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Abstract 
Undersökningen bygger på en enkät och två gruppintervjuer som genomförts bland elever 
på estet-/naturestet- samt teknikprogrammet på en fristående och en kommunal 
gymnasieskola.  

De båda undersökningarnas resultat gällande den information eleverna hade inför 
gymnasievalet visar att informationstillgången är skev tillfördel för den kommunala 
skolan och att detta kan ha flera möjliga förklaringar. Vidare visar resultatet att eleverna 
överlag är nöjda med informationen. Dock är antalet missnöjda så pass stort att båda 
skolorna bör låta den genomgå en del förbättringar. Främst gäller det att informationen 
stämmer överrens med den verklighet eleverna möter när de börjar som elever på skolan. 
 Enkätundersökningen visar att det är fler som besöker den kommunala skolan än 
den fristående, och att den fristående skolans elever besöker båda skolformerna i högre 
utsträckning än vad den kommunala skolans elever gör. Detta bekräftas av 
intervjuundersökningen där ingen av den kommunala skolans intervjupersoner hade 
besökt den fristående skolan.  

I enkätundersökningen framkommer det att kompisar, den kommunala skolformen 
och den större storleken är avgörande för flest av den kommunala skolans elever. 
Samtidigt visar rangordningen av svarsalternativen att ”positiva upplevelser vid besöket” 
är en mycket viktig faktor för dem som angett den. Intervjuundersökningen visar dock att 
upplevelsen av besök på den kommunala skolan inte är odelat positivt och att två av de 
tre som upplevde någon del av besöken som negativt ändå sökte till den kommunala 
skolan. Här framträder istället andra faktorer som mer avgörande, exempelvis utbildning 
och geografisk placering. I intervjuundersökningen framkommer även ett annat svar, och 
det är att utbildningen inte fanns någon annan stans. För de flesta av den fristående 
skolans elever gäller att utbildningen verkade roligare, att skolan är mindre och att 
utbildningen verkade bättre som mest avgörande alternativ. Gällande rangordningen 
återkommer samma svarsalternativ, men med lite annorlunda ordning där skolans mindre 
storlek kommer först, följt av att utbildningen verkade bättre och slutligen att 
utbildningen verkade roligare. I intervjuundersökningen framkommer andra svar. Där 
angavs skolans storlek och att utbildningen verkade roligare som avgörande faktorer, men 
även att lokalerna var trevligare och att kontakten lärarkåren var bättre än på den 
kommunala skolan. 

Den faktor som spelat minst roll i elevernas val av skolform till gymnasiet är 
målsmans påverkan. För den fristående skolans elever förekommer detta alternativ inte 
alls bland svaren medan det bland den kommunala skolans elever fick en låg 
svarsprocent. Då det tidigare framkommit att målsmän i vissa fall förser eleverna med 
information inför valet går det inte att helt utesluta deras betydelse, men det är ett ytterst 
få fall där de figurerar som avgörande faktorer i själva valsituationen.  
 
Nyckelord:  
Fristående gymnasieskola, kommunal gymnasieskola, gymnasievalet, avgörande faktorer, 
elevers val 
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1. Inledning 
Det finns flera faktorer som kan vara avgörande för en elev i valet av gymnasium. Vid val 
av program kan faktorer som intresse, eventuella förväntningar hos föräldrar och 
omgivning eller krav på sig själv inför framtiden spela en stor roll.1 En annan fråga att ta 
ställning till är om skolan ska vara fristående eller kommunal? Denna uppsats är tänkt att 
undersöka vad som är avgörande i elevens val mellan fristående och kommunal skola. 

I dagens Sverige finns ett brett utbildningsutbud, men det var inte allt för länge 
sedan som läget såg annorlunda ut. Enligt folkskolestadgan från 1921 fick inte samhället 
vägra någon att starta en enskild skola om denna skola uppfyllde kraven på kompetens 
och medlemskap i svenska kyrkan.2 Vidare skulle målsman bestämma om eleven skulle 
gå i offentlig eller enskild skola.3 Under första halvan av 1900-talet var de flesta enskilda 
skolorna inriktade på studier för flickor, som inom den offentliga skolan i stort sett var 
uteslutna från högre utbildning. Majoriteten av de enskilda skolorna som inte riktade in 
sig på studier för flickor erbjöd istället yrkesinriktade utbildningar.4 Lite siffror för att 
jämföra: År 1920 gick 1 500 flickor i de allmänna läroverken, och 22 000 i enskilda 
skolor.5 
 Under 1900-talet genomgick det offentliga skolväsendet många reformer, och 
dessa innebar i förlängningen att antalet elever i de enskilda skolorna minskade. Bland 
annat öppnades de allmänna läroverken för flickor och kommunen tog över de 
yrkesinriktade utbildningarna.6 De elever som fortfarande gick i enskilda, privata skolor 
tillhörde ofta de övre klasserna, främst av två anledningar. För det första finansierades 
dessa skolor fortfarande av elevavgifter då de statliga bidragen inte räckte till och för det 
andra koncentrerades inriktningarna på teoretiska utbildningar som förberedelse för högre 
studier.7 1984 kom en förordning om statsbidrag för fristående skolor på gymnasial nivå. 
Denna innebar att för att bli berättigad statsbidrag måste skolan vara öppen för alla, men 
samtidigt fick skolan ställa krav på förkunskaper och eventuella erfarenheter som eleven 
måste ha för att kunna genomföra utbildningen.8 
 Under slutet av 1980-talet hade ett nytt intresse för fristående skolor ökat i 
samband med skolpolitiska diskussioner. Målet var att skapa ett skolklimat som erbjöd 
eleverna mer frihet och möjligheter i fråga om utbildning på fristående gymnasieskolor 
än på kommunala. ”Genom en ökad mångfald på skolans område, så väl gällande 
inriktningar på skolverksamheten som olika huvudmannaformer, skulle flera 
intresseinriktningar kunna tillgodoses”.9 Detta resulterade i ett riksdagsbeslut 1993. 

Det var främst under den borgerliga regeringen 1991-1994 som regelstyrningen 
för svensk skola och utbildning förändrades. Den borgerliga regeringen införde reformer, 

                                                 
1 Mer därom i Lund, S. Marknad och medborgare - elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 
integrations och differentieringsprocesser. (2006), främst s. 10-23, 123-156 samt 203-207. 
2 Skollag för kvalitet och likvärdighet. Regeringen, www.regeringen.se 061205. s. 23 citerar ur 
Folkskolestadgan (SFS 1921:604). Damgren, J. Föräldrars val av fristående skolor. (2002), s. 27. 
3 Damgren (2002), s. 27. 
4 Jarlén, L. Gymnasium 2000. Tradition och förnyelse. (2000), s. 8.  Damgren (2002), s. 43. Fristående 
gymnasieskolor (1999) s. 5. 
5 Fristående gymnasieskolor (1999) , s. 6. 
6 Jarlén (2000) s. 8. Fristående gymnasieskolor (1999), s. 6. 
7 Fristående gymnasieskolor (1999) , s. 6. Damgren (2002), s. 27. 
8 Fristående gymnasieskolor (1999),  s. 6 
9 Fristående gymnasieskolor (1999),  s. 6 
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bland annat riksdagsbeslutet som nämns ovan, som innebar större frihet i fråga om val av 
skola och fler möjligheter för fristående skolor. Detta gjordes i syftet att genom 
konkurrens och marknadsanpassning skapa bättre utbildningar.10 Även om det vänstra 
partiblocket generellt sett var emot privatisering kunde även de ställa sig bakom tanken 
om större valfrihet när det gäller skola, då de ansåg att det ger en möjlighet att ”fördjupa 
demokratin genom att medborgares beslut och den politiska styrningen kommer närmare 
varandra”.11  

Styrsystemet för utbildningspolitiken förändras genom en decentralisering, där 
ansvaret flyttas från staten till kommunerna. Det kommunala styret stärktes sedan 
ytterligare genom att statsbidragen togs bort. Detta innebär att kommunerna fick såväl 
rättigheter, och skyldigheter, gällande skola och utbildning.12  

En annan stor förändring är övergången från regelstyrning till 
mål/resultatstyrning. Skolan styrs nu inte längre utifrån regler, utan av de mål och resultat 
som ska uppnås.13  

Riksdagsbeslutet 1993 innebar en lag som säger att fristående gymnasieskolor har 
rätt till bidrag från den kommun inom vilken eleven är folkbokförd.14 Denna lagtext har 
omformulerats ett antal gånger, och enligt dess senaste upplaga från 1985 säger den: 

 
Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och 
färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper 
och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller 
specialutformade program, skall Statens skolläroverk förklara skolan 
berättigad till bidrag…15 

 
Utöver krav på att utbildningarna ska motsvara de nationella och specialutformade 
programmen tillkommer en mängd villkor som måste uppfyllas för att en skola ska 
berättigas bidrag. Bland annat ska utbildningen innehålla så kallade kärnämnen16, det ska 
finnas kurs- och timplaner för undervisningen, betyg ska sättas enligt bestämmelser i 
gymnasieordningen och vid behov ska skolorna erbjuda modersmålsundervisning.17 
Dessa förändringar har inneburit att antalet fristående gymnasieskolor har ökat markant 
under 1990-talet och bidragit till det breda utbildningsutbud som finns i Sverige idag. 
 Vad är det då som avgör om en elev hamnar på en fristående eller en kommunal 
gymnasieskola? När det gäller elever på grundskolans tidigare och senare år är det främst 
hos målsman som valet ligger. Men när eleven ska upp på gymnasienivå är det inte lika 
självklart. Istället är det oftast eleverna själva som gör valet, både vid val av program och 
                                                 
10 Lund (2006), s. 11. Damgren (2002), s. 34. Nilsson, I Fristående skolor, internationell forskning 1985-
2000. (2002), s. 19. 
11 Lund (2006), s. 11. 
12 Kjellman, A-C. ”Hurra för valfriheten” – Men vad ska vi väl,ja? (2001), s. 18. 
13 Kjellman (2001), s. 18. 
14 Fristående gymnasieskolor (1999), s. 6 
15 Skollag (1985:1100) Rättsnätet, Notisum AB. http://www.notisum.se/ 060929. 9 kap 8 §. 
16 Alla nationella gymnasieprogram i Sverige ska innehålla åtta kärnämnen, vilka tillsammans uppgår till 
750 av de 2500 poäng en treårig gymnasieexamen innebär. Dessa ämnen är engelska, estetisk verksamhet, 
idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) 
och religionskunskap. Mer därom på Gymnasieskolan, www.skolverket.se 061205 och Wallin, E. 
Gymnasieskola i stöpsleven – då nu alltid  (1997), s. 10. 
17 Fristående gymnasieskolor (1999), s. 14.  Gymnasieförordning (1992:394) Rättsnätet, Notisum AB. 
http://www.notisum.se/ 060929. 1 kap 2 §, 5 kap 9 § samt 7 kap. 
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av skolform.18 Tidigare undersökningar visar att en del av de faktorer som kan ha 
avgörande roll är de båda skolornas storlek, miljö, rykte, lärarkår, profil eller inriktning 
och värderingar.19 Detta gäller dock vid målsmans val till fristående skola för eleven. Det 
finns ingen egentlig forskning att tillgå när det handlar om elevers val av skolform. 
Ytterligare faktorer som testas i denna undersökning är förväntningar på utbildning hos 
eleven och målsman, tidigare elevers omdömen, att kompisar går på skolan, upplevelser 
av besök på skolan och påverkan av skolornas marknadsföring.  
 
1.1 Avgränsning 

Jag har valt att begränsa arbetet till elevers val av skolform inför gymnasiestudier. 
Detta innebär att målsmäns ekonomi, utbildning och nationella ursprung inte undersöks i 
denna uppsats. Inte heller undersöks elevernas tidigare studieresultat och betyg från 
grundskolan och dess eventuella påverkan på valet av skolform. I dessa fall hänvisar jag 
istället till Skolverkets Kartläggning av elever i fristående skolor (2000) där det 
framkommer att elever på fristående gymnasieskolor ofta har högre medelbetyg och 
målsmän med både högre inkomst och högre utbildning. Däremot fanns det ingen 
anmärkningsvärd skillnad gällande nationellt ursprung.20  

Ytterligare en uteslutning som har gjorts rörande målsman är den eventuella 
påverkan dennes åsikter, fördomar, krav och förväntningar kan ha haft på elevens val. 
Detta dels för att den tid som är avsatt för denna undersökning inte ger möjligheter att 
undersöka både elevernas val och målsmans inställning, och dels för att det är mycket 
svårt att mäta någons inställning till något. Då detta ändå kan vara en avgörande faktor i 
en elevs val har jag inte uteslutit alternativet från den enkät eleverna besvarat. I de fall 
målsmans inställning visat sig vara en avgörande faktor hänvisas till tidigare forskning 
kring målsmans val av skolform i grundskolan.  
 
1.2 Begreppsdiskussion 
Ett begrepp som behöver redas ut innan uppsatsen kan gå vidare är ”fristående skola”. 
Det finns flera olika benämningar på icke-kommunala skolor; privat skola, fristående 
skola och friskola. Ingrid Nilsson för en diskussion i ”Fristående skolor, internationell 
forskning 1985-2000”. Hennes slutsats är att det vanligast förekommande, och officiella, 
begreppet för icke-kommunala skolor är fristående skolor.21 Begreppet fastställdes i 
samband med publiceringen av den statliga utredningen Fristående skolor för skolpliktiga 
elever22, vars syfte var att fastställa en term för ”skolor som inte har det allmänna som 
huvudman”23 där termen ”inte skulle ge värdeladdade associationer”.24 Denna definition 
återfinns även hos Damgren som i sin undersökning Föräldrars val av fristående skola 
(2002) diskuterar de olika benämningarna som använts för det som idag kallas fristående 
skola. Han tillägger att begreppet fristående skola inte innefattar de skolor som 

                                                 
18 Lund (2006), s. 123-156. 
19 Damgren (2002), s. 158-162. 
20 Kartläggning av elever i fristående skolor. (2000), s. 2. 
21 Nilsson (2002), s. 26-27. 
22 Fristående skolor för skolpliktiga elever. Delbetänkande av kommittén angående skolor med enskild 
huvudman (SOU 1981:34). 
23 Nilsson (2002), s. 26. 
24 Nilsson (2002), s. 26. För vidare läsning, se s. 26-27. 
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uppfattades som privata före 1982, och som nu istället kallas riksinternatskolor eller 
internationella skolor.25 
 Det finns emellertid olika sorters fristående skolor. Vissa har en konfessionell 
inriktning eller riktar in sig på en speciell pedagogik, andra på spetskompetens, 
ytterligare andra skiljer sig inte nämnvärt från de kommunala skolorna utan har en allmän 
inriktning.26 Den typen av fristående skola som är aktuell i föreliggande uppsats är en 
som inriktat sig på spetskompetens, och det är alltså den typen av fristående skola som 
avses när begreppet används i detta arbete. 

