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ABSTRAKT 
Syftet med detta arbeta var att undersöka och kartlägga vilka marknadsföringsåtgärder som 

gymnasieskolorna använde sig av för att locka potentiella elever till just deras skola och 

analysera hur detta kan påverka eleverna. För att besvara syftet användes dessa frågeställningar 

Hur uppfattar gymnasieskolorna behovet av marknadsföring? Hur ser 

marknadsföringsåtgärderna ut vid berörda gymnasieskolor? samt Hur påverkar marknadsföring 

eleverna enligt teorin? Undersökningen genomfördes genom sex stycken semistrukturerade 

djupintervjuer med marknadsföringsansvariga vid respektive gymnasieskola. Utifrån 

sammanställningen av intervjuerna framkom det att behovet av marknadsföring hade förändrats 

under de senaste tio åren i samband med att konkurrensen förändrats. Konkurrensen har 

förändrats i och med en del politiska beslut, minskat elevunderlag samt en ökning av fristående 

gymnasieskolor. Gymnasieskolorna använder sig av ett flertal olika kommunikationskanaler och 

marknadsföringsåtgärder för att marknadsföra sin skola. Resultatet visade på att de medverkande 

skolorna gått från att nästan enbart använda sig av extern marknadsföring (till exempel radio-, 

bio och bussreklam) till använda sig mer av intern marknadsföring. Den interna 

marknadsföringen innebar bland annat att de satsat mer resurser på de egna eleverna, och på så 

sätt skapade de sig egna nöjda ambassadörer. Dessa ambassadörer används bland annat att för att 

förmedla och sprida en god information om skolan. Resultatet är sedan analyserat utifrån hur 

trovärdigt olika kommunikationsbudskap uppfattas. Ser man marknadsföringen utifrån dessa 

kommunikationsbudskap har gymnasieskolorna gått från planerade budskap (icke trovärdig, t.ex. 

masskommunikation) till att försöka planera de oplanerade budskapen (trovärdiga, t.ex. skvaller 

och nyheter).  
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1 INLEDNING 
Några veckor innan detta examensarbete påbörjades var jag i en dagligvaruhandel med min 

systerson, vi skulle bland annat inhandla frukostflingor. Jag frågade denna sexåriga kille om 

han föredrog någon speciell sort av frukostflingorna och fick som svar, ”Jag vill ha All-Bran, 

för att de är så bra för magen”. Efter ett svar som kom lite otippat, gick det återigen upp för 

mig hur mycket vi undermedvetet påverkas av marknadsföringen som finns runt om kring.  

 

Hösten 2008 flyttade jag till Umeå för att studera till gymnasielärare inom matematik och 

ekonomi, nu fyra år senare är det dags att skriva mitt examensarbete. Ända sedan den första 

kursen inom ekonomi (Marknadsföring 7,5 hp), har jag vid upprepade tillfällen fascinerats 

över hur viktig marknadsföringen tycks vara. Marknadsföring handlar inte enbart om reklam, 

förenklat kan man beskriva marknadsföring som att det är allt företaget gör för att finna sina 

kunder och behålla dem. Marknadsföringen kan även beskrivas som ett sätt för företag att 

visa upp sig och göra sig hörd inför sina potentiella kunder. Om kunderna inte är medvetna 

om att företaget finns, saknas det kunder som kan generera intäkter och utan intäkter är det 

svårt för företag att förbli lönsamma och överleva. Det är genom marknadsföringen som man 

ofta bygger upp sitt varumärke, skaffar sig marknadsandelar med mera. Hur är det då inom 

skolmarknaden? [Ja, jag använder ordet marknad]. Efter att några stora skolreformer 

(decentraliseringens-, friskole-, och valfrihetsreformen) slog igenom har det blivit en ökad 

konkurrens om eleverna bland skolorna, det har blivit en slags marknad. Det sägs att ur 

konkurrens växer behovet av marknadsföring fram. På en marknad finns det säljare och 

köpare, i det här fallet kan man se skolorna som säljare och elever och föräldrar som köpare. 

Detta innebär att skolorna tävlar mot varandra, om eleverna, och hur viktigt är då 

marknadsföringen?  I och med sjunkande elevantal och ett ökat antal skolor (Jämförelsetal, 

2012), är idag kunden ”kungen”. Det är kunden/eleverna som är bristvaran och inte 

tjänsten/utbildningen. Därför är det viktigt att skolorna fokuserar på kunderkännande om de 

ska vinna kunderna/eleverna (Kotler, 2003, s. 74). Hur påverkar detta tjänsten/utbildningen?  

 

Idag kan man se att gymnasieskolorna använder sig av allt från radioreklam, förmåner (bl.a. 

gymkort och läxhjälp) med mera för att öka sin attraktionskraft. Den 21 augusti 2012 

publicerade Svenska Dagbladet artikeln ”Är det rimligt med så många friskolor?”. Artikeln 

fokuserade till stora delar på den ökade konkurrensen inom skolmarknaden och lyfte fram att 

konkurrens bland annat berodde på minskade elevkullar och ökat antal skolor. Artikeln 

beskrev även att gymnasieskolornas marknadsföringskostnader de senaste tre åren har 

fördubblats vilket nu innebär att det läggs ca 83 lärarlöner per år på marknadsföring i Sverige 

(SvD, 2012a). Är det rimligt? Den 27 augusti 2012 rapporterades det på Nyheterna i P4 

Västerbotten om att marknadsföringen har blivit en överlevnadsfråga för skolorna. Det är en 

professor vid Umeå Universitet som står bakom informationen och hon trycker på att 

skolornas reklam inte alltid är saklig. Professorn menar på att informationen som går ut till 

eleverna borde behöva kvalitetssäkras på något sätt då detta är ett stort val och kan vara 

kostsamt för eleverna om det blir fel (SR, 2012). Detta område behandlas även i Svenska 

Dagbladet den 18 september 2012 i artikeln ”Var tjugonde byter program”. Den artikeln 

lyften bland annat upp att det är svårt för eleverna att veta vad som är information och vad 

som är marknadsföring (SvD, 2012b). 
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Det har skett en del förändringar inom skolan de senaste åren. Under hösten 2011 infördes 

den ny reformade gymnasieskolan. En av regeringens fyra intentioner med reformen var att 

utbildningarna skulle vara likvärdiga. I början av 2000-talet blev gymnasieskolan alltmer 

varierad och svåröverblickad, och detta vill regeringen med den nya reformen förändra. Med 

den nya reformen har antalet specialutformade program minskat samt att en del lokala 

inriktningar och kurser tagits bort, detta för att göra det lättare för eleverna och föräldrarna att 

få en överblick och förstå vad de olika utbildningarna innebär (Gymnasieskola, 2011, s. 12). 

En ny huvudprincip innebär att det bara ska finnas nationella program och nationella 

inriktningar inom både fristående och kommunala gymnasieskolor, med några få undantag. 

Det lyfts fram att denna förändring ska innebära att en elev alltid ska veta vilka program och 

inriktningar skolan erbjudare. En förutsättning för att detta ska fungera är att 

gymnasieskolorna förmedlar informationen och sin marknadsföring på ett allsidigt, sakligt 

och korrekt sätt (Gymnasieskola, 2011, s. 28) Är då informationen till eleverna allsidig, 

saklig och korrekt? 

Eleverna i årskurs 9 står inför ett val som troligtvis kommer att påverka och/eller ha 

inflytande på dem genom hela livet. Det är bland annat genom gymnasieskolans egen 

marknadsföring som eleverna kommer i kontakt med informationen. I den aktuella 

kommunen har antalet fristående skolor ökat de senaste tio åren och idag finns det till antalet 

fler fristående skolor än kommunala. Samtidigt som skolorna har ökat i antal har elevkullarna 

som går på gymnasiet minskat. Denna förändring har troligtvis förstärkt konkurrensen mellan 

skolorna i och med att det resulterat i att det idag finns det fler gymnasieplatser än 

gymnasieelever. Innebär denna förändring att skolorna kämpar ännu mer för att locka 

eleverna till just deras skola? Har deras fokus på marknadsföring förändrats?  

 

Marknadsföringen uppfattas olika beroende på dess källa. Enligt Duncan och Moritary kan 

man dela in marknadsföringens kommunikationsbudskap som sker från företaget till kunden i 

fyra olika sorters kategorier (Grönroos, 2008, s. 292). Dessa är planerade budskap, 

produktbudskap, servicebudskap och oplanerade budskap. Beroende på vilket kategori 

budskapet tillhör uppfattas de som olika trovärdiga av kunden. De oplanerade budskapen 

uppfattas som mest trovärdiga enligt teorin, men de är även svårast att påverka. Om man 

skulle koppla detta till marknadsföringen inom skolan. Kan det vara så att eleverna metodiskt 

kommer i kontakt med ”information” som strategiskt är inplanerat för att verka trovärdigt för 

eleverna. Kan detta innebära att eleverna fattar beslut angående deras gymnasieval med 

information som de anser är trovärdig, men att den är ”inplanterad” hos dem? Eller så kanske 

de helt enkelt får möjlighet att ta del av informationen som annars inte hade kommit fram till 

dem? 

 

Som blivande lärare inom matematik och ekonomi och med ett stort intresse för 

marknadsföring, väcker inledningen en del funderingar kring marknadsföringen inom skolan. 

Om man ser detta ur ett pedagogiskt sammanhang är det viktigt och intressant att undersöka 

vilka marknadsföringsåtgärder som gymnasieskolorna använder sig av för att påverka de 

potentiella eleverna vid deras gymnasieval och utifrån detta lyfta fram och analysera hur 

deras val av marknadsföring kan påverkar eleverna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Inledningen leder fram till syftet med denna undersökning. Syftet är att undersöka och 

kartlägga vilka marknadsföringsåtgärder som gymnasieskolorna använder sig av för att locka 

potentiella elever till just deras skola och analysera hur detta kan påverka eleverna. Syftet 

kommer att besvaras genom följande frågeställningar:  

- Hur uppfattar gymnasieskolorna behovet av marknadsföring? 

- Hur ser marknadsföringsåtgärderna ut vid gymnasieskolorna? 

- Hur påverkar marknadsföring eleverna enligt teorin? 

 

1.2 Disposition 

Dispositionen är till för att underlätta läsningen och tydliggöra strukturen i uppsatsen. 

 

 

I det första kapitlet presenteras inledningen till uppsatsen som leder 

fram till problemformuleringen och förklaras tydligare med hjälp av 

syftet och frågeställningarna. 

 

I kapitel två beskrivs skolans bakgrund som leder fram till varför 

skolor började marknadsföra sig och en övergripande bild över 

undersökningsområdet. 

 

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning inom området som är 

relevant utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. 

 

Här sätts läsaren in i ämnet marknadsföring kopplat till det aktuella 

området gymnasieskolan med hjälp av beskrivningar av relevanta 

områden och genomgångar av modeller. 

 

I det femte kapitlet framkommer det vetenskapliga förhållningssättet, 

sedan presenteras tillvägagångssättet vid urvalet, intervjuerna och 

analysen. Det avslutas med de etiska riktlinjerna. 

 

Här redovisas det insamlade resultatet från intervjuerna uppdelat 

utifrån fristående- respektive kommunala huvudmän. 

 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån den beskrivna 

analysmetoden med kopplingar till den tidigare forskningen och det 

teoretiska ramverket. 

 

I kapitel 8 diskuteras analysen, förslag på framtida forskning 

presenteras samt en metoddiskussion utifrån sanningskriteriet 

tillförlitlighet. 

 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens referenser. 

Figur 1.1: Överblick av disposition 

Inledning

Skolans bakgrund

Tidigare forskning

Teoretiskt ramverk

Metod

Resultat

Analys

Slutdiskussion

Referenslista



4 

 

2 SKOLANS BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till varför skolorna fick ett behov av att marknadsföra 

sig och följs sedan av en övergripande bild över undersökningsområdet, hur antalet elever och 

skolor har förändrats över tid. 

 

2.1 En historisk tillbakablick 

Sammanfattningsvis har skolan de senaste 200 åren förändrats ett flertal gånger. Här nedan 

presenteras några avgörande årtal, som sedan leder oss in på när skolan blev en så kallad 

marknad. År 1948 lade 1946 års skolkommission fram ett förslag angående den nya 

enhetsskolan. Enhetsskolan skulle vara en obligatorisk nioårig skola, med tre olika stadier, 

låg-, mellan-, och högstadium. Denna enhetsskola skulle ersätta den gamla folkskolan och 

realskolan. Efter dessa nio år skulle det ske en linjeuppdelning mellan yrkesförberedande, 

praktiskt och gymnasieförberedande linjer. Riksdagen fattade år 1950 beslut om att 

genomföra försöksverksamheter i ett antal olika kommuner där den nya grundskolan skulle 

testas i praktiken (Richardson, 1990, s.64-67). Fram till 1962 genomfördes försök och sedan 

fastslog riksdagen att hela Sverige skulle omfattas av den nya grundskolan, vilket resulterade i 

att 1960-talet blev det så kallade genomförandets årtionde (Hartman, 2007, s. 50). Året 1962 

förändrades den svenska skolhistorian, i och med att skolan skulle vara en skola för alla. 

Under 1970-talet arbetade man med att fullfölja reformarbetet och att utveckla skolans mål 

som var att bli en skola för alla. Tjugo år senare började nästa stora förändring inom skolan.  I 

början av 1980-talet presenterade skolminister Bengt Göransson en skolproposition som 

handlade om den framtida ansvarsfördelningen och styrning av skolan. Ansvarsfördelningen 

innebar att kommunerna skulle bli allt mer självständiga i sin skolpolitik, dock skulle staten 

fortfarande kontrollera att statens intentioner uppfylldes. Detta var ett första steg till en 

decentraliserad skola (Richardson, 1990, s. 98-99).  

 

I slutet av 1980-talet presenterade dåvarande statsminister Göran Persson ett 

utredningsförslag som innebar att kommunerna skulle överta ansvaret att genomföra 

skolplikten. Uppdelningen skulle vara så att regeringen och riksdagen skulle besluta i skolan 

övergripande mål och kommunerna skulle bestämma hur de centrala besluten skulle bli 

verkliga i skolan. Skolan gick därmed från att vara statligt- till kommunalt ägd, och den 

statliga kontrollen av skolan skulle fortsättningsvis ske genom styrdokument och centrala 

utvärderingsinsatser (Hartman, 2007, s. 67). På 1990-talet växte en ny logik fram, så kallad 

marknadslogik och valfrihetsprincipen blev verklig. I samband med detta övergavs även den 

så kallade närhetsprincipen vilket innebar att eleverna inte längre behövde gå i den skola som 

låg närmast hemmet. Valfrihetsprincipen innebar att föräldrar och elever fritt hade möjlighet 

att välja skola. I och med denna marknadsidé avreglerades skolan och de fristående skolorna 

växte fram i Sverige. Konkurrensen ökade nu bland skolorna efter friskole-, decentraliserings, 

och valfrihetsreformerna. Denna valfrihet och konkurrens krävde mer mätbarhet för att 

skolornas, elevernas och lärarens resultat ska kunna jämföras, vilket innebär att betyg, tester 

och statistik fick en ökad betydelse (a.a., s. 70). År 2005 startade Skolverket upp en tjänst som 

heter SIRIS. SIRIS har som syfte att ge information om skolors kvalitet och resultat och kan 

användas för att analysera och jämföra olika verksamheter. Denna information är i förstahand 

till för skolledare/rektorer och förvaltningstjänstemän, men även allmänheten har tillgång till 
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all statistik på denna webbplats (Skolverket, 2012a). I och med de nya skolreformerna 

förändrades även hur pengarna fördelades. Eleverna i det svenska skolsystemet har en 

skolpeng som följer med dem genom deras utbildning. Skolpengen är olika stor för olika 

elever, bland annat på grund av vilken utbildning och eleven väljer att läsa, var skolan ligger 

geografiskt etc. Skolpengen är tänkt att täcka de utgifter som elevens val bidrar till. Denna 

skolpeng ser till att kommunen kan reglera hur pengarna ska fördelas mellan de olika 

skolorna. Detta innebar att skolorna måste konkurrera med varandra om eleverna och eleverna 

om utbildningsplatserna, vilket resulterade i att skolornas ekonomi blev beroende av deras 

konkurrenskraft, vilket medförde ett nytt inslag i den svenska skolan, behovet av 

marknadsföring för att tävla om den kommunala skolpengen.  

 

2.2 En övergripande beskrivning av undersökningsområdet 

I följande avsnitt presenteras en övergripande bild av undersökningsområdet. Men hjälp av 

tabellerna och diagrammen presenters hur förändringen de senaste 5 åren har sett ut inom 

skolan då det gäller antalet elever samt antalet skolor hos respektive huvudman. Siffrorna 

presenteras för riket i stort samt för den berörda kommunen. 

 

2.2.1 Elever hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala huvudmän 

I tabellerna nedan presenteras antalet elever i både antal och procent hos fristående- 

respektive kommunala och landstingskommunala huvudmän i den berörda kommunen och i 

riket totalt. Informationen är hämtad från Skolverkets statiska verktyg Jämförelsetal som 

enligt Skolverket ska användas för att ge en bild över hur huvudmännen organiserar sin 

verksamhet, vilka resurser som används och vilket resultat som uppnås (Jämförelsetal, 2012). 

 

Tabell 2.1: Elever hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala  

huvudmän i % och antal i den berörda kommunen 

I den berörda kommunen 2007 2008 2009 2010 2011 

Elever, antal totalt hos fristående huvudmän i den berörda 

kommunen 
991 1209 1267 1403 1395 

Elever, i % totalt hos fristående huvudmän i den berörda 

kommunen 
19% 23% 24% 27% 28% 

Elever, antal totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i den berörda kommunen 
4190 4163 3995 3770 3584 

Elever, i % totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i den berörda kommunen 
81% 77% 76% 73% 72% 

 (Jämförelsetal, 2012) 

 

Tabell 2.2: Elever hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala  

huvudmän i antal och % i riket totalt 

Riket totalt 2007 2008 2009 2010 2011 

Elever, antal totalt hos fristående huvudmän i riket  67740 77454 85510 91975 94060 

Elever, i % totalt hos fristående huvudmän i riket  17% 20% 22% 24% 25% 

Elever, antal totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i riket  
322318 318882 309261 293737 275023 

Elever, i % totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i riket  
83% 80% 78% 76% 75% 

 (Jämförelsetal, 2012) 
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För att förtydliga förändringen som har skett från 2007 till och med 2011 presenteras även de 

procentuella siffrorna i ett diagram här nedanför. Årtalet 2007, innebär andelen elever 

lästerminen 2007/2008, årtalet 2008, innebär andelen elever lästerminen 2008/2009 o.s.v. 

 

Diagram 2.1: Elever hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala  

huvudmän i % i den berörda kommunen och i riket totalt (Jämförelsetal, 2012) 

 

I detta diagram visas den procentuella andelen av elever som går hos fristående- respektive 

kommunala och landstingskommunala huvudmän i den berörda kommunen och i riket i stort.  

Diagrammet visar att fördelningen av elever mellan de olika huvudmännen i den berörda 

kommunen och i riket totalt har en liknande utveckling. Andelen elever i den berörda 

kommunen som går hos kommunala och landstingskommunala huvudmän har från 2007 till 

och med 2011 gått från att vara 81% till 72%, vilket innebär en minskning med ca 11%. 

Andelen elever som går hos fristående huvudmän i den berörda kommunen har från 2007 till 

och med 2011 gått från att vara 19% till 28%, vilket innebär en ökning med ca 47%.  

 

2.2.2 Skolor hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala huvudmän 

I tabellerna nedanför presenteras antalet skolor i både antal och procent hos fristående- 

respektive kommunala och landstingskommunala i den berörda kommunen och i riket totalt. 

För att förtydliga förändringen som har skett från 2007 till och med 2011 presenteras även de 

procentuella siffrorna i ett diagram nedanför tabellerna.  

 

Tabell 2.3: Skolor hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala  

huvudmän i % och antal i den berörda kommunen 

I den berörda kommunen 2007 2008 2009 2010 2011 

Skolor, antal totalt hos fristående huvudmän i den berörda 

kommunen 
5 6 8 8 8 

Skolor, i % totalt hos fristående huvudmän i den berörda 

kommunen 
56% 60% 67% 67% 67% 

Skolor, antal totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i den berörda kommunen 
4 4 4 4 4 

Skolor, i % totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i den berörda kommunen 
44% 40% 33% 33% 33% 

 (Jämförelsetal, 2012) 
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Tabell 2.4: Skolor hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala  

huvudmän i antal och % i riket totalt 

Riket totalt 2007 2008 2009 2010 2011 

Skolor, antal totalt hos fristående huvudmän i riket  359 414 458 489 499 

Skolor, i % totalt hos fristående huvudmän i riket  40% 44% 47% 48% 50% 

Skolor, antal totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i riket  
530 531 518 526 506 

Skolor, i % totalt hos kommunala och landstingskommunala 

huvudmän i riket  
60% 56% 53% 52% 50% 

 (Jämförelsetal, 2012) 

 

Diagrammet nedan beskriver hur andelen skolor inom fristående- respektive kommunala och 

landstingskommunala huvudmän har förändrats mellan åran 2007 och 2011. Andelen skolor i 

den berörda kommunen som finns hos kommunala och landstingskommunala huvudmän har 

från 2007 till och med 2011 gått från att vara 44% till 33%, vilket innebär en minskning med 

ca 25%. Andelen skolor som finns hos fristående huvudmän i den berörda kommunen har från 

2007 till och med 2011 gått från att vara 56% till 67%, vilket innebär en ökning med ca 20%.  

