etablera. Detta förklaras av 

David Wiksten på följande vis:  

 

 
För det vart ju lite så att det vart nån sanning att det skulle inte gå göra det men så är det ju inte. Så 

att det har de fått peka på lite extra faktiskt, att det finns. 

        David Wiksten, 2012-12-05 

 

5.2.3 Fokus 
På senare tid verkar fokus ha legat på att ändra huvudsakligt medium från broschyrer till mer effektiva 

medium. I nuläget är det främst webben men också broschyrerna och informations-, Öppet hus- samt 

Prasodagarna som används. De olika informationsdagarna är en slags interpersonell kommunikation 

alltså direkt mänsklig kontakt vilket enligt Falkheimer är det mest effektiva medievalet och eleverna 

som informerar kan ses som kommunikatorer för skolorna. Den enda skolan som i nuläget använder 

sig av sociala medier är Naturbruksgymnasiet som finns på Facebook. Det kan förklaras med att de är 

mer beroende av att nå ut till fler då deras överlevnad ”står och faller på att f å elever” som Per-Olov 

Andersson uttrycker det. 

Att skolorna bytt huvudsakligt medium från broschyrer till webben kan bero på att de inte verkar anse 

att broschyrer når ut på samma sätt. Per-Olov Andersson förklarar bytet med att  

  

Nämen vi tror inte så hemskt mycket på broschyrer alltså vi tror inte att det är så viktigt. För 

vi ser hur de hanteras och ja det är inte så många som läser dem.   

Per-Olov Andersson, 2012-12-12 
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Detta överensstämmer med vad Klara Hall och Anna Persson kommit fram till i sin kandidatuppsats 

nämligen att elever i väldigt lite utsträckning läser broschyrerna. Malin Holgerson har visserligen även 

konstaterat i sin magisteruppsats att internet inte heller har en speciellt stor roll i ungdomars 

informationssökande vilket kan leda till ett ifrågasättande till varför det satsas så mycket på hemsidor 

för att förmedla information till elever. Det kan tänkas att skolorna i Skellefteå är på rätt spår då de 

fokuserar den huvudsakliga informationen till informationsdagarna och Öppet hus med webben mer 

som ett komplement. 

Framöver verkar fokus i marknadsföringsarbetet ligga i att ta fram en kampanj för att få till en 

gemensam syn på Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Om det hela betraktas utifrån ett 

kampanjperspektiv måste först målformuleringen vara klar vilket verkar vara att skapa en gemensam 

bild av de kommunala skolorna och ta fram en tydlig kommunikationsplan för detta. För att välja 

målgrupp och anpassa budskapet efter dem har de tagit hjälp av en lokal reklambyrå som tagit fram en 

karta över målgrupperna. I nuläget anses elever, föräldrar och grundskolans studie- och 

yrkesvägledare vara den målgrupp som fokuseras på enligt Lena M. Johannson. 

Det budskap som ska förmedlas har efter intervjuerna kunnat utläsas som att de är en gemensam 

gymnasieskola som erbjuder allt, vilket nedanstående citat är exempel på.  

 
 
Jo men just det där att vi har den här lilla skolan och vi har till de här jättestora skolorna, vi fyller 
hela spektrumet med program också.  

David Wiksten, 2012-12-05 

 

Balder har inte allt och Anderstorp har inte allt men VI, Skellefteå gymnasieskola, vi har alla 

program, i dagsläget, […]. Men tillsammans är vi starka… 

Lena M. Johansson, 2012-11-30 

 

För att formulera ett tydligt budskap behövs enligt Per-Olov Andersson hjälp av proffs då det som han 

själv säger blir en ”rektorsprodukt” om han själv utför arbetet. Som nämnts tidigare är detta något som 

inte alla i informationsgruppen är överens om eftersom alla enligt Andersson inte känner igen sig 

i ”reklamfolkets sätt att tänka”. Det har tidigare gjorts åtgärder då kommunen tagit in reklambyråer 

för att hjälpa till med marknadsföringsarbetet. Enligt Andersson var detta i samband med att 

friskolorna etablerades i staden och fokus i informationen lades då på att lyfta fram saker som 

friskolorna saknade. 