Två andra aktuella begrepp som är bra att diskutera inledningsvis är traditionell 
och liberal. Dessa ord används för att beskriva värderingsgrunder hos den kommunala 
och den fristående gymnasieskolans sökanden. Begreppen kan i vissa fall uppfattas som 
värderande, där traditionell får en negativ klang av bakåtsträvande och ovilja till 
utveckling medan liberal istället blir positivt med associationer som framåtanda, 
nytänkande, öppenhet och dylikt. Det är emellertid inte så dessa begrepp ska tolkas i detta 
arbete. Traditionella skolvärderingar har sin styrka i det välbekanta och välbeprövade. 
Skolan har genom sin långa erfarenhet utvecklats fram till vad den är idag. Liberala 
skolvärderingar har istället sin styrka i att den är ung och ny, och eftersom den inte har så 
lång tradition har den kanske lättare att prova något helt nytt. Även om de är ett 
motsatspar ska de inte ses som sådana, utan snarare som två likvärdiga variationer. 

Målsman och förälder är två olika begrepp som används i föreliggande uppsats 
som båda syftar till den omyndige elevens förmyndare. Målsman används i allmänna 
sammanhang, medan begreppet förälder används vid mer personliga sammanhang, 
exempelvis i samband med elevenkät och elevintervjuer. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att identifiera de faktorer som avgör elevers val mellan 
fristående och kommunal gymnasieskola och vilka dessa i så fall är. 
 
1.4 Hypotes 
I Damgrens arbete Föräldrars val av fristående skolor (2002) och Kjellmans Hurra för 
valfriheten! Men vad ska vi välja?(2001) framkommer jämförbara skillnader mellan de 
som väljer kommunal skola, och de som väljer fristående skola.27 Dessa skillnader 
grundar sig främst på att målsmän till elever på den kommunala skolan låter traditionella 
värderingar avgöra deras val, medan elever och deras målsmän på friskolan istället ser till 
mer liberala värderingar.  

I Svenskt Näringslivs undersökning En jämförande attitydmätning mellan frisklor 
och kommunala skolor (2006) framkommer det att målsmän till elever på fristående 
skolor, och eleverna själva, generellt sett är mer positiva till skolan och dess lärarkår än 
målsmän och elever på kommunala skolor. Enligt undersökningen kan det bero på en 
vilja att försvara det medvetna val som gjorts angående skolform, men det antyder också 
på en större medvetenhet hos elever som valt att gå på en fristående skola. 28 

                                                 
25 Damgren (2002), s. 19. 
26 Damgren (2002), s. 21-22. 
27 Damgren (2002), främst s. 158-167 samt 191-193. Kjellman (2001), främst s. 216-235. 
28 En jämförande attitydmätning mellan friskolor och kommunala skolor. (2006), s. 6-7. 
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Då det inte finns någon tidigare forskning som riktar in sig på elevers eget val av 
skolform till gymnasieutbildningen, är det tanken om traditionella gentemot liberala 
värderingar samt en eventuell större medvetenhet gällande valet, som är 
utgångspunkterna i föreliggande undersökning.  

 
1.5 Frågeställning 
Huvudfrågan är följande:  

Vad avgör elevers val mellan kommunalt och fristående gymnasium?  
För att besvara denna fråga kommer ett antal underfrågor användas.  

• Vilken information om de båda skolorna hade eleven innan valet och hur 
tillhandahölls den?  

• Hade eleven någon kontakt med skolorna innan valet, exempelvis 
informationskvällar, öppet husbesök eller liknande? 

• Upplever eleven att åsikter och tidigare erfarenheter hos syskon, målsmän 
och/eller vänner kan ha spelat in? 

 
1.6 Metod 
Föreliggande uppsats bygger på en kvalitativ undersökning vilket innebär att validiteten 
inte baseras på hur korrekt de instrument som använts i mätningen varit, utan på hela 
processen i sig, huruvida tolkningar av resultat är trovärdiga och om resultatet i sig tillför 
ny kunskap.29 Vidare är undersökningens syfte inte att få fram så kallade 
”befolkningsparametrar”. Syftet är att undersöka granska de faktorer som ligger till grund 
för elevers val av skolform i gymnasievalet. Med andra ord, undersökningen söker ”förstå 
människors sätt att resonera […] urskilja varierande handlingsmönster”.30 

Undersökningen har gjorts i två delar, en enkät som följts av gruppintervjuer. 
Enkäten är utformad för en kvalitativ undersökning då den mäter kvalitativa variabler och 
vid ett antal frågor erbjuder möjligheten att ange fler än ett svarsalternativ. Dess resultat 
har mätts enligt en nominalskala.31 Enkäten användes för att få en överskådlig bild av vad 
som kan tänkas ligga bakom elevers val av skolform i gymnasievalet. För att få mer 
detaljrika och ingående svar och förklaringar användes två gruppintervjuer. En 
gruppintervju kan medföra nackdelar som de etiska problemen32, att mer dominanta 
intervjupersoner tystar de mer blygsamma och att intervjupersonerna, medvetet eller 
omedvetet, enas kring en åsikt som uppfattas som den bästa att yttra.33 För föreliggande 
uppsats har intervjupersonerna informerats i förväg om intervjuns upplägg och ämne, och 
de som valt att medverka var medvetna om att andra än intervjuaren skulle få höra deras 
svar och åsikter. Risken med en dominant intervjuperson som tystar de mer blyga har 
undvikts genom att intervjuaren sett till att samtliga fått komma till tals för varje ställd 
fråga. För att undvika att intervjupersonerna samlas kring en ”korrekt” åsikt skulle 
kontrollfrågor ha använts. En fördel med en gruppintervju är att intervjupersonerna kan få 
uppslag och idéer av varandra som de inte skulle ha tänkt på eller insett under en 

                                                 
29 Davidsson, B. och  Patel, R. Forskningsmetodikens grunder (2003), s. 103. 
30 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. (2001), s. 15-16. 
31 Ejlertsson, G. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik. (1996, s. 96, 129. 
32 Exempelvis att känsliga frågor bör undvikas då intervjupersonerna hör varandras svar, vilket kan sätta 
tystnadsplikten på spel. Mer därom i Trost (2001), s. 92-98.  
33 Trost (2001), s. 27, 44. 
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individuell intervju.34 För denna undersökning kan ett sådant scenario vara bra att få, då 
intervjudeltagarna uppmanas tänka tillbaka till en situation i deras förflutna, ibland så 
långt som tre år tillbaka i tiden. Det kan då vara svårt att minnas detaljer, vilka eventuellt 
kan påminnas om under en gruppintervju.    

 De båda undersökningarnas resultat har sammanställts och analyserats i sökandet 
på samband av olika slag. Resultaten från de båda skolformerna har ställts mot varandra 
och jämförts: Finns det några skillnader gällande skolans miljö, elevens 
förväntningar/fördomar, marknadsföring och så vidare som kan ha spelat in i 
ungdomarnas val av skolform? 
 Enkäten består av tre delar: ”Allmän information”, ”Inför valet” och ”Avgörande 
faktorer”. De två senare delarna består sammanlagt av fyra huvudfrågor där tre har 
underfrågor. I andra delen svarar eleven på vilken information som erbjöds, hur eleven 
upplevde informationen och om eleven hade någon kontakt med skolan innan valet. 
Syftet med denna del av enkäten är att få reda på om eleven gjort ett medvetet val, och 
vad detta då kan vara grundat på. I den tredje delen svarar eleven mer konkret på vilken 
eller vilka faktorer som var avgörande i valet av skolform, samt om eleven bytt skolform 
under sin gymnasietid och varför. Syftet med denna del är att få fram elevens egen 
uppfattning av vad som var avgörande. 
 Intervjuerna bygger på enkäten men ger intervjupersonerna mer utrymme för att 
utveckla sina svar och tankar kring frågorna. Intervjuerna gjordes form av två 
gruppintervjuer, en på vardera skolformen vilka spelades in med hjälp av en mp3-spelare. 
Till de båda gruppintervjuerna användes samma intervjuguide (se bilaga 4). De färdiga 
intervjuerna skiljer sig åt något då olika följdfrågor använts.  
 
1.7 Material 
Efter att ha sökt litteratur, artiklar och annan information fann jag att det inte finns 
mycket skrivet om elevers val av skolform inför gymnasiestudierna. Det finns en hel del 
forskning och rapporter om fristående skolor som skolform, om målsmäns val mellan 
fristående och kommunal skola, samt om elevers val av gymnasieutbildning, men alltså 
inget om elevers val mellan kommunal och fristående gymnasieskola. Det närmsta jag 
kommer är en skrift från Skolverket från år 2000 som behandlar vilken typ av elever det 
är som väljer fristående gymnasieskolor; Kartläggning av elever i fristående skolor. 
Vidare har Svenskt Näringsliv ombesörjt En jämförande attitydmätning mellan friskolor 
och kommunala skolor, där attityder hos målsmän till elever på grundskolan, samt elever 
och lärare på gymnasieskolan kartläggs och jämförs. Denna publicerades i augusti 2006. 
Ingen av dessa två undersökningar säger något om varför eleverna valt endera 
skolformen, men med viss försiktighet kan en del slutsatser dras utifrån det redovisade 
resultatet. Det hade varit bra att ha en större, nationellt applicerbar, undersökning om 
ämnet att dra paralleller med, men det får helt enkelt klaras utan.  

För bakgrund och tidigare forskning har bland annat Skolverket använts som 
källa. Ingrid Nilsson är professor i pedagogik vid Umeå Universitet och har sammanställt 
en skrift om internationell forskning kring fristående skolor mellan 1985-2000 som 
publicerats i Skolverkets serie Forskning i fokus. Vidare har Skolverkets rapport 
Fristående gymnasieskolor (1999) använts. Utöver Skolverket har följande litteratur 

                                                 
34 Trost (2001), s. 26-27. 
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använts: Jan Damgrens undersökning Föräldrars val av fristående skolor, 2002; Stefan 
Lunds avhandling Marknad och medborgare, elevers valhandlingar i 
gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser, 2006 samt Ann-
Christin Kjellmans avhandling ”Hurra för valfriheten” – men vad ska vi välja?, 2001. 

För den mer praktiska delen av undersökningen har jag använt mig av min VFU-
skola som är en fristående skola inriktad på media och data. Denna jämfördes med ett 
kommunalt gymnasium på samma ort. De två skolorna samarbetar med 
medieprogrammet, där den kommunala skolan äger programmet, medan den fristående 
skolan erbjuder karaktärsämnesundervisningen. Åt andra hållet tillgodoser den 
kommunala skolan den fristående med idrottshall och –lärare. Den fristående skolan har 
cirka 200 elever, vilket är nära det uppsatta målet på max 300 elever. Den kommunala 
skolan har cirka 2000 elever och är alltså betydligt större än den fristående.35  
 
2. Enkätundersökningen 
Enkäten36 har delats ut till elever i alla tre skolåren på teknik- samt estet- eller 
naturestetprogrammet på den kommunala och den fristående gymnasieskolan. Den 
kommunala skolan har flera klasser i varje skolår inom teknikprogrammet medan den 
fristående skolan inte alls har någon klass i skolår tre på teknikprogrammet. Sammanlagt 
rör det sig om fem klasser på den fristående skolan och tolv på den kommunala.  

Det blev ett ganska stort bortfall. Dels var många elever frånvarande då enkäten 
delades ut på den fristående skolan, vilket innebär att många av klasserna inte var 
fullständiga, och dels har bara en klass svarat från estet- eller naturestetprogrammet på 
den kommunala skolan. Då den kommunala skolans återlämnade enkäter långt överstiger 
den fristående skolans enkäter i antal finns risk för att sammanställningens resultat kan bli 
skevt och svårt att jämföra korrekt. För att undvika att det sker har en slumpmässig 
urvalsprocess använts för den kommunala skolans enkäter från teknikprogrammet. De 
enkäter vars resultat redovisas i föreliggande uppsats kommer från skolår 1-3 inom 
estet/naturestetprogrammet och skolår 1-2 inom teknikprogrammet på den fristående 
skolan, samt skolår 2 från estet-/naturestetprogrammet och en av klasserna i vardera 
skolår 1-3 från teknikprogrammet på den kommunala skolan. Sammanlagt rör det sig om 
52 respektive 88 enkäter, totalt 140 styck.  
 Här nedan presenteras och jämförs resultaten av enkäten från de båda skolorna. 
Resultaten redovisas från vardera skolformen, för ett sammanställande resultat över båda 
skolformer, se bilaga 2. 
 
2.1 Allmän information 
I detta avsnitt ges bakgrundsinformation om enkätdeltagarna. Kön, ålder, 
programtillhörighet och årskurs redovisas. 

Av 140 deltagare har sex stycken, motsvarande 4%, inte angett kön, bland övriga 
gäller fördelningen 65% killar och 31% tjejer.37 Den övervägande delen killar beror på att 
det på båda skolorna är flest killar på teknikprogrammet, den fristående skolan har endast 
                                                 
35 ”Enkät till skolledare/rektor”, se bilaga 3. 
36 Se bilaga 1 ”Enkät”. 
37 Valet att använda begreppen ”kille” och ”tjej” trots sin vardagliga klang är medvetet. Anledningen är att 
jag personligen anser det konstigt att kalla elever på gymnasienivå för såväl ”pojkar” och ”flickor” som 
”män” och ”kvinnor”. 
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killar på teknikprogrammet medan den kommunala har ett fåtal tjejer. På estet-
/naturestetprogrammet ser könsfördelningen mer jämn ut, med tendenser till en majoritet 
av tjejer. Tabell 1 nedan visar fördelningen av killar och tjejer på respektive skola samt 
totalt bland enkätdeltagarna. Både antal och procent38 anges och kommer så att göra här 
efter. 
 
Tabell 1. Kön 

  SKOLFORM Total 
  Kommunal Fristående   
KÖN Kille 55         65%   35       70% 90       67% 
  Tjej 29         35% 15       30% 44       33% 
Total 84       100% 50     100% 134     100% 

 
Åldern på deltagarna sträcker sig från 15-19 år med en medelålder på 16,7 år. Det är en 
marginell skillnad i medelålder skolorna emellan med 16,5 år för den fristående och 16,7 
år för den kommunala.  Tabell 2 visar åldersfördelningen. 
 
Tabell 2. Ålder 

  SKOLFORM Total 
  Kommunal Fristående   
ÅLDER 15,00 3        3,5% 2       4,0% 5       3,5% 
  16,00 31      35,0%   29     55,5% 60     43,5% 
  17,00 39      44,0% 15     29,0% 54     38,0% 
  18,00 14      16,0% 4       7,5% 18     13,0% 
  19,00 1        1,5% 2       4,0% 3       2,o% 
Total 88    100,0% 52   100,0% 140   100,0% 

 
Fördelningen över programmen på de båda skolorna är ojämn och är ett resultat av det 
stora bortfallet. Samma gäller för fördelningen över årskurserna på de båda skolorna. Se 
Tabell 3 och 4 nedan. 
 
Tabell 3. Program  

  SKOLFORM Total 

  Kommunal Fristående   
PROGRAM Es/NvEs 29      33% 25      48% 55       39% 
  Te 59      67% 27      52% 85       61%  
Total 88    100% 52    100% 140     100% 

 
Tabell 4. Årskurs 

  SKOLFORM Total 

  Kommunal Fristående   
ÅRSKURS 1,00 24      27% 29      56% 53       38% 
  2,00 45      50% 17      33% 62       44% 
  3,00 19      23% 6      11% 25       18% 
Total 88    100% 52    100% 140     100% 

 

                                                 
38 Procenten är avrundad till närmsta halv procentenhet. 
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Enkäten innehar även en fråga om deltagarens grundskolas skolform. Syftet med frågan 
var undersöka ett eventuellt samband mellan fristående grundskola och fristående 
gymnasium och vice versa för den kommunala skolan. Det framgår dock av enkäten att 
endast 1,4%, två deltagare, angett att de gått på en fristående grundskola. Visserligen kom 
dessa svar från elever på den fristående skolan, men det är en allt för liten procent för att 
några samband ska kunna fastställas. 
 