 

 
Diagram 2.2: Skolor hos fristående- respektive kommunala och landstingskommunala huvudmän i % i den 

berörda kommunen och i riket totalt (Jämförelsetal, 2012) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I kapitlet som följer presenteras forskning och undersökningar inom området som är relevanta 

för denna studie.  

 

3.1 Presentation av den tidigare forskningen 

Två av artiklarna är hämtade från ett större forskningsprojekt som heter Gymnasiet som 

marknad, projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (2008-2010). Forskningsprojektets syfte 

var att på regional, kommun och skolnivå analysera och jämföra omfattningen, 

förhållningssättet och inverkan av marknadsinslag i gymnasieskolan. Projektet behandlade 

bland annat vilka marknadsaspekter som förekommer, vilka är marknadsaktörerna och vad 

kännetecknar deras strategier i olika regioner, kommuner och gymnasieskolor/program. Den 

ena artikeln är Privatisation of public educations? The emergence of independent upper 

secondary schools in Sweden är skriver av Inger Erixon Arreman och Ann-Sofie Holm och 

publicerades 2011 i tidsskriften Journal of Education Policy. Som artikelns titel beskriver 

handlar denna artikel om privatiseringen av den offentliga utbildningen och framväxten av 

oberoende skolor i Sverige. Den andra artikeln är Market Competition in Upper Secondary 

Education: perceived effects on teachers’ work skriven av Ulf Lindström och Ann-Sofie 

Holm publicera 2011 i Policy Futures in Education. Artikelns syfte var att beskriva och 

analysera hur elever och personal i gymnasieskolan uppfattar att effekterna av konkurrensen 

på marknaden påverkar lärarnas arbete.  

 

Artikeln Marketing Schools: Consumer Goods and Competitive Incentives for Consumer 

Information är publicerad 2007 i Education and Urban Society och skriven av Christopher 

Lubienski handlar till största delen om hur olika skolor förmedlar information till deras 

potentiella elever. Raven Padgett står bakom artikeln Marketing Schools for Survival som 

publicerades 2007 i tidsskriften Education Digest. Artikeln handlar om en rektor som 

upptäckte att attraktionen till skolan minskade kraftigt och hur denna rektor gick tillväga för 

att förändra trenden och öka antalet sökande elever till deras skola. I en rapport från 

Högskoleverket Marknadsföring och varumärkesbyggande skriven 2005 av Agneta Larsson 

och Anki Wood, diskuteras marknadsföringens relevans när det kommer till 

utbildningsinstitutioner på en högre nivå. Rapporten behandlar inte gymnasieskolan, men den 

är ändå relevant för denna studie då den berör marknadsföring inom skolmarknaden. Till sist 

lyfts även examensarbetet Gymnasievalet 2010 fram som en grupp universitetsstudenter fick i 

uppdrag av en kommuns gymnasieförvaltning att genomföra. Uppdraget var att utvärdera den 

kommunala gymnasievalskampanjen som pågick år 2010. Syftet med examensarbetet var dels 

att utreda huruvida studie- och yrkesvägledarens roll och informationsspridning påverkade 

elevernas medvetenhet inför gymnasievalet och dels att kontrollera i vilken utsträckning 

eleverna tagit del av och nyttjat det informationsutbud som stått till deras förfogande. 
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3.2 Konkurrens 

En konkurrensutsatt skola 

I vinstdrivande företag har konkurrens varit en självklarhet, än om gymnasieskolan inte direkt 

räknas som en vinstdrivande verksamhet har införandet av skolpengen lett till att varje elev är 

värdefull för respektive skola. Konkurrensen sägs uppmana till behovet av marknadsföringen. 

Lubienski beskriver att det nödvändigtvis inte är marknadsanpassningen av skolorna 

(privatiseringen) som har lett till en konkurrenskraftigare miljö, men att skolledarna nu måste 

tänkta annorlunda kring beslut angående skolans förvaltning. Skolorna måste locka till sig 

tillräckligt många elever (och den skolpeng som följer med dem) för att lyckas överleva. 

Författaren lyfter därför fram att det är viktigt att ta reda på information om dessa elever för 

att få en effektiv kommunikation. I skolor som befinner sig i konkurrensutsatta områden är 

det viktigt att man ökar sin reklam och marknadsföring på rätt sätt (Lubienski, 2007, s. 118-

119). 

 

Lubienski beskriver att där det finns en konkurrensbaserad inriktning på marknaden är det 

viktigt att försöka tillfredsställa konsumenternas efterfråga genom att erbjuda bättre produkter 

eller tjänster än konkurrenterna. Problemet med detta enligt Lubienski är att 

skolundervisningen hamnar i en slags tävling, där marknadsföringen är ett av de viktigaste 

vapnen som man kan använda sig av och frågan är hur detta påverkar utbildningen. I artikeln 

analyseras skolans marknadsföring i en konkurrensutsatt utbildningsmarknad, det visar sig att 

skolor ibland väljer att skräddarsy sin marknadsföra genom att lyfta fram information som är 

mer effektiv mot en viss målgrupp. Den analysen som är gjord tyder på att form och innehåll 

av PR-strategier påverkas till stor del av en skolas position inom en konkurrensutsatt marknad 

(Lubienski, 2007, s. 119). I grunden var tanken att en konkurrensbaserad skolmarknad skulle 

höja kvaliteten på skolan och förbättra utbildningen, det har dock visat sig att det kan 

missgynna vissa elever då det finns marknadskampanjer som riktar sig till de bättre 

presterande eleverna. Artikeln lyfter även fram att det finns uppgifter som tyder på att skolor i 

avreglerade miljöer behandlar utbildningen som en konsumtionsvara. Undersökningen visar 

även att föräldrarna försöker göra ett rationellt val utifrån den information de möter, och detta 

är något som skolorna utnyttjar. De lyfter fram information som gärna spelar på fördomsfulla 

attityder angående vad som är en bra skola, men även vilken typ av elever som går vid denna 

skola. Lubienski trycker på att i grunden vill väl alla föräldrar att deras barn ska gå på en ”bra 

skola”. Skolorna kan därför välja att lyfta fram sådant som ordning, säkerhet, resultat etc. som 

påverkar föräldrarna och förhoppningsvis deras barns val (Lubienski, 2007 s. 120). 

 

Artikeln Market Competition in Upper Secondary Education: perceived effects on teachers’ 

work resultat samlades in genom intervjuer vid åtta olika skolor i fem kommuner, det deltog 

både offentliga och fristående skolor. Lindström och Holm lyfter fram att utvecklingen av den 

svenska skolans konkurrens skapar frågor kring dess inverkan på lärarnas arbete. I artikeln 

beskriver de att den konkurrens som finns mellan skolorna inte går att se som en dikotomi 

mellan kommunala och fristående skolor. Konkurrensen på marknaden påverkar de 

traditionella professionella värderingarna och identiteterna och en marknadsorienterad lärare 

formas oavsett om lärarna gillar det eller inte. Lärarnas arbetsuppgift utvidgas ständigt och 

innehåller alltmer marknadsföring. Författarna lyfter fram att den politiska utvecklingen som 
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skedde banande vägen för marknadsorientering inom utbildningen, trots stark kritik från vissa 

pedagogiska forskare (Lindström och Holm, 2011, s. 193). 

 

Privatiseringen av skolan 

I artikeln Privatisation of public educations? The emergence of independent upper secondary 

schools in Sweden lyfter Arreman och Holm fram ett antal olika områden, bl.a. en 

kartläggning och analys av de effekter utvecklingen av gymnasiemarknaden har genererat, val 

av marknadsföringsstrategier samt analyserat det som berörts i media angående 

elevrekrytering och konkurrens mellan skolor (Arreman och Holm, 2011). Författarna lyfter 

fram att trots vissa begränsningar är det svenska utbildningssystemet ett av de mest 

avreglerade i västvärlden, och majoriteten av de fristående huvudmännen som startat upp 

skolor har varit framgångsrika. Skillnaden mellan kommunal och fristående huvudman är 

bland annat att inom de kommunala skolorna stannar skolpengar kvar i kommunen om den 

inte använts, i motsats till inom de fristående som har rätt att behålla och använda den 

eventuella vinsten. Den politiska utveckling som ledde fram till avregleringen och 

decentraliseringen skulle resultera i en mer effektiv användning av finansiella resurser, 

utveckla bättre undervisningsmetoder och höja lärarnas professionalism (a.a., s. 228-229). 

 

Arreman och Holm fann i undersökningen att avregleringen och dess effekter var 

återkommande i media och i rapporter från lärarfackföreningar. I media finner de att det 

använts uttryck som ”överdrivet vinstintresse”, ”betygsinflation” och ”the death of 

schooling”, men även så kallade slogans som ”inga gränser för vinstdrivande”. De fann även 

beskrivningar av skolan som ett slagfält och skolan som en miljardinriktad bransch snarare än 

en utbildning. Tidningarna använde även metaforer som ”Slaget om nionde-klassare” med 

hänvisning till konkurrensen mellan gymnasieskolor (Arreman och Holm, 2011, s. 234). De 

slutsatser som artikeln fann var att den snabba utvecklingen av den svenska 

gymnasieskolemarknaden drivs av en kombination av ”mjukare” regler för oberoende skolor, 

generös finansiering till oberoende skolor och ökad möjlighet att göra individuella val. De 

menar även att utnyttjandet av skattebetalarnas pengar har varit väldigt debatterat samt att 

effekten av marknadsmekanismerna har gett konsekvenser för demokrati och jämställdhet i 

Sverige (a.a., s. 235-236). 

 

3.3 Marknadsföring 

Marknadsföringsstrategier 

Arreman och Holm beskriver angående marknadsföringsstrategier att det har varit klart 

viktigast att vinna tävlingen som går ut på att locka eleverna som står inför en mängd olika 

gymnasieval. Skolorna använder sig av bland annat flygblad, broschyrer, radio och tv-reklam, 

skickar hem utbildningskataloger, reklampelare i kollektivtrafiken med mera. Det är mer 

vanligt än ovanligt att skolor bjuder in föräldrar och blivande elever till skolmässor, där 

skolorna använder sig av utställningsmontrar och där befintliga elever och lärare fungerar som 

skolans ambassadörer. En del skolor erbjuder även gåvor som gratis körkort, bärbara datorer, 

resor utomland, etc. om eleverna väljer att studera hos dem (Arreman och Holm, 2011, s. 

231). För att hjälpa eleverna som uppenbarligen vill veta ”vilken skola som är bäst?” finns det 

en databas som syftar till att möjliggöra mer informativa val, denna databas är sammanställd 
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av skolmyndigheterna och innehåller information om Sveriges skolor oberoende av 

huvudman.  De lyfter även fram en studie som visar att en skolans profil är viktigt, där det 

tydligt framgår dess namn, pedagogik med mera vid rekryteringen av eleverna (Arreman och 

Holm, 2011, s. 232). 

 

Larsson och Wood lyfter i deras rapport fram att inom skolmarknad är det ständigt ett 

kämpande med resurser, vilket har resulterat i att marknadsföringsbudgeten ej har kunnat 

utökas särskilt mycket och detta ställer krav på skolorna att hela tiden utveckla sina tekniker 

att locka nya elever (Larsson och Wood, 2005, s. 11). Konkurrensen som finns mellan de 

olika lärosätena tvingar skolorna att ge en tydlig bild av vad som erbjuds (a.a., s. 5). Enligt 

rapporten är det viktigaste sättet att nå nya elever genom personliga möten och med 

kurskataloger. Kurskatalogerna skickas ut varje år till eleverna i årskurs 3 på gymnasiet. För 

att skapa så bra personliga möten som möjligt läggs mycket resurser på att utbilda så kallade 

elevambassadörer, elever från skolan som kan följa med på mässor och där representera sin 

skola och sitt program på bästa sätt. Andra marknadsföringskanaler som skolorna använder 

sig av är Internet och de egna hemsidorna, men få vågar förlita sig helt på sina hemsidor (a.a., 

s. 7). De lyfter fram att detta beror på att få potentiella eleverna förlitar sig helt på 

informationen som står där och att de flesta istället känner ett behov av det personliga mötet 

för att på så sätt få informationen bekräftad muntligt (a.a., s.16). Rapporten lyfter även fram 

att reklam som annonser eller liknande är den minst effektiva och minst uppskattade formen 

av marknadsföring. De beskriver att eleverna som möts av annonser så fort de slår upp en 

tidning sällan tar till sig denna information då de snabbt bläddrar vidare (a.a., s. 20). 

 

I artikeln Marketing Schools for Survival skildrar Padgett hur en rektor gick tillväga för att 

öka attraktionskraften till en skola som hade minskat kraftigt under ett visst antal år. Padgett 

lyfter fram att rektor trodde att detta berodde på att befolkningen i området de senaste åren 

bytts ut och att de nya invånarna var obekanta med den lokala skolan. Därför började denna 

rektor att marknadsföra sig via lokaltidningen där hon publicerade skolaktiviteter, resultatet 

med mera. Efter ett tag märkte rektorn att potentiella föräldrar berättade att de hade läst om 

skolan i lokaltidningen och hon såg att det gav effekt.  I och med att de nya invånarna blev 

medvetna om skolan och att det hade lyfts fram positiv information, skapades många så 

kallade ambassadörer som berättade för andra personer om skolan. Rektorn bildade även en 

marknadsföringskommitté som bland annat delade ut flygblad, deltog i presentationer samt 

öppethusdagar. Hon såg även till att träffa föräldrarna personligen som skrev in sina barn, 

detta för att bland annat beskriva och ge dem information om skolans läroplan. Efter dessa 

insatser ökade skolan med ca 20% och så här uttryckte sig rektorn. ”All in all, it was constans 

och clear communications about all of the programs in the guided our effort” (Padgett, 2007, 

s. 38). Rektor lyfter fram att det är viktigt att använda en tydlig kommunikation och hon 

beskriven även att det är viktigt att engagera föräldrarna i marknadsföringen eftersom de kan 

vara mycket effektiva i att sprida goda nyheter (a.a., s. 39).  

 

”It is critical to involves parents in marketing efforts because they are a living testimony 

that school is great, and they can be very effective in spreading the good news.” (a.a., s.39) 
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Lindström och Holm lyfter fram att ett resultat av studie visade att konkurrensen leder till en 

ökad arbetsbelastning för lärarna för att på ett eller annat sätt ska lärarna samt annan personal 

vara engagerad i marknadsföringen av sin skola till exempel genom att presentera och främja 

sina program och skolor på årliga utställningar och så kallade öppethusdagar. Det som 

framkom var att i och med att det inte finns mer resurser i pengar så tillbringar personalen 

mycket tid och energi på att ordna saker kring marknadsföringen. Lärarna som intervjuats till 

studien lyfter fram att marknadsföringen påverkar kärnverksamheten som är undervisningen, 

men de lägger ändå ner tid på marknadsföringen för att de känner att de inte har något val. De 

känner att de inte har något val i och med att deras anställning är direkt beroende av skolans 

framgång av marknadsföring och rekrytering (Lindström och Holm, 2011, s. 197). Artikeln 

lyfter fram att en del av lärarna hävdar att skolans roll har förändrats från att vara en 

institution med fokus på pedagogiska frågor till en mer affärsmässig arena, där skolan liknar 

näringslivet där endast de starka överlever. Det som framkommer är att lärarna visar en ökad 

medvetenhet om vikten av ett främja skolan på olika sätt och sammanhang i syfte att rekrytera 

nya elever. De som intervjuades lyfte fram att de är mer angelägna att presentera en positiv 

bild av skolan, och detta även på sin fritid. Lärarna klagar inte längre öppet bland sina 

bekanta, eftersom det är viktigt för alla att hålla uppe ett gott rykte om skolan (a.a., s. 198). En 

annan del som ökar inom skolan är att lärarna använder sig allt med av sociala medier för att 

lyfta fram vad som händer i skolan till omvärlden. Skolprojekt med mera presenteras bland 

annat i media och via internet. Denna marknadsföringskanal har blivit en allt vanlig företeelse 

under de senaste åren (a.a., s. 199). 

 

Påverkan inför valet 

Examensarbetet Gymnasievalet 2010 hade bland annat denna frågeställning Vilka 

informationskanaler påverkar elevernas val av gymnasium? Undersökning genomfördes med 

hjälp av en enkät bland eleverna i årskurs 1 med flervalsfrågor, fritextfrågor och envalsfrågor. 

För att få studie- och yrkesvägledarnas syn på gymnasievalskampanjen genomfördes en 

enkätundersökning och två djupintervjuer (Gymnasievalet 2010, s. 5). I denna undersökning 

fick eleverna besvara ett flertal frågor. På frågan Vilka informationskanaler påverkade elevens 

val av gymnasiet? var det 24% som hade svarat att öppethus påverkade deras förstahandsval, 

17% svarade att kompisarna hade påverkat, sedan var den en jämn fördelning mellan till 

exempel studie- och yrkesvägledare, skolbesöksveckan, föräldrar, PRASO (Praktiskt 

studentorientering) med mera. Det fanns ett flertal frågor i enkätundersökningen till eleverna 

som inte lyftes fram i resultatet som hade varit intressant att ta del av, dock har de som 

författat denna uppsats lyft fram några förslag till förbättringar (a.a., s. 11). De lyfter fram att 

de funnit ett mönster som tyder på att eleverna efterfrågar och prioriterar mer matnyttig 

information om vad de olika programmen innebär och innehåller. De anser att det idag istället 

består till stora delar av reklam för de olika kommunala skolorna istället för information. 

Författarna av examensarbetet tolkar detta som att eleverna efterfrågar mer om 

skolansprogramutbud istället för information om själva skolan (a.a., s. 17). Ett annat förslag 

de lyfte fram i examensarbetet var att de upplevde att eleverna åsidosatte broschyren, inte för 

att den i sig var något fel på, utan för att den ansågs vara en ofullständig informationskälla då 

den saknade information om de fristående gymnasieskolorna i kommunen. De hade även ett 

förslag till förbättring gällande öppethus och PRASO, och det handlade om att fortsätta satsa 

på dessa aktiviteter, då dessa hade fått mycket positiv respons av eleverna. Författarna till 
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arbetet trycker dock på att det är viktigt att tänka igenom vilken information som ska 

förmedlas vid dessa aktiviteter, då det visat sig ha stor effekt vid deras kommande 

gymnasieval. Till sist ger de förslag på att öka antalet gymnasieelever som informatörer, 

bland annat för att lösa problemet med att många elever i årskurs nio anser att studie- och 

yrkesvägledarna inte finns tillgängliga i den utsträckning som var önskvärt (Gymnasievalet 

2010, s. 18). 

 

Marknadsföringens påverkan på lärarna 

Att delta i en konkurrensutsatt marknads kan leda till allvarliga konsekvenser. Om skolan inte 

är populär kan det leda till att den stängs och att människor får sparken. Detta innebär en 

stress för lärarna och annan personal som arbetar inom skolan och kan vara frustrerande för 

vissa lärare i och med att uppgiften att marknadsföra skolan inte är en uppgift som tycks ingå 

i den professionella föreställningen av en lärares arbetsuppgifter. Vissa lärare hävdar att 

medierna ökar stressen eftersom de ofta rapporterar om till exempel ett minskat antal elever 

och allt fler gymnasieskolor att välja mellan. Det publiceras även rapporter om skolans 

bedömnings och rankningslistor. Med varje elev följer en viss summa pengar vilket gör det 

mycket viktigt att fylla klassrummet och förhindra elever att byte program eller skola 

(Lindström och Holm, 2011, s. 200). Denna marknadsorienterade skola innebär enligt artikeln 

att lärarna å ena sidan blir överbelastade med stress och frustration över en delad yrkesroll. 

Lärarnas tidigare arbete är utökat med bedömningar, marknadsföring och 

omstruktureringsuppgifter som tar tid och energi på bekostnad av undervisningen. Några av 

lärarna uttryckte i studien att de nya uppgifterna tar tid och energi från det pedagogiska 

arbetet och att undervisningen skulle varit mycket bättre om de inte behövt göra andra 

arbetsuppgifter också. Å andra sidan finns en positiv sida med den marknadsorienterade 

skolan och uppfattningarna av konkurrensen effekter. Det handlar om en ökad prestanda, en 

förstärkt medvetenhet om vad som är en bra skola och förbättrade insatser för att uttrycka 

detta offentligt. En av de intervjuade lyfte fram att konkurrens gör att personal inom skolan 

och att skolorna gör sitt bästa för att leverera goda resultat (a.a., s. 201). 