 

[…], men det vi har kört lite hårdare med det är att det är stora skolor, bra spanfaktor har vi till 

exempel använt. Att vi har bra resurser när det gäller bibliotek, studievägledare, skolsköterskor, 

alltså stödfunktioner som friskolorna saknade, i alla fall från början. Det är lite såna saker vi har 

hållit, hållit fram då. 

        Per-Olov Andersson, 2012-12-12 

 

  



 

29 
 

Det är detta som syns i texterna i nuläget och som det i framtiden verkar finnas en tanke att titta över 

för att eventuellt skapa ett nytt fokus i materialet. Något som troligtvis kommer att finnas kvar och 

som samtliga intervjupersoner var noga med att poängtera är att det som är och alltid kommer att vara 

viktigast för dem att föra fram är att det är bra utbildningar. Per-Olov Andersson säger samtidigt 

att ”det säger ju friskolorna också naturligtvis” vilket ändå tyder på en medvetenhet om att för att 

sticka ut måste även andra saker lyftas fram. 
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6 Slutdiskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka hur gymnasieskolor i Skellefteå marknadsför sig mot elever i årskurs 

nio som ska göra sitt gymnasieval. Detta för att se vilken information eleverna får tillgång till inför sitt 

val samt se om det finns någon skillnad mellan skolorna. Frågeställningarna som ställdes upp, och 

som här ska besvaras tillsammans med syftet, var 

 

• På vilket sätt kommunicerar skolorna sitt budskap till niorna?  

• Vilken bild av sig själva förmedlar skolorna via sina texter? 

• Vad läggs fokus på i informationen?  

 

Skolorna kommunicerar med en informell ton baserat främst på det meningsskapande synsättet på 

kommunikation. Detta märks när de gäller friskolorna i deras texter som är informellt skrivna i ”du”-

form och ofta bjuder in eleven till en kommunikation med hjälp av frågor som eleven förväntas 

besvara och svaren kan innebära en fortsatt relation med skolan. När det gäller de kommunala 

skolorna märks detta på samma sätt i deras texter samt att det efter intervjuer med berörda personer 

har framkommit att de anser att den viktigaste kommunikationen är den som sker öga mot öga. Trots 

att det i vissa fall kan tyckas vara tal om informationsspridning snarare än meningsskapande när det 

gäller texterna eftersom eleverna inte fått vara med vid utformningen av dessa kan det ändå anses vara 

det meningsskapande synsättet som dominerar. 

Modaliteten är genomgående hög i texterna både för friskolorna och de kommunala skolorna. Detta 

kan i åtminstone de kommunala skolornas fall styrkas med att det är studie- och yrkesvägledare, lärare 

och rektorer som ansvarar för dem. De kan sägas veta vad de talar om och bör ha god kännedom om 

innehåll i exempelvis programmen. I friskolornas fall går det inte uttala sig om vem som skrivit 

texterna då ingen varit tillfrågad om detta. Transitiviteten i texterna som mest har undersökts utifrån 

huruvida eleven verkar ses som passiv eller aktiv av skolan visar ofta på att skolorna vill locka till egna 

aktiviteter, de vill inte få eleven att verka vara eller känna sig passiv. Tonen är överlag informell vilket 

kan bero på att en mer formell ton inte skulle tilltala målgruppen, det vill säga niondeklassare. 

Alla skolor integrerar sin kommunikation på så vis att de ger ut samma budskap på webben som i 

sina broschyrer. Båda dessa är planerade och till synes lätta att samordna. Produktbudskapet blir här 

hur väl webben fungerar och hur väl den och broschyrerna är utformade. Den källa som enligt 

Grönroos har mest inflytande är servicebudskap vilket i skolornas fall innefattar samspelet mellan 

skolan och eleverna. Det försöker skolan påverka genom att ge ett bra intryck på informationsdagarna 

och Öppet hus. Här är det viktigt för skolorna att personalen och de elever som valts ut att 

representera programmet och skolan ger ett gott intryck. 