2.2 Inför valet 
Här redovisas enkätdeltagarnas förkunskaper och kontakt med de båda skolorna inför 
valet till gymnasiestudier i skolår 9. På fråga ett och dess följdfrågor har deltagarna angett 
hur och var de fått information om de olika skolorna, om informationen var 
tillfredställande samt hur omfattande informationen var. Fråga två med följdfrågor 
undersöker om deltagarna besökt någon av eller båda skolorna inför valet, hur de 
upplevde besöket eller varför de inte gjorde något besök. Först presenteras resultaten från 
den fristående skolan följt av resultatet från den kommunala. 
  
2.2.1  Fråga 1. 
”Hur fick du reda på var din utbildning fanns?  Fler svarsalternativ får ges.” 
De vanligaste svaren hos den fristående skolans elever är följande: ”informationsblad 
som kom med posten” med 19%, ”kompisar” med 17 % och ”SYV”39 med 16%. För den 
kommunala skolan gäller ”SYV” med 26%, “öppet hus” med 17% och ”kompisar” med 
12%. Dessa är alltså de källor som informerat flest elever om den utbildning de nu går på. 
Även om två av svarsalternativen finns angivna bland de tre vanligaste källorna för både 
den fristående och den kommunala skolan finns en del markanta skillnader. Det absolut 
vanligaste svaret hos den fristående skolans elever, ”informationsblad som kom med 
posten” med 19%, hamnar på sjätte plats med 7% hos den kommunala skolans elever. 
Det svarsalternativ som har en klar majoritet hos den kommunala skolans elever, ”SYV” 
med hela 26% ligger på tredje plats med endast 16% hos den fristående skolans elever.  

Svarsalternativet ”kompisar” ligger på andra plats hos den fristående skolans 
elever men på tredje plats hos den kommunala skolans elever. För svarsalternativen 
”föräldrar” och ”syskon” är ordningen omvänd. Den kommunala skolan har procentuellt 
sett större svarsfrekvens på dessa svarsalternativ med 6% respektive 6,5% än den 
fristående med knappa 2,5% vardera.  

Det svarsalternativ som är näst vanligast hos den kommunala skolans elever, 
”öppet hus” med 17%, är det fjärde vanligaste svarsalternativet hos den fristående skolans 
elever med drygt 10,5%. Detta skulle kunna tyda på att den kommunala skolans elever är 
mer benägna att besöka skolor inför valet av gymnasium än vad den fristående skolans 
elever är. Ser man till vilka svarsalternativ som kommer efter ”öppet hus”, de femte och 
sjätte vanligaste, hos den fristående skolans elever så är det ”informationsträffar” med 9% 
och ”prova på-dagar” med 7%. För den kommunala skolan gäller att 
”informationsträffar” även där ligger på femte plats, men med 7,5% och ”prova på-dagar” 
ligger på nionde plats med 3,5%. Sammanlagt ger det en besöksprocent på 28% för den 
kommunala skolans elever och 27% för den fristående skolans elever, vilket är en 
marginell skillnad. Frågan gällde dock hur eleverna fick information om skolorna inför 

                                                 
39 SYV står för Studie- och yrkesvägledare. 
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valet, och då frågan tillåter fler än ett svarsalternativ hänvisas till fråga 2 nedan för exakta 
siffror vad gäller besöksfrekvensen hos de respektive skolornas elever. 

Bland den kommunala skolans elever har 8% angett ”jag sökte själv efter 
information” vilket placerar svarsalternativet på en fjärde plats bland de vanligaste. Hos 
den fristående skolans elever hamnar samma svarsalternativ på en åttonde plats med 
4,5%.   

Vidare är skillnaden svarsalternativen emellan större hos den kommunala skolans 
elever än hos den fristående skolans. Detta syns till exempel på det stora hoppet från 26% 
för det mest frekventa svarsalternativet, till 17% för det näst mest frekventa jämfört med 
den fristående skolans elevers svarsfrekvens som ligger på 19% för det vanligaste svaret 
och 17% för nästföljande. Samma trend synliggörs vid en jämförelse mellan det mest 
vanligaste och det minst vanligaste svarsalternativen hos de båda skolformernas elever. 
För den kommunala skolan gäller som tidigare nämnts ”SYV” med 26% mot ”reklam i 
tidningar” med 0.5% medan det för den fristående skolan gäller ”informationsblad som 
kom med posten” med 19% mot ”reklam i tidningar” med knappa 1%. Här bör tilläggas 
att den fristående skolans elever angivit två fler svarsalternativ än den kommunala 
skolans elever. Dessa svarsalternativ är ”reklam på TV” och ”annat” båda med 1,5% 
vardera. Gällande det senare svarsalternativet, ”annat” har det kommenterats med ”jag 
hade redan bestämt mig vilken skola jag ville gå på” och ”jag var bara intresserad av en 
skola”.  

De minst förekommande svarsalternativen hos både den kommunala och den 
fristående skolans elever är, som nämnts ovan, ”reklam i tidningar” med 0,5% respektive 
1% samt ”reklamaffischer på allmänna anslagstavlor” med knappa 1% hos båda 
skolformerna. Andra svarsalternativ med låg svarsfrekvens är ”reklambanners på 
internet” med dryga 1% hos den kommunala skolans elever och 1,5% för den fristående 
skolans elever, ”reklamaffischer på min högstadieskola” med 2% respektive 1,5% och 
”representanter som besökte min högstadieskola” med knappa 3% respektive 1,5%.  
Nedan och på nästa sida redovisas resultaten i tabellform, Tabell 5 och 6. 
 
Tabell 5. Fråga 1, Fristående skola 

Fråga 1  N  Percent 
INFORMATIONSBLAD SOM KOM MED POSTEN 25 19,10%
KOMPISAR 22 16,80%
SYV 21 16,00%
ÖPPET HUS 14 10,70%
INFORMATIONSTRÄFFAR 12 9,20%
PROVA PÅ-DAGAR 9 6,90%
REKLAMAFFISCHER PÅ MIN HÖGSTADIESKOLA 6 4,60%
JAG SÖKTE SJÄLV EFTER INFORMATION 6 4,60%
SYSKON 3 2,30%
FÖRÄLDRAR 3 2,30%
REPRESENTANTER SOM BESÖKTE MIN HÖGSTADIESKOLA 2 1,50%
REKLAMBANNERS PÅ INTERNETSIDOR 2 1,50%
REKLAM PÅ TV 2 1,50%
ANNAT 2 1,50%
REKLAMAFFISCHER PÅ ALLMÄNNA ANSLAGSTAVLOR 1 0,80%
REKLAM I TIDNINGAR 1 0,80%
TOTAL 131 100,00%
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Tabell 6. Fråga 1, Kommunal skola 

Fråga 1  N  Percent 
SYV 64 25,90%
ÖPPET HUS 41 16,60%
KOMPISAR 29 11,70%
JAG SÖKTE SJÄLV EFTER INFORMATION 20 8,10%
INFORMATIONSTRÄFFAR 18 7,30%
INFORMATIONSBLAD SOM KOM MED POSTEN 17 6,90%
SYSKON 16 6,50%
FÖRÄLDRAR 15 6,10%
PROVA PÅ-DAGAR 9 3,60%
REPRESENTANTER SOM BESÖKTE MIN HÖGSTADIESKOLA 7 2,80%
REKLAMAFFISCHER PÅ MIN HÖGSTADIESKOLA 5 2,00%
REKLAMBANNERS PÅ INTERNETSIDOR 3 1,20%
REKLAMAFFISCHER PÅ ALLMÄNNA ANSLAGSTAVLOR 2 0,80%
REKLAM I TIDNINGAR 1 0,40%
TOTAL 247 100,00%

 
2.2.1.1 Fråga 1a 
”Fick du veta att det fanns fler skolor som erbjöd samma utbildning?” 
Det vanligaste svaret hos eleverna på den fristående skolan är ”ja, men bara kommunala” 
med knappa 31% följt av ”nej, jag hittade bara information om en enda gymnasieskola” 
med knappa 29%. Det senare svarsalternativet är det överlägset vanligast förekomna 
svarsalternativet hos den kommunala skolans elever, där med knappa 57%. Näst vanligast 
förekommande svarsalternativet på hos den kommunala skolans elever är ”ja, jag hittade 
information om både fristående och kommunala skolor” med 20,5%.  Detta 
svarsalternativ är det minst förekommande hos den fristående skolans elever med 15,5%. 
Båda skolornas elever har angett svarsalternativet ”ja, men bara fristående skolor” som 
tredje vanligast förekommande med 23% för den fristående skolan och 9% för den 
kommunala. För båda skolorna gäller att en deltagare valt att inte svara. Se Tabell 8 och 9 
nedan. 
 
Tabell 8. Fråga 1a, Fristående skola 

Fråga 1a  N  Percent
Ja, men bara kommunala 16 30,8
Nej, jag hittade bara information om en enda gymnasieskola 15 28,8
Ja, men bara fristående skolor 12 23,1
Ja, jag hittade information om både fristående och kommunala skolor 8 15,4
Total 51 98,1
Missing system 1 1,9
TOTAL 52 100

 
Tabell 9. Fråga 1a, Kommunal skola 

Fråga 1a  N  Percent 
Nej, jag hittade bara information om en enda gymnasieskola 50 56,8
Ja, jag hittade information om både fristående och kommunala skolor 18 20,5
Ja, men bara fristående skolor 11 12,5
Ja, men bara kommunala 8 9,1
Total 87 98,9
Missing system 1 1,1
TOTAL 88 100
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2.2.1.2 Fråga 1b 
”Är du nöjd med informationen du fick?” 
Det vanligast förekommande svarsalternativet är att man är nöjd, ”ja, tillräckligt mycket 
och bra information” med 77% hos den fristående skolans elever och 55,5% hos den 
kommunala skolans elever. Det näst vanligast förekommande svarsalternativet är ”nej, 
jag tycker det var för lite information” med 17% respektive 20,5%. På tredje plats i 
ordningen kommer svarsalternativet ”ja, men det var lite väl mycket information” med 
knappa 2%, ”nej jag tycker informationen var svår att förstå” samt ”annat” med knappa 
2% vardera för den fristående skolan. För den kommunala skolan gäller här endast 
alternativet ”annat” med 9%. ”Annat” har på den fristående skolan kommenterats med 
”bra men lite svår”, medan de flesta av kommentarerna från den kommunala skolan 
handlar om att informationen inte stämde överrens med verkligheten. De svarsalternativ 
som stämde minst överrens med hur enkätdeltagarna på den kommunala skolan upplevde 
den information de fick inför valet av gymnasieskola i skolår 9 är ”ja, men det var lite väl 
mycket information” med 8% samt ”nej, jag tycker informationen var svår att förstå” med 
5,5%. Se tabell 11 och 12 nedan. 
 
Tabell 11. Fråga 1b, Fristående skola 

Fråga 1b  N  Percent 
Ja, tillräckligt mycket och bra information 40 76,9
Nej, jag tycker det var för lite information 9 17,3
Ja, men det var lite väl mycket information 1 1,9
Nej, jag tycker informationen var svår att förstå 1 1,9
Annat 1 1,9
TOTAL 52 100

 
Tabell 12. Fråga 1b, Kommunal skola 

Fråga 1b  N  Percent 
Ja, tillräckligt mycket och bra information 49 55,7
Nej, jag tycker det var för lite information 18 20,5
Annat 8 9,1
Ja, men det var lite väl mycket information 7 8
Nej, jag tycker informationen var svår att förstå 5 5,7
Total 87 98,9
Missing System 1 1,1
TOTAL 88 100

 
2.2.2 Fråga 2. 
”Besökte du skolan inför valet? Fler svarsalternativ får anges.” 
Då samtliga som angett svarsalternativet ”annat” har kommenterat att de antingen besökt 
skolan tillsammans med sin högstadieskola eller under prova på-dagar kan även de räknas 
in i den besökande skaran vilken då uppnår till 69,5% för den fristående skolans elever 
och 91% för den kommunala skolans elever.40 Vanligaste besöksformen för den 
fristående skolans elever är ”informationsträff” med 34% medan ”öppet hus” får 29%. 
För den kommunala skolan är ordningsföljden tvärt om, ”öppet hus” är det överlägset 
                                                 
40 Vill man ha fram respektive besöksprocent för de båda skolformerna går det inte att addera de fyra 
positiva svarsalternativen Resultatet skulle bli felvisande då fler än ett svarsalternativ fick anges. Däremot 
går att ta antalet (N) som svarade nej och räkna ut procenten genom att se till det totala antalet 
enkätdeltagarna för respektive skolform. För den fristående skolans elever blir det 16 av 52 vilket ger 
30,5% icke-besökare, för den kommunala skolans elever blir det 8 av 88 vilket ger 9% icke-besökare. 100-
30,5= 69,5% besökande respektive 100-9= 91% besökande. 
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vanligaste svarsalternativet med 67,5% följt av ”informationsträff” med 22%. Se Tabell 
14 och 15 nedan. 
 
 
Tabell 14. Fråga 2, Fristående skola 

Fråga 2  N  Percent 
INFORMATIONSTRÄFF 21 33,90%
ÖPPET HUS 18 29,00%
NEJ 16 25,80%
ANNAT 7 11,30%
TOTAL 62 100,00%

 
Tabell 15. Fråga 2, Kommunal skola 

Fråga 2  N  Percent 
ÖPPET HUS 71 67,60%
INFORMATIONSTRÄFF 23 21,90%
NEJ 8 7,60%
ANNAT 3 2,90%
TOTAL 105 100,00%

 
2.2.2.1 Fråga 2a 
”Vilken/vilka skolor besökte du?” 
Det vanligaste svarsalternativet hos den fristående skolans elever är att de besökt ”både 
kommunala och fristående skolor”, 42,5% följt av ”en eller flera fristående skolor” med 
23%. Den kommunala skolans elever har angett att de flesta besökt ”en eller flera 
kommunala skolor”, 72,5% följt av ”både kommunala och fristående skolor” med 17%.  
Resultatet visar att det hos den fristående skolans elever finns de som besökt enbart den 
kommunala skolan och ändå valt att söka till den fristående skolan, 7,5%. Motsvarande 
för den kommunala skolans elever existerar inte, enligt resultatet. Se Tabell 17 och 18 
nedan. 
 