 

Ur artikeln framkommer det att en del anser att när konkurrensen hårdnar leder det till att 

skolor som inte står upp till de krav som ställs naturligt kommer att stängas ner och att detta 

förhoppningsvis leder till att de bättre skolorna finns kvar. Dock lyfter författarna fram att det 

inte finns ett tydligt samband mellan en skolas kvalitet och förlorare/vinnare. De menar på att 

det finns många olika orsaker till en skolans popularitet eller ej. Den geografiska placeringen 

av skolan beskrivs bland annat som en avgörande och inflytelserik faktor när eleverna väljer 

gymnasieskola. Om man kopplar detta till skolornas marknadsföring och reklam, så innebär 

det att vad skolorna definierar som kvalitet inte alltid är det samma som elevernas preferenser, 

vilket därför skulle kunna leda till mer ytlig reklam. Att marknadsföringen inte har 

huvudfokus på utbildningen, utan med på populära saker som lockar eleverna till exempel 

bärbara datorer och gymkort (a.a., s. 202). En av slutsatserna som Lindström och Holm lyfter 

fram är att de flesta lärarna kan beskrivas som mer eller mindre marknadsorienterade och att 

de engagerar sig i marknadsföringen av sin skola. Lärarna gör insatser för att bli omtyckte av 

sina kunder/elever och är mer lojala mot sitt företag/skolan än tidigare vare sig de vill det eller 

inte (a.a., s. 202). 
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4 TEORETISKT RAMVERK 
I kommande kapitel lyfts relevanta teorier och modeller fram för att bygga upp en förståelse 

kring begreppet marknadsföring. Löpande kommer dessa teorier att kopplas till det aktuella 

området gymnasieskolan. Det som presenteras här nedan kommer sedan att användas för att 

kunna beskriva, tolka och analysera det sammanställda resultatet.  

 

4.1 Marknad 

Innan rapporten går djupare in i begreppet marknadsföring, beskrivs här begreppet marknad. 

Begreppet marknad kan definieras på flera olika sätt, men brukar i grunden innebära att det är 

en fysisk plats där säljare och köpare möts (Kotler, 2003, s. 93). I och med att skolan 

decentraliserades, skapades en konkurrens mellan skolorna och det skapades en marknad. 

Inom skolvärden kan skolan ses som en säljare och eleverna som kunder. En fri marknad 

består av endast två aktörer, säljare och köpare. Säljaren vill maximera sin vinst och köparen 

vill få ut så mycket som möjligt av sina pengar. I stora drag innebär detta att säljare och 

köpare drivs av sina egna intressen, vilket innebär att säljare/kunder ej är lojala mot varandra 

om de kan få mer nytta av en annan kund/säljare (Brunsson och Hägg, 1992, s. 21-22).  

 

Detta är en beskrivning av en fri marknad, dock kan man inte se skolan som en fri marknad 

utan den kan beskrivas som en designad marknad. Skolans marknad består nämligen inte bara 

av säljare och köpare, utan det finns även två andra aktörer Skolverket och Skolinspektionen. 

Skolverket har som uppgift att verka för att mål och riktlinjer som riksdagen och regeringen 

fastställt uppnås, bland annat skollagen och läroplaner (Skolverket, 2012b). Detta innebär att 

de ser till att reglerna följs för hur säljare agera på marknaden, och dessa regler styr även hur 

säljare får agera för att ta del av köparnas resurser. Skolinspektionen har som uppgift att 

granska skolor och bedöma ansökningar om att driva fristående skolor. De har även 

tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet (Skolinspektionen, 2012). Detta innebär att skolan inte kan ses som en fri 

marknad där säljare och köpare kan maximera sina vinster utan att följa vissa regler 

(Utbildnings-departementet, 1994, s. 45). I en av skolverket analyser och utvärderingar som 

handlar om skolmarknaden lyfter Skolverket fram att skolmarknaden inte kan betraktas som 

en egentlig marknad, eftersom grundläggande förutsättningar för skolan är skapade genom 

utbildningspolitiska beslut och reformer. De använder ordet skolmarknad, och lyfter fram att 

det finns tjänsteproducenter (skolor) och konsumenter (föräldrar och elever). Dessa aktörer på 

marknaden kan inte styra de förutsättningar som gäller där, utifrån syntesen av 

skolmarknadsprojektet lyfter de fram att förhållandet ser ut så här: 

 

Med skolmarknad menar vi är ett förhållande där: 

- offentliga och enskilda huvudmän är tillåtna 

- elever har en långtgående rätt att välja mellan olika huvudmäns utbud 

- elevers val avgör fördelningen av ekonomiska resurser vilket ger upphov 

till en konkurrenssituation mellan olika skolor. (Skolverket, 2012c) 

 

4.2 Marknadsföring 

Begreppet marknadsföring kan definieras på flera olika sätt, Armstrong och Kotler (2010) 

lyfter fram att marknadsföring inte längre kan ses som ”telling and selling”, utan nu handlar 
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det till stora delar om att förstå kundernas behov och bygga upp relationer. De definierar 

marknadsföring som: 

 

Marketing as the process by which companies create value for consumers and build strong 

customer relationships in order to capture value from customers in return. (Armstrong och 

Kotler, 2010, s. 29) 

 

Marknadsföring handlar även om en social process där vi byter resurser med varandra för att 

tillfredsställa de behov vi upplever. Detta behov kan tillfredsställas genom att antingen en 

produkt eller en tjänst tillhandahålls konsumenterna (Armstrong och Kotler, 2003, s. 5). 

Marknadsföring kan som sagt beskrivas på flera olika sätt, Chapman och Cowdell (1998) 

beskriver det som det sätt ett företag eller organisation använder sig av för att segmentera sig 

från andra på marknaden. De beskriver för att lyckas med marknadsföringen måste det finnas 

en klar bild av målgruppen och detta skapar man enklast genom en målgruppsanalys. Efter det 

bestäms vilka redskap/resurser som ska användas för att nå tilltänkt målgrupp och 

förhoppningsvis resulterar detta i ett ökat antal marknadsandelar. Marknadsföring och 

marknadskommunikation måste skapa trovärdighet för företaget och dess produkt/tjänst.  

 

4.2.1 Tjänstemarknadsföring 

En tjänst kan beskrivas på ett flertal olika sätt, men övergripande innebär det att det är en 

aktivitet som kunden kräver för att lösa sina problem eller tillfredsställa sina behov. En tjänst 

är ofta svårare att marknadsföra än en produkt. Kännetecknade för tjänster är att de 

konsumeras samtidigt som de köps, kan även uttryckas som handling som en part säljer till en 

annan part men som inte resulterar i ett ägande. Tjänster handlar mycket om upplevelser och 

det är viktigt för företagen att kommunicera en realistisk bild, då kvaliteten brukar definieras i 

hur väl tjänsten lever upp till kundens förväntningar. Det finns fyra grundläggande 

egenskaper hos en tjänst, dessa är intangibility (obestämbarhet), inseparability 

(oskiljaktighet), variability (variation) och perishability (lättförgänglig/lättförstörd) (Jobber 

och Fahy, 2009, s. 169-172). Här nedan beskrivs egenskaperna med kopplingar till skolan.  

 

Intangibility: Till skillnad från en produkt kan man aldrig ta eller se på en tjänst. Detta 

innebär att det är svårt för en konsument att veta exakt hur tjänsten verkligen är (a.a., s. 169). 

Till exempel kan en gymnasiekatalog innehålla mycket bra kurser, beskriva skolan positivt, 

fina bilder på lokaler med mera, men man vet inte hur skolgången kommer att upplevas i 

förväg. En tjänst kan även vara svår att betygsätta som bra eller dålig även efter man upplevt 

den.  Inseparability: En tjänsts produktion och konsumtion är alltid oskiljaktiga, vilket är en 

stor skillnad jämfört med en produkt. Detta innebär att kunden inte enbart kan vara nöjd med 

tjänsten i sig, utan den måste utföras på rätt sätt och i rätt tid (a.a., s. 170). Jämförs detta med 

skolan kan man likna det med att en elev väljer en viss utbildning efter att den varit i kontakt 

med studie- och yrkesvägledaren och deltaget vid öppethus på den berörda skolan. Eleven är 

väl insatt i hur skolan fungerar och hur gymnasieutbildningen kommer att gå tillväga, det är 

då viktigt att lärarna är medvetna om vilken ”tjänst”/utbildning som eleven förväntar sig. Om 

denna tjänst inte lever upp till det som sades vid produktionen, kommer den inte vara samma 

vid konsumtionen. 
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Köparen kan behöva pendla mellan dessa stadier om inget 

av alternativen känns rätt efter den första utvärderingen. 

Behovsigenkänning / 
Problemmedvetenhet

Informationssökning Alternativutvärdering
Beslut / 

Genomförande 
av köpet

Efterutvärdering 
av köpet

Variability: En tjänst är svår att definiera, vilket gör den svår att standardisera och jämföra 

(Jobber och Fahy, 2009, s. 171). Utbildning är en slags tjänst, skolan kan man se som 

försäljare till eleverna som är kunderna, dock är det lärarna med flera som levererar tjänsten 

och detta kan generera att elever upplever samma gymnasieutbildning på olika sätt. För att 

undvika för stora variationsproblem kan man försöka sätta upp en del grundläggande villkor 

och regler, utbilda personalen etc. så att alla är medveten om vad som är syftet att leverera. 

Perishability: Den sista egenskapen som skiljer en tjänst från en produkt är att tjänster är 

lättförgängliga eller lättförstörda. Till skillnad från en produkt, kan en tjänst aldrig lagras och 

användas senare (a.a., s. 172). 

 

Marknadsföringsstrategierna kan beskrivas med hjälp av marknadsmixen.  Marknadsmixen är 

en blandning av konkurrensmedel som företaget använder i sin marknadsföring. Denna mix 

beskriver i förstahand den strategiska positionen en produkt/tjänst har på en marknad. I början 

användes marknadsmixen till produkter och innehöll fyra stycken olika P:n (product, 

promotion, price, place), sedan utvecklades denna mix och började användas vid 

marknadsföring av tjänster. Utvecklingen innebar att det tillkom tre stycken P:n (people, 

physical evidence, process), då det fanns ett större behov av kopplingar mellan säljare och 

kunder (a.a., s. 173). 

 

4.3 Modeller inom marknadsföring 

Här nedan följer utvalda modeller inom marknadsföring som är relevanta att presentera 

utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar.  

 

4.3.1 Beslutsprocessen 

Inom skolmarknaden är eleverna konsumenterna och att förstå konsumenterna är en 

förutsättning för en lyckosam marknadsföring. Det finns många olika aspekter som spelar in 

hos konsumenternas köpvanor. Dessa faktorer förändras och utvecklas snabbt, vilket innebär 

att en framgångsrik marknadsföring kräver en så kallad fingertoppskänsla (a.a., s. 57). En 

köpare genomgår ett antal olika steg när ett köp genomförs. Även om det inte bokstavligen 

handlar om ett inköp, kan processen att välja gymnasieutbildning jämföras med de olika 

stegen som presenteras nedan eftersom eleverna tar ett beslut om vilken gymnasieskola de 

väljer. Beslutsprocessen omfattar mer än bara själva beslutet, så det är viktigt att den som är 

marknadsföringsansvarig är medveten om detta. Beslutsprocessen beskriver det beteende som 

pågår från det att eleven upplever ett behov och vet vad den vill ha och tills dess att beslutet är 

genomfört och utvärderat (Kotler och Armstrong, 2010, s. 177). Först visas processen med en 

illustrerande figur, sedan presenteras de olika delarna i modellen som beskriver 

beslutsprocessen. Beskrivningen av de olika delarna kopplas samtidigt till processen som kan 

ske vid valet av gymnasieutbildning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Beslutsprocessen, egenillustrerad,  

hämtad från Jobber och Fahy (2009, s. 60) 
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Behovsigenkänning/Problemmedvetenhet: Detta är det första stadiet i processen som senare 

leder till ett beslut. I detta stadium upptäcker konsumenten ett behov, ofta sker detta rent 

rutinmässigt t.ex. kan en förbrukningsvara vara slut etc. Inom skolan möter eleverna på 

behovet att besluta om valet av gymnasieutbildning under vårterminen i årskurs 9, om inte 

redan tidigare. Den potentiella eleven/kunden inser alltså att det är dags att göra sitt 

gymnasieval. I denna fas finns det mycket att göra inom marknadsföring. Genom 

marknadsundersökningar kan man upptäcka elevernas behov och man kan även förstärka 

elevens upplevelse av ett visst behov genom t.ex. reklamkampanjer (Jobber och Fahy, 2009, s. 

60). 

 

Informationssökning: För konsumenten kan sökningen ske båda intern och externt. Intern 

informationssökning innebär att konsumenten, eleven i detta fall, går tillbaka till sig själv och 

tänker tillbaka på tidigare beslut som har liknat detta och använder sig av egna erfarenheter, 

med extern informationssökning menas att man t.ex. pratar med vänner, familjen, studie- och 

yrkesvägledare etc. (Jobber och Fahy, 2009, s. 61). Elever kan även ta del av skolverkets 

sammanställning av information, t.ex. med hjälp av SIRIS (Skolverket, 2012a). Genom 

informationssökningen skapar sig eleven en bild över tillvägagångssätt som kan tillfredsställa 

behovet. Här ställs för- och nackdelar emot varandra för att sedan ge underlag till det beslut 

som är gynnsammast för eleven.  

 

Alternativutvärdering: I detta steg är det dags för kunden att utvärdera och se över vilka 

möjligheter som finns kring beslutet. Alternativen utvärderas olika mycket beroende på vilka 

faktorer som går att koppla till beslutet t.ex. om det finns någon stor risk, om man behöver 

satsa mycket resurser etc. (Jobber och Fahy, 2009, s. 62). Om man jämför detta med valet av 

gymnasieutbildning blir det en utvärdering av de olika skolorna, deras olika inriktningar, 

lärarnas rykte med mera. Marknadsförare kan här studera konsumenterna/eleverna för att 

försöka förstå och tolka deras värderingar för att på så sätt ligga steget före och påverka deras 

beslut. Detta är de tre första stegen i processen, därefter följer själva beslutet, genomförandet 

av köpet. Det som förknippas till beslutet är bland annat betalningssätt, tillbehör, garantier etc. 

(Kotler och Armstrong, 2010, s. 179). Jämförs detta med valet av gymnasieutbildning skulle 

det kunna kopplas samman med möjligheten att välja olika kurser, schemaläggningen, 

skolmaten med mera.  

 

Efterutvärdering av beslutet: Efter att köpet är genomfört upplever kunden ofta något som 

kallas kognitiv dissonans, detta menas att man ifrågasätter om man verkligen har tagit rätt 

beslut (ofta på grund av att man tvingats avstå från en produkt när man väljer en annan) 

(Kotler och Armstrong, 2010, s. 179). Genom att erbjuda kunden bland annat bra service och 

garantier, minskas kundens upplevelse av felval (Jobber och Fahy, 2009, s. 63). Om kunden 

skulle vara missnöjd med köpet, väljer den troligtvis att lämna tillbaka produkten och/eller 

låter bli att köpa den igen. Kopplas detta till valet av utbildning, skulle det kunna liknas med 

att en elev avbryter sin utbildning, byter inriktning eller kanske pratar illa om utbildningen till 

dem som finns i personens närhet. Det är lika viktigt för en skola som det är för ett företag att 

kunderna/eleverna upplever tillfredsställelse av sitt beslut, för nöjda kunder är nyckeln till att 

bygga goda relationer (Kotler och Armstrong, 2010, s. 179). 
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4.3.2 Mun-till-mun 

Vid val av gymnasieutbildning finns det ett flertal faktorer som påverkar, Hertzberg (2007) 

beskriver bland annat att den sociala bakgrunden har stor påverkan. Den sociala bakgrunden 

påverkar ofta vilka människor som finns omkring en och detta leder in på denna modell inom 

marknadsföring. Mun-till-mun som man inom marknadsföring brukar namnge som Word-of-

mouth är en typ av marknadsföring som innebär att två eller fler personer kommunicerar 

personligen med varandra angående en produkt eller tjänst. Marknadsföringsinsatserna har 

som syfte att generera till potentiella kunder ett positivt intryck av produkt/tjänst för att sedan 

berätta vidare detta bland människor i dess omgivning. Denna metod har visat sig vara 

effektiv för att skapa ett gott rykte och intresse kring ett företag och dess varumärke. Word-

of-mouth ger konsumenterna mer utrymme för egna reflektioner och funderingar och har visat 

sig vara extra effektiv vid beslut som innebär större risker (Kotler och Armstrong, 2010, s. 

436). 

 

Kotler beskriver att det finns ingen reklam eller försäljare som övertygar den potentiella 

kunden lika bra som en bekant, tidigare kund, oberoende expert eller vän. Företagen är oftast 

medvetna om detta vilket innebär att marknadsförare försöker gör reklam som 

förhoppningsvis människor litar på och för vidare muntligt. Muntlig marknadsföring kan även 

ske genom att företagen försöker identifiera tidigare kunder, talföra och nyfikna och som har 

en stor bekantskapskrets, för att sedan använda dem när de till exempel lanserar en ny 

produkt. Om dessa så kallade inflytelserika människorna finner tycke för denna produkt, 

kommer marknadsföringen nästan ske av sig själv (Kotler, 2003, s. 118) Jobber och Fahy 

lyfter även de fram att det är viktigt att företagen är medveten om människors inflytande på 

varandra då det gäller beslutsprocessen och man måste därför stimulera word-of-mouth 

kommunikationen. De lyfter fram fyra tillvägagångssätt för att främja detta, bland annat kan 

man genom belöning till nöjda kunder motivera dem att informera andra kunder om sina 

positiva upplevelser eller till exempel utveckla bra material som kunderna kan skicka vidare 

till andra (Jobber och Fahy, 2009, s. 174).  

 

Om man kopplar detta till skolans värld, ser man detta vid till exempel öppethus, användandet 

av elevambassadörer, etc. Det har visat sig finnas ett positivt samband mellan ett företags 

tillväxt och mängden positiva word-of-mouth referenser. I ett företag är tillväxt ofta en viktig 

faktor då det gäller lönsamhet, vilket innebär att det är viktigt för företag att se till att 

kunderna får en positiv upplevelse som de gärna delar med sig till andra (Grönroos, 2008, s. 

294). Word-of-mouth effekten varierar inom olika branscher och situationer, det är dock 

konstaterat att det finns en stor tyngd i denna marknadsföringskanal då förtroenden för 

människor i ens närhet är mycket starkare än det som konsumenten har för företaget i fråga. 

Detta är inte alltid till företagens fördel, det hävdas att negativa erfarenheter förstärks eller 

multipliceras snabbare och oftare genom word-of-mouth än positiva. Grönroos lyfter därför 

fram att det är viktigt att inte ta några risker då det gäller word-of-mouth (a.a., s. 296). 
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5 METOD  
Följande kapitel presenterar det metodologiska ramverket som legat till grund vid 

genomförandet av denna undersökning. Materialet till denna undersökning har samlats in 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I denna undersökning är tolkningen och 

förståelsen av det insamlade materialet centralt.  

 

5.1 Epistemologi 

Epistemologi, eller kunskapsteorin handlar om hur man betraktar kunskapen inom ett 

ämnesområde. Denna kunskapsteori kan delas in i två olika delar, antingen ser man på 

verkligheten utifrån ett naturvetenskapligt- eller genom ett tolkande synsätt. Dessa olika 

synsätt brukar man kalla positivism och interpretativism. Interpretativism är ett så kallat 

tolkningsperspektiv, och innefattar den hermeneutiska och fenomenologiska traditionen 

(Bryman, 2011, s. 29-35). Uppsatsen strävar efter att undersöka hur gymnasieskolorna 

uppfattar behovet av marknadsföring, vilka marknadsföringsåtgärder som gymnasieskolorna 

använder sig av när de försöker locka potentiella elever till deras skola samt analysera hur 

detta kan påverka eleverna. Det faller sig därför naturligt att använda sig av en hermeneutisk 

kunskapssyn. Hermeneutiken brukar man koppla ihop med den samhällsvetenskapliga 

forskningen och används vid tolkning av människors uppfattningar och handlingar, men även 

för tolkning av texter (Bryman, 2011, s. 340-341). Kvale beskriver hermeneutisk tolkning 

som ett syfte att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, 1997, s. 

49-51). Han lyfter fram att forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, 

där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas.  

 

5.2 Förförståelse 

Hermeneutiken har som huvudverktyg tolkningen och tolkningen sker genom att man utgår 

från sig själv och sina egna erfarenheter. Denna del behandlar de förkunskaper och 

förförståelse som författaren besitter som anses ha betydelse för arbetet och undersökningen.  

 

5.2.1 Teoretisk förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen handlar om vilka kunskaper och erfarenheter som författaren 

besitter innan arbetet. Författaren är en studerande vid Umeå Universitet som sedan hösten 

2008 har läst vid lärarprogrammet till gymnasielärare med inriktning mot matematik och 

ekonomi. Den studerande har totalt läst 90 hp företagsekonomi, 90 hp matematik, 15 hp 

juridik och 60 hp pedagogik. Det valda området som fokuserar på vilka 

marknadsföringsåtgärder som gymnasieskolorna använder sig av för att locka potentiella 

elever, handlar till stora delar om ämnet marknadsföring. Genom de teoretiska förkunskaper 

som författaren besitter finns det kapacitet och möjlighet att undersöka detta område.  

 

5.2.2 Praktisk förförståelse 

Den praktiska förförståelsen handlar om de personliga erfarenheterna författaren besitter 

innan arbetet, och vad dessa kunskaper har skapat för åsikter och effekter. Författaren har 

under sina studier inom lärarprogrammet haft VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i 

sammanlagt ca 20 veckor och har under den tiden kommit i kontakt med både elever som går i 
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årskurs 9 och ska välja till gymnasiet och i kontakt med dem som går på gymnasiet och redan 

gjort sitt gymnasieval. Författaren har själv gjort ett gymnasieval tidigare i livet och har egna 

erfarenheter vad detta val baserades på.  