Överlag framställer sig friskolorna som det alternativ som ger ”goda möjligheter till jobb” vilket kan 

kännas lättare att ta på än de kommunala skolornas mer diffusa profilering att erbjuda en ”bra” 

och ”seriös” utbildning. Vidare vill både Yrkesgymnasiet och Praktiska Gymnasiet framställa sig som 

skolor som bryr sig om sina elever genom att visa på att det är små skolor. Tanken är troligtvis att 
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frambringa en känsla hos eleven som ska välja skola att en mindre skola kan erbjuda en starkare 

gemenskap och att lärarna där har mer tid för varje enskild elev. JB Gymnasiet är den enda friskolan 

som verkar försöka konkurrera med de kommunala skolornas storlek i och med att lyfta fram deras 

sammanlagda storlek över landet. Att de inte vill framställa sig som det mindre alternativet utan vara 

mer likvärdiga de kommunala skolorna kan bero på att de vill få eleverna att känna att de inte behöver 

välja bort något utan att även JB Gymnasiet erbjuder allt. Detta förblir spekulationer då det inte 

funnits möjlighet att fråga någon om detta.  

Det har i undersökningen framkommit att de kommunala skolorna inte är helt klara med vilken 

bild de vill framställa av sig själva utom att de erbjuder bra utbildning. Utifrån texterna verkar dock 

bilden främst figurera kring respektive skolas slogan, något som inte verkar vara varken någon aktuell 

bild eller något som alla respondenter vill framställa. 

Fokus i texterna från friskolor, Naturbruksprogrammet samt programbeskrivningarna för de 

kommunala skolornas yrkesprogram ligger mycket vid att lyfta möjligheten att läsa upp till 

högskolebehörighet. Friskolorna fokuserar dessutom nästan uteslutande på möjligheten till jobb. De 

lockar inte med så mycket materiella saker förutom att det i Yrkesgymnasiets och JB Gymnasiets 

texter framkommer att alla elever får tillgång till egen dator. De verkar snarare, med undantag för JB 

Gymnasiet, framhäva det faktum att de är små skolor och av den anledningen skulle bry sig mer om 

sina elever. 

Övriga kommunala skolor fokuserar samtliga på att lyfta fram mångfalden och aktiviteten på 

skolan. De högskoleförberedande programbeskrivningarna fokus ligger i vad eleven får lära sig och 

vilka möjligheter det medför så som chans att jobba internationellt. Det är få eller inga locktoner i de 

kommunala skolornas texter. Förekommer detta så handlar det om att framhäva ett attraktivt läge 

eller moderna lokaler. Sådana beskrivningar förkommer vid alla kommunala skolors beskrivningar 

men minst av Anderstorpsskolan. Vad detta beror på är oklart men en anledning kan vara att deras 

läge möjligtvis inte är lika attraktivt som de andra skolornas vilket kan medföra att detta väljs bort vid 

beskrivningen. Samtliga skolor fokuserar sin information till samma målgrupper nämligen elever, 

föräldrar och grundskolans studie- och yrkesvägledare. 

Allmänt sett känns texterna till yrkesprogrammen på de kommunala skolorna mer sakliga än de till 

de högskoleförberedande programmen på samma skolor. De senare verkar vilja locka mer med saker 

som att exempelvis jobba internationellt. Det kan bero på att de högskoleförberedande programmen är 

diffusare och svårare att veta vad man har för nytta av att läsa dem annat än att studera vidare. 

Yrkesprogrammen kan alltid locka med ”goda möjligheter till jobb” vilket genomgående är en vanlig 

formulering. 

Även om det inte alltid var självklart för alla respondenter från den kommunala gymnasieskolan att 

det är marknadsföring det handlar om kan det efter genomförd analys ändå sägas att det till stor del är 

vad det handlar om. Marknadsföringen grundar sig främst i hur de kommunicerar med sina 

målgrupper och hur de framställer sig själva. Som visats på i undersökningen återfinns exempel på hur 

detta ser ut genomgående i det informationsmaterial som målgrupperna elever, föräldrar och 

grundskolans studie- och yrkesvägledare får tillgång till. Även de aktiviteter som anordnas för att visa 

upp skolor och program kan ses som del i kampanjen för att få elever att välja skolan. Delar av 

informationsgruppen på kommunen verkar medvetna om att det krävs en viss marknadsföring för att 



 

32 
 

nå ut till eleverna. Dock måste gruppen först och främst komma överens inom gruppen hur denna 

marknadsföringskampanj ska se ut. Kan de inte enas om detta inom gruppen kan det bli svårt att 

motivera det mot övrig personal. Då det inte är helt avlägset att tänka sig att en reklambyrå tänker helt 

annorlunda i frågan än personal som är aktiv inom skolväsendet kan det behövas en del förklaringar 

kring varför ett sådant samarbete skulle vara till hjälp för att få till en gemensam bild av Skellefteå 