Tabell 17. Fråga 2a, Fristående skola 

Fråga 2a  N  Percent 
Både kommunala och fristående skolor 22 42,3
En eller flera fristående skolor 12 23,1
En eller flera kommunala skolor 4 7,7
Total 38 73,1
Missing system 14 26,9
TOTAL 52 100

 
Tabell 18. Fråga 2a, Kommunal skola 

Fråga 2a  N  Percent
En eller flera kommunala skolor 64 72,7
Både kommunala och fristående skolor 15 17
Total 79 89,8
Missing system 9 10,2
TOTAL 88 100

 
2.2.2.2 Fråga 2b 
”Varför besökte du inte någon skola? Fler svarsalternativ får ges.” 
Resultatet visar att svaren är spridda.  För den fristående skolans elever är de två 
vanligaste svarsalternativen ”jag orkade inte” och ”jag hade inte tid” med 7,5% vardera.  
Näst vanligast förekommande svarsalternativ är ”jag kände redan till den skola jag var 
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intresserad av och var inte nyfiken på någon annan” och ”annat” med knappa 6% vardera. 
Svarsalternativet ”annat” har kommenterats med att de antingen inte vet varför de missat 
besökstillfällena, eller att de varit bortresta. 
Den kommunala skolan har samma antal svarande på samtliga svarsalternativ utom ett, 
”jag var inte intresserad av att göra något besök”, som inte använts alls. Svarsalternativet 
”annat” har den kommunala skolans elever kommenterat med att de antingen var 
bortresta eller helt enkelt inte så intresserade när de gick på högstadiet. Se Tabell 20 och 
21 nedan.  
 
Tabell 20. Fråga 2b, Fristående skola 

Fråga 2b  N  Percent 
Jag orkade inte 4 7,7
Jag hade inte tid 4 7,7
Jag kände redan till den skola jag var intresserad av och jag var inte nyfiken på någon annan 3 5,8
Annat 3 5,8
Jag var inte intresserad av att göra ett besök 1 1,9
Total 15 28,8
Missing system 37 71,2
TOTAL 52 100

 
Tabell 21. Fråga 2b, Kommunal skola 

Fråga 2b  N  Percent 
Jag orkade inte 2 2,3
Jag hade inte tid 2 2,3
Jag kände redan till den skola jag var intresserad av och jag var inte nyfiken på någon annan 2 2,3
Annat 2 2,3
Total 8 9,1
Missing system 80 90,9
TOTAL 88 100

 
2.3 Avgörande faktorer 
Här redovisas de avgörande faktorerna i valet mellan fristående och kommunal skola i 
samband med gymnasievalet för enkätdeltagarna. På fråga tre svarar enkätdeltagarna på 
vilka faktorer de anser vara avgörande med möjlighet att rangordna svarsalternativen. På 
fråga fyra med följdfråga anger enkätdeltagarna om de bytt skolform under sin 
gymnasietid och i så fall varför. 
 
2.3.1 Fråga 3 
”Vad var det som gjorde att du valde den skolform du nu går? Det kan vara fler 
svarsalternativ som stämmer in, rangordna dem då med 1 som viktigast, 2 som näst 
viktigast, därefter 3 osv.” 
De tre vanligast förekommande svarsalternativen hos den fristående skolans elever är 
”utbildningen verkade roligare än på den andra skolan” med 20,5% samt ”jag ville gå på 
en mindre skola” och ”utbildningen verkade bättre än på den andra skolan” med 16% 
vardera. För den kommunala skolans elever gäller ”jag har vänner på den skola jag nu går 
på” med 15% följt av ”jag föredrar den kommunala skolan” med 14,5% och ”jag ville gå 
på en större skola” med 12,5%. Svarsalternativet ”jag har vänner på den skola jag nu går 
på” fick en svarsfrekvens på knappa 5% på den fristående skolan. 
 Enligt rangordningen är de viktigaste svarsalternativen på den fristående skolan 
”jag ville gå på en mindre skola” och ”utbildningen verkade bättre än på den andra 
skolan” med flest ettor. Det senare fick även flest tvåor tillsammans med svarsalternativet 
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”utbildningen verkade roligare”. Hos den kommunala skolans elever visar rangordningen 
att den viktigaste faktorn i valet av skolform är ”jag föredrar den kommunala skolan” tätt 
följt av ”positiva upplevelser vid besöket”. Det senare alternativet ligger i mitten av 
ordningsföljden i resultatstabellen med 8,5% vilket tyder på att faktorn är mycket viktig 
för dem som valt att ange den. Näst viktigast, med flest tvåor i rangordningen, är ”jag 
ville gå på en större skola”.  
 Det ovan nämnda svarsalternativet ”positiva upplevelser av besöket” ligger i 
mitten av resultatskalan även för den fristående skolans elever, där med knappa 10%. 
Rangordningen visar att det är en mycket viktig faktor för de av den kommunala skolans 
elever som angett detta svarsalternativ, men hos den fristående skolans elever finns det 
inte med alls bland rangordningens topp. 

 De faktorer som enligt resultatet spelar minst roll för den fristående skolans 
elever är ”jag har syskon på den skola jag nu går på” med 1,5% och ”jag kollade bara upp 
ett alternativ och valde därför detta” med 0.5%. För den kommunala skolan gäller ”jag 
blev positivt påverkad av skolans marknadsföring” med 4,5% och ”påverkan av mina 
föräldrar som föredrar den kommunala skolan” med knappa 4%. Det senare 
svarsalternativet finns inte angett alls för motsvarande hos den fristående skolans elever. I 
fråga 1 anger 2,5% av den fristående skolans elever att målsman informerat dem om 
skolan inför valet, motsvarande siffra för den kommunala skolans elever är 6%. Vänner 
på skolan är mycket viktigt för den kommunala skolans elever, men för den fristående 
skolans elever spelar det en avsevärt mindre roll. Vidare är det färre av den fristående 
skolans elever som enbart undersökt ett alternativ inför gymnasievalet än bland den 
kommunala skolans elever. Svarsalternativet ”lärarna verkade bättre på den skolan jag nu 
går på” har angetts som en avgörande faktor av 10,5% av den fristående skolans elever 
och knappa 5% av den kommunala skolans elever.  
Gällande skolans marknadsföring verkar den inte påverka den kommunala skolans elever 
nämnvärt, medan den hos den fristående skolans elever hamnar på en fjärde plats i 
ordningen med 10,5%. Se Tabell 23 nedan och 24 på nästa sida. 
 
Tabell 23. Fråga 3, Fristående skola 

Fråga 3  N  Percent 
UTBILDNINGEN VERKADE ROLIGARE ÄN PÅ DEN ANDRA SKOLAN 29 20,30%
JAG VILLE GÅ PÅ EN MINDRE SKOLA 23 16,10%
UTBILDNINGEN VERKADE BÄTTRE ÄN PÅ DEN ANDRA SKOLAN 23 16,10%
JAG BLEV POSITIVT PÅVERKAD AV SKOLANS MARKNADSFÖRING 15 10,50%
LÄRARNA VERKADE BÄTTRE PÅ DEN SKOLAN JAG NU GÅR PÅ 15 10,50%
POSITIVA UPPLEVELSER VID BESÖKET 14 9,80%
JAG FÖREDRAR DEN FRISTÅENDE SKOLAN 10 7,00%
JAG HAR VÄNNER PÅ DEN SKOLA JAG NU GÅR PÅ 7 4,90%
ANNAT 4 2,80%
JAG HAR SYSKON PÅ DEN SKOLA JAG NU GÅR PÅ 2 1,40%
JAG KOLLADE BARA UPP ETT ALTERNATIV OCH VALDE DÄRFÖR DETTA 1 0,70%
TOTAL 143 100,00%
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Tabell 24. Fråga 3, Kommunal skola 

Fråga 3  N  Percent 
JAG HAR VÄNNER PÅ DEN SKOLA JAG NU GÅR PÅ 31 15,10%
JAG FÖREDRAR DEN KOMMUNALA SKOLAN 30 14,60%
JAG VILLE GÅ PÅ EN STÖRRE SKOLA 26 12,70%
UTBILDNINGEN VERKADE BÄTTRE ÄN PÅ DEN ANDRA SKOLAN 23 11,20%
JAG KOLLADE BARA UPP ETT ALTERNATIV OCH VALDE DÄRFÖR DETTA 22 10,70%
POSITIVA UPPLEVELSER VID BESÖKET 17 8,30%
UTBILDNINGEN VERKADE ROLIGARE ÄN PÅ DEN ANDRA SKOLAN 15 7,30%
ANNAT 14 6,80%
LÄRARNA VERKADE BÄTTRE PÅ DEN SKOLAN JAG NU GÅR PÅ 10 4,90%
JAG BLEV POSITIVT PÅVERKAD AV SKOLANS MARKNADSFÖRING 9 4,40%
PÅVERKAN AV MINA FÖRÄLDRAR SOM FÖREDRAR DEN KOMMUNALA SKOLAN 8 3,90%
TOTAL 205 100,00%

 
2.3.2 Fråga 4 
“Har du bytt skolform under din gymnasietid?” 
Frågan togs med i enkäten för att se om eleven är nöjd med sitt val av skolform för 
gymnasietiden. Ingen av den kommunala skolans elever har angett att de bytt skolform 
under gymnasietiden. För den kommunala skolans elever gäller att 17,5% angett 
svarsalternativet ”ja, jag har bytt från kommunalt till fristående gymnasium". Se Tabell 
26 och 27 nedan. 
 
Tabell 26. Fråga 4, Fristående skola 

Fråga 4  N  Percent
Nej, jag går kvar på det kommunala/fristående gymnasium jag började på 42 80,8
Ja, jag har bytt från kommunalt till fristående gymnasium 9 17,3
Total 51 98,1
Missing system 1 1,9
TOTAL 52 100

 
Tabell 27. Fråga 4, Kommunal skola 

Fråga 4  N  Percent
Nej, jag går kvar på det kommunala/fristående gymnasium jag började på 88 100
TOTAL 88 100

 
2.3.2.1 Fråga 4a 
”Varför bytte du?” 
Resultatet visar ett fel i kalkylen. I fråga 4 redovisas att 9 stycken bytt från kommunalt till 
fristående gymnasium, medan det i fråga 4a redovisas 12 svar på varför eleven bytt 
skolform. Detta beror på tre dubbelsvar, där enkätdeltagarna svarat att de inte bytt 
skolform, men sedan angett anledningar till varför de bytt. Samtliga har angett 
svarsalternativet ”annat” och kommenterat detta med förklaringar som tyder på att de 
svarat fel på fråga 4, och inte på fråga 4a. 
 Det vanligast förekommande svarsalternativet är ”skolan motsvarade inte mina 
förväntningar” med 33,5%. De näst vanligast förekommande svarsalternativet är ”jag 
trivdes inte på skolan” och ”annat” med 25% vardera. Det senare har kommenterats med 
följande: ”Hoppade av på grund av skoltrötthet, och sökte sedan in på en mer ‘fri’ linje”, 
”det blev för mycket på den kommunala skolan” samt ”min förra utbildning var inte 
intressant”. Sist i ordningsföljden finns svarsalternativet ”jag fick höra av kompisar som 
valt den andra skolformen att den verkar bättre” med knappa 17%. Resultatet som 
redovisades under fråga 3 tyder på att vänner spelar liten roll för den fristående skolans 
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elever i fråga om avgörande faktorer i valet av skolform för gymnasietiden. Det kan då 
tyckas konstigt att vänner kan vara en anledning till att man bytt skolform. Men det 
faktiska antalet enkätdeltagare som angett att de bytt skolform på grund av vänner  är två 
stycken, medan de som i fråga 3 angett att de valt skolform på grund av att vänner går på 
skolan uppgår till sju stycken. Vidare framgår det inte av svarsalternativet i fråga 4a att 
det är på grund av att vännerna går på den fristående skolan som gjort att enkätdeltagaren 
bytt, istället handlar det om att vännerna informerat enkätdeltagaren om sin skola, och att 
informationen fått deltagaren att byta skolform. Se Tabell 29 nedan. 
 
Tabell 29. Fråga 4 a, Fristående skola 

Fråga 4a  N  Percent 
Skolan motsvarade inte mina förväntningar 4 33,30%
Jag trivdes inte på skolan 3 25,00%
Annat 3 25,00%
Jag fick höra av kompisar som valt den andra skolformen att den verkade bättre 2 16,70%
TOTAL 12 100,00%

 
2.4 Analys av enkätundersökningens resultat. 
I resultatet för fråga 1 ovan, ”hur fick du reda på var din utbildning fanns”, framkommer 
det att det svarsalternativ som har en klar majoritet hos den kommunala skolans elever, 
”SYV” med hela 26% ligger på tredje plats med endast 16% hos den fristående skolans 
elever. En tolkning av detta kan vara att den kommunala skolans elever lyssnar mer till 
studie- och yrkesvägledare, SYVar, än vad den fristående skolans elever gör. En annan 
möjlig tolkning är att studie- och yrkesvägledarna mer frekvent informerar om den 
kommunala skolans program än om den fristående skolans program. Ser man till vilken 
information eleverna fick om andra utbildningar utöver den de sökte till (redovisas i fråga 
1a), hittade de flesta av den fristående skolans elever antingen information om 
kommunala skolor eller ingen alls. För den kommunala skolans elever gäller att de 
antingen bara hittat information om en enda skola, eller att de hittat information om både 
fristående och kommunala skolor. Hos de elever på den kommunala skolan som hittat 
information om en enda skola, bör denna enda skola vara den kommunala skolan. 
Svarsalternativet blir då jämförbart med den fristående skolans elevers svar att de bara 
hittade ytterligare information om den kommunala skolan. Detta tyder på att fler har 
blivit informerade om den kommunala skolan än om den fristående skolan. Även detta 
skulle kunna knytas till tolkningen att studie- och yrkesvägledare mer frekvent informerar 
om den kommunala skolans utbildningar än om den fristående skolans. Men, det finns 
även en tredje möjlig tolkning som visar sig i resultatet på fråga tre: skolornas 
marknadsföring. I resultatet för fråga 3, ”vad var det som gjorde att du valde den 
skolform du nu går på”, anger 10,5% av den fristående skolans elever att de blev positivt 
påverkade av skolans marknadsföring, medan endast knappa 5% av den kommunala 
skolans elever anger samma svarsalternativ. En möjlig förklaring kan vara att den 
kommunala skolan är mer etablerad i samhället vilket innebär att fler potentiella elever är 
medvetna om den som alternativ, medan den fristående skolan måste marknadsföra sig 
hårdare för att medvetandegöra sin existens i samhället. Det färre antalet elever från den 
fristående skolan som blivit informerade av studie- och yrkesvägledare kan bero på att de 
istället för att konsultera en studie- och yrkesvägledare hämtat information från olika 
marknadsföringsmedia. Att fler elever överlag blivit informerade om den kommunala 
skolans utbildningar kan alltså bero på dels att de flesta redan är medvetna om dess 
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existens, och dels på att de av någon anledning inte tagit del av den information som 
förmedlas genom marknadsförningsmedia.  
 Enligt resultatet för fråga 1 ligger svarsalternativet ”kompisar” på andra plats hos 
den fristående skolans elever med 17% men på tredje plats hos den kommunala skolans 
elever med 12%. Det tyder på att den fristående skolans elever lyssnar mer till kompisars 
åsikter än vad den kommunala skolans elever gör och kan även det vara en förklaring till 
varför så få av den fristående skolans elever informerats av en studie- och 
yrkesvägledare. Ser man till avgörande faktorer som redovisas i fråga 3 framkommer det 
att 15% av den kommunala skolans elever angett ”jag har vänner på den skola jag nu går 
på” medan endast knappa 5% av den fristående skolan har angett det svarsalternativet. 
Tolkningen blir att även om informationen om skolan eller utbildningen kommer från en 
kompis, så är inte det faktum att kompisen är en elev på skolan en avgörande faktor i 
själva valet, för den fristående skolans elever. Om den fristående skolans elever lyssnar 
till kompisar för att få information i högre grad än den kommunala skolans elever så 
gäller det motsatta för svarsalternativen ”föräldrar” och ”syskon”. Den kommunala 
skolan har procentuellt sett större svarsfrekvens på dessa svarsalternativ med 6% 
respektive 6,5% än den fristående med knappa 2,5% vardera. Detta kan då tolkas som att 
föräldrars och syskons åsikter har en mer avgörande roll för elever på den kommunala 
skolan än för elever på den fristående skolan. Avgörande faktorer i valet, vilka redovisas i 
resultatet till fråga 3, visar att ingen av den fristående skolans elever har låtit målsmän 
påverka dem i valet till gymnasiet, medan knappa 4% av den kommunala skolan anger att 
de blivit påverkade av målsmän som föredrar den kommunala skolan. Varför föräldrar 
föredrar den kommunala skolan går denna undersökning inte in på, men det finns tidigare 
forskning som kan ge svar.41 Vidare visar resultatet från fråga 1 att 2,5% av den 
fristående skolans elever blivit informerade av målsmän om sin utbildning, medan hela 
6% av den kommunala skolans elever anger det samma. En tolkning av detta är att 
målsmän kan finnas med som aktiva som medaktörer inför valet, men däremot inte som 
avgörande faktorer i själva valsituationen.  
 De bland den fristående skolans elever som på fråga 1 angett svarsalternativet 
”annat” har kommenterat detta med att de antingen redan tidigare bestämt sig för vilken 
skola man ville gå på, eller att de bara var intresserad av en enda skola. Dessa 
kommentarer tolkas som att eleven var inställd på att gå på den fristående skolan och var 
därför inte intresserad av att inhämta information om den kommunala skolan.  