 

5.3 Kvalitativ intervju 

5.3.1 Urval 

I denna undersökning har ett målinriktat urval använts för att finna relevanta intervjupersoner 

utifrån problemformuleringen (Bryman, 2008, s. 434). Kriteriet för att passa in i det 

målinriktade urvalet var att gymnasieskolan skulle ha en person som arbetade med och var 

insatt i den skolans marknadsföringsåtgärder. I kommun som undersökning genomfördes i 

finns det i dagsläget 12 stycken olika gymnasieskolor. Urvalet skedde slumpmässigt mellan 

dessa 12 skolor, då alla skolor hade marknadsföringsansvariga som var relevanta för 

undersökningen. Totalt tillfrågades sju stycken gymnasieskolor, dock avböjde en på grund av 

tidsbrist från deras håll. Detta innebär att det intervjuades sex stycken 

marknadsföringsansvariga vid sex olika skolor till den här undersökningen, vilket innebär att 

50 % av gymnasieskolorna i kommunen har medverkat i undersökning. 

 

Respektive skola kontaktades för att be om tillåtelse/möjlighet att genomföra den tänkta 

undersökningen (Se epostmeddelande i bilaga 2 och 3). I meddelandet beskrevs 

undersökningen kortfattat och informanterna gavs möjlighet att besvara förfrågan via 

epostmeddelande eller invänta ett samtal. I bilagorna finns två olika varianter på det 

epostmeddelande som skickades ut till marknadsföringsansvariga vid respektive skola. 

Tanken var först att även undersöka hur eleverna upplevde marknadsföringsåtgärderna, men 

syftet förändrades och därför skickades det ut ett nytt epostmeddelande (Bilaga 3).  

 

I kapitel 2 Skolan bakgrund presenterades en övergripande bild av undersökningsområdet. I 

kommunen som undersökningen är genomförd i finns det som tidigare nämnt idag totalt 12 

stycken gymnasieskolor. Av de sex skolor som medverkat är två av dem fristående 

gymnasieskolor och fyra av dem kommunala gymnasieskolor. För att behålla informanternas 

anonymitet kommer de inte att presenteras var för sig, bland annat på grund av deras olika 

bakgrunder samt att storleken på gymnasieskolorna de arbetar vid skiljer sig markant. I och 

med att informanternas bakgrund även inte påverkar analysen, så kommer detta inte att lyftas 

fram i denna undersökning. I anslutning till resultatet kommer en övergripande bild av 

informanterna att presenteras. I resultatet har de kommunala gymnasieskolorna som Skola 1-4 

och de fristående gymnasieskolorna lyfts fram som Skola 5-6.  

 

5.3.2 Materialinsamling 

Materialinsamlingen skedde genom sex stycken semistrukturerad intervjuer, där en lista med 

specifika teman användes. Detta för att det är svårt att på förhand veta exakt vilka frågor som 

bör ställas för att finna svaren på de givna frågeställningarna. Frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan ställas om intervjuaren knyter an dessa till något som intervjupersonen 

sagt och intervjuprocessen blir därför mer flexibel (Bryman, 2008, s. 415). I bilaga 1 

presenteras intervjuguiden som användes vid materialinsamlingen. 
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5.3.3 Utformning av intervjuguide 

Bryman lyfter fram några grundläggande råd då man ska utforma guiden. Det är viktigt att 

använda ett begripligt språk, inte ställa ledande frågor, notera och fråga om bakgrundsfakta 

med mera. Dessa råd som beskrivits eftersträvats att följas vid utformningen av guiden 

(Bryman, 2008, s. 421). 

 

Intervjufrågorna ska baseras på tanken ”Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika 

frågeställningar?” (Bryman, 2008, s. 419). Frågeställningarna är: 

- Hur uppfattar gymnasieskolorna behovet av marknadsföring? 

- Hur ser marknadsföringsåtgärderna ut vid gymnasieskolorna? 

- Hur påverkar marknadsföringen eleverna enligt teorin? 

Utifrån syftet, frågeställningen, tidigare forskning och det teoretiska ramverket har sedan 

frågorna utformats. Frågorna är uppdelade utifrån fyra olika teman, bakgrund, konkurrens, 

marknadsföring och framtid. De övergripande områdena är uppdelade med underfrågor, dessa 

underfrågor har sedan förslag på begrepp som kan användas för att diskutera området (se 

utformningen i bilaga 1). 

 

5.3.4 Genomförande 

Inför intervjuerna studerades de skolor som skulle medverka i undersökningen för att på så 

sätt vara mer förberedd och kunna ställa relevanta och intressanta frågor och följdfrågor. Inför 

varje intervju fanns intervjuguiden utskriven och intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon. Under intervjun fördes endast stödanteckningar, med huvudsyfte att notera frågor 

som skulle ställas längre fram under intervjun eller om det var något annat viktigt som 

behövde noteras. Intervjuerna pågick cirka 50 till 70 minuter och transkriberades sedan i sin 

helhet. Varje intervju transkriberades var för sig utifrån vad som sades under intervjun i ord, 

vilket innebär att sådant som ljud, pauser med mera ej noterades. Alla intervjuer genomfördes 

enskilt och avskilt med informanten.  

 

5.3.5 Analysmetod 

Alla intervjuer transkriberades, för att sedan analyseras i dess helhet. Intervjuerna har sedan 

lästs igenom ett flertal gånger för att allt eftersom försöka kategorisera svaren och finna 

relevant information att använda i uppsatsen. Vid analysen har en hermeneutisk tolkning att 

använts. Hermeneutiken har som huvudverktyg tolkningen och tolkningen sker genom att 

man utgår från sig själv och sina egna erfarenheter. Enligt hermeneutiken existerar ingen 

absolut sanning och detta på grund av att alla individer är utformade olika (Kvale och 

Brinkman, 1997, s. 49-50). Metoden som har använts kallas för hermeneutiska cirkeln, och 

går ut på att man samtidigt som man försöker tolka helheten i texten, tolkar de mindre 

delarna, för att sedan knyta delarna till helheten (a.a., s. 50). På detta sätt kan man sortera ut 

det som är viktigast för textens sammanhang och lyfta fram de åsikter som har betydelse för 

helheten. Som tidigare beskrivit utgår tolkningen utifrån egna erfarenheter, och dessa har 

samlats in bland annat med hjälp av tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Med hjälp av 

en modell som Grönroos presenterar Källor till kommunikationsbudskap kommer 

gymnasieskolornas marknadsföringsåtgärder att kategoriseras och utvärderas (Grönroos, 

2008, s. 292). För att kunna sammanställa resultatet av intervjuerna utan att riskera skolornas 
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anonymitet, kommer sammanställningen att ske uppdelat utifrån fristående- respektive 

kommunal huvudman.  

 

Grönroos har hämtat modellen från Duncan och Noritary. Enligt Duncan och Moritary finns 

det fyra olika sorters kommunikationsbudskap mellan ett företag och en kund (Grönroos, 

2008, s. 292). Dessa budskaps uppfattas som olika trovärdiga av kunden, men de är även olika 

lätta att påverka. Grönroos lyfter fram vikten av att företagen är medvetna om hur olika 

kommunikationskanaler uppfattas trovärdiga eller ej för kunden (a.a.).  

 

I denna undersökning är det gymnasieskolornas marknadsföring som ska analyseras och 

kopplas till hur de arbetar för att påverka de potentiella eleverna vid deras gymnasieval. 

Genom denna modell kommer gymnasieskolornas marknadsföringsåtgärder att kartläggas och 

analyseras om de enligt teorin uppfattas som trovärdig information av de potentiella eleverna.  

Figur 5.1: Källor till kommunikationsbudskap, egenillustrerad, 

hämtad från Grönroos (2008, s. 292) 

 

5.4 Val av referenser 

Teorierna till denna uppsats har utgått ifrån begreppet marknadsföring. Det som söktes var 

teorier och modeller som kunde användas för att bygga upp en förståelse kring 

undersökningens syfte och för att kunna beskriva, tolka och analysera det sammanställda 

resultatet av de genomförda intervjuerna. Litteraturen till den teoretiska bakgrunden är 

framsökt med hjälp av Umeå Universitets bibliotek och sökningssystemet ALBUM och för att 

fina vetenskapliga artiklar har databasen ERIC använts. Sökord som använts var bland annat, 

marketing, education, konkurrens, kommunikation, strategi, gymnasievalet, friskolereformen, 

skolans utveckling. 

 

Uppsatsen använder sig även av sekundärdata. Det finns flera fördelar med att använda sig av 

sekundärdata, den kan bland annat spara både tid och pengar, då sekundärdata är information 

och/eller data som forskaren själv inte samlat in och behöver därför inte till exempel 

genomföra en studie på egenhand för att ta del av informationen (Bryman, 2011, s. 301). 

Skolverket har ett flertal olika statistiska sammanställningar, till denna uppsats har bland 

annat Jämförelsetal använts för att finna statistisk information om gymnasieskolan 

(Skolverket, 2012a).  

Minst trovärdig   Mest trovärdig  

UTEBLIVEN  

KOMMUNIKATION 

 

Ingen information eller 

återkoppling till 

kunderna, t.ex. vid 

oförutsedda förseningar 

eller 

servicemisslyckande 

eller i situationer där 

kunder upplever sig 

sakna kontroll 

PLANERADE  

BUDSKAP 

 

Mass-

kommunikation 

(t.ex. annonser) 

Broschyrer 

Direktrespons 

Försäljning 

Webbplatser 

etc. 

PRODUKT- 

BUDSKAP 

 

Utseende 

Design 

Användbarhet 

Råmaterial 

Produktions-

processer 

etc. 

SERVICE- 

BUDSKAP 

 

Interaktion med 

serviceprocesser 

Leveranser 

Fakturering 

Reklamationer 

Information 

etc. 

 

OPLANERADE 

BUDSKAP 

 

Word-of-mouth 

Rekommendationer 

Nyhetsartiklar 

Skvaller 

etc.  
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5.5 Etiska riktlinjer 

Bryman lyfter fram att det är bara då forskaren är medveten om de etiska principerna som de 

kan fatta beslut om vad som är bäst och riktigast i en undersökning (Bryman, 2011, s. 132). 

Det finns en flertal olika etiska principer och har nedan kommer de riktlinjer denna uppsats 

ämnar följa presenteras. 

 

Det är viktigt att informera berörda personer om uppsatsens syfte, att det är frivillig att delta 

och göra dem införstådda i att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen 

(a.a.). Detta informerades informanterna om i inledningen av intervjuerna. Deltagarna i 

undersökningen ska informeras om att de har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

att personerna som intervjuats har rätt att läsa igenom det som blivit transkriberat för att de 

ska kunna försäkra sig om att det som finns formulerat i texten överensstämmer med deras 

tanke med informationen (a.a.). Informanterna blev tillfrågade först via epostmeddelande och 

sedan kontaktade via telefon och hade därmed möjlighet att själva bestämma om de ville 

medverka eller ej. De hade även möjlighet att ställa frågor angående uppsatsen syfte med 

mera.  

 

De som medverkar i undersökningen kommer att informeras om att deras deltagande är 

anonymt och att materialet kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vilket 

innebär att de transkriberade intervjuerna kommer att förvaras så att obehöriga ej kan komma 

åt dem. Deras anonymitet kommer att eftersträvas i möjligast mån, vilket innebär att fakta om 

de berörda gymnasieskolorna ej kommer att specificeras, den undersökta kommunens namn 

kommer ej att finnas med, intervjuerna kommer att sammanställas utifrån fristående- 

respektive kommunal huvudman för att undvika att avslöja och göra det möjligt spåra vilken 

gymnasieskola som påstått vad med mera. Till sist kommer deltagarna att bli medvetna om att 

den insamlade informationen endast kommer att användas till det ändamål de är insamlade 

(a.a.). 
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6 RESULTAT 

Sammanställningen är uppdelad utifrån fristående- respektive kommunala och 

landstingskommunala huvudmän och presenterat utifrån intervjuguidens upplägg. 

 

6.1 Sammanfattning av intervjuerna 

Här presenteras en sammanfattning av intervjuerna med de två fristående och de fyra 

kommunala gymnasieskolorna för att lättare skapa en överblick över resultatet (ej för att 

jämföra), samt presenteras begrepp som är viktigaste att förstå innan sammanställningen.  

 Tabell 6.1: Sammanfattning av intervjuerna 

 Fristående huvudmän Kommunala huvudmän 

Övergripande 

bakgrunds-

beskrivning 

- Två medverkande (av totalt åtta) 

- Upplever att allmänheten använder 

samlingsnamnet ”friskolorna” (dock 

har alla olika huvudmän) 

- De som arbetar med marknadsföring 

arbetar till största delen som lärare 

- Inga konkreta siffror angående resurser 

i pengar 

- Anser att det ej är 

konkurrensneutralitet inom 

skolmarknaden 

- Fyra medverkande (av totalt fyra) 

- Förändring senaste 10 åren (ökningen av fristående 

gymnasieskolor, minskade elevkullar, politiska 

beslut) 

- De intervjuade har anknytning till administration 

och pedagogik 

- Ca 10 till 50% av tjänsten innebär marknadsföring  

- Ca 50 000 till 100 000 kr på respektive skola läggs 

på marknadsföring (inte kommunens satsningar 

inräknade) 

Konkurrens 

 

- Ej konkurrensneutralt 

- Motarbetar varandra 

- Eleverna inte tillgång till fullständig 

information 

- Konkurrens positivt om det höjer 

kvalitén 

- Fler gymnasieplatser än gymnasieelever 

- Alla konkurrerar med varandra, än om de 

kommunala ej ska göra det 

- Konkurrens påskyndar utvecklingen 

Marknadsföring 

 

- Öppethus på kvällstid 

- Använder ej PRASO 

- Använder guidade besök 

- Ej många pressmeddelanden, anser att 

det är en oliberal mediabild 

- Olika kommunikationskanaler och 

informationen beroende på mottagare 

- Fokus på att eleverna ska trivas 

- Elevambassadörer är viktigt 

- Viktigt att informera studie- och 

yrkesvägledare 

- Samarbetar mellan de kommunala 

gymnasieskolorna med en del aktiviteter 

- Tagit hjälp av en reklambyrå 

- Öppethus på kvällstid 

- Besöksdagar  

- PRASO (Praktisk Studieorientering) 

- Använder ofta pressmeddelanden 

- Elevambassadörer är de bästa förmedlarna 

- Olika kommunikationskanaler och informationen 

beroende på mottagare 

- Förändrats, mer internt än externt 

- Studie- och yrkesvägledare viktiga 

PRASO: Praktisk Studieorientering, vilket ger eleverna möjlighet att få en inblick i hur det är 

att studera vid ett visst program 

Öppethus: Elever och föräldrar bjud in till respektive skola, där de har möjlighet att träffa och 

ställa frågor lärare och elever.  

Skolbesöksveckan: Eleverna i årskurs 9 har möjlighet att besöka de kommunala 

gymnasieskolorna och se hur en ”vanlig” skoldag kan se ut.  

Guidade besök: Eleverna från årskurs 9 besöker gymnasieskolan under en specifik dag och får 

en rundvandring av elevambassadörer under skoltid. 
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6.2 Fristående huvudmän 

I kommande avsnitt presenteras sammanställningen av intervjuerna vid de fristående 

gymnasieskolorna. De fristående gymnasieskolorna tillhör olika huvudmän, dock används 

denna fördelning i och med att det fanns ett tydligt samarbete mellan de kommunala 

gymnasieskolorna och även för att de fristående gymnasieskolorna ska förbli anonyma.  

 

6.2.1 Övergripande bakgrundsbeskrivning 

I kommunen finns det åtta stycken fristående gymnasieskolor, alla med olika huvudmän. De 

som medverkar i undersökningen anser att de upplever en friskolefientlighet i kommunen, och 

de beskriver även att de upplever allmänheten ser alla fristående gymnasieskolor som 

”friskolorna”, alltså i ett samlingsnamn, dock är detta något de vill ta avstånd ifrån. En av 

informanterna lyfter även fram att lokaltidningen borde vara neutrala, men att som hen 

uttrycker det är 80 % av journalisterna vänsterpartister eller miljöpartister. Informanten menar 

på att mediabilden i kommunen ej är liberal. Så här uttrycker sig en annan av informanterna. 

 

”I dagsläget ser kommunen på de fristående gymnasieskolorna, som ”friskolorna”, och 

förväntar sig att de ska samarbeta, som att de är samma sorts skolor, men självklart är det 

olika skolor, det är olika ägare och ägandeformer. Vi har lika mycket gemensamt med de 

andra fristående gymnasieskolorna som vi har gemensamt med den kommunala 

gymnasieskolan.” (Informanten vid skola 6) 

 

De som medverkat i denna undersökning beskriver sina arbetsuppgifter på liknande sätt. I 

grunden arbetar de som lärare och det är en liten del av deras tjänst som läggs på 

marknadsföring. De som arbetar med marknadsföringen på respektive skola samarbetar ibland 

med rektor/rektorer och andra lärare som besitter kunskaper som till exempel media. Ingen av 

de medverkade vill kommentera hur mycket resurser i pengar de lägger på marknadsföring 

per läsår, men de anser själva att det inte är särskilt mycket.  

 

6.2.2 Uppfattningen av marknadsföringsbehovet enligt fristående gymnasieskolor 

Angående uppfattningen av behovet av marknadsföring framgår det att det finns en irritation 

mot kommunen och de kommunala gymnasieskolorna. Detta på grund av bland annat deras 

gemensamma ”bussning” som de samordnar i och med deras gemensamma besöksvecka. Vid 

en av intervjuerna lyfter informanten fram en lag som beskriver att det ska finnas en 

konkurrensneutralitet och att den lagen ska kommunen följa (se utdrag ur konkurrenslagen 

bilaga 4).  

 

I och med den situationen en av informanterna upplever i kommunen, har hen drivit flera 

frågor angående detta mot kommunen under hösten 2012. Hen hoppas på att detta kan ge 

”ringar på vattnet” och se till att alla elever i årskurs 9 ges möjlighet att tilldelas lika mycket 

information om alla olika gymnasieskolor oberoende av huvudman. Frågorna har bland annat 

handlat om att skolbesöksveckan endast sker till de kommunala gymnasieskolorna och att det 

på kommunens hemsida finns en gymnasievalssida till eleverna som går i årskurs nio som är 

snedvriden enligt informanten. Informanten anser att informationen är snedvriden i och med 
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att den get ett intryck av ett ge en fullständig information kring gymnasievalet, dock finns inte 

de fristående gymnasieskolorna med som alternativ då man använder sig av söktjänsten. 

 

”Också sen göra en söktjänst som utger sig för att kunna guida i gymnasievalet men inte ge 

fullständig information. Och det tycker jag är ganska så självklart att det är ju förskräckligt 

att det är så.” (Informanten vid skola 6) 

 

De som medverkat i undersökningen anser att det är fel att eleverna i årskurs nio endast får 

ledigt i från skolan och möjlighet att besöka de kommunala gymnasieskolorna. De anser att 

eleverna har rätt att få ta del av information från alla skolor. En av informanterna uttrycker sig 

på detta sätt.  

 

”Så att lika villkor tycker jag är en grundförutsättning för att det ska kunna vara en fördel 

för eleverna. För det här är ju elevernas val, det är inte skolornas val, det är inte skolorna 

som ska göra ett val, utan det är ett viktigt val för eleverna.” (Informanten vid skola 5) 

 

En av informanterna anser att konkurrensen är hemsk, och att det inte främjar elevernas bästa. 

Hen anser att mycket handlar om att motarbeta varandra istället för att framhålla vad 

respektive skola arbetar med för sorts pedagogik och lärande. Sedan beskriver hen att de 

kommunala gymnasieskolorna har tagit hjälp av en marknadsföringsbyrå och informanten 

läser upp informationen som beskrivs på byråns hemsida angående det projektet.  

 

”Detta är uppdraget... Marknadsföringsbyråns utmaning var att, tillsammans med 

uppdragsgivaren, skapa en kommunikationsplattform för gymnasieskolan samt att utforma 

kommunikationskoncept och kampanjenheter. I uppdraget ingick också att vara bollplank 

vid uppbyggnaden av webbplatsen. Syftet med kampanjen är att stärka uppfattningen om 

den kommunala skolan som ett naturligt förstahandsval och att visa på fördelarna med en 

skola för alla. Målet är att bibehålla antalet sökande till den kommunala gymnasieskolan 

på nuvarande nivå. Sen... här står det också att... Kommunala gymnasieskolor möter ökad 

konkurrens från privata alternativ, konkurrensen innebär ett minskat elevunderlag och 

därmed en försämrad ekonomi för den kommunala skolan. För att möta konkurrensen 

behöver högstadieelever och deras föräldrar informeras om fördelarna med den 

kommunala skolan.” (Informanten vid skola 5) 

 

Det informanten ställer sig emot är bland annat att de har klumpat ihop alla de kommunala 

gymnasieskolorna till ett, och att det inte handlar om varför man ska välja den eller den 

skolan. Det handlar mer om fördelarna med att välja en kommunal gymnasieskola. Det anser 

hen är att vara ute på svag is. Informanten anser att det ska handla om varför man ska välja en 

enskild skola och vad de har för sorts undervisning med mera och varför det passar just den 

här eleven.  