Gymnasieskola. Visserligen ska sägas att det som nu syns i texterna till stor del överensstämmer med 

viljan att fokusera på bra utbildningar och engagerad personal men just bilden av en gemensam 

gymnasieskola går inte utläsa i dagsläget. Den bilden verkar inte heller, av vad som kom fram i 

intervjuerna, vara förankrad hos personalen. Det ska här tilläggas att eftersom arbetet är i ett tidigt 

stadium kan det tänkas att förankringen inte skett på grund av att de ännu inte vet i vilken riktning 

arbetet ska gå. I texterna går det heller inte direkt utläsa något om detta vilket sannolikt är av samma 

anledning, då arbetet med att skriva om texterna troligtvis skulle komma i ett senare skede. Det märks 

ändå att det finns en medvetenhet bakom vad skolorna vill få fram och hur, det finns med andra ord en 

strategi bakom kommunikationen. Detta märks eftersom materialet har en röd tråd och samma saker 

återkommer på olika ställen.  

Friskolorna verkar, åtminstone utifrån texterna, vara mer inriktade på att det är just 

marknadsföring av skolan de arbetar med. De använder sig av tydligare grepp som exempelvis word-

of-mouthkommunikation för att föra fram sitt budskap och ska man tro respondenterna från de 

kommunala skolorna har friskolorna mer marknadsföringsinriktad personal som arbetar med detta. 

De har med sin tonvikt på yrkesinriktade program möjlighet att fokusera på en mindre målgrupp samt 

formulera ett tydligare budskap mot denna. En anledning till att de verkar arbeta mer med detta kan 

vara att de känner ett större behov av att nå ut till eleverna då de verkar vara en slags underdog i 

sammanhanget i Skellefteå. De kommunala skolorna verkar inte känna sig hotade vilket kan få 

friskolorna att känna att de behöver lägga ner mer kraft på att skapa en jämnare konkurrenssituation. 

Att friskolorna använder sig mer flitigt av elever i sin marknadsföring i form av exempelvis muntliga 

referenser men att även de kommunala skolorna börja inse vikten av det går i linje med Norin Shahzad 

och Meliha Alics resultat vilket visar att Skellefteå inte verkar vara något undantag utan situationen är 

liknande även i Stockholm. 

De kommunala skolornas uppfattning om att friskolorna inte utgör något direkt hot mot dem 

verkar vara den största orsaken till motviljan att tycka att marknadsföring är nödvändigt. Vid 

intervjuerna framkom det ändå från vissa respondenter en medvetenhet om att denna situation kan 

förändras och att det då är en klar fördel att vara förberedd.  

Det skiljer egentligen inte speciellt mycket mellan skolorna vart fokus ligger, vilken bild de vill 

framställa eller hur de kommunicerar budskapet. Samtliga vill verka seriösa med bra utbildningar, 

oavsett om dessa utbildningar är yrkesutbildningar eller högskoleförberedande. Möjligtvis kan detta 

visa på att för att locka elever i framtiden om konkurrensen skulle hårdna ytterligare måste skolorna 

våga visa på något mer än vad som visas på i nuläget. Den som sticker ut och samtidigt levererar vad 

som utlovas kan vara den vinnande parten i kampen om eleverna. 
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7 Framtida forskning 
Ett förslag på framtida forskning är att undersöka hur eleverna uppfattar informationen som erbjuds. 

Det skulle vara intressant att se om budskapet går fram på det sätt som det är tänkt och om eleverna 

finner det tillgängliga materialet tillfredsställande. Vidare vore det intressant att se vilken åtgärd som 

skolorna utför som eleverna tycker är den mest givande. Här skulle det också vara möjligt att involvera 

grundskolans studie- och yrkesvägledare för att se hur de ser på saken om det exempelvis är något de 

saknar, skulle vilja ändra på, tycker det satsas för mycket på och så vidare. Detta skulle exempelvis 

utföras med hjälp av en enkät för att få en helhetsuppfattning i frågan. Med fördel skulle den enkäten 

följas upp med intervjuer av utvalda elever och studie- och yrkesvägledare för att få en djupare insikt i 

frågan och på så vis kunna dra tydligare slutsatser. 