De minst förekommande svarsalternativen hos både den kommunala och den 
fristående skolans elever är, som nämnts ovan, reklam i tidningar, på allmänna 
anslagstavlor och på internet samt gymnasierepresentanter på besök på 
högstadieskolorna. Dessa marknadsföringsalternativ är inga att satsa på för 
gymnasieskolor i sökandet efter nya elever då de verkar vara mindre tilltalande för 
högstadieelever.  De marknadsföringsalternativ som flest enkätdeltagare angett som 
informativa i fråga 1 är ”SYV”, ”informationsblad som kom med posten” samt olika 
former av besök på skolorna, då främst ”öppet hus” och ”informationsträffar”. Även om 
att bjuda in potentiella framtida elever till skolan är ett sätt att marknadsföra den, sker det 
i ett andra led. Det första ledet torde vara att få ut information om besökstillfällena. Detta 
görs genom informationsblad som skickas hem till niondeklassarna i kommunen (och 
dess närområden för den fristående skolan). Slutsatsen blir att de mest effektiva 
                                                 
41 Damgren (2002), främst s 158-167 samt 191-193. Kjellman (2001), främst s. 216-235. 
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marknadsföringsalternativen är studie- och yrkesvägledare samt informationsblad med 
posten. 
 Resultatet på fråga 1b visar att även om en relativt stor andel av enkätdeltagarna på 
ett eller annat sätt är missnöjda med informationen de fick inför valet till gymnasiet, är 
majoriteten av eleverna är nöjda. Den vanligaste anledningen till missnöje är att 
enkätdeltagarna ansåg sig ha fått för lite information. Skolorna bör alltså se till att få ut 
mer nödvändig information till niondeklassare än vad som tidigare erbjudits. Visserligen 
kan den knappa informationen ha tillhandahållits av kompisar eller målsmän, inte 
nödvändigtvis från skolorna själva. Men oavsett vilket så tyder resultatet på att skolorna 
bör arbeta för att få ut mer information till niondeklassare inför gymnasievalet. 
 Enligt resultatet för fråga 2 är den vanligaste besöksformen för den fristående 
skolans elever var ”informationsträff”, medan detsamma för den kommunala skolans 
elever var ”öppet hus”. De näst vanligaste besöksformerna är vice versa för de båda 
skolformernas elever. De som inte besökt någon av skolorna har angett att de antingen 
inte orkat eller att de inte hade tid. Antalet icke-besökande är lågt för hos den kommunala 
skolans elever, endast 9% anger att de inte besökte någon skola. För den fristående 
skolans enkätdeltagare är siffran dock avsevärt högre, 30,5%.  En tolkning av detta kan 
vara att den fristående skolans elever av olika anledningar inte vill besöka skolan, att det 
inte varit tillräckligt tydligt att det gick att besöka skolan, exempelvis på grund av att 
skolan inte varit tydlig nog i sin marknadsföring eller att studie- och yrkesvägledarna inte 
informerat om dem. En annan förklaring är att eleverna redan kände till den fristående 
skolan, exempelvis genom syskon och vänner och därför ansåg det mindre nödvändigt att 
besöka skolan. Den vanligaste orsaken till att besöket uteblev är att eleverna antingen inte 
orkade, eller att de inte hade tid. Detta resultat gäller båda skolornas elever. 
 Resultatet på fråga 2b visar att då den fristående skolans elever i första hand besökt 
både den kommunala och den fristående skolan medan den kommunala skolans elever i 
första hand besökt den kommunala skolan är det sammanlagt sett fler elever som besökt 
den kommunala skolan än den fristående. Dessutom visar resultatet att det finns elever på 
den fristående skolan som inför valet endast besökte den kommunala skolan, ett fenomen 
som inte gäller för den kommunala skolans elever. Detta fenomen kan till viss del 
förklaras med de elever som under sin gymnasietid bytt från den kommunala till den 
fristående skolan. Vidare är det en övervägande majoritet av den kommunala skolans 
elever som enbart besökt en skola, och då den kommunala skolan. Detta kan tolkas som 
att den kommunala skolans elever inte är lika intresserade av alternativ som den 
fristående skolans elever. Ser man till stycket om hur informationen tillhandahölls ovan, 
kan även förklaringen om studie- och yrkesvägledarnas eventuella favoritisering av den 
kommunala skolan, och det faktum att den kommunala skolan tros vara mer etablerad i 
samhället, spela in som förklaringar till den skeva besöksfördelningen. En annan möjlig 
förklaring är att den fristående skolans elever är mer benägna att undersöka alla alternativ 
inför valet än vad den kommunala skolans elever är. 
 Resultatet på fråga 3 visar att avgörande faktorer i svarsfrekvensens topp tre berör 
utbildningens kvalitet samt skolans mindre storlek för den fristående skolans elever och 
skolans kommunala form, större storlek och antal vänner som elever för den kommunala 
skolan. Dessa resultat tyder på att den fristående skolans elever ser mer till utbildningen 
medan den kommunala skolans elever ser mer till det sociala umgänget och skolan i sig. 
Samma resultat går att uttyda från det faktum att den roll lärarna spelar i valet för de båda 
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skolornas elever, sedd i svarsfrekvens, är 10,5% för den fristående skolans elever och 5% 
för den kommunala skolans elever. För rangordningen gäller ”jag ville gå på en mindre 
skola” och ”utbildningen verkade bättre än på den andra skolan” med flest ettor hos den 
fristående skolan. Det senare fick även flest tvåor tillsammans med svarsalternativet 
”utbildningen verkade roligare”. Den kommunala skolans elevers rangordning visar 
istället att den viktigaste faktorn i valet av skolform är ”jag föredrar den kommunala 
skolan” tätt följt av ”positiva upplevelser vid besöket”. Som redovisat ovan ligger det 
senare i mitten av ordningsföljden i resultatstabellen med 8,5% vilket tyder på att faktorn 
är mycket viktig för dem som valt att ange den. Näst viktigast, med flest tvåor i 
rangordningen, är ”jag ville gå på en större skola”. Även för den fristående skolans elever 
hamnar det ovan nämnda svarsalternativet ”positiva upplevelser av besöket” i mitten av 
resultatskalan med knappa 10%. Rangordningen visar att det är en mycket viktig faktor 
för de av den kommunala skolans elever som angett detta svarsalternativ, men hos den 
fristående skolans elever finns det inte med alls bland rangordningens topp. Detta kan 
tolkas som att den fristående skolans besökstillfällen inte gett positiva upplevelser, men 
även att de helt enkelt spelar mindre roll för dess elever. 
 Resultatet på fråga 4 visar att enbart den fristående skolans elever bytt skolform 
under sin gymnasieutbildning, och att detta skett från den kommunala skolan till den 
fristående. Detta resultat kan tolkas som att den fristående skolan har en dragningskraft 
även efter att gymnasievalet gjorts, men det finns fler möjliga tolkningar. Exempelvis att 
den fristående skolans elever inte var riktigt klara över sitt val när det gjordes, eller att 
den kommunala skolan inte motsvarade de förväntningar eleven hade då den gjorde sitt 
val. Resultatet på fråga 4a bekräftar att skolan inte motsvarade förväntningarna då detta 
är satt som den vanligaste anledningen till bytet.  
 
3. Intervjuundersökningen 
Intervjuerna genomfördes i form av gruppintervjuer, en på vardera skolan. Ett 
slumpmässigt urval avgjorde de tre tänkta intervjupersonernas programtillhörighet och 
skolår. De kriterier som skulle uppfyllas av intervjupersonerna var att de tidigare deltagit 
i enkäten och att de besökte både den kommunala och en av de fristående skolorna inför 
gymnasievalet. I intervjun på den kommunala skolan medverkade en tjej från estet-
/naturestetprogrammets andra år (Kip1), samt en kille från teknikprogrammets första år 
(Kip2).42 Ingen från teknikprogrammets tredje år ville ställa upp, vidare ville ingen av 
dem som besökt båda skolformerna ställa upp. Intervjupersonerna från den kommunala 
skolan besökte således enbart den kommunala skolan inför gymnasievalet. I intervjun på 
den fristående skolan medverkade en tjej från estet-/naturestetprogrammets tredje år 
(Fip1) samt en kille från teknikprogrammets andra år (Fip2).43 Båda intervjupersonerna 
från den fristående skolan uppfyller båda kriterierna. Dessvärre lyckades inte någon från 
estet-/naturestetprogrammets första år att nås. Trots bortfallet har såväl estet-, naturestet- 
samt de båda teknikprogrammen representerats. Likaså alla tre skolår och de båda könen. 
 Intervjuguiden bygger på enkäten, men ger intervjupersonerna möjlighet att 
utveckla sina svar och tänka igenom dem en gång extra. Samma intervjuguide har 
använts för båda intervjuerna, med den skillnaden att följdfrågorna blivit olika beroende 

                                                 
42 Kip= Kommunal skolas intervjuperson. 
43 Fip= Fristående skolas intervjuperson 
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på de svar som angetts. Intervjutillfällena spelades in med hjälp av en mp3spelare med 
ljudupptagning och transkriberades sedan44. 
 
3.1 Inför valet 
Här svarar intervjupersonerna på vilket sätt de fick reda om sina utbildningar samt vad de 
tycker om informationen. 
 
3.1.1 ”Berätta hur det gick till när du fick reda på var din utbildning fanns”. 
De fyra svaren skiljer sig åt en del. Fip1 valde till den kommunala skolan, men trivdes 
inte där. Hon fick veta av sin kusin att den fristående skolan erbjöd en liknande 
utbildning. Hon kontaktade den fristående skolan, fick gå med sin nuvarande klass en 
vanlig skoldag och bytte sedan skola till den fristående följande vecka. Under sitt besök 
på den fristående skolan fick hon information om utbildningen från en av lärarna. Fip2 
blev informerad av sin mamma, som visste att sonen var dataintresserad och att 
teknikprogrammet på den fristående skolan var datainriktat. 

Kip1 berättar att utbildningen var helt ny när hon skulle söka till gymnasiet. Hon 
fick höra talas om den genom kompisars syskon och frågade sedan sin studie- och 
yrkesvägledare (SYV) om den. Kip2 fick höra av kompisar att utbildningen var rolig.  

Under intervjun på den fristående skolan ställdes följdfrågan; ”Fick ni information 
av andra än familjemedlemmar? Syo, representanter på besök, utskick på posten eller 
liknande?” Båda intervjupersonerna svarar att de träffat representanter som besökt deras 
högstadieskola. Fip1 fick några reklamblad av dem, medan Fip2 upplevde det som att 
representanterna överöste honom med reklamblad. På frågan om informationslapparna 
påverkade dem inför valet svarade Fip2 att han slängde dem. 

  
3.1.1.1 “Vad tycker du om informationen?”  
Både Fip1 och Fip2 svarar att informationen de fått om den fristående skolan stämde när 
de började, men att utbildningarna sedan genomgått en del förändringar. Dessa 
förändringar upplevs dock inte så stora att informationen blivit helt inaktuell. Gällande 
den kommunala skolan svarar Fip1 att hon blev besviken när hon upptäckte att allt det 
hon sett fram emot inte introducerades i utbildningen förrän under tredje året. 
Kip1 svarar att informationen var bra och att den stämde överlag, men hon anser att 
utbildningen marknadsfördes som mer krävande än vad den visat sig vara. Kip2 tycker 
tvärt om. Visserligen stämde informationen överlag, men utbildningen marknadsfördes 
som mindre krävande än vad den visat sig vara: 
 

De sa att det inte var så farligt att gå teknik, eller så… Farligt är det 
inte, men ja, det är ganska mycket läxor och sånt. Och de sa att det 
skulle det inte vara, inte så pass mycket. Men det ordnar sig.45 

 
De fyra intervjupersonerna är alla överrens om att informationen, överlag, var bra och 
stämde. 
 

                                                 
44 Se bilaga 5 ”Transkribering av intervju på den kommunala skolan” och 6 ”Transkribering av intervju på 
den fristående skolan”. 
45 Kip2 om hur informationen stämde. Se bilaga 5. 
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3.1.2 “Hur besökte du skolan inför valet?” 
Fip1 besökte aldrig den fristående skolan inför valet. Hon var inställd på att gå på den 
kommunala skolan och besökte då denna under en prova på-dag. När hon senare, efter att 
ha börjat på den kommunala skolan, besökte den fristående skolan gick hon med som en 
elev i sin framtida klass en dag. Fip2 besökte både den kommunala och den fristående 
skolan, dels genom besöksdagar med högstadieskolan, och dels på öppna hus och 
informationsträffar. 
 Kip1 och Kip2 besökte bara den kommunala skolan. På frågan varför, svarar Kip1 
att ingen av ortens fristående skolor hade en utbildning hon var intresserad av. Kip2 
svarar att även om han var medveten om att det finns ett teknikprogram på den fristående 
skolan så hade han hört att det inte var lika roligt som den kommunala skolans 
teknikprogram. Den kommunala skolan besöktes av Kip1 genom öppet hus och 
besöksdag med högstadieskolan. Det senare gäller även för Kip2 som sedan även besökte 
skolan på egen hand en dag och gick med en elevrepresentant. 
 