 

”Å sen så skriver de också att en ny webbplats med interaktiva funktioner för 

gymnasievalet ska vara den naturliga källan för information om olika alternativ i 

gymnasieskolan. Bättre och matnyttigare än vad privata skolorna erbjuder.” (Informanten 

vid skola 5) 
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Här menar informanten att även här blir det ett sakfel, i och med att det knappt finns några 

privatskolor i Sverige. Sedan beskriver hen att marknadsföringsprojektet även handlar om att 

den kommunala gymnasievalssidan även ska vara en naturlig källa för information, men hen 

tycker att detta är förskräckligt i och med att informationen inte är fullständig enligt 

informanten. En annan av informanterna anser att självklart skulle de kunna vara ett alternativ 

att anordna egna bussningar, men att det skulle vara schysst av kommunen om de kunde 

samarbeta. Informanten trycker på att de som jobbar inom läraryrket vill ju se till elevernas 

bästa, och tycker då att det ska finnas möjlighet för det i marknadsföringen också, och att den 

ska vara på lika villkor.  

 

”Och då tycker jag inte riktigt att det håller att man från kommunalt håll ger jättemycket 

fördelar åt sina egna skolor som det faktiskt ser ut idag, det finns jättemånga exempel som 

jag kan visa på. Massa annonsering på förstasidor på kommunens hemsida.” (Bläddrar i 

ett dokument med ihopklipp från olika annonser) (Informanten vid skola 5) 

 

Sen så anser informanten att konkurrens ändå är bra i en viss mån, men det viktiga är hela 

tiden att det blir till elevernas bästa. En annan av informanterna som medverkat i 

undersökningen uttrycker att de egentligen inte vill vara med på bussningen, utan hellre lägga 

ner besöksdagarna då dessa tar mycket tid från både årskurs nio och eleverna på gymnasiet, 

tid de skulle kunna lägga på sina egna studier. En informant är positiv till konkurrens och 

anser att det ökar kvalitén, dock vill hen inte att alla fristående gymnasieskolor kopplas 

samman och ses som en, då det är olika kvalité hos de olika aktörerna i kommunen. 

 

6.2.3 Marknadsföringsåtgärderna vid fristående gymnasieskolor 

En av informanterna inleder med att all upplysning om vad en skola gör och att all upplysning 

som kan vara till användning för eleverna ska kunna göra att bra val för framtid är bra.  

Som tidigare berörts vill de fristående gymnasieskolorna ej ses som en och samma skola, dock 

har de samarbetat vid vissa tillfällen. Detta i och med att det ibland underlättar och i andra fall 

för att grundskolorna krävt det. Bland annat har de fristående gymnasieskolorna använt sig av 

en gemensam informationskväll för studie- och yrkesvägledarna som arbetar på grundskolan. 

Vid den träffen informerades studie- och yrkesvägledarna i ca 10 minuter av respektive 

fristående gymnasieskola. Hen menar på att det är otroligt viktigt att studie- och 

yrkesvägledarna är väl insatta i vilka alternativ som finns och vad de olika programmen 

innebär, för annars kan de inte hjälpa eleverna att göra ett begrundat val.  En annan av 

informanterna upplever att studie- och yrkesvägledarna på grundskolorna har en negativ 

inställning till de fristående gymnasieskolorna. Detta har hen bland annat tolkat utifrån att hen 

hört att studie- och yrkesvägledare nekat elever att besöka de fristående gymnasieskolorna 

under skoltid, samt att de nekat de fristående gymnasieskolorna att besöka grundskolan och 

informera eleverna om deras skola och program. Informanten trycker därför på att hen vill se 

lika villkor vad besök av grundskolorna, oavsett huvudman.  

 

Som en av informanterna tidigare lyft fram har de fristående gymnasieskolorna lika mycket 

gemensamt med varandra som de har med den kommunala gymnasieskolan, ändå anser 

kommunen att de fristående gymnasieskolorna måste samarbeta. Detta innebär att de 
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tillsammans måste besöka grundskolan och årskurs 9, och tillsammans finnas på plats på 

raster och luncher för att informera. Hen menar att de kommunala skolorna inte behöver 

besöka skolorna samtidigt och enligt hen får de även komma in i klassrummet och informera 

om deras gymnasieskola. Tidigare år har de fristående gymnasieskolorna därför samarbetat 

och haft gemensamma besök, men i år var detta inget de utnyttjade. Så här beskrev en av 

informanterna det.  

 

”Till och med förra året har vi varit ute på skolbesök och det är ju ett väldigt dåligt 

alternativ jämfört med att vara med på en bussning, men då har vi i alla fall försökt ha 

något slags samarbete med de andra friskolorna och fått en dag på de kommunala skolorna 

och fått ställa sig och ha med sig information och ta med sig någon elev eller så där som 

kan prata om skolan. Men vi har valt att inte göra det i år. Därför att man inte kan göra, 

man kan inte göra allt helt enkelt.” (Informanten vid skola 5) 

 

De fristående gymnasieskolorna använder sig av olika sätt för att nå ut med information om 

sin skola till eleverna i årskurs 9 och i grundskolan. En av skolorna har som sagt, trots enligt 

dem, lyckats besöka en hel del grundskolor och informerat om deras gymnasieskola. Dessa 

skolbesök har skett mellan oktober till och med januari. Under detta besök informeras 

eleverna om den berörda gymnasieskolan, om möjligheten att besöka dem under Öppethus 

mer mera.  

 

Öppethus används på respektive fristående skola, men upplägget ser lite olika ut. På en av 

skolorna sker öppethus först en gång på hösten innan jul och sedan en gång på våren i januari 

innan själva gymnasievalet. På denna skola sker öppethus på kvällstid, och under öppethus 

har potentiella elever och föräldrar möjlighet att få information om skolans olika program och 

inriktningar och även uppleva miljön. Under öppethus är det inga vanliga lektioner, men det 

finns så kallade elevambassadörer på plats. Samma skola använde sig tidigare av PRASO, 

men det blev alldeles för många som ville komma och besöka skolan, och det fanns helt 

enkelt inte tid. Informanten menar på att det gick för mycket tid för eleverna vid 

gymnasieskolan och den stora efterfrågan störde tillslut eleverna. Dock kan elever som ej bor 

i denna kommun och ändå vill ha möjlighet att besöka skolan, boka in ett besök som liknar 

PRASO. Istället för PRASO använder sig nu skolan av guidade besök. Dessa besökstillfällen 

är en gång innan jul och en gång i januari, och vid besöket som sker under skoltid guidas de 

potentiella eleverna runt på skolan och får ta del av det som sker. Vid öppethus, besök ute på 

skolan och de guidade besöken använder sig skolan av elevambassadörer, men det är inte 

säkert att det är samma elever som hjälper till vid alla de olika tillfällena då det är viktigt 

enligt informanten att det inte tar för mycket tid av elevens studietid och får ej vara 

betungande för eleverna.  

 

En annan informant trycker på att hen tror att det viktigaste och den bästa marknadsföringen 

för en skola är att ha nöjda elever och att potentiella elever besöker skolan och upplever den 

själva. De använder sig därför av öppethusdagar för att de potentiella eleverna ska ha 

möjlighet att se och uppleva skolan. De informerar om deras öppethusdag via annonsering i 

tidningen, nyheter på hemsidan och facebook, och via de egna eleverna. Denna skola har inga 

givna, så kallade PRASO dagar eller besöksdagar under skoltid, men potentiella elever kan 
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själva kontakta skolan om de är intresserade av att besöka dem. De som medverkat i 

undersökningen nämner att de skulle föredra om det fanns en gymnasiemässa i kommunen. 

Genom en gymnasiemässa skulle alla skolor, oavsett huvudman eller geografisk placering ha 

möjlighet att medverka och vara tillgängliga för alla elever. En av informanterna uttrycker 

även att genom en gymnasiemässa förlorar eleverna mindre lektionstid. 

 

”... där blir det ju verkligen lika villkor, alla elever har en chans att komma dit samtidigt 

och alla har en plats där. Sen så finns det ju också nackdel med att det blir antagligen på 

en mässa mycket mer säljande, men det får man ta ställning till som skola hur man vill ha 

sin monter i så fall, det är ju så det ser ut på många stället, att det är mässa.” (Informanten 

vid skola 5) 

 

De medverkande skolorna använder sig av så kallade kringprodukter. Den ena informanten 

beskriver att hen tycker att det är tråkigt att folk upplever att deras hjälpmedel som t.ex. dator 

och träningskort, ses som lockvaror, men att så är inte fallet. Hen menar på att datorn är ett 

viktigt och bra verktyg och att ett träningskort är viktigt då det finns studier som visar på att 

om man är fysiskt aktiv ökar möjligheten till att studera bättre. Hen trycker på att genom 

dessa hjälpmedel kan eleverna skapa sig bättre förutsättningar att lyckas med sina studier och 

bli mer förberedda på vidarestudier.   

 

På frågan angående vilka marknadsföringskanaler skolorna använder sig av, tror de som 

tidigare beskrivits att eleverna är de bästa förmedlarna. Trivs eleverna och är eleverna nöjda 

med sin utbildning är detta något som de kommer att föra vidare till folk i deras närhet. Det 

som en av informanterna ofta tryckte på under intervjun är att det är viktigt med kvalité, och 

att det är viktigt med bra och professionella lärare. En av de berörda skolorna arbetar efter att 

kunskap är makt, och har ofta kunskapen i fokus. Det är viktigt att skolan är innovativ och 

nyskapande, använder sig av nya tekniker och kunskaper. Angående hur man kommunicerar 

beskriver en informant att de använder olika kanaler beroende på vilka personer de vill nå. 

Inför öppethus använder de sig av till exempel lokaltidningen för då vill de nå ut till 

föräldrarna till de potentiella eleverna, men använder man sig av till exempel Facebook så 

riktar man sig till de lite yngre. 

 

För att förmedla mer konkret information anser en av informanterna att deras egen hemsida 

fungerar bäst. Där är informationen uppdaterad och aktuell. Ibland använder se sig av 

pressmeddelanden till de lokala tidningarna om du vill försöka lyfta fram något aktuellt som 

har hänt eller är på gång, dock anser hen att gensvaret har varit sådär. 

 

”Det känns som att i ganska många fall är det inte helt populärt att vara en friskola. Det är 

ju ingen som gått en friskolelärarutbildning eller en kommunalskolelärarutbildning, men 

på något vis så blir det horn i pannan bara för att man, beroende på vars lönen kommer i 

från och det tycker jag är väldigt väldigt skumt faktiskt.” (Informanten vid skola 5) 

 

En annan informant anser att media ofta ”drar alla över en kant”. Har någonting hänt på en 

annan friskola, så har det hänt på ”alla friskolor”.  Dock lyfter hen fram att de har ett starkt 
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varumärke och sedan de publicerades i ett positivt sammanhang i en av de större 

dagstidningarna, har deras varumärke stärkts ytterligare.  

 

Då det gäller marknadsföring tror en av informanterna att förlorarna i det hela är de som inte 

talar sanning och informerar eleverna om felaktig fakta. Det är även inte särskilt proffsigt att 

då man informerar om sin egen skola smutskasta någon annan, till exempel genom att 

förmedla felaktig statistik. En annan som medverkade i undersökningen tycker att det är 

viktigt att alla elever ges tillfälle att få information om alla skolor, och vid frågan angående 

vad hen anser om andra skolors marknadsföring vill hen inte lämna någon kommentar 

förutom att de får göra som de vill, dock tycker hen att det är viktigt att man använder sig av 

korrekt information. Angående framtiden tror de inte att det kommer att bli särskilt stora 

förändringar, men välkomnar gärna en gymnasiemässa och hoppas och vill att det ska råda en 

konkurrensneutralitet i kommunen.  

 

6.3 Kommunala och landstingskommunala huvudmän 

I kommande avsnitt presenteras sammanställning av intervjuerna vid de kommunala 

gymnasieskolorna.  

 

6.3.1 Övergripande bakgrundsbeskrivning 

Historiskt sett beskriver en av marknadsföringsansvariga som varit med under de senaste 10 

årens utveckling att det har hänt mycket inom skolmarknaden. Det är olika faktorer som har 

påverkat denna utveckling, men anser att till största delen att det är ökningen av fristående 

gymnasieskolor, minskade elevkullar och politiska beslut som har påverkat. En av de 

intervjuade uttryckte när hen beskrev sin egen bakgrund att under den personens tid har det 

skett en del förändringar, personen i fråga blev anställd inom administration för ett flertal år 

sedan. 

 

”Arbetsuppgifterna är nästan de samma, de är ekonomi, mycket elevregistrering, 

elevhantering, och mycket information är det. Arbetsuppgifterna har förändrats en del över 

tid. Då information från i början var bara en broschyr, men nu är det mycket mer, båda 

hemsida, det är intranät, facebook, twitter, bloggar, öppethus, besöksveckor, 

pressmeddelanden, med mera.” (Informanten vid skola 4) 

 

De personerna som har intervjuats inom de kommunala gymnasieskolorna jobbar alla med 

andra uppgifter än enbart kommunikation och marknadsföring utåt, och detta allt mellan 10 

till 50 % av tjänsten beroende på skolans storlek/elevantal. De har lite olika bakgrunder, men 

alla har någon slags anknytning till administration och pedagogiskt arbete. En av de 

medverkande skolorna sticker ut om man ser till hur många som arbetar med marknadsföring. 

På den skolan arbetar en lärare i varje lärarlag ca 20 % med marknadsföring. Den lärare som 

har detta ansvar har det övergripande ansvaret över bland annat öppethus, PRASO, 

besöksdagarna och kontakten med elevambassadörerna. De medverkande skolorna lägger 

mellan 50 000 till 100 000 kronor på marknadsföring varje år, och utöver detta bidrar själva 

kommunen med en del resurser i och med att det är dem som bland annat finansierar en 

gemensam informationsfolder för de kommunala gymnasieskolorna, bussturerna som behövs 
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under besöksveckorna med mera. Det finns även en person på kommunnivå som arbetar heltid 

som informatör. Ingen av de medverkande gymnasieskolorna vet exakt hur mycket resurser 

kommunen bidrar med då det gäller marknadsföring utöver den budget som finns på 

respektive skola.  

 

I kommun finns det ett tydligt samarbete mellan de kommunala skolorna då det gäller 

marknadsföring. Det finns en gemensam grupp som träffas kontinuerligt under hela läsåret 

med minst en närvarande person från varje skola. Vid denna träff finns det även en person 

med från utbildningsförvaltningen som har det övergripande ansvaret då det gäller 

marknadsföringen av de kommunala gymnasieskolorna. Under dessa träffar utbyter de bland 

annat erfarenheter, planerar inför de gemensamma aktiviteterna och arbetar fram en del 

gemensamt material. Detta material består bland annat av en gemensam folder som innehåller 

information om de kommunala gymnasieskolorna, denna folder skickas till alla elever i 

årskurs nio. De kommunala gymnasieskolorna har under året några gemensamma aktiviteter, 

och dessa är bland annat besöksdagarna, öppethus och PRASO (dessa aktiviteter beskrivs mer 

ingående senare i detta avsnitt).  Dock lyfter de medverkande skolorna fram att det sedan är 

upp till skolorna hur man väljer att fördela de resurser som är avsatta till att marknadsföra 

respektive skola. 

 

6.3.2 Uppfattningen av marknadsföringsbehovet enligt kommunala gymnasieskolor 

En av informanterna lyfter fram att hen anser att det är en stor skillnad mellan olika 

kommuner i Sverige. I den berörda kommunen finns det ett flertal olika skolor, vilket innebär 

att det finns flera aktörer som konkurrerar på samma marknad. De senaste tio åren har även de 

fristående gymnasieskolorna ökat i kommunen, vilket har bidragit till en ökad konkurrens. 

Samtidigt som de kommunala skolorna samarbetar, och de menar på att de inte ska konkurrera 

med varandra, så finns det åsikter som tyder på annat. Som det uttrycktes under en intervju 

var att indirekt konkurrerar även de kommunala skolorna med varandra i och med att flera av 

skolorna erbjuder samma sorts program, med liknande inriktningar.  

 

”I [säger namnet på kommunen] är de jättehård konkurrens och vi är fyra kommunala 

skolor här som egentligen inte överhuvudtaget ska konkurrera med varandra. Utan vi ska 

ju konkurrera mot friskolorna, det finns ju en del friskolor här i [säger namnet på 

kommunen] men det vare ju fel och säga att vi inte konkurrerar med varandra, vilket vi 

gör.”...”Så att indirekt, ska vi inte göra det, men vi gör det ju.” (Informanten vid skola 1) 

 

Vid en annan skola uttrycktes det att det inte alltid handlar om att skolorna konkurrerar med 

de skolor som har samma program, utan att alla skolor konkurrerar mot varandra och att det är 

inte självklart att en elev har liknade sökalternativ på sitt förstahands-, andrahands- och 

tredjehandsval. Detta svarade en när de fick frågan om vilka som var deras största 

konkurrenter.  

 

”Det är andra program och andra skolor... Det är ingen logik i det riktigt. Men det kan 

hända att elever söker bygg här och på andra skolor... De kan söka frisörprogrammet 

första och naturbruksprogrammet på andra. Dom vet att vissa program är jättesvåra att 

komma in på, så därför kan det spreta.” (Informanten vid skola 4) 
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Det finns även åsikter om att Gy11 har resulterat i att de studieförberedande programmen har 

konkurrerat ut yrkesprogrammen, dock hoppas de att informationen har gått ut om att man 

kan få högskolebehörighet även vid de praktiska programmen och att detta ska resultera i att 

fler elever söker sig till yrkesprogrammen. Konkurrensen handlar för en annan skola mer om 

att man konkurrerar med dem som ligger geografiskt nära varandra, alltså att man konkurrerar 

om samma sorts elever beroende på var de är bosatta.  

 

De som medverkat i undersökningen kan se både för- och nackdelar med konkurrensen. 

Mestadels ser de fördelar, att konkurrensen lett till något positivt. I och med att de fristående 

gymnasieskolorna etablerade sig på marknaden blev de kommunala gymnasieskolorna 

tvungna att tänka till och fundera över vad som var unikt för just deras skola. En av 

informanterna tror att det är bra för eleverna på så sätt att det finns många valmöjligheter, dels 

olika program och inriktningar och dels att det finns olika skolor. I och med att det finns så 

pass många olika skolor tror hen att det säkert blir lättare för eleverna att hitta något som 

passar just dem. ”För skolorna blir det ju lite svårare däremot, just för att det är ett litet 

sviktande elevunderlag, det är lite färre än vad det har varit. Och att det är lite på 

nedåtgående nu innan det går upp igen.” (Informanten vid skola 3) 

 

En annan av de som medverkat anser att i och med att de fristående gymnasieskolorna 

etablerade sig i kommunen och att de erbjöd elever som började studera hos dem 

kringprodukter som bland annat dator och gymkort, ledde detta till att de kommunala 

gymnasieskolorna fick lov att hänga med i utveckling. Hen menar att i och med uppstarten av 

de fristående skolorna har eleverna vid de kommunala gymnasieskolorna fått tillgång till 

bärbara datorer. De kommunala gymnasieskolorna hade troligtvis inte startat med det så pass 

tidigt om inte de fristående gymnasieskolorna hade gjort det. Självklart finns det en 

pedagogisk tanke med datorerna, men i grunden var det detta som gjorde att de började dela ut 

dem. Det är dock viktigt att inte se detta som någon slags ”give a way”. Det är därför viktigt 

att se till att datorerna används i ett pedagogiskt syfte. Detta är något som alla medverkade är 

överens om och anser att det görs idag, det handlar om ett hjälpmedel som eleverna och 

lärarna använder i undervisningen. De använder med hjälp av datorerna av en digitalplattform 

som eleverna kan skicka in uppgifter via, få ut information, läraren kan lägga in uppgifter och 

mycket mera. Inom de kommunala gymnasieskolorna utrustas även alla datorer med olika 

hjälpprogram, oberoende om eleven har ett dokumenterat behov eller ej. 

 

6.3.3 Marknadsföringsåtgärderna vid kommunala gymnasieskolor 

Så här ser ett övergripande marknadsföringsår ut hos de kommunala gymnasieskolorna. Innan 

eleverna börjar i augusti träffas de som är informationsansvariga/marknadsföringsansvariga 

på de olika kommunala gymnasieskolorna och planerar inför ett projekt som heter klassresan 

(beskrivs senare), de arbetar fram en folder och planerar inför skolbesöksveckan och detta 

arbete pågår fram till och med november. Under hela terminen arbetar man med olika typer av 

projekt, som uppdatering av skolwebben, utformning och uppdatering av material att skicka 

till studie- och yrkesvägledare på grundskolan med mera. Foldern skickas ut några veckor 

innan besöksveckan och eleverna har möjlighet att bestämma vilka skolor och program de vill 

besöka bland de kommunala gymnasieskolorna. Besöksdagarna innebär att alla elever i 
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kommunen har möjlighet att besöka två olika skolor, en på förmiddagen och en på 

eftermiddagen. Under skolbesöksveckan är det till största delen skolornas elevambassadörer 

som tar emot eleverna i årskurs nio. Under besöksveckan går det speciella bussar för eleverna 

som är med på besöksveckan mellan de olika kommunala gymnasieskolorna. Att eleverna 

endast får åka och kolla på de kommunala gymnasieskolorna har diskuterats och så här 

uttrycker sig en marknadsföringsansvarig. 