Lena M. Johansson lyfte en intressant vinkel då hon pratade om att de skulle vilja undersöka vad 

det beror på att elever byter program eller hoppar av skolan. Detta skulle ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv kunna undersökas genom att titta på om eleverna anser att 

innehållet i materialet motsvarar det de förväntat sig av skolan. Helt enkelt om de anser att de fått 

tillgång till korrekt information vilket är något som verkar viktigt för respondenterna i den här 

undersökningen. Bästa metoden här skulle troligtvis vara att söka upp elever som faktiskt bytt 

program eller hoppat av skolan och intervjua dessa. Möjligtvis skulle en kortare enkät vara rimligt att 

genomföra i ett tidigt skede då det kan hjälpa till att sålla bort de elever som exempelvis hoppat av på 

grund av skoltrötthet. I deras fall kan det tänkas att den information de haft tillgång till inte skulle 

göra någon större skillnad för om de skulle gått kvar eller inte.  
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Bilaga 1 
Presentation av intervjupersoner 

Här följer en presentation av samtliga personer som deltog i intervjuerna. Alla intervjupersoner hade 

informerats om studiens syfte i förväg och intervjuerna spelades in med de berörda personernas 

samtycke. Detta gjordes för att undvika att skriva allt för mycket anteckningar under själva 

intervjuerna, något som bedömdes kunna störa vid intervjuerna då det kan göra det svårare att följa 

med i resonemang. Enda undantaget är telefonintervjun med Gun Sundberg då anteckningar fördes 

under samtalet. Övriga intervjuer transkriberades efter intervjun för att underlätta vid analysarbetet.  

 

Lena M. Johansson är utbildad dataingenjör och arbetar sedan 2006 som informationsstrateg på 

Gymnasiekontoret i Skellefteå kommun. Hon arbetar till viss del med IT-frågor och ser till att 

systemen fungerar som de ska. Dessutom jobbar hon med informationen och marknadsföringen kring 

de kommunala gymnasieskolorna. Hon är samordnare för den informationsgrupp som satts ihop av 

Skellefteå kommun för att arbeta med marknadsföringen av skolorna. Tidigare har Lena M. Johansson 

bland annat varit egen företagare och butikschef för Lindex. I dessa arbeten arbetade hon en del med 

markandsföringsfrågor och under sin tid som egen företagare läste hon en del kurser i ämnet. 

 

David Wiksten arbetar som informatör på Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Han är utbildad TV-

producent och har tidigare arbetat inom TV med informationsfilm, reklamfilm, dokumentärer med 

mera. Numera har han lite frilansuppdrag inom detta. När David började på Naturbruksgymnasiet för 

tio år sedan arbetade han som fritidsledare och internatföreståndare på skolan. Enligt honom själv har 

de de senaste fyra åren satsat mer på arbetet kring marknadsföring och han säger att han som 

informatör på skolan har en samordnande roll i det arbetet. David Wiksten sitter med i kommunens 

informationsgrupp.  

 
Christina Norberg arbetar som studie- och yrkesvägledare på Balderskolan. Hon har tidigare 

arbetat inom vården men skolade om sig och var färdigutbildad studie- och yrkesvägledare 2004. 

Christina arbetade en period på Centrum för vägledning och validering (CV) som drevs av 

arbetsförmedlingen innan hon fick sitt nuvarande jobb på Balderskolan. I sin roll som studie- och 

yrkesvägledare arbetar hon med att vägleda elever och hjälpa dem i de val de ska göra gällande 

utbildning och framtid. Hon har även varit med och utarbetat de texter som finns på webben som rör 

Balderskolans barn- och fritidsprogram samt naturprogam. Christina sitter inte med i 

informationsgruppen. 

 

Per-Olov Andersson är ursprungligen utbildad jägmästare och har arbetat som skogsforskare både i 

Stockholm och Nya Zeeland. I slutet på sjuttiotalet utbildade han sig till lärare och började arbeta på 

Naturbruksgymnasiet i Burträsk där han senare blev rektor. Däremellan hann han även med att jobba 

i Nicaragua med ett skogsprojekt i två år. Sedan 2005 har han haft sitt nuvarande arbete som 
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verksamhetschef på Kaplanskolan. Per-Olov Andersson sitter med i så väl de kommunala 

gymnasieskolornas informationsgrupp samt i gymnasiets ledningsgrupp. Han är med andra ord 

länken däremellan. Han är den som har suttit i informationsgruppen längst, femton år tror han själv. 