3.1.2.1 ”Hur upplevde du besöken du var på?” 
Fip1 upplevde besöket på den kommunala skolan som positivt. Hon hade roligt och 
tyckte om att hon fick prova på olika saker. Däremot blev hon besviken efter att hon 
börjat på utbildningen och fått reda på att allt kul hon fick prova på under besöket inte 
kom in i utbildningen förrän under det tredje året. Besöket på den fristående skolan 
upplevde Fip1 som positivt. Att få möjligheten att gå med på lektioner gav en bättre insyn 
i verksamheten, enligt henne.  

Fip2 upplevde besöket på den kommunala skolan som negativt. Han säger att 
läraren som informerade de besökande upplevdes som ”konstig”46, till den grad att ”vi 
vågade inte prata med honom”.47 Besöket på den fristående skolan upplevdes istället som 
positivt. Anledningen anger han vara att ”kontakten med lärarna på den kommunala 
skolan var sämre än den på den fristående skolan”.48 
Kip1 upplevde besöket på den kommunala skolan som positivt överlag, men efterfrågar 
mer kontakt med elevrepresentanter istället för att ha större informationsträffar. Kip2 
håller med och berättar att han under sitt besök med högstadieskolan inte vågade fråga 
något, men då han besökte skolan på egen hand och fick gå med en elevrepresentant fick 
han mer information. 
 

För det var väldigt så att de stod uppradade och så frågades det om vi 
hade några frågor och då vågade ingen fråga något. Det skulle varit 
lite mer personligt, att eleverna pratade mer personligt med oss, då 
hade det varit lättare att fråga vad man ville veta.49 

 
3.2 Avgörande faktorer 
I detta avsnitt redovisas de anledningar intervjupersonerna angett som avgörande i valet 
av skolform till gymnasiet. 
 
                                                 
46 Intervjuaren: ”Hur var läraren konstig?” Fip2: ”Nej, men han var jättekonstig”. Fip2 om hur besöken 
upplevdes. Se bilaga 5. 
47 Fip2 om hur besöken upplevdes. Se bilaga 6. 
48 Fip2 om hur besöken upplevdes. Se bilaga 6. 
49 Kip1 om hur besöken upplevdes. Se bilaga 5. 
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3.2.1 ”Berätta vad det var som gjorde att du valde att söka till den här skolan.” 
Både Fip1 och Fip2 anger skolans storlek som en anledning. De ville gå på en mindre 
skola. För Fip1 är anledningarna att den kommunala skolans utbildning inte var lika rolig 
som den friståendes och att den fristående skolan är mindre, har färre elever, vilket hon 
upplever som ”mysigare”.50 Fip2 svarar att skolans mindre storlek, den bättre kontakten 
med lärarna, och skolans trevligare lokaler avgjorde hans val.  

En följdfråga som ställdes under intervjun på den fristående skolan berättar om de 
tre vanligaste svaren från enkätresultatet, av vilka ett är att utbildningen verkade bättre än 
på den andra skolan. Här svarar Fip2 att även det var en avgörande faktor då hans 
utbildnings inriktning inte finns på den kommunala skolans teknikprogram. Ytterligare en 
följdfråga berättar att en av de minst avgörande faktorerna enligt enkätresultatet var att 
kompisar gick på skolan. Både Fip1 och Fip2 bekräftar att detta stämmer.  
 Kip1 säger att det som var avgörande för henne var utbildningen. Den finns bara 
på den kommunala skolan och det var den utbildningen hon ville ha. Vidare svarar hon 
att hon inte fick någon information om de fristående skolorna på orten. 
 

Jag fick egentligen ingen information om de fristående skolorna, inte 
på samma sätt som om den kommunala skolan. Det är klart att jag 
visste att de fanns, men det var bara här [på den kommunala skolan] vi 
fick, som jag kände det, möjlighet att gå på besök. Tror jag, inte om 
man inte speciellt frågade efter de andra, men jag märkte aldrig av de 
andra skolorna i princip.51 

 
Kip2 svarar att han valde den kommunala skolan främst på grund av att han har kompisar 
som går på skolan, och att den ligger närmare bostaden.52  

En följdfråga som ställdes under intervjun på den kommunala skolan berättar om 
de tre vanligaste svaren från enkätresultatet, av vilka ett är att man föredrar den 
kommunala skolan. Kip1 kommenterar detta med att det för henne handlar om att den 
kommunala skolan är större. Hennes uppfattning är att om en skola har ett för litet antal 
elever finns risken att eleverna tvingas in i bestämda roller, vilket kan göra det svårt att 
umgås i annat än mindre, slutna grupper.  

 
För mig handlar det om att den är större, att det finns mer folk. För om 
det är väldigt små skolor är jag rädd för att det blir en sån 
högstadiekänsla igen. Att det blir svårare att välja vilka man ska 
umgås med, och att man lättare hamnar i en speciell roll på en mindre 
skola.53 

 
På ytterligare följdfrågor framkommer det att Kip2 anser det mer ”stabilt” med en 
kommunal skola.54 
 
 

                                                 
50 Fip1 om vad som avgjorde valet. Se bilaga 6. 
51 Kip1 om avgörande faktorer i valet. Se bilaga 5. 
52 Enligt egen och empirisk undersökning kan det geografiska avståndet mellan de båda skolorna mätas i 5 
minuters promenad.  
53 Kip1 om avgörande faktorer i valet. Se bilaga 5. 
54 Kip2 om avgörande faktorer i valet. Se bilaga 5. 
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3.2.2 Har du något övrigt du vill ta upp? 
Här svarar alla utom Kip1 nej. Hon säger att det, på den aktuella orten, kan vara svårt att 
hitta den utbildning man vill gå då det finns så få alternativ. 
 
3.3 Analys av intervjuundersökningens resultat 
Det generella resultatet av intervjuerna visar att den fristående skolans elever är mer 
positivt inställda till sin skola än vad den kommunala skolans elever är. Liknande resultat 
redovisas i den tidigare nämnda undersökningen från Svenskt Näringsliv, En jämförande 
attitydmätning mellan friskolor och kommunala skolor. Där framkommer att såväl elever 
som målsmän till elever är mer positiva till skolan och dess lärarkår än elever och deras 
målsmän på kommunala skolor. Enligt undersökningen finns en möjlig förklaring till 
detta, och det är en vilja att försvara det medvetna val som gjorts.55 En egen tanke är att 
detta förhållningssätt avslöjar ett ställningstagande som säger att medvetna val vad gäller 
skolform är mer frekventa hos dem som väljer den fristående skolan än hos dem som 
väljer den kommunala skolan. Detta ställningstagande kan möjligen vara giltigt under 
grundskolan, då det faktiskt är en aktiv valhandling att sätta eleven i en fristående skola. 
Utan det aktiva valet hamnar eleven per automatik i det kommunala skolsystemet. Men 
för att ens kunna gå på gymnasiet måste ett val ha gjorts, och därför anser jag personligen 
att det ovan nämnda ställningstagandet bör te sig ogiltigt gällande gymnasieskolan och 
dess elever med målsmän. 

Resultatet av den första frågan, ”berätta hur det gick till när du fick reda på var 
din utbildning fanns” visar att i alla fyra fallen har den initiativa informationen om 
utbildningarna kommit från människor ur elevens vardagliga umgängeskrets: Målsman, 
kompisar och dess syskon samt kusin. Först som ett andra led i processen har studie- och 
yrkesvägledare eller informanter på skolorna kontaktats. 

På frågan ”vad tycker du om informationen” svarar samtliga intervjupersoner att 
den överlag var bra och stämde. Men samtidigt kommenterar samtliga att informationen 
antingen ändrats eller gett en något felaktig bild. För intervjupersonerna på den fristående 
skolan handlar kommentarerna om att det skett en del förändringar i utbildningarna sedan 
de fick informationen om dem, men att dessa förändringar inte är störande stora. 
Intervjupersonerna på den kommunala skolan säger sig ha motsatta upplevelser av 
informationen. Kip1 säger att utbildningen målades upp som mer krävande än den var 
medan Kip2 menar precis tvärt om. Även Fip1 uttalar sig om informationen om den 
kommunala skolans utbildning då det var denna hon gick på när hon valde till gymnasiet. 
Enligt henne var informationen missvisande. Detta till trots säger alltså samtliga 
intervjupersoner att informationen överlag var bra. Även om både den fristående skolan 
och den kommunala skolan fått kritik gällande informationen, så är den skarpaste kritiken 
riktad mot den kommunala skolans information. De tre intervjupersonerna som uttalar sig 
om den kommunala skolans information menar alla att den varit missvisande, och två av 
tre menar att det var det på ett negativt sätt. 
 Bara de två intervjupersonerna från den fristående skolan besökte båda 
skolformerna inför valet. Anledningarna till att den kommunala skolans intervjupersoner 
inte besökte den fristående är att utbildningen inte erbjöds på den skolan, att 
intervjupersonen inte ville gå på en fristående skola samt att det inte var tydligt att besök 

                                                 
55 En jämförande attitydmätning mellan friskolor och kommunala skolor. (2002), s. 6-7. 
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fick göras på den fristående skolan. Till den senare kan samma möjliga förklaringar 
användas som i analysen av enkätens fråga 1 ovan: att antingen informerar inte studie- 
och yrkesvägledare lika frekvent om den fristående skolan som om den kommunala, eller 
så bör den fristående skolan anstränga sig mer i sin marknadsföring. Men det finns 
ytterligare en möjlig förklaring, och det är att den fristående skolans elever är mer 
benägna att undersöka alla alternativ inför valet än vad den kommunala skolans elever är. 
Tillsammans har de fyra intervjudeltagarna besökt skolorna under alla de möjliga 
formerna: besöksdag med högstadieskolan, informationsträffar, öppet hus och prova på-
dagar. Både Fip1 och Kip2 har dessutom besökt endera skola under en vanlig skoldag i 
verksamheten. För Fip1 skedde detta dock först efter gymnasievalet och som ett led i 
processen att byta skolform. 
 Hur besöken upplevdes är olika. Den fristående skolans intervjupersoner anger att 
de upplever besöken som positiva. Fip1 tyckte det var bra att få gå med i verksamheten 
och uppleva den på nära håll medan Fip2 upplevde kontakten med den fristående skolans 
lärarkår som positiv. För den kommunala skolan är resultatet inte lika odelat positivt. 
Fip1 upplevde prova på-dagen som mycket positiv. Även Kip1 tycker bra om besöken. 
Däremot lägger hon fram ett förslag om mer elev-elevkontakt istället för lärare-
elevkontakt. Kontakten med lärare upplevdes som stel och obekväm. Både Kip2 och Fip2 
håller med henne om detta. Generellt sett verkar det vara mer uppskattat att få kontakt 
med kunniga elevrepresentanter än att på en större träff tillsammans med många andra bli 
frågad av en lärare om det undras över något. I det större forumet upplevde 
intervjupersonerna att de inte vågade fråga något. 
 På frågan om vad som avgjorde deras val anger den fristående skolans 
intervjupersoner skolans mindre storlek, den bättre kontakten med lärarna, att 
utbildningen verkade roligare än den på den kommunala skolan samt att lokalerna var 
trevligare. För den kommunala skolan är svaren att utbildningen bara fanns på den 
skolan, skolans större storlek, att det känns mer ”stabilt”, att kompisar går på skolan samt 
den geografiska placeringen. Samma fråga i enkätundersökningen tyder på att den 
fristående skolans elever ser mer till utbildningen medan den kommunala skolans elever 
ser mer till det sociala umgänget och det faktum att skolan är kommunal. Vissa tendenser 
av detta kan uttydas även här, genom att en av den fristående skolans intervjupersoner 
nämner lärarkåren som en anledning medan en av den kommunala skolans 
intervjupersoner nämner kompisar som en anledning. Vidare nämner samma 
intervjuperson för den kommunala skolan att det känns mer stabilt med en kommunal 
skola. Svar som dock motsäger de ovan nämnda tendenserna är att intervjupersoner från 
båda skolorna anger utbildningen och skolans storlek som anledningar.  
  
4. Sammanställning 
De båda undersökningarnas resultat gällande den information eleverna hade inför 
gymnasievalet visar att informationstillgången är skev tillfördel för den kommunala 
skolan och att detta kan ha flera möjliga förklaringar. Den kommunala skolan kan, i 
egenskap av att vara kommunal, vara mer etablerad i samhället än den fristående skolan. 
Vidare kan det finnas brister i den fristående skolans marknadsföring, vilken den troligen 
behöver utnyttja mer än vad den kommunala skolan gör om den första förklaringen visar 
sig vara sann. En tredje förklaring kan vara att studie- och yrkesvägledare mer frekvent 
informerar om den kommunala skolan än om den fristående skolan. Det har framkommit 
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svar som tyder på att alla dessa förklaringar kan vara möjliga. De svarsalternativ som fick 
lägst svarsfrekvens i enkäten, och som inte nämndes alls i intervjuerna är reklam i 
tidningar, TV och internet samt affischer. Detta är alltså de minst effektiva 
marknadsföringsalternativen. Ytterligare ett svarsalternativ som fick låg svarsfrekvens i 
enkäten men som ändå omnämns i en intervju är ”representanter som besökte min 
högstadieskola”. Även om de nämns i en av intervjuerna är detta heller inte ett 
marknadsföringsalternativ för skolorna att förlita sig allt för mycket till då den ena 
intervjudeltagaren inte påverkades alls av dem och den andre blev irriterad och slängde 
all information de tillhandahållit. 
 Båda undersökningarna visar att eleverna överlag är nöjda med informationen. 
Dock är antalet missnöjda så pass stort att båda skolorna bör låta den genomgå en del 
förbättringar. Främst gäller det att informationen stämmer överrens med den verklighet 
eleverna möter när de börjar som elever på skolan. 
 Enkätundersökningen visar att det är fler som besöker den kommunala skolan än 
den fristående, och att den fristående skolans elever besöker båda skolformerna i högre 
utsträckning än vad den kommunala skolans elever gör. Detta bekräftas av 
intervjuundersökningen där ingen av den kommunala skolans intervjupersoner hade 
besökt den fristående skolan. Även här kan de förklaringar som nämns ovan i samband 
med informationen appliceras. Ytterligare en anledning kan vara att den fristående 
skolans elever i högre utsträckning undersöker alla tillgängliga alternativ inför valet än 
vad den kommunala skolans elever gör. 

I enkätundersökningen framkommer det att kompisar, den kommunala skolformen 
och den större storleken är avgörande för flest av den kommunala skolans elever. 
Samtidigt visar rangordningen av svarsalternativen att ”positiva upplevelser vid besöket” 
är en mycket viktig faktor för dem som angett den. Intervjuundersökningen visar dock att 
upplevelsen av besök på den kommunala skolan inte är odelat positivt och att två av de 
tre som upplevde någon del av besöken som negativt ändå sökte till den kommunala 
skolan. Här framträder istället andra faktorer som mer avgörande, exempelvis utbildning 
och geografisk placering. I intervjuundersökningen framkommer även ett annat svar, och 
det är att utbildningen inte fanns någon annan stans.  

För de flesta av den fristående skolans elever gäller att utbildningen verkade 
roligare, att skolan är mindre och att utbildningen verkade bättre som mest avgörande 
alternativ. Gällande rangordningen återkommer samma svarsalternativ, men med lite 
annorlunda ordning där skolans mindre storlek kommer först, följt av att utbildningen 
verkade bättre och slutligen att utbildningen verkade roligare. I intervjuundersökningen 
framkommer andra svar. Där angavs skolans storlek och att utbildningen verkade roligare 
som avgörande faktorer, men även att lokalerna var trevligare och att kontakten 
lärarkåren var bättre än på den kommunala skolan. 