 

”Däremot kan man ju i ifrågasätta, för de får ju bara komma till de fyra kommunala 

skolorna. Alltså friskolorna får ju inte vara med på den här svängen. Och då kan man ju se 

det som årskursniosskola om man gör rätt i att bara visa upp de kommunala. Det är ju 

svårt att säga. Men vi har ju medveten inte tagit med de andra skolorna alltså det är ju inte 

så att VOLVO skulle bjuda in SAAB, alltså man gör ju inte det. Så vi har ju medvetet sett 

till att de inte får fara till (nämner en fristående gymnasieskola) tillexempel.” (Informanten 

vid skola 1) 

 

Informanten beskriver sedan att om de fristående gymnasieskolorna skulle tillfrågas om de 

ville medverka under besöksveckan, så skulle de självklart vilja vara med, men att detta är ju 

inte något som den berörda skolan vill. Hen menar på att de kommunala gymnasieskolorna 

kör sitt race, och att det sen egentligen är upp till varje grundskola om de vill besöka de 

fristående gymnasieskolorna. När besöksveckan är gjord börjar de med PRASO, då niorna 

kan anmäla sig och komma och till en skola och titta på ett program och följa med under en 

heldag, se hur det är att gå på den skolan och hur det är att gå på det programmet. Eleverna 

från årskurs nio får anmäla sig till så många PRASO dagar de vill, men de kan bara titta på ett 

program per dag i och med att det är en hel dag. PRASO pågår fram till jullovet, och sen så 

återupptas det i januari då vårterminen sätter igång. Sedan avslutas det i slutet på januari då 

själva valwebben öppnar. Innan sista januari har alla skolor haft öppethus på kvällstid. Så här 

beskriver en av personerna som intervjuades. 

 

”Vi har en vecka som vi har satt, då vi har öppethus måndag till torsdag på de kommunala 

skolorna. Men vi samverkar ju inte annars förutom en inbjudan som vi skickar ut. Annars 

har vi ju som inte, vi samverkar så att vi inte har samma kväll alla samtidigt. Så vi ser till 

att inte konkurrera med varandra om kvällarna helt enkelt. Sen kan de ju också vara så att 

föräldrar har elever på olika skolor, så då blir det inte så bra för dem.” (Informanten vid 

skola 2) 

 

En av informanterna beskriver att de förmedlar olika information beroende på om det är 

elever eller föräldrar som är åskådare. Till föräldrarna är det viktigt att förmedla sådant som 

att de har ett fungerande skolbibliotek, att de har sjuksyster, kurator, studievägledare, 

specialpedagoger med mera. Att de har olika fungerande hjälpåtgärder som eleverna kan ta 

del av. Hen menar på att eleverna inte funderar jättemycket över detta då de går i årskurs nio 

utan att de är mer intresserade av själva utbildningen och vilka inriktningar som finns. En av 

de medverkande kommunala gymnasieskolorna anordnar även informationskvällar som 

egentligen endast riktar sig till föräldrarna, potentiella och nuvarande. Informationskvällarna 

kan handla om till exempel databeroende eller andra aktuella ämnen. Detta ser informanten 

som viktigt för att föräldrarna ska känna sig trygga med sina barn skolgång, men även som en 

indirekt reklam mot föräldrarna. 
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Genomgående för de medverkande kommunala gymnasieskolorna är att de anser att det är 

otroligt viktigt att eleverna trivs på skolan. De kommunala gymnasieskolorna använder sig av 

så kallade elevambassadörer i samband med bland annat öppethus, besöksveckan och 

PRASO. I och med att skolorna lägger stor vikt vid att marknadsföringen ska ske till stora 

delar vid de personliga mötena, får elevambassadörerna automatiskt stort ansvar. 

Elevambassadörerna blir skolornas ansikte utåt och det är de som tar hand om eleverna som 

besöker skolan. Elevambassadörerna för ett uppdrag under ett år och för det får de ingen 

direkt avlöning. Det skiljer sig lite mellan de olika skolorna, men de som ställer upp som 

elevambassadör kan bland annat bli bjudna på en middag vid läsårets slut som tack för deras 

arbete. De som stället upp som ambassadörer lägger allt mellan 10 till 30 timmar på sitt 

uppdrag. En av informanterna beskriver fördelen med att använda sig av ambassadörer. 

 

”Vi tycker att det är viktigast att de får komma hit själva och se. Att skicka ut 

reklammaterial och stå och prata om vad man är kan man ju göra, men det säger ju inte så 

mycket. Och jag tror också att eleverna lyssnar mer på en i ens egen ålder som faktiskt går 

utbildningen, än en vuxen person eller ett reklamblad.” (Informanten vid skola 2) 

 

De kommunala gymnasieskolorna använder sig av en gemensam gymnasievalshemsida. På 

denna hemsida finns inte de fristående gymnasieskolorna med som sökalternativ då eleverna 

med hjälp av sökfunktionen letar olika gymnasieutbildningar. En av informanterna menar på 

att detta är ett aktivt val och extremt medvetet. Som beskrivits tidigare skulle aldrig VOLVO 

och SAAB samarbeta och likadant är det då det gäller de olika gymnasieskolornas huvudmän. 

Hen beskriver att det även funnits en diskussion om att de fristående gymnasieskolorna inte 

ens ska få finnas med alls på deras gymnasievalshemsida. För några år sedan tog de 

kommunala gymnasieskolorna hjälp av en reklambyrå som skulle hjälpa dem att stärka 

uppfattningen om den kommunala skolan, och se till att den kommunala skolan sågs som ett 

naturligt förstahandsval och för att hjälpa dem att lyfta fram fördelarna med den kommunala 

gymnasieskolan. Reklamkampanjen hade som mål att bibehålla antalet sökande till den 

kommunala gymnasieskolan på den dåvarande nivån. Så här utryckte sig en av informanterna 

angående deras samarbete med reklambyrån och den förändringen hen sett angående 

marknadsföringsåtgärderna.  

 

”Liksom vad ska vi göra och då var det ju mer i så här paniksyfte. Sen har de varit ganska 

tydliga och vi inser ju också att egentligen den största gruppen för oss att marknadsföra 

oss till är till våra egna elever. Så har vi riktigt nöjda elever så har vi lika många 

ambassadörer som vi har elever på skolan ute i kommunen som pratar gott om skolan, så 

det viktigaste för oss är att eleverna är kvar och stannat och har hög måluppfyllelse och så. 

Så det viktigaste är egentligen att våra elever trivs. Det är egentligen där vi ska sätta alla 

pengar. För då kommer det där andra att lösa sig av sig själv. Vi kanske inte riktigt tänkte 

så för några år sedan, för då var det sjukt mycket mot årskurs nio och nu har vi tänkt om 

att vi satsar hellre på våra egna elever här och det tror jag är enormt positivt, dels är det 

positivt för våra ungdomar som går här och förhoppningsvis så liksom pratar de gott om 

oss och ryktet går, det är sjukt mycket rykten som liksom kan vara svåra att påverka.” 

(Informanten vid skola 1) 
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Respektive kommunal gymnasieskola åker själva inte ut och besöker de olika 

högstadieskolorna, utan det sker oftast av personer som är anställda av kommunen. Dessa 

besök sker i januari inför gymnasievalet. Dock lyfter några av de medverkande skolor fram att 

några år har skolans egna studie- och yrkesvägledare besökt en del skolor och träffat de som 

arbetar som studie- och yrkesvägledare där. En annan informant trycker på att det är otroligt 

viktigt att gymnasieskolorna ser till att grundskolan har uppdaterad information om de olika 

gymnasievalen som finns och att det är upp till respektive gymnasieskola att se till att de 

förmedlar den informationen.  ”Ja, jag brukar skicka ut åt dem, jag brukar hålla dem varma, 

det här brukar jag skicka ut, en information om vad som händer här på skolan helt enkelt.” 

(Informanten vid skola 4) Samtidigt som informanten säger det som står här ovan, visar hen 

upp en strukturerad pärm med allt material som skickats ut de senaste åren. Skolan har även 

varit ut och besökt en del högstadieskolor, men informanten beskriver att det är väldigt svårt 

att komma in i klassrummet och avbryta undervisningen och berätta om deras program. 

Därför är det som sagt otroligt viktigt att informera studie- och yrkesvägledarna om deras 

gymnasieskola. Egentligen vill inte de kommunala gymnasieskolorna att det sker för mycket 

marknadsföring under själva omvalsperioden. Deras förhoppning och förväntan är inte att de 

ska söka om som galningar, utan mer att de ska känna sig trygga med det val dem har gjort. 

Dock har flera av de medverkande kommunala gymnasieskolorna framfört att de utifrån det 

första valresultatet kan agera lite olika angående marknadsföringsåtgärder under våren 

beroende på om de vill lyfta fram något program lite extra eller påminna de potentiella 

eleverna om något särskilt. En av skolorna skickar i april, under omvalsperioden, ut ett vykort 

med information om skolan och om en aktivitet de brukar arrangera under våren. Informanten 

menar på att eleverna lätt glömmer och att genom detta vykort får de potentiella eleverna en 

personlig hälsning och påminnelse.  

 

”Då skriver vi ungefär ”vad kul att du har sökt [nämner namnet på skolan], snart är det 

dags för [namnet på aktiviteten]…” Detta skickas till dem som har sökt som första eller 

tiondehand, det spelar ingen roll, vi vet bara att dem sökt hit.” (Informanten vid skola 4) 

 

Tidigare skedde endast marknadsföringen av de kommunala skolorna gemensamt på 

kommunnivå, men i och med att konkurrensen hårdnade insåg gymnasieskolorna att varje 

skola måste dra sitt strå till stacken. Detta i och med att det är lättare för respektive skola att 

förstå vad som är viktigt för just dem att lyfta fram. Inom kommunen har olika 

marknadsföringskanaler används. Bland annat fanns det tidigare en liten minimässa som 

skedde i en lite större lokal i kommunen men det ansågs att det inte kom tillräckligt med folk. 

En av informanterna uttryckte sig på detta sätt angående en gemensam gymnasiemässa. 

 

”Vi har ju haft förut, inom gymnasieskolan att vi haft en gymnasiemässa. De går och tar 

broschyrer och godis och sen slänger de broschyrerna i papperskorgen och går därifrån. 

Det ger inte särskilt mycket.” (Informanten vid skola 4) 

 

En annan av informanterna uttrycker att hen upplever att gymnasiemässorna till stora delar 

går ut på att skolorna står och delar ut flyers och ballonger med mera och att det blir en väldig 

jakt på eleverna. Hen upplever det nästan som att man far och drar i eleverna, bildligt. De 

skolor som medverkat i undersökningen uttrycker sig alla att det bästa för deras skola är om 
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de potentiella eleverna kommer och besöker deras skola. Att de själva får uppleva den 

atmosfär och känsla som är, att de har möjlighet att träffa elever och lärare och medverka vid 

lektioner med mera. Så här beskriver en av informanterna angående vad som hen anser är 

deras bästa sätt att marknadsföra sig mot eleverna i årskurs 9. 

 

”Jag tror det bästa är just skolbesöksveckan, praso och öppethus. Som jag har förstått så 

är det som ger mest, att eleverna får komma hit och titta, eller ja, komma på någon annan 

skola och titta på vad de, är intresserad av och se om det verkar passa dem eller inte. Om 

de känner att de gick på fel program under skolbesöksveckan få en andra chans på PRASO, 

de kan välja att titta på något annat.” (Informanten vid skola 3) 

 

Samma informant fortsätter och beskriva lite mer kring deras olika kanaler och lyfter fram att 

de inte använder sig av radio-, spoitfy- eller facebookreklam för att de inte vill känna sig 

påträngande. De vill inte inkräkta på niornas privata sfär.  

 

”Då känner vi att i dagsläget vill vi inte komma in och inkräkta, och främst så, som förr, gå 

på. Det kan ju lätt bli fel, speciellt när det handlar om ungdomar. Dom är ju ganska smarta 

så, så de ser ju som igenom mycket.” (Informanten vid skola 3) 

 

En annan informant menar på att valet upplevs mycket som att eleverna ska bestämma vad de 

ska göra resten av livet, men hen menar på att många egentligen läser vidare till något helt 

annat än vad de studerade på gymnasiet, men att känslan fortfarande är att det handlar om ett 

stort val. Genomgående anser respektive berörd skola att de försöker satsa mer på sina egna 

elever i stället för att lägga pengar på extern marknadsföring, så här uttrycker sig en av 

informanterna. 

 

”Ne men alltså, det är väl alltså att det är mer genomtänkt mot våra interna elever, man 

har gått mer från att bara vända sig mot niorna till att man börjar tänka om mer och mer, 

det tror jag även på de andra skolorna, jag vet inte, men att man börjat tänka liksom att de 

bästa ambassadörerna är här, både personalen och eleverna, så är det ju. Så att man 

pratar gott om sin arbetsplats och skola och att det är egentligen den bästa 

marknadsföringen som vi kan få. Därför satsas det ju mer pengar på de interna sakerna.” 

(Informanten vid skola 1) 

 

De medverkande fram att det är viktigt att synas ut mot allmänheten också, därför använder 

skolorna till exempel den lokala tidningen vid annonsering angående Öppethus. De använder 

sig av pressmeddelanden om det händer något särskilt, men det händer ju inte dagligen. En av 

informanterna menar att man måste ju se det ur ett perspektiv, vad är intressant för medierna? 

Att skolan bedriver sin dagliga verksamhet kanske inte är det, men då det sker något speciellt, 

om eleverna anordnar något kan det vara det. Det skickas även pressmeddelanden om det har 

startat upp något nytt program eller någon ny inriktning. Det kan även skickas 

pressmeddelanden om det har skett något mindre bra som man vill visa för allmänheten att 

man har åtgärdat. Pressmeddelandena skickas av de olika skolorna i en varierande grad, men 

de är överens om att genom pressmeddelanden kan man effektivt och gratis förmedla 

information till många personer i kommunen. En av informanterna tror att det som berörs i 

pressen påverkar mycket, så de använder sig av pressmeddelanden då de vill förmedla något 
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speciellt om skolan. Det kan vara något större elevarbete, om det är något utlandsarbete, om 

det är några nysatsningar med mera. Hen menar på att det ger så mycket mer att till exempel 

lokaltidningen kommer och gör ett reportage än att stå och informera om det som har skett 

under besöksdagarna och så vidare. Dessutom är det enligt hen otroligt värdefullt att få ett 

reportage på en halv sida i lokaltidningen, bland annat för att det kostar ju ingenting jämför 

med att använda sig av egna annonser. Informanten lyfter även fram att de flesta fristående 

gymnasieskolorna i kommunen är relativt få och enligt hens åsikt har de skolorna de senaste 

åren minskat i storlek och hen tror att beror mycket på den negativa publicitet som de har haft 

i dagstidningarna. 

 

En annan del som skolorna lyft fram och som de ansåg är en viktig del och indirekt kan ge en 

marknadsföringseffekt är då skolorna satsar lite extra på eleverna. Några sådana aktiviteter 

som de berörda skolorna använder sig av är till exempel läxhjälp, rastvärdar, med mera. De 

medverkande kommunala gymnasieskolorna anser att det finns både vinnare och förlorare i 

den kamp om eleverna som ändå finns i kommunen. En av informanterna menar på att den 

konkurrens som finns i kommunen innebära att skolor kan frestas till att använder sig av 

lockvaror. Informanten menar på att varje elev är värd ca 55-60 000 kronor och det är mycket 

pengar. Utan elever har en skola inga pengar att bedriva sin verksamhet med. Eleverna blir 

förlorarna om skolorna erbjuder sådant som de inte kan lova, till exempel om utbildningar inte 

startar. Samtidigt kan man se eleverna som vinnare i och med att finns det en konkurrens så 

ökar det trycket på skolorna. Det blir ännu viktigare för skolorna att tillhanda hålla en bra 

utbildning, och att skolorna ständigt försöker utvecklas och öka sin kvalité.  

 

Angående skolornas framtid, om man ser till konkurrensen och marknadsföringen, så finns 

det alltid saker som kan förbättras. Mycket inom skolan handlar om resurser och om hur 

mycket man vill lägga ner. En annan av informanterna lyfter fram att fördelningen av elever 

mellan de kommunala och fristående gymnasieskolorna inte ser ut som i resten av riket, då det 

i ett flertal större städer är ett femti-femtiratio. Hen beskriver att det som mest troligt därför 

kommer att bli så att de fristående gymnasieskolorna kommer att ta större marknadsandelar, 

om man ska kolla på hur det ser ut i stort. En annan av informanterna lyfter fram att de har 

börjat arbeta på att skapa en ny vision till skolan, men detta är endast ännu i planeringsstadiet. 

En av anledningarna till att de planerar på att satsa på en ny vision är dels för att förtydliga 

varumärkesbilden och bidra till att förtydliga vad skolan står för och vad det är för typ av 

skola. Informanten har även hört att det är andra skolor på väg in på skolmarknaden här i 

kommunen som har ungefär samma inriktning som dem så därför är det nu extra viktigt att 

förtydliga deras profil. 
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7 ANALYS 
I resultatet presenterades sammanställningarna av de intervjuer som genomförts. I kommande 

avsnitt ska sammanställningen analyseras utifrån beskrivningen i metoddelen och med hjälp 

av det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen.  

 

7.1 Konkurrens 

Detta examensarbete berörda inledningsvis bakgrunden till varför skolorna fick ett behov av 

att marknadsföra sig. Skolan har gått från att vara uppdelad i en folkskola och en realskola till 

en gemensam enhetsskola, till att vara uppdelat i fristående- respektive kommunal och 

landstingskommunal gymnasieskola. Skillnaderna mellan de olika alternativen är inte den 

samma, men återigen finns det olika val för eleverna. En av skillnaden är idag bland annat att 

elevernas val påverkar fördelningen av den kommunala skolpengen. Sammanställningen av 

intervjuerna visade bland annat på att en del av de medverkande gymnasieskolorna upplevde 

att konkurrensen de senaste tio åren hade ökat markant, detta på grund av bland annat 

ökningen av fristående gymnasieskolor, minskat elevantal och politiska beslut. En informant 

uttryckte att den konkurrens som finns i kommunen kan innebära att skolor frestas till att 

använder sig av till exempel lockvaror. Hen menar på att varje elev är värd ca 55-60 000 

kronor och utan elever har en skola inga pengar att bedriva sin verksamhet med. Detta har gett 

upphov till att skolorna måste lyckas locka tillräckligt många elever (och den skolpeng som 

följder med dem) för att överleva (Lubienski, 2007, s. 118-119). Som det framkom i resultatet 

har elevantalet minskat och detta har lett till att det är eleverna som är bristvaran och inte 

utbildning. Eleven kan därför ses som ”kungen” och det är då viktigt att arbeta efter 

kunderkännande om man ska vinna eleverna (Kotler, 2003, s. 74). Under intervjuerna 

framkom det att detta eftersträvades inom de kommunala gymnasieskolorna, de har gått från 

att ha en gemensam marknadsföring till att ha en mer specifik marknadsföring för respektive 

skola. Detta motiverad med att skolorna själva visste bättre vilka som var deras målgrupp och 

hur de skulle nå ut till dem.  

 

I den berörda kommunen har utvecklingen av antalet fristående gymnasieskolor ökat med ca 

20% (från 5 till 8) från 2007 till och med 2011, och elever som går på fristående 

gymnasieskolor har ökat med ca 47% (från 991 till 1395). Detta innebär att de fristående 

gymnasieskolorna har tagit marknadsandelar i kommunen, dock har de kommunala 

gymnasieskolorna fortfarande en majoritet av gymnasieelever. Läsåret 2011/2012 gick ca 

72% (3584 av 4979) av gymnasieeleverna på någon av de kommunala gymnasieskolorna (se 

tabell och diagram s. 5-7). Under en intervju med en kommunal gymnasieskola uttryckte sig 

hen att fördelningen mellan de kommunala- och fristående gymnasieskolorna inte helt och 

hållet ser ut som i resterande kommuner i Riket. I ett flertal större städer är förhållandet ett 

femti-femtiratio och hen tror därför att de fristående gymnasieskolorna med stor sannolikhet 

kommer att fortsätta att plocka marknadsandelar i den berörda kommunen. Under en av 

intervjuerna med en kommunal gymnasieskola framkom det att de kommunala 

gymnasieskolorna troligtvis inte skulle börjat så pass tidigt med att elever på gymnasiet skulle 

få tillgång till en egen dator om det inte vore så att vissa fristående gymnasieskolor gjort detta. 

Detta tyder som Lubienski lyfte fram att skolundervisningen har hamnat i en sorts tävling där 
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marknadsföringen är ett av de viktigaste vapnen (Lubienski, 2008, s. 173). Larsson och Wood 

(2005, s. 11) lyfter fram att i och med att konkurrensen mellan olika skolorna har ökat, läggs 

det större vikt vid marknadsföringen. Detta stämmer väl överens med det som framkommit i 

denna undersökning. De informanter som har arbetat med administration under en längre tid 

har sett arbetet gå från att arbeta mer administrativt och endast använda sig av en broschyr, till 

att arbetet handlar om så mycket mer. Nu beskrivs arbetsuppgiften oftare som kommunikatör 

och i tjänsten ingår bland annat att samordna öppethus, besöksdagar, hemsidan och arbete 

med andra sociala medier.  