 

Gun Sundberg arbetar som studie- och yrkesvägledare på Anderstorpsskolan. Hon har en bakgrund 

inom industrin och utbildade sig till studie- och yrkesvägledare i Umeå. Efter utbildningen har Gun 

arbetat i Piteå på gymnasieskolan Strömbacka i två år. Därefter arbetade hon en tid på folkhögskola 

samt med ett arbetslöshetsprojekt vid namn Datorteket. Sedan 1999 har hon arbetat som studie- och 

yrkesvägledare på Anderstorpsskolan. Gun sitter inte med i informationsgruppen. Hon är i sin roll 

som studie- och yrkesvägledare delaktig i informationsinsatser och framtagande av 

informationsmaterial för skolan. Tidigare satt Gun med i informationsgruppen men lämnade det 

uppdraget för cirka ett år sedan. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Bakgrund intervjuperson 
• Vad har du för utbildning/bakgrund? 

• Hur länge har du varit yrkesverksam? 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Vilken är din titel? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Har du arbetat med liknande saker tidigare? Marknadsföring, strategisk kommunikation?  

 

Bakgrund marknadsföringsarbete 

• Kan du beskriva hur arbetet kring marknadsföringen av skolorna ser ut i stora drag? 
Formuleras konkreta mål för skolorna? Hur ser de ut? Utifrån vilka kriterier utformas 

de? 

Finns det skillnader mellan skolornas mål? 

Vad vill ni lyfta fram i informationen? Varför? 

Vilket medium har ni valt för att få ut er information? 

Varför har ni valt detta medium? 

Ser ni någon nackdel med det valda mediet? 

• Kan du berätta lite om de som arbetar med marknadsföringen? 

 Bakgrund?  

Har de arbetat med liknande uppgifter tidigare? 

Hur delas arbetet upp mellan er? 

Varför har ni valt att arbeta som i gör? 

• Hur ser arbetet kring utformningen av texterna/övrigt material ut? (ställs om det inte fram-

kommit tidigare) 

Hur väljs de som skriver texterna ut?  

Vilka är de? Bakgrund? 

Har de någon erfarenhet av liknande uppgifter? Utbildning? 

• Anlitar ni någon extern part i arbetet på något sätt? Reklambyrå mm? 

Hur ser samarbetet ut? (dessa frågor ställs om det inte framkommit tidigare) 

• Får alla skolor lika mycket utrymme i materialet tycker ni? (till representanter för de 

kommunala skolorna)  

• Hur har marknadsföringsarbetet förändrats under en femårs period? 

Vad tror du är anledningarna till förändringen? 
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Profil, image och identitet 
• Vilken bild av de olika skolorna vill ni förmedla (profil)?  

Vilka skillnader finns det i bilden mellan de olika skolorna? (Kommunala) 

På vilket sätt tänker ni på det när ni arbetar med marknadsföringen?  

Hur jobbar ni med att stärka bilden ni vill förmedla? 

(Skolornas ”slogans” något med detta att göra?) 

• Hur tror du skolorna uppfattas av allmänheten? (Skillnader?) 

Känner du till uttrycket word-of-mouth? Hur tänker du kring det? 

Hur tror du tidigare och nuvarande elever påverkar uppfattningen av skolorna? 

Hur tror du de anställda påverkar den uppfattningen? 

På vilket sätt påverkar det hur ni arbetar med marknadsföringen? Är det viktigt? På 

vilket sätt? 

• Hur viktigt tror du det är att den bild ni vill förmedla av skolorna överensstämmer med hur de 

uppfattas? 

Hur arbetar ni för att de ska överensstämma? 

 
Kommunikation och interaktion 

• Hur viktigt tycker du att det är med ett samarbete/en interaktion mellan er och eleverna vid 

utformningen av informationsmaterialet? 

På vilket sätt förekommer det något sådant samarbete/interaktion? 

• Samlar ni in feedback om era kommunikationskampanjer? 

Hur samlar ni in feedback?  

På vilket sätt inverkar detta på arbetet med den aktuella kampanjen? 

Utvärderas arbetet på något annat sätt? Hur? 

Vem tar del av utvärderingen? 

 

 

 