Den faktor som spelat minst roll i elevernas val av skolform till gymnasiet är 
målsmans påverkan. För den fristående skolans elever förekommer detta alternativ inte 
alls bland svaren medan det bland den kommunala skolans elever fick en låg 
svarsprocent. Då det tidigare framkommit att målsmän i vissa fall förser eleverna med 
information inför valet går det inte att helt utesluta deras betydelse, men det är ett ytterst 
få fall där de figurerar som avgörande faktorer i själva valsituationen. Ytterligare faktorer 
som spelat liten roll i valet är att syskon och kompisar går på skolan för den fristående 
skolans elever och skolans marknadsföring och hurdan lärarkåren är för den kommunala 



   

 30

skolans elever. Skillnaderna är stora mellan de båda skolformernas elever om man ser till 
kompisar som avgörande faktor. För den kommunala skolan är det en av de viktigaste 
faktorerna till varför den kommunala skolformen valts, medan det för den fristående 
skolans elever spelar en mycket mindre roll. Resultatet för frågorna om informationen i 
de båda undersökningarna visar dock att kompisar spelar en större roll som 
informationsgivare för den fristående skolans elever än för den kommunala skolans 
elever. 
 
5. Metoddiskussion 
För att få fram antalet elever på vardera skola skulle skolornas respektive hemsidor 
användas. Detta är dock inte ett möjligt alternativ då en källa där skolornas namn 
framkommer skulle vara avslöjande. Detta löste jag genom en enkät som delades ut till 
skolledare eller rektor på de två aktuella skolorna. Denna enkät handlade dels om antalet 
elever på vardera skolan men också om skolornas marknadsförning. Detta då jag 
inledningsvis hade ambitionen att dra paralleller mellan skolans marknadsföring och 
undersökningarnas resultat för mest effektiva informationsmedia. Enkäten går att 
ifrågasätta då den förutsätter att skolledare eller rektor lämnar sanningsenliga uppgifter, 
men risken att de inte skulle göra det är jag medveten. Rektorerna eller skolledarna är i 
sin tur medvetna om att jag lätt kan kontrollera deras siffror genom att, endast för 
personligt bruk, ta del av kommunens hemsidas siffror.  
 Intervjuerna valde jag att göra i form av gruppintervjuer. I en gruppintervju kan 
det vara lättare att undvika den förhörslika situationen, vilket kan få deltagarna att öppna 
upp sig och känna sig mer bekväma, likaså kan det faktum att de är fler än en 
intervjuperson bryta isen lättare. Å andra sidan kan en stark deltagare färga av sina åsikter 
på svagare deltagare vilket ger ett missvisande resultat, och tystlåtna personer kan ha 
svårare att komma till tals.56 För att undvika detta begränsade jag antalet medverkande till 
tre personer, vilket sedan minskades till två på grund av bortfall. Att jag valde att 
begränsa gruppen till max tre personer beror på att antalet är stort nog att kallas grupp, 
men ändå litet nog att kontrollera, det vill säga, se till att alla får komma till tals. Vidare 
kan en gruppintervju ifrågasättas av den etiska aspekten.57 Risken finns att 
intervjupersoner upplever obehag inför vetskapen att någon annan än intervjuaren får 
höra de åsikter och svar som förmedlas. Detta försökte jag motverka genom att tydligt 
informera de utvalda klasserna om att det handlade om gruppintervjuer där flera personer 
skulle närvara. Ytterligare en aspekt som berörs av etiska frågor är inspelningen av 
intervjuerna. Jag valde att spela in dem då jag ville vara säker på att inte missa viktig 
information, exempelvis om deltagarna började prata i munnen på varandra. Vidare ville 
jag ha ett bra flyt i intervjun, och då jag inte skriver tillräckligt fort skulle jag troligen få 
lov att be intervjupersonerna pausa i sina svar för att jag skulle hinna skriva ner allt. Även 
detta informerades intervjudeltagarna om innan intervjun, och hade någon vägrat att 
medverka i en inspelad intervju hade jag fört anteckningar istället. 
 Bortfallet bör diskuteras. På den fristående skolan berodde bortfallet främst på att 
många elever var frånvarande den dag enkäten delades ut. Den främsta anledningen var 
sjukdom. Jag hade visserligen kunnat skicka ut enkäterna en andra omgång, men då jag 

                                                 
56 Trost (2001), s. 27, 44. 
57 Trost (2001), s. 92-95. 
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inte använde mig av något system för att kontrollera vilka elever som svarat på enkäten 
och inte valde jag att endast skicka ut enkäten en gång. Bortfallet på den kommunala 
skolan beror på att klasserna, eller möjligen deras klassföreståndare, inte velat delta i 
enkätundersökningen. På den fristående skolan gick jag själv runt i de berörda klasserna 
och närvarade under tiden eleverna fyllde i enkäten. Efter kontakt via e-mail och telefon 
med rektorn på den kommunala skolan bestämdes det att den bästa lösningen, rent 
praktiskt och tidsmässigt sett, var att jag skickade enkäten till rektorn som sedan 
vidarebefordrade den till berörda klassföreståndare att dela ut vid nästa förestående 
klassråd. Efter att ha bearbetat enkäterna är min slutsats att min närvaro under 
ifyllnadstillfället inte hade någon märkbar påverkan på enkätdeltagarna. 
 För intervjutillfällena beror bortfallen på att ingen i de berörda klasserna ville 
eller att jag inte lyckades kontakta berörd klass inför intervjutillfället. Det senare går att 
ifrågasätta, men som situationen med tidsramar att hålla såg jag ingen annan utväg. De 
intervjupersoner som medverkade representerar tillsammans samtliga skolår, de båda 
programmen och båda könen. 
 
6. Slutord 
De hypoteser som ligger till grund för denna uppsats är att de som väljer en kommunal 
skola styrs av traditionella värderingar medan de som väljer en fristående skola styrs av 
liberala värderingar samt att de som valt en fristående skola är mer positiva till skolan än 
de som valt en kommunal skola. 
 Då undersökningarna visar på att den kommunala skolans elever i högre 
utsträckning valt skola utifrån dess kommunala form och att det uppges kännas mer 
stabilt att gå på en kommunal skola bekräftas att elever på en kommunal skola styrs av 
traditionella värderingar. Vidare visar undersökningarna att den fristående skolans elever 
i högre utsträckning besöker båda skolformerna inför valet, ser till hur rolig utbildningen 
verkar och föredrar en mindre skola. Detta bekräftar  att elever på en fristående skola ser 
till mer liberala värderingar. 
 Enkätundersökningen avslöjar inte mycket om elevernas inställning till skolan, 
men en försiktig slutsats kan kanske dras utifrån det faktum att ingen elev uppger sig ha 
bytt från den fristående till den kommunala skolan, medan ett dussin anger att de bytt från 
den kommunala till den fristående skolan. Intervjuundersökningen visar dock mer tydligt 
att den fristående skolans elever är mer positiv till sin skola än vad den kommunala 
skolans elever är, vilket bekräftar den hypotesen. 
 För eventuell framtida forskning kring ämnet efterlyser jag en större, gärna 
rikstäckande undersökning där just eleverna hamnar i fokus. Vidare vore det bra att även 
räkna in niondeklassare i undersökningen då det är de som befinner sig i själva 
valsituationen. 
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Bilaga 1 
Enkät 
 
Del 1 – Information om dig 
Ringa in det alternativ som stämmer in på dig: 
 
Kön:  Kille Tjej  
 
Ålder: 15 16 17 18 19 20 
 Annan ålder: _____ år. 
 
Skolform: Kommunal skola Fristående skola 
 
Program: Estet/Natur-estet Teknik 
 
Årskurs: 1 2 3 
 
På grundskolan gick jag i Kommunal skola Fristående skola 
 
 
Del 2 - Inför valet 
Läs noga igenom frågorna innan du svarar. 
 
1. Hur fick du reda på var din utbildning fanns? 
Kryssa för de alternativ som stämmer.  
[   ] SYV 
[   ] Informationsblad som kom med posten 
[   ] Representanter som besökte min högstadieskola 
[   ] Reklamaffischer på min högstadieskola 
[   ] Reklamaffischer på allmänna anslagstavlor 
[   ] Reklambanners på Internetsidor 
[   ] Reklam i radio 
[   ] Reklam på TV 
[   ] Reklam i tidningar 
[   ] Öppet hus 
[   ] Informationsträffar 
[   ] Prova på-dagar 
[   ] Kompisar 
[   ] Syskon 
[   ] Föräldrar 
[   ] Jag sökte själv efter information 
[   ] Annat: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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a) Fick du veta att det fanns fler skolor som erbjöd samma utbildning? Kryssa för det 
alternativ som stämmer bäst. 
[   ] Ja, men bara kommunala  
[   ] Ja, men bara fristående skolor 
[   ] Ja, jag hittade information om både fristående och kommunala skolor. 
[   ] Nej, jag hittade bara information om en enda gymnasieskola. 
 
 
b) Är du nöjd med informationen du fick?  
[   ] Ja, tillräckligt mycket och bra information 
[   ] Ja, men det var lite väl mycket information 
[   ] Nej, jag tycker det var för lite information 
[   ] Nej, jag tyckte informationen var svår att förstå 
[   ] Annat: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Besökte du skolan inför valet? 
[   ] Ja, öppet hus  
[   ] Ja, informationsträff 
[   ] Ja, på annat sätt:___________________________________________________ 
[   ] Nej 
Om Nej, hoppa direkt till fråga 2b. 
 
 
a) Vilken/vilka skolor besökte du? 
[   ] Både kommunala och fristående skolor 
[   ] En eller flera kommunala skolor 
[   ] En eller flera fristående skolor 
Du kan nu hoppa direkt till del 3. 
 
b) Varför besökte du inte någon skola?  
[   ] Jag visste inte om att man kunde besöka skolorna 
[   ] Jag var inte intresserad av att göra ett besök 
[   ] Jag orkade inte 
[   ] Jag hade inte tid 
[   ] Jag fick inte för förälder 
[   ] Jag kände redan till den skola jag var intresserad av och jag var inte nyfiken på någon 
annan 
[   ] Annat:___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Del 3 – Avgörande faktorer 
Läs noga igenom frågorna innan du svarar. 
 
3. Vad var det som gjorde att du valde den skolform du nu går? 
Det kan vara flera alternativ som stämmer in, rangordna dem då med 1 som viktigast, 2 som näst viktigast, 
därefter 3 osv. Vissa alternativ kan vara knepiga. Säg till exempel att du har ett syskon på den skola du nu 
går på, men att detta faktum inte var avgörande för varför du valde att gå här, då ska du inte ta med det i ditt 
svar. 
[   ] Jag föredrar den kommunala skolan 
[   ] Påverkan av mina föräldrar som föredrar den kommunala skolan 
[   ] Jag föredrar den fristående skolan 
[   ] Påverkan av mina föräldrar som föredrar den fristående skolan 
[   ] Jag ville gå på en större skola 
[   ] Jag ville gå på en mindre skola 
[   ] Jag blev positivt påverkad av skolans marknadsföring 
[   ] Lärarna verkade bättre på den skolan jag nu går på 
[   ] Jag har vänner på den skola jag nu går på 
[   ] Jag har syskon på den skola jag nu går på 
[   ] Utbildningen verkade bättre än på den andra skolan 
[   ] Utbildningen verkade roligare än på den andra skolan 
[   ] Jag kollade bara upp ett alternativ, och valde därför detta 
[   ] Positiva upplevelser vid besöket – Endast för dig som svarat att du gjort besök! 
[   ] Annat: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4. Har du bytt skolform under din gymnasietid? 
[   ] Nej, jag går kvar på det kommunala/fristående gymnasium jag började på 
[   ] Ja, jag har bytt från kommunalt till fristående gymnasium 
[   ] Ja, jag har bytt från fristående till kommunalt gymnasium. 
 
Om du svarat nej är du nu färdig med enkäten. 
 
a) Varför bytte du? 
[   ] Skolan motsvarade inte mina förväntningar 
[   ] Jag fick höra av kompisar som valt den andra skolformen att den verkade bättre 
[   ] Jag fick mer information om utbildningen vilket gjorde att jag fick tänka om 
[   ] Jag trivdes inte på skolan 
[   ] Jag stod som reserv och bytte direkt jag fick plats på mitt förstahands val 
[   ] Jag blev övertalad av föräldrar att byta 
[   ] Annat: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Resultat av enkäten sammanställt från de båda skolformerna. 
 
Tabell 7. Fråga 1, Båda skolformerna 

Fråga 1  N  Percent 
SYV 85 22,50%
ÖPPET HUS 55 14,60%
KOMPISAR 51 13,50%
INFORMATIONSBLAD SOM KOM MED POSTEN 42 11,10%
INFORMATIONSTRÄFFAR 30 7,90%
JAG SÖKTE SJÄLV EFTER INFORMATION 26 6,90%
SYSKON 19 5,00%
PROVA PÅ-DAGAR 18 4,80%
FÖRÄLDRAR 18 4,80%
REKLAMAFFISCHER PÅ MIN HÖGSTADIESKOLA 11 2,90%
REPRESENTANTER SOM BESÖKTE MIN HÖGSTADIESKOLA 9 2,40%
REKLAMBANNERS PÅ INTERNETSIDOR 5 1,30%
REKLAMAFFISCHER PÅ ALLMÄNNA ANSLAGSTAVLOR 3 0,80%
REKLAM PÅ TV 2 0,50%
REKLAM I TIDNINGAR 2 0,50%
ANNAT 2 0,50%
TOTAL 378 100,00%

 
Tabell 10. Fråga 1a, Båda skolformerna 

Fråga 1a  N  Percent 
Nej, jag hittade bara information om en enda gymnasieskola 66 47,1
Ja, jag hittade information om både fristående och kommunala skolor 30 21,4
Ja, men bara kommunala 23 16,4
Ja, men bara fristående skolor 19 13,6
Total 138 98,6
Missing system 2 1,4
TOTAL 140 100

 
Tabell 13. Fråga 1b, Båda skolformerna 

Fråga 1b  N  Percent 
Ja, tillräckligt mycket och bra information 88 62,9
Nej, jag tycker det var för lite information 28 20
Annat 9 6,4
Ja, men det var lite väl mycket information 8 5,7
Nej, jag tycker informationen var svår att förstå 6 4,3
Total 139 99,3
Missing System 1 0,7
TOTAL 140 100

 
Tabell 16. Fråga 2, Båda skolformerna. 