 

Det fanns en stor skillnad mellan hur de fristående- och de kommunala gymnasieskolorna 

upplevde konkurrensen i kommunen. De fristående ansåg att marknaden ej var 

konkurrensneutral och att den inte alltid var till fördel för eleverna, samtidigt som de 

kommunala gymnasieskolorna försökte styra konkurrensen genom att samarbeta inom de 

kommunala gymnasieskolorna och försöka behålla gymnasieeleverna inom den kommunala 

verksamheten. Under intervjuerna framkom dock åsikter om att de kommunala 

gymnasieskolorna indirekt konkurrerade med varandra i och med att de erbjuder liknade 

program och inriktningar, medan en annan ansåg att de konkurrerade med de gymnasieskolor 

som låg geografiskt likvärdigt placerade. Skolans placering kan kopplas till marknadsmixen, 

som bland annat menar på att platsen (place), har en strategisk påverkan för ett företaget 

(Jobber och Fahy, 2009, s. 173). En av de medverkande fristående gymnasieskolorna hänvisa 

till konkurrenslagen, tredje kapitlet, paragraf 27, Konkurrensbegränsande offentliga 

säljverksamheter. Där beskrivs bland annat att det är förbjudet för en kommun att bedriva en 

verksamhet om detta snedvrids, eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv 

konkurrens på marknaden (Riksdagen 2012). Detta anser informanten sker i den berörda 

kommunen i och med att kommunen tydligt lyfter fram och finansierar de kommunala 

gymnasieskolorna med bland annat deras bussturer vid besöksdagarna. I det teoretiska 

ramverket beskrevs skolmarknaden som designad marknad. Detta i och med att marknad inte 

består av bara säljare och köpare, utan det finns även två andra aktörer Skolverket och 

Skolinspektionen. Skolverket har som uppgift att verka för att mål och riktlinjer som 

riksdagen och regeringar fastställt uppnås, bland annat skollagen och läroplaner (Skolverket, 

2012). Detta innebär att de ser till att reglerna följs för hur säljare agera på marknaden, och 

dessa regler styr även hur säljare får agera för att ta del av köparnas resurser. I den berörda 

kommunen utifrån intervjuerna skulle man kunna beskriva att den är en designas marknad, 

med säljare och köpare och tre aktörer, Skolverket, skolinspektionen och kommunen. 

 

7.2 Marknadsföring 

Som arbetet lyft fram har fokusen på marknadsföringen inom skolan förändrats de senaste tio 

åren. Sammanställningarna av intervjuerna visade på att de kommunala gymnasieskolorna de 

senaste åren gått från att använda sig av ingen marknadsföring alls, till att marknadsföra sig 

extern och till att nu marknadsföra sig mer internt. De beskrev, från att marknadsfört sig via 

massreklam, satsat mer på de personliga mötena, detta med hjälp av Öppethus, besöksdagarna 

och PRASO. Denna satsning innebär att eleverna har möjlighet att själva skapa sig en bild av 

hur skolan fungerar och vad den har att erbjuda. Marknadsföringen måste skapa trovärdighet 
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för företaget och dess produkt/tjänst. I detta fall handlar det inte om att skolan säljer en 

produkt, utan de erbjuder snarare en tjänst och kan därför liknas med tjänstemarknadsföring. 

 

En tjänst handlar mycket om upplevelser och det är därför viktigt för företag/skolan att 

förmedla en realistisk bild. En tjänst kan beskrivas med egenskaperna intangibility 

(obestämbarhet), inseparability (oskiljaktighet), variability (variation) och perishability 

(lättförgänglig/lättförstörd) (Jobbar och Fahy, 2009, s. 169). Tjänster kan övergripande 

beskrivas som en aktivitet som kunden kräver för att lösa sina problem eller sina behov. En 

tjänst är oftast svårare att marknadsföra än en produkt, bland annat i och med att tjänst handlar 

mycket om själva upplevelsen. Om en kund har förväntningar som inte uppfylls, skapar detta 

oftast en missnöjd kund (Jobbar och Fahy, 2009, s. 170). Även de fristående 

gymnasieskolorna använde sig av personliga möten, dock anordnades inte lika många 

tillfällen. I och med att tjänster är något som till stora delar handlar om upplevelser, är det 

som en av informanterna tryckte på, av stor vikt att satsa på kvalité i undervisningen och se 

till att alla som arbetar inom skolan ser till att den förväntade tjänsten lever upp till 

förväntningarna. När det gäller tjänster/utbildningar är själva produktionen och konsumtionen 

oskiljaktiga (a.a.). Eleven vet alltså inte hur utbildningen kommer att upplevas förrän efter 

hen upplevt den. En av informanterna menade på att eleverna blir förlorare om skolor erbjuder 

en utbildning som de sedan inte kan erhålla. Eleverna blir även förlorare om de får ta del av 

felaktig information som sedan inte stämmer överens med verkligheten. Detta anser 

informanten sker till en viss del i kommunen och är en följd av den konkurrens som pågår.  

 

7.3 Marknadsföringsåtgärderna utifrån kommunikationsbudskapen 

De medverkande skolorna använder sig av ett flertal olika marknadsföringsåtgärder och med 

hjälp av en modell som Grönroos presenterar över kommunikationsbudskap. Grönroos har 

hämtat modellen från Duncan och Noritary (Grönroos, 2008, s. 292). Denna modell 

presenterades och beskrevs tidigare i avsnitt 5.3.2 Analysmetod s. 22. Nedan följer ett avsnitt 

som lyfter fram, kategoriserar och utvärdera de marknadsföringsåtgärder som framkommit i 

undersökningen.  

 

7.3.1 Oplanerade budskap 

Word-of-mouth: Word-of-mouth innebär att två eller fler personer kommunicerar 

personligen med varandra angående en produkt eller tjänst (Kotler och Armstrong, 2010, s. 

436). Utifrån intervjuerna framgick det tydligt att elevambassadörer är något som återkommer 

på alla berörda skolor. Skolorna ser eleverna som en bra kommunikationskälla och anser att 

det är dem som bäst förmedlar informationen om deras skola. Detta stämmer väl överens med 

den tidigare forskningen som lyfter fram att det finns ingen reklam eller försäljare som kan 

övertyga den potentiella kunden lika bra som en bekant, tidigare kund, oberoende expert eller 

vän (Kotler, 2003, s. 118). Word-of-mouth och rekommendationer tillhör den trovärdiga 

informationen, och ger ett tillförlitligt budskap (Grönroos, 2008, s. 292). Denna metod har 

visat sig vara effektiv för att skapa ett gott rykte och intresse kring ett företag. Tidigare 

forskning inom området gymnasievalet lyfter fram att ett av de viktigaste sätten att nå nya 

elever är genom de personliga mötena, och därför läggs det mycket resurser på att utbilda så 

kallade elevambassadörer som kan representera skolan (Larsson och Wood, 2006, s. 16). 
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Användandet av elevambassadörer kan liknas med att inom företag kan man försöka 

identifiera tidigare kunder, talföra och nyfikna och som har en stor bekantskapskrets, för att 

sedan använda dem när de till exempel lanserar en ny produkt. Om dessa så kallade 

inflytelserika människorna finner tycke för denna produkt, kommer marknadsföringen nästan 

ske av sig själv (Kotler, 2003, s. 118). En av de medverkande informanterna uttryckte: 

 

”Så har vi riktigt nöjda elever så har vi lika många ambassadörer som vi har elever på 

skolan ute i kommunen som pratar gott om skolan, så det viktigaste för oss är att eleverna 

är kvar och stannat och har hög måluppfyllelse och så. Så det viktigaste är egentligen att 

våra elever trivs. Det är egentligen där vi ska sätta alla pengar. För då kommer det där 

andra att lösa sig av sig själv.” (Informanten vid skola 1) 

 

De medverkande skolorna använder sig även av öppethus. Öppethus ser lite olika ut på de 

olika skolorna, men i grunden handlar det om att de potentiella eleverna med föräldrar har 

möjlighet att besöka skolan och få information om skolan i sig och dess program och 

inriktningar. En av de medverkade skolorna beskrev att de ibland har anordnat 

informationskvällar speciellt riktade mot föräldrar, potentiella och nuvarande. 

Informationskvällarna brukade beröra aktuella ämnen så som databeroende med mera. Detta 

såg informanten som en viktigt indirekt reklam mot föräldrarna, för genom dessa 

informationskvällar förmedlade skolan förhoppningsvis en positiv bild av skolan. En annan 

informant beskrev att olika information förmedlas beroende på vem som informationen är 

tänkt att nå, på samma sätt används olika kommunikationskanaler beroende på målgrupp. 

Detta överensstämmer med det Lubienski lyfte fram angående att alla förändrar i grunden vill 

att deras barn ska gå på en ”bra skola” och att skolor därför väljer att lyfta fram sådant som 

ordning, säkerhet, resultat etc. som kan påverka föräldrarna och förhoppningsvis även deras 

barn (Lubienski, 2007, s. 120). Att satsa på de potentiella elevernas föräldrar nämns även av 

Padgett som i sin artikel fram hur skolans elevantal ökade efter att rektorn haft ett tydligt 

samarbete med elevernas föräldrar. Föräldrarna fungerade som ambassadörer för skolan och 

det skapades trovärdiga informationsspridare (Padgett, 2007, s. 38) 

 

Arreman och Holm (2011, s. 231) lyfter även de fram att det är mer vanligt än ovanligt att 

skolor bjuder in föräldrar och blivande elever till skolmässor, där skolorna använder sig av 

utställningsmontrar och där befintliga elever och lärare fungerar som skolans ambassadörer. I 

ett examensarbete som berörda ämnet gymnasievalet fann de på frågan Vilka 

informationskanaler påverkade elevens val av gymnasiet? att 24% hade svarat att de 

påverkade i förstahandsval av öppethus, 17% svarade att kompisarna hade påverkat, sedan var 

den en rätt jämn fördelning mellan till exempel studie- och yrkesvägledare, skolbesöksveckan, 

föräldrar, PRASO (Praktiskt studentorientering) med mera (Gymnasievalet 2010, s. 11). Även 

detta tyder på att word-of-mouth inom skolvärden anses som trovärdig information och har ett 

trovärdigt budskap. 

 

Nyhetsartiklar och skvaller: Det är viktigt att vara medveten om människors inflytande på 

varandra och man måste därför försöka stimulera word-of-mouth kommunikationen (Jobber 

och Fahy, 2009, s. 174). Pressmeddelanden är något som alla berörda gymnasieskolor 

använder sig av i varierande grad. En av informanterna uttrycker att pressmeddelande 
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använder de sig av om det här hänt något särskilt, om något nytt program ska startas upp eller 

någon ny inriktning. Det skickas även pressmeddelanden om det är något mindre bra som har 

hänt och vill visa allmänheten att man reagerat på detta och åtgärda det. En annan informant 

menar på att genom pressmeddelande har man möjlighet att nå ut till många olika personer 

och dessutom gratis. Effekten av word-of-mouth varierar inom olika branscher och 

situationer, dock är det konstaterat att denna marknadsföringskanal är effektiv då det gäller 

beslut som är av stor vikt. Word-of-mouth är dock inte alltid till företagens fördel, det hävdas 

att negativa erfarenheter förstärks eller multipliceras snabbare och oftare genom word-of-

mouth än positiva. Grönroos lyfter därför fram att det är viktigt att inte ta några risker då det 

gäller word-of-mouth (Grönroos, 2008, s. 296). Undersökningen visade på att de som är 

marknadsföringsansvariga var medveten om hur svårt det var att styra rykten och att negativ 

publicitet påverkade otroligt mycket.  

 

En av de fristående gymnasieskolorna anser att media ofta ”drar alla över en kant” och har 

något hänt på en annan friskola, så har det hänt på ”alla friskolor”. Enligt en annan informant 

upplever de att de har svårt att få gensvar på deras pressmeddelanden och att det är sällan de 

publiceras. Arreman och Holm (2011, s.234) fann att avregleringen och dess effekter var 

återkommande i media. De fann att media ofta beskrev skolan som ett slagfält och skolan som 

en miljardinriktad bransch snarare än en utbildning. Tidningarna använde även metaforer så 

som ”slaget om nionde-klassare”. Detta speglar på sätt och vis det som de fristående 

gymnasieskolorna har upplevt. Den genomförda undersökningen visar på att 

gymnasieskolorna använder sig allt mer av sociala medier, så som Facebook, Twitter och You 

Tube. De menar på att i dagens samhälle är det där man når ut till eleverna, och genom att 

vara aktiva på dessa sidor har man lättare att hålla kontroll på vad som publiceras på internet. 

Detta stämmer överens med det Lindström och Holm beskrev, de beskrev att lärarna använder 

sig allt mer av de sociala medierna för att lyfta fram vad som händer i skolan till omvärlden 

och att det är en vanlig företeelse (Lindström och Holm, 2011, s. 199). 

 

7.3.2 Planerade budskap 

Broschyrer: Alla de medverkande skolorna använder sig av broschyrer som innehåller 

information om deras skola, program och inriktningar. De kommunala gymnasieskolorna 

samarbetar vid deras utformning och utskick, medan de fristående gymnasieskolorna skickar 

ut dessa var för sig. Examensarbetet som är gjort inom områden gymnasievalet lyfte fram att 

de upplevde att eleverna i årskurs nio åsidosatte broschyren som skickades ut av de 

kommunala gymnasieskolorna, inte för att den i sig var något fel på, utan för att den ansågs 

vara en ofullständig informationskälla då den saknade informationen om de fristående 

gymnasieskolorna i kommunen (Gymnasievalet 2010, s. 18).  

 

Webbplatser: De kommunala gymnasieskolorna använder sig av en gemensam 

gymnasievalshemsida. De fristående anser att de kommunalas gemensamma 

gymnasievalshemsida inte innehålla fullständig information på grund av att de fristående 

gymnasieskolorna ej finns med som alternativ i söktjänsten. Förutom den gemensamma 

gymnasievalshemsidan använder sig de kommunala gymnasieskolorna av egna hemsidor. 

Även de fristående gymnasieskolorna använder sig av egna hemsidor för att förmedla aktuell 
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information, nyheter och saker som händer på skolan. Deras egna hemsidor innehåller även 

information om skolan i sig, de olika programmen och vilka inriktningar som finns. En av 

informanterna anser att deras egen hemsida är bra om man vill förmedla konkret och korrekt 

information. Larsson och Wood beskriver att enligt deras undersökning vågar skolorna inte 

fullt ut använda sig av enbart internet och deras hemsidor som kommunikationskanaler 

(Larsson och Wood, 2005, s. 7). De lyfter fram att få potentiella elever vågar förlita sig på att 

informationen som står där är korrekt och att de flesta hellre genom personliga möten får 

informationen bekräftad muntligt (a.a., s. 16). 

 

Masskommunikation: Gemensamt för alla medverkande gymnasieskolor var att de ansåg att 

det viktigaste är att de egna eleverna trivs på skolan och på så sätt får man en bra 

marknadsföring. En av informanterna beskriver att för några år sedan satsade de mycket mer 

på extern marknadsföring, alltså marknadsföring utåt. Idag ser de annorlunda på detta, de har 

upptäckt att de bästa ambassadörerna är deras egna elever. Tidigare hade de plakat ute på stan, 

information på bussar, bioreklam med mera, men detta kostade otroligt mycket pengar och 

gav inte så mycket. En annan informant trycker på att de inte vill inkräkta på elevernas privata 

sfär, som man kan göra om man använder sig av Spotify, radioreklam, Facebook med mera. 

Denna förändring som skett stämmer överens med det Larsson och Wood lyfte fram i sin 

rapport. De beskriver att reklam så som annonser eller liknande är den minst effektiva och 

minst uppskattade formen av marknadsföring och att eleverna som möts av annonser så fort 

de slår upp en tidning sällan tar till sig denna information då de snabbt bläddrar vidare 

(Larsson och Wood, 2005, s. 20). De kommunala gymnasieskolorna beskriver att de ibland 

använder sig av masskommunikation i form av annonser i den lokala tidningen. Annonser i 

tidningen används oftast då innehållet riktar sig till elevernas föräldrar och kan handla om till 

exempel Öppethus. Användningen av masskommunikation är effektiv vid förmedling av 

fakta, till exempel genom annonser, men mindre effektiv och trovärdig om man vill förmedla 

ett budskap (Grönroos, 2008, s. 293). 

 

7.3.3 Produktbudskap  

Arreman och Holm beskriver att en tydlig marknadsföringsstrategi har klart varit att vinna 

tävlingen som går ut på att locka eleverna som står inför en mängd olika gymnasieval. 

Skolorna använder sig av bland annat flygblad, broschyrer, radio och tv-reklam, skickar hem 

utbildningskataloger, reklampelare i kollektivtrafiken med mera (Arreman och Holm, 2011, s. 

231). Detta är något som informanterna i denna undersökning inte anser sker i denna kommun 

i särskilt stor utsträckning. En annan sak Arreman och Holm lyfter fram är att en del skolor 

erbjuder även gåvor som gratis körkort, bärbara datorer, resor utomland, etc. om eleverna 

väljer att studera hos dem (a.a.). I den berörda kommunen får alla gymnasieelever tillgång till 

en egen bärbar dator oavsett gymnasieskolans huvudman. Skolorna vill inte se datorerna som 

”give a ways”, utan det handlar i dag om ett verktyg.  

 

Utseende: Undersökningen fann att en del av gymnasieskolorna arbetade aktivt med att stärka 

deras varumärke. Detta genom bland att utveckla nya och tydligare vision, förändra deras 

logotyp, byta namn med mera. Denna förändring tillhör inte den kommunikation som ger 

trovärdigast budskap, dock är det viktigt att ständigt utveckla sitt varumärke och se till att 
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hålla skolan aktuell. Arreman och Holm (2011, s. 232) lyfter även fram att en skolans profil är 

viktig, tydligt ska deras namn, pedagogik med mera framgå vid rekryteringen.  

 

7.4 Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen beskriver det beteende som pågår från det att eleven upplever ett behov och 

vet vad den vill ha och tills dess att beslutet är genomfört och utvärderat (Kotler och 

Armstrong, 2010, s. 177). Detta kan liknas med om hur eleverna går tillväga vid sitt 

gymnasieval. En av informanterna upplevde att eleverna såg gymnasievalet som ett val som 

påverkade vad de ska skulle göra resten av livet. Hen menade på att de flesta egentligen läser 

vidare till något helt annat, men att känslan fortfarande är att det handlar om ett stort val.  

 

Gymnasieskolorna börjar i mitten på höstterminen att informera och marknadsföra sig bland 

eleverna i årskurs 9. Jämför man detta med stadiet behovsigenkänning/ problemmedvetenhet, 

arbetar skolorna helt korrekt. Eleverna i årskurs 9 genomför sitt gymnasieval i mitten på 

februari under vårterminen i årskurs 9. Detta innebär att de flesta har upptäckt ett behov/ 

problem under hösten som innebär att det är dags att besluta om deras gymnasieval. Det är i 

detta stadie som skolorna kan göra mycket inom marknadsföring och här finns det möjlighet 

att förstärka elevernas upplevelse av deras behov/problem och ge dem lösningen (Jobber och 

Fahy, 2009, s. 60). Nästa steg enligt beslutsprocessen innebär att eleverna börjar söka 

information. Informationssökningen sker internt och externt. Internt via sig själv, via egna 

erfarenheter, men sedan externt via kompisar, föräldrar, studie- och yrkesvägledare med mera. 

I ett examensarbete Gymnasievalet 2010(2010, s. 17) lyfter de fram att de funnit ett mönster 

som tyder på att eleverna efterfrågar och prioriterar mer matnyttig information om de vad de 

olika programmen innebär och innehåller. De anser att det idag istället består till stora delar 

av reklam för de olika kommunala skolorna istället för information. Författarna av 

examensarbetet tolkar detta som att eleverna efterfrågar mer om skolansprogramutbud istället 

för information om själva skolan. Därför är det som informanterna lyft fram att det är otroligt 

viktigt att uppdatera och informera bland annat studie och yrkesvägledarna. Arreman och 

Holm (2011, s. 232) beskriver att det är svårt för eleverna att veta ”vilken skola som är bäst”. 

För att hjälpa eleverna finns det en databas som är sammanställds av skolmyndigheten och 

innehåller information om Sveriges olika skolor oberoende av huvudman. Vid det här skedet 

ställs för- och nackdelar emot varandra för att sedan ge underlag till det beslut som är 

gynnsammast för eleven. 

 

Det tredje steget alternativutvärdering innebär att eleven ser över vilka möjligheter som finns 

kring beslutet. Jobber och Fahy (2009, s. 62) beskriver att om ett beslut innebär en stor risk 

måste beslutfattaren ha stort underlag för att kunna fatta beslutet. Här har skolorna möjlighet 

att ligga steget före och påverka deras beslut. Den undersökningen visade var att skolorna 

arbetar under hela hösten med att informera eleverna om deras skola genom ett flertal olika 

kommunikationskanaler. I det fjärdesteget sker själva valet/beslutet. Då eleverna har gjort sitt 

val i mitten på februari beskrev en del av skolorna att efter det skedde inte särskilt mycket 

marknadsföring, samtidigt som andra beskrev att utifrån söksiffrorna som presenterades efter 

första valet så kunde det påverka marknadsföringsåtgärderna under vårterminen. Det sista 

staget som sker är efterutvärderingen. Efter ett beslut upplever ofta kunden/eleven kognitiv 
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dissonans, vilket innebär att eleven ifrågasätter om det verkligen har tagit rätt beslut (Jobber 

och Fahy, 2009, s. 63). Detta är något som skolorna kan och utnyttjar genom att erbjuda 

besökstillfällen och marknadsföra utbildningar efter att valet är gjort så att eleverna får en 

bekräftelse om att de gjort ett korrekt val.  