Fråga 2  N  Percent 
ÖPPET HUS 89 53,30%
INFORMATIONSTRÄFF 44 26,30%
NEJ 24 14,40%
ANNAT 10 6,00%
TOTAL 167 100,00%

 
Tabell 19. Fråga 2a, Båda skolformerna 

Fråga 2a  N  Percent 
En eller flera kommunala skolor 68 48,6
Både kommunala och fristående skolor 38 27,1
En eller flera fristående skolor 12 8,6
Total 118 84,3
Missing system 22 15,7
TOTAL 140 100
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Tabell 22. Fråga 2b, Båda friskolorna 

Fråga 2b  N  Percent 
Jag orkade inte 6 4,3
Jag hade inte tid 5 3,6
Jag kände redan till den skola jag var intresserad av och jag var inte nyfiken på någon annan 5 3,6
Annat 5 3,6
Jag var inte intresserad av att göra ett besök 1 0,7
Total 22 15,7
Missing system 118 84,3
TOTAL 140 100

 
Tabell 25. Fråga 3, Båda skolformerna 

Fråga 3  N  Percent 
UTBILDNINGEN VERKADE BÄTTRE ÄN PÅ DEN ANDRA SKOLAN 46 13,00%
UTBILDNINGEN VERKADE ROLIGARE ÄN PÅ DEN ANDRA SKOLAN 44 12,40%
JAG HAR VÄNNER PÅ DEN SKOLA JAG NU GÅR PÅ 38 10,70%
POSITIVA UPPLEVELSER VID BESÖKET 31 8,70%
JAG FÖREDRAR DEN KOMMUNALA SKOLAN 30 8,50%
JAG VILLE GÅ PÅ EN STÖRRE SKOLA 26 7,30%
LÄRARNA VERKADE BÄTTRE PÅ DEN SKOLAN JAG NU GÅR PÅ 25 7,00%
JAG BLEV POSITIVT PÅVERKAD AV SKOLANS MARKNADSFÖRING 24 6,80%
JAG VILLE GÅ PÅ EN MINDRE SKOLA 23 6,50%
JAG KOLLADE BARA UPP ETT ALTERNATIV OCH VALDE DÄRFÖR DETTA 23 6,50%
ANNAT 18 5,10%
JAG FÖREDRAR DEN FRISTÅENDE SKOLAN 10 2,80%
JAG HAR SYSKON PÅ DEN SKOLA JAG NU GÅR PÅ 9 2,50%
PÅVERKAN AV MINA FÖRÄLDRAR SOM FÖREDRAR DEN KOMMUNALA SKOLAN 8 2,30%
TOTAL 355 100,00%

 
Tabell 28. Fråga 4, Båda skolformerna 

Fråga 4  N  Percent 
Nej, jag går kvar på det kommunala/fristående gymnasium jag började på 130 92,9
Ja, jag har bytt från kommunalt till fristående gymnasium 9 6,4
Total 139 99,3
System 1 0,7
TOTAL 140 100
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Bilaga 3 
Enkät till skolledare/rektor 
 

1. Hur många elever går på skolan? (Totalt sett) 
 
______________________________________ 
 

2. Vilken typ av marknadsföring använder skolan sig av inför gymnasievalet 
för elever i årskurs 9? 
(  )    SYV 
(  )    Informationsblad som kom med posten 
(  )    Representanter som besökte min högstadieskola 
(  )    Reklamaffischer på allmänna anslagstavlor 
(  )    Reklamaffischer på min högstadieskola 
(  )    Reklambanners på internetsidor 
(  )    Reklam i tidningar 
(  )    Reklam på TV 
(  )    Öppet hus 
(  )    Informationsträffar 
(  )    Prova på-dagar 
(  )   Annat:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. Vilken/vilka av ovanstående har fungerat bäst? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. Vilken/vilka av ovanstående har fungerat sämst? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 
 
Intervjupersonerna: 
Kön 
Ålder 
Programtillhörighet 
Årskurs 
 
Intervjun: 
Kan du berätta hur det gick till när du fick reda på var din utbildning fanns? 
Hur? Var? 
Vad tycker du om informationen? Vad vara bra, vad saknades? Stämmde den? 
SYV 
Informationsblad som kom med posten 
Representanter som besökte min högstadieskola 
Reklamaffischer på allmänna anslagstavlor 
Reklamaffischer på min högstadieskola 
Reklambanners på internetsidor 
Reklam i tidningar 
Reklam på TV 
Öppet hus 
Informationsträffar 
Prova på-dagar 
Kompisar 
Syskon 
Föräldrar 
Jag sökte själv efter information 
 
 
Berätta hur du upplevde de olika besöken.  
Jämför gärna, vad var bra, vad var dåligt? 
Vad kunde skolorna gjort bättre? 
Kommunala skolan, Fristående skolan. 
Öppet hus 
Informationsträff 
Annat 
 
Berätta vad det var som avgjorde att du valde just den här skolan. 
Flera faktorer? Motivera gärna ditt svar. 
Jag föredrar den kommunala skolan – varför? 
Påverkan av mina föräldrar som föredrar den kommunala skolan – (varför?) 
Jag ville gå på en större skola – varför? 
Jag blev positivt påverkad av skolans marknadsföring – vilken? Vilket media? 
Lärarna verkade bättre på den skolan jag nu går på 
Jag har vänner på den skola jag nu går på 
Utbildningen verkade bättre på den skola jag nu går på 
Utbildnignen verkade roligare på den skola jag nu går på 
Jag kollade bara upp ett alternativ och valde därför detta – varför? 
Positiva upplevelser vid besöket 
Annat 



   

 41

Bilaga 5 
Transkribering av intervju på den kommunala skolan 
 
IP1: Tjej, 17 år, Es/Nves2 
IP2: Kille, 16 år, Te1 
 
Berätta hur det gick till när du fick reda på var din utbildning fanns. 
IP1: Först hörde jag bara talas om det lite flyktigt från kompisars syskon, för den var helt 
ny, egentligen, det året när jag skulle söka. Och sen berättade min studie- och 
yrkesvägledare, på min högstadieskola, om den. 
IP2: Ja, jag hörde av kompisar att det var roligt och så. 
 
Vad tycker ni om informationen? Var den bra? Vad var inte bra? Var det något 
som fattades? Stämde den? 
IP1: Ja, det tycker jag. Eller det lät ju mycket värre på informationen man fick, att man 
var tvungen att lägga ner mycket mer tid än jag uppfattat att man behöver göra. Men 
annars var informationen bra. 
IP2: Jag tycker det var tvärt om. De sa att det inte var så farligt att gå teknik, eller så, 
farligt är det inte, men ja, det är ganska mycket läxor och sånt. Och de sa att det skulle det 
inte vara, inte så pass mycket. Men det ordnar sig. 
 
Hur besökte ni skolan inför valet? 
IP1: Först var det någon gång på kvällen när det var öppet hus. Då bara visade de lite 
experiment och så, för då var jag bara på naturprogrammen. Och sen var det en dag när 
man fick välja tre program, och så visade de lite själva och så fick man prata med elever 
och så. 
IP2: Ja det var samma som för henne då, att vi var här med högstadieskolan då. Man fick 
besöka tre linjer, och så hade jag svårt att välja mellan teknik och frisör. Och då gick jag 
en extra gång och kollade på teknik och frisör och så bestämde jag mig för teknik. 
Besökte ni någon av de fristående skolorna? 
IP1: Nej 
IP2: Nej 
Var ni inte alls intresserade av dem? 
IP1:De som finns här, det är ju inte så många, men de hade ingen utbildning jag var 
intresserad av. 
IP2: Samma för mig. Det finns teknikprogram på de skolorna, men det verkar inte lika 
roligt tycker jag. 
 
Hur upplevde ni besöken ni var på? 
IP1:De var rätt bra, men det kanske skulle varit mer kontakt med de elever som redan 
gick på skolan. För det var väldigt så att de stod uppradade och så frågades det om vi 
hade några frågor och då vågade ingen fråga något. Det skulle varit lite mer personligt, att 
eleverna pratade mer personligt med oss, då hade det varit lättare att fråga vad man ville 
veta. 
IP2: Ja, jag tycker ungefär som henne. När vi var här med skolorna då, fick vi gå in i 
klassrummet, och så berättade de. De berättade och berättade massor av saker och så 
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vågade ingen svara. Men sen när jag kom hit ensam, då hade jag en kille som gick med 
mig och berättade om olika saker, och då fick jag mer information. 
Så båda två föredrar kontakt med elever framför stora informationsträffar? 
IP1: Ja. 
IP2: Ja. 
 
Berätta vad det var som avgjorde att du valde just den här skolan. 
IP1: Min utbildning fanns bara på den här skolan. 
Om den hade funnits på en annan skola, hade du övervägt att gå där istället då? 
IP1: Jag fick egentligen ingen information om de fristående skolorna, inte på samma sätt 
som om den kommunala skolan. Det är klart att jag visste att de fanns, men det var bara 
här (den kommunala skolan, min parentes) vi fick, som jag kände det, möjlighet att gå på 
besök. Tror jag, inte om man inte speciellt frågade efter de andra, men jag märkte aldrig 
av de andra skolorna i princip. 
IP2: Jag valde den här skolan, dels för att kompisar går här, och dels för att den inte är 
lika långt hemifrån som de andra skolorna. Och jag får ju likadan utbildning här som där. 
 
Enligt enkäten som gjordes på den här skolan visar att de största anledningarna till 
att man valt att gå på den här skolan är att de har kompisar på den här skolan, och 
att man föredrar den kommunala skolan. Varför gör man det, tror du? 
IP1: För mig handlar det om att den är större, att det finns mer folk. För om det är väldigt 
små skolor är jag rädd för att det blir en sån högstadiekänsla igen. Att det blir svårare att 
välja vilka man ska umgås med, och att man lättare hamnar i en speciell roll på en mindre 
skola. 
IP2: Nej, jag vet faktiskt inte. 
 
Kände ni av att era föräldrar hellre ville att ni skulle gå på en kommunal än på en 
fristående gymnasieskola? 
IP1: Jag tror inte det spelar någon roll för dem. 
IP2: Nej. 
 
Påverkade besöket att ni valde att söka hit? Hade ni sökt hit även om upplevelsen av 
besöket varit negativt? 
IP1: Nej, jag ville så gärna ha den här utbildningen att jag hade sökt ändå. 
IP2:Jag hade valt den kommunala skolan i vilket fall. 
Därför att? 
IP2: Därför att det känns tryggare att gå här. Mer stabilt med kommunal skola. 
 
Har ni något övrigt ni vill ta upp? 
IP1: Nej, kanske att det kan vara svårt att hitta den utbildning man vill ha här eftersom 
det finns så få alternativ. 
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Bilaga 6 
Transkribering av intervju på den fristående skolan 
 
FIP1: Tjej, 18 år, Es/Nves3 
FIP2: Kille, 16 år, Te2 
 
Berätta hur det gick till när du fick reda på var din utbildning fanns. 
FIP1: Det var min kusin som berättade om den för mig. Jag började egentligen på den 
kommunala skolan först, men tyckte inte att den var så rolig. Så jag träffade min kusin 
som berättade att hon hade börjat här [på den fristående skolan] så jag gick hit en dag och 
kollade lite. Sen veckan efter det började jag. 
Du sökte alltså in till den kommunala skolan, och bytte senare till den fristående? 
FIP1: ja. 
Varför det? Varför var den kommunala skolans utbildning inte lika rolig? 
FIP1: Tråkiga elever och tråkiga lärare. 
FIP2: Det var min mamma som kom till mig och sa att hon tyckte jag skulle gå en 
datalinje, och tipsade då om den fristående skolan. Så jag gick hit [till den fristående 
skolan] och kollade.  
Visste ni om att den kommunala skolan också har ett teknikprogram? 
FIP2: Ja, hon [mamman] visste att jag var dataintresserad, så hon berättade att det var 
datainriktat teknikprogram här. 
 
Vad tycker du om informationen?  
-Var den bra? Vad var inte bra? Var det något som fattades? Stämde den? 
FIP1: Informationen jag fick av min kusin stämde. Jag fick reda på det jag ville. Det har 
ju blivit en del ändringar, men inte så att det stört. 
Fick du information av rektor eller lärare under ditt besök på den fristående 
skolan? 
FIP1: En lärare. 
FIP2: Den stämde väl ganska bra. Det har ju ändrats endel under tiden, men när jag 
började här så tyckte jag att det stämde. 
Fick ni information av andra än familjemedlemmar? Syo, representanter på besök, 
utskick på posten eller liknande? 
FIP2: Ja, det kom representanter till min högstadieskola, och överöste oss med lappar och 
sa att vi skulle börja på deras gymnasieskola. 
Påverkades du av det inför valet? 
FIP2: Nej, jag slängde de lapparna. 
FIP1: Det kom representanter till min högstadieskola också, men de överöste oss inte 
med lappar, några fick vi. 
 
Hur besökte du skolan inför valet? 
FIP1: Jag beöskte inte den fristående skolan innan valet, jag var bara på den kommunala 
skolan och kollade då.  
 
 
Hur upplevde du besöken du var på? 



   

 44

FIP1: Då tyckte jag det  verkade roligt. Man fick prova på olika saker. Men sen när jag 
började fick jag reda på att man inte fick göra sånt förrän i trean, och då var det inte lika 
roligt längre. Upplevelsen av besöket stämde inte överrens med verkligheten. 
FIP1: Då följde jag ju med på lektioner och såg verksamheten bättre. Det var roligare. 
FIP2: Jag besökte båda skolorna. Bästa besöket var här [den fristående skolan] eftersom 
jag sökte hit. Sämsta besöket var på den kommunala skolans teknikprogram. Man kunde 
få miniräknade om man började där, det var som om de ville muta oss. Men jag vill inte 
ha någon miniräknare, så jag ville inte gå där. Och läraren som skulle informera oss var 
jättekonstig, vi vågade inte prata med honom. 
Hur var läraren konstig? 
FIP2: Nej, men han var jättekonstig. Och lärarna här [den fristående skolan] var 
jättesnälla, så då tänkte jag att jag kunde börja här istället. Kontakten med lärarna på den 
kommunala skolan var sämre än den på den fristående skolan. 
Hur besökte du skolan inför valet? 
FIP2: Först fick man välja tre program att titta på med högstadieskolan, så då gick jag hit 
[den fristående skolan] bland annat. Sen var det informationsträffar och sen var det öppna 
hus. 
 
Berätta vad det var som avgjorde att du valde att söka till den här skolan. 
FIP1: För att jag var intresserad av den linjen, och jag tyckte inte att samma linje på den 
kommunala skolan var lika rolig. På den fristående skolan är det inte så mycket folk, det 
är mindre och mysigare. 
Så det är bättre med en mindre skola? 
FIP1: Man vet vilka alla andra är, det blir mer bekant. 
FIP2: Det är en mindre skola och bättre lärare, och så såg det trevligare ut på den 
fristående skolan än på den kommunala. Då ialla fall, innan ombyggnationen. 
Enligt enkäten som gjordes på den här skolan visar att de största anledningarna till 
att man valt att gå på den här skolan är att utbildningen verkade roligare, att man 
ville gå på en mindre skola och att utbildningen verkade bättre. Två av svaren har 
ni angett under intervjun. Vad säger ni om detta? 
FIP2: Ja, min utbildning här [på den fristående skolan] har ju en speciell inriktning, så det 
gör den typ bättre. 
 
Om man tittar på de anledningar som spelade minst roll enligt enkäten så är det att 
eleven bara visste om ett alternativ, och att det fanns kompisar på skolan. Spelade 
detta någon roll för er? 
FIP2: Nej, jag kände väl några som gick på skolan, men det var inget jag tänkte på när jag 
sökte hit. 
FIP1: Jag kände alla i min klass, men det visste jag inte förrän jag började på skolan. 
 
Har du något övrigt du vill ta upp? 
FIP1: Nej. 
FIP2: Nej. 
 
 