 

7.5 Marknadsföringens påverkan på eleverna 

Förutom det som presenterats under analysen utifrån kommunikationsbudskapen och utifrån 

beslutsprocessen lyfts i kommande avsnitt fram delar som påverkat eleverna. 

 

På 1990-talet hände det en hel del inom skolans värld. Närhetsprincipen övergavs samt att 

valfrihetsprincipen infördes. Skolan avreglerades och konkurrensen mellan skolorna ökade 

(Hartman, 2007, s. 70). Den senaste stora förändringen inom skolan är den nya reformen som 

infördes 2011, den hade bland annat om syfte att utbildningarna skulle vara mer likvärdiga. 

Gymnasieprogrammen förändras för att göra det lättare för eleverna och föräldrar att förstå 

vilka program och inriktningar skolan erbjuder. Försättningen för att det ska fungera är att 

marknadsföringen är allsidig, saklig och korrekt (Gymnasieskola, 2011, s. 12). Under 

intervjuerna har det framkommit att det finns en tydlig konkurrens mellan skolorna och att 

detta bland annat har inneburit att skolorna tävlar om eleverna och i vissa fall motarbetar 

möjligheten för eleverna att ta del av en fullständig information. En av de informanterna vid 

en fristående gymnasieskola beskriver att det finns en gymnasievalshemsida som bara har 

kommunala gymnasieskolor som sökalternativ, men att den utger sig för att vara en 

fullständig söktjänst. Hen trycker därför på att informationen är snedvriden och att eleverna 

borde ha rätt att ta del av information från alla skolor. En annan informant vid en kommunal 

gymnasieskola menar på att om de fristående gymnasieskolorna hade fått möjlighet att 

medverka vid till exempel de bussturerna (besöksveckan) som de ordnar hade de självklart 

varit med, men att det vore som om SAAB och VOLVO samarbeta, se här beskrev hen det. 

 

”Men vi har ju medveten inte tagit med de andra skolorna alltså det är ju inte så att 

VOLVO skulle bjuda in SAAB, alltså man gör ju inte det. Så vi har ju medvetet sett till att 

de inte får fara till (nämner en fristående gymnasieskola) tillexempel.” (Informanten vid 

skola 1) 

 

Vid en annan intervju ansåg en av informanterna att en del av de andra skolorna använder sig 

av felaktig fakta och smutskastar andra skolor då man informerar om sin egen. Utifrån det 

som framkommit under intervjuerna angående synen på de andra gymnasieskolors 

marknadsföring speglar den att de inte upplever att den är allsidig, saklig och korrekt. Detta 

stämmer överens med att skolundervisningen har hamnat i en slags tävling, där 

marknadsföringen är ett av de viktigaste vapnen och skolorna lyfter fram information som är 

mer effektiv mot vissa målgrupper (Lubienski, 2007, s. 119). Detta strider i så fall emot 

skolverkets strävan att eleverna ska kunna göra rationella val.  

 

Det nya behovet av marknadsföring påverkar även lärarnas arbete. Under intervjuerna 

framkom det att lärarna är engagerade i såväl öppethus, besöksdagar som informationskvällar. 

Vid en av de medverkande skolorna var det även en person i varje lärarlag som hade ett 
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övergripande ansvar för marknadsföringen inom det laget. Lindström och Holm lyfte fram i 

detta fenomen i sin artikel och beskrev det som att konkurrensen på marknaden påverkar 

lärarnas arbete oavsett om de vill det eller inte (Lindström och Holm, 2011, s. 193). I och med 

den nedåtgående elevkullen som går i gymnasieskolan innebär det att de råden en 

konkurrensutsatt marknad och det kan leda till allvarliga konsekvenser. Skolor som inte är 

nog populär kan leda till nedläggning och att människor sparkas. I samma artikel lyfte de fram 

att marknadsföringen tar tid och energi ifrån det pedagogiska arbetet och att undervisningen 

skulle varit bättre om de inte behövt göra andra arbetsuppgifter också (a.a., s. 201). Detta kan 

indirekt påverka eleverna negativt om skolorna låter marknadsföringen gå ut över 

undervisningen. 

 

Om man sammanfattar de marknadsföringsåtgärder som gymnasieskolorna övergripande 

använder sig av, så är det personliga möten, annonser och pressmeddelanden. Personliga 

möten är det flest aktiviteter inom, som bland annat öppethus, besöksdagar och 

informationskvällar. De marknadsföringsåtgärder som de idag satsar mest på ingår i den 

kategori som tillhör de trovärdiga budskapen. Under intervjuerna framkom det att de 

marknadsföringsansvariga var medvetna om att de potentiella eleverna påverkades mest av 

elever som i dagsläget var nöjda med skolan. Om man har nöjda elever så finns det många 

ambassadörer som kan sprida skolan goda rykte. Därför arbetar skolorna aktivt med att 

eleverna ska vara nöjda och en av informanterna beskriver att man gått från att satsa på extern 

marknadsföring till mer intern marknadsföring. Denna interna marknadsföring har som syfte 

att få eleverna vid skolan att trivas och på så sätt skapa nöjda elever som förhoppningsvis 

sprider detta till människor runt om kring dem.  

  



47 

 

8 SLUTDISKUSSION 
På frågan om denna uppsats funnit svaren på dessa frågeställningar finns inget enkelt svar. 

Uppsatsen har presenterat hur de medverkande gymnasieskolorna i den berörda kommunen 

uppfattade behovet av marknadsföring, vilka marknadsföringsåtgärder som används samt hur 

detta skulle kunna påverka eleverna utifrån teorin. Ofta härledes marknadsföringsbehovet till 

den ökade konkurrensen och därför har även konkurrens varit ett centralt begrepp under 

uppsatsen gång. Både konkurrens och marknadsföring är två komplexa begrepp och områden 

som kan vara svåra att definiera och beskriva. Summa summarum ger denna uppsats läsaren 

en inblick i hur det är, men i och med att intervjuerna är genomförda med femtio procent av 

de totala gymnasieskolorna som finns i kommunen och är helt och hållet besvarat genom 

djupintervjuer så finns det med stor sannolikhet fler nyanser och åsikter än de svar som 

funnits i denna uppsats. 

 

Efter att ha författat och genomfört denna uppsats uppfattar jag att konkurrensen i den berörda 

kommunen har utvecklats och förändrats, och som många andra verksamheter i samhället, 

påverkats mycket av den konkurrens som uppstår om det finns flera aktörer som erbjuder 

liknande produkter/tjänster till samma mottagare. I och med att elevantalet minskat några år i 

följd har detta förstärkt konkurrensen i kommunen, som tidigare beskrivits är eleven ”kungen” 

på marknaden. Det finns alltså fler gymnasieplatser än gymnasieelever. En annan faktor som 

har påverkat konkurrensen är egentligen det politiska, både på grund av att kommunen har 

valt att satsa resurser på de olika skolorna, samt det faktum att det i dag är tillåtet med 

fristående gymnasieskolor. Men är det vara fel med konkurrens? Genomgående i arbetet har 

de som intervjuats lyft fram att konkurrens i många fall är bra, det får skolorna att fokusera 

mer på deras utbildning, se till att skolorna håller en viss kvalité med mera. En informant 

menade även på att konkurrensen såg till att utvecklingen gick snabbare fram. Hur kommer då 

konkurrensen att påverka i framtiden? Jag tror personligen att konkurrens är bra, men det är 

viktigt att man kommer ihåg att gymnasievalet handlar om ett val hos en person som är runt 

femton år gammal och troligtvis påverkas en del av det som finns runt om kring. Om skolorna 

hela tiden eftersträvar att göra det bästa för eleverna så är konkurrens bra, om inte, är den 

mindre bra. Konkurrensen leder naturligt fram till marknadsföringen. 

 

Marknadsföringen i kommunen har förändrats i och med att konkurrensen har förändrats. Min 

upplevelse är att då de fristående gymnasieskolorna började etablera sig på marknaden såg de 

kommunala gymnasieskolorna de som ett hot och de ansåg att de måste marknadsföra sig för 

att inte tappa elevantal. När de kommunala gymnasieskolorna började med marknadsföringen 

var deras fokus mer aggressivt, de använda sig mer av planerade budskap (annonser, 

bioreklam, bussreklam, affischer etc.) men att det allt eftersom har övergått till mera 

oplanerade budskap (word-of-mouth). De fristående gymnasieskolorna agerar väldigt olika då 

det gäller marknadsföring så det är svårt att dra någon slutsats kring det. De själva ansåg att 

de idag inte lade särskilt mycket pengar på marknadsföring.  

 

Min uppfattning är att gymnasieskolorna har gått från planerade budskap (icke trovärdiga) till 

att försöka planera de oplanerade budskapen (trovärdiga). 
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De har inte helt och hållit övergivit de planerade budskapen, men att de i dag lägger mer 

fokus på att nå ut till eleverna genom de oplanerade budskapen. Gymnasieskolorna har blivit 

mer medvetna om att de oplanerade budskapen upplevs som trovärdigare än planerade. Som 

det tidigare beskrivit är det svårt att helt och hållet styra de planerade budskapen. Skolorna 

försöker att styra dem med bland annat egna pressmeddelanden, genom att använda sig av 

egna elevambassadörer vid de personliga mötena, genom att satsa mer på de egna eleverna, 

genom att bjuda in föräldrar på informationskvällar med mera. En av informanterna beskrev 

att de tidigare kanske gjorde mycket som de gör idag, men att de är mer medvetna om vilken 

effekt det har. Till exempel så hade de tidigare aktiviteter för eleverna som gick vid deras 

skola, man att idag har de båda aktiviteterna för eleverna som går på deras skola och för att 

dessa elever ska prata gott om den berörda skolan till potentiella elever. Tyvärr framkom det i 

den tidigare forskningen att flest sökande och den bästa utbildningen tyvärr inte går hand i 

hand och frågan är om detta kan få leda till några konsekvenser för eleverna och skolans 

framtid. Jag anser att det är viktigt att låta eleverna göra sitt val med bra grunder baserat på 

information och inte reklam. Det är inte rätt att försöka påverka eleverna undermedvetet i och 

med att skolans värdegrund borde gå före skolans överlevnad.  

 

Som jag inledningsvis och återkommande berört i uppsatsen så har det blivit en sorts 

skolmarknad, där det finns tjänsteproducenter (skolor) och konsumenter (föräldrar och 

elever). Jag tror att det är viktigt att man i sin roll som lärare är medveten om detta fenomen 

och hur det kan påverka. Skolan får inte bli/fortsätta vara ett så kallat slagfält som går ut på att 

vinna eleverna till varje pris. De som arbetar inom skolans värld, inom skolmarknad bör alla 

sträva efter samma önskan att se till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas med 

deras skolgång och känna sig nöjda med den skolväg de har valt.  

 

8.1 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har ett flertal olika idéer och tankar dykt upp. Här nedan presenteras de 

tre idéer som skulle vara en intressant påbyggnad på den uppsats som jag själv har författat. 

 

- Hur upplever lärarna deras roll inom marknadsföringen av skolan? 

- Är det rätt att låta elever agera elevambassadörer? 

- Hur ser skolans mediabild ut? 

- Hur uppfattar högstadieskolorna marknadsföringen inför gymnasievalet? 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

I och med att undersökningen var kvalitativ kommer sanningskriteriet tillförlitlighet att 

utvärdera och bedöma hur bra undersökningen var (Bryman, 2011, s. 354). 

 

En kvantitativ undersöknings tillförlitlighet är uppdelad i fyra delkriterier och som kommer 

utvärderas här nedan. De fyra olika kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Först är det en kort beskrivning av varje del som sedan 

följs av en utvärdering. 
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8.2.1 Trovärdighet  

Motsvarar Intern validitet: För att skapa en trovärdighet i resultatet kan man låta 

respondenterna läsa igenom resultatet. Tyvärr hade jag ej möjlighet att låta informanterna läsa 

igenom och granska resultatet innan uppsatsen färdigställande för att undvika felaktiga 

slutsatser, då de flesta av intervjuerna skedde i slutskedet av processen. Detta är något som jag 

är medveten om och hade självklart varit en fördel för trovärdigheten och ökat uppsatsen 

tillförlitlighet.  

 

8.2.2 Överförbarhet  

Motsvarar Extern validitet: Överförbarhet handlar om hur väl undersökningen är beskriven, 

om man utifrån den beskrivningen som getts går att överföra till andra fall och 

forskningsprojekt. I och med att uppsatsens informanter skulle få vara anonyma som person 

och skola har ingen tydlig bakgrundbeskrivning av informanterna presenterats. Detta kan 

försvåra en överförbarhet av det material som denna undersökning resulterat i. Jag vill 

däremot understryka att valet av teorier som är valda lämpar sig till andra studier som handlar 

om marknadsföring inom skolan.   

 

8.2.3 Pålitlighet  

Motsvarar Reliabilitet: I och med att denna undersökning handlar om ett aktuellt ämne som 

kan förändras med tiden skulle troligtvis resultatet inte bli exakt samma om det sker vid en 

annan tidpunkt. Uppsatsen utgick från hermeneutisk tolkningsteori. Hermeneutiken har som 

huvudverktyg tolkningen och tolkningen sker genom att man utgår från sig själv och sina 

egna erfarenheter. Vilket innebär att resultatet påverkas beroende på vem som genomför 

tolkningen. 

 

8.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Motsvarar objektivitet: Under alla intervjuer har jag använt mig av en diktafon för att spela in 

samtalet och sedan transkriberat texten i dess helhet, och har på så sätt författat resultatet 

under bästa möjliga omständigheter. Jag som har utfört studien kan dock aldrig vara helt 

objektiv och egna värderingar kommer in under ett antal tillfällen vid studien. I och med detta 

tror jag arr mina egna värderingar kan ha påverkat analysen och tolkningen av texten, samt de 

slutsatser jag valde att belysa. Har dock försökt att undvika egen värdering för att på så sätt 

försöka agera i god tro. (Bryman, 2011, s. 354-355) 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 

Inledning 

Presentera intervjuns upplägg 

 

Gå igenom etiska riktlinjerna 

- När som helst avbryta 

- Intervjun kommer att transkriberas, anonym  

- och förvaras så för säkerhetsskull 

- Materialet kommer endast användas till denna undersökning 

- Om intresse finns så får ni läsa igenom sammanställningen av intervjun 

 

Generell beskrivning av undersökningsområdet 

- Friskolereformen 

- Den ökade konkurrensen 

- Minskat elevunderlag 

- Marknadsföringen diskuteras i media som en förutsättning för att överleva 

  

Bakgrundsinformation 

Utbildning: 

Relevanta livserfarenheter: 

Yrkesverksamma år inom detta område (+ på denna skola): 

Skolans elevantal (finns det något mål?): 

 

Konkurrens 

Hur påverkar 

konkurrensen mellan 

skolorna er? 

Elevantal? 

Lärare? 

Rykten? 

Ökade satsningar? 

 

Hur upplever du den? 

Finns den? 

Har den förändrats? 

 

Vilka konkurrerar ni 

med? 

Skolor? 

Arbetslivet? 

 

Marknadsföring 

Övergripande 

Förändrats under åren som gått? 

Hur har marknadsföringen förändrats? 

Har ni enligt er själva någon speciell profil? 

Vad innebär det för er? 

Begrepp? 

Första du tänker på? 

Reklam? 

Pris, produkt, plats, promotion? 
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Personal, process, fysiskt/miljö? 

Hur jobbar ni med det? 

Vilka? 

Antal? 

Tid? 

Har mycket resurser 

satsar ni på 

marknadsföring? 

Lärartid? 

Elevtid? 

Pengar? 

Besök? 

Vilka är er målgrupp? 

Alla? 

Ämnen? 

Områden? 

Framtidssyner? 

Speciella åtgärder riktade 

mot dem som ska göra 

sitt gymnasieval? 

Besök? 

Vilka besöker? 

Öppethus? 

Vilka strategier använder 

ni er av? 

Elever? 

Föräldrar? 

Årskurs? 

Kommunikationskanaler? 

Vad har ni upplevt 

fungerat bra/mindre bra? 

Olika kampanjer? 

Vilka ni fokuserat på? 

Vad anser ni om andra 

skolors marknadsföring 

inom denna kommun? 

Mängd? 

Taktik? 

 

Hur ser ett ”normalt 

marknadsföringsår” ut? 

 

Aktiviteter? 

Olika månader? 

Störst fokus? 

 

Framtid 

Hur vill ni utveckla er 

marknadsföring? 

Utifrån hur det gick i år? 

Gör ni några egna utvärderingar? 

Vilka konsekvenser av 

konkurrensen och behov 

av marknadsföring kan 

du se? 

Fel fokus? 

Information eller reklam? 

Elevernas rätt till vettig information? 

Vilka tror du är 

vinnarna/förlorarna? 

Eleverna? 

Skolorna? 

Kommunen? 

Aktieägarna? 

Alla?  

 Hur ser du på din skolas framtid i stort?  
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BILAGA 2 - Epostmeddelande 1 till marknadsföringsansvariga 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Eva Göransson och jag läser till gymnasielärare inom matematik och ekonomi 

vid Umeå Universitet. Är nu inne på min sista termin som består av att skriva mitt 

examensarbete. Det är därför som jag nu tar kontakt med er. 

 

Mitt examensarbete går ut på att kartlägga hur skolor marknadsför sig till elever i årskurs nio 

och hur de potentiella eleverna uppfattade att marknadsföringen påverkade dem vid deras 

gymnasieval. Har därför av intresse att komma i kontakt med den som är 

marknadsföringsansvarig vid er skola för att få genomföra en intervju som tar cirka 30-45 

minuter. Intervjun har som huvudfokus att lyfta fram marknadsföringsåtgärder, men kommer 

även att beröra synen på konkurrensen i [namnet på kommunen] och hur ni ser på framtiden. 

 

Om er skola väljer att ställa upp på en intervju skulle jag gärna även få möjligheten att dela ut 

enkäter bland en del av eleverna i årskurs 1 för att kunna samla in den fullständiga 

informationen som behövs för att besvara mina frågeställningar.  

 

Då jag ej funnit vem som är marknadsföringsansvarig väljer jag att kontakta dig för att på så 

sätt förhoppningsvis få tag på rätt person tillslut.  

 

Meddela mig gärna om ni är intresserad av att ställa upp eller ej, och självklart får ni ta del av 

resultatet om så önskas.  

 

Ni når mig på telefonnummer 07X-XX XX XXX om ni har några funderingar.  

 

Om ni är intresserad ge gärna ett förslag på en tid och plats som passar er för att genomföra 

intervjun, om inte annat så återkommer jag med ett förslag.  

 

VH 

Eva Göransson 
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BILAGA 3 – Epostmeddelande 2 till marknadsföringsansvariga 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Eva Göransson och jag läser till gymnasielärare inom matematik och ekonomi 

vid Umeå Universitet. Är nu inne på min sista termin som består av att skriva mitt 

examensarbete. Det är därför som jag nu tar kontakt med er. 

 

Mitt examensarbete går ut på att kartlägga och undersöka hur skolor marknadsför sig till 

eleverna i årskurs nio, hur marknadsföringen har förändrats över tid och hur 

gymnasieskolorna ser på den framtida marknadsföringen. Har därför av intresse att komma i 

kontakt med den som är marknadsföringsansvarig vid er skola för att få genomföra en intervju 

som tar cirka 45-60 minuter. Intervjun har som huvudfokus att lyfta fram 

marknadsföringsåtgärder, men kommer även att beröra synen på konkurrensen i [namnet på 

kommunen]. 

 

Då jag ej funnit vem som är marknadsföringsansvarig väljer jag att kontakta dig för att på så 

sätt förhoppningsvis få tag på rätt person tillslut. Vidarebefordra gärna detta mail till rätt 

person eller skicka mig deras kontaktuppgifter. Meddela mig gärna om ni är intresserad av att 

ställa upp eller ej, och självklart får ni ta del av resultatet om så önskas. Er medverkan i 

uppsatsen kommer att vara anonym. 

 

Ni når mig på telefonnummer 07X-XX XX XXX om ni har några funderingar. Om ni är 

intresserad ge gärna ett förslag på en tid och plats som passar er för att genomföra intervjun. 

Hör jag inget från er inom några dagar ringer jag upp för att undersöka intresset eller ej och då 

julen närmar sig med stormsteg hoppas jag att jag kan få kontakt med er så fort som möjligt. 

  

VH 

Eva Göransson 
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BILAGA 4 – Utdrag ur konkurrenslagen 

 

 
(Riksdagen, 2012) 

 

 

 

 

 

 

  

Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 

3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 

 

27§ Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första 

stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta 

 

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller 

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. 

 

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. En kommun eller landsting får 

även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock 

inte förbjudas om den är förenlig med lag. Ett förbud gäller omedelbart om något annat inte bestäms. 

 

28§ Det som sägs i 27§ gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om staten, en 

kommun eller landsting direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen genom 

ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. 

 

Det som sägs om staten, en kommun eller ett landsting tillämpas då på den juridiska personen. 


