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Förord 

Genom att vi har skrivit denna uppsats, vilken verkställdes under våren 2016, har vi fått ta del av 

mycket nya kunskaper som vi kommer ha stor användning för i framtiden. Detta hade däremot inte 

varit möjligt utan alla som hjälpt oss under processens gång.  
 

Vi vill först och främst ägna ett tack till vår handledare Marie Helene Laurell som funnits som en 

allmän hjälp när vi behövt råd och förslag till förbättringar. Vi vill också tacka vår opponentgrupp, 

vilken under hela processen funnits som ett stöd och bidragit med kritik och diverse förslag till 

förbättringar. 
 

Slutligen vill vi tacka våra respondenter på Sannarpsgymnasiet, Kattegattgymnasiet, Drottning 

Blankas Gymnasieskola och Halmstad Praktiska Gymnasium för att dessa har bidragit till 

intressanta och givande intervju- och enkätsvar. Vi vill även tacka Anna Stenberg på Tremedia AB 

som har gett oss möjligheten att utvidga vår uppsats utifrån ännu en synvinkel. Utan dessa  

respondenter hade inte vår uppsats varit möjlig, alla svar och synpunkter har varit värdefulla och 

avgörande för vår uppsats. 
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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadsföringens roll i gymnasieskolor och hur den 

sedan uppfattas av skolmarknadens aktörer, samt att undersöka vilka marknadsföringstekniker som 

används idag. Denna uppsats har huvudsakligen undersökt fyra stycken olika gymnasieskolor 

belägna i Halmstad. Gymnasieskolornas ledning har analyserats med hjälp utav djupintervjuer, 

medan elevernas perspektiv har analyserats och samlats in via en online-baserad 

enkätundersökning. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen har varit baserad på den svenska 

gymnasieskolans historia och dess förändringar, kopplat till olika typer av tekniker inom 

marknadsföring. I uppsatsen diskuteras det vidare att minskade elevkullar och ökad konkurrens på 

skolmarknaden ligger till grund för den ökande marknadsföringen i gymnasieskolan. 

Skolformsperspektivet av skolor har används som ett sidospår löpande genom uppsatsen, för att på 

så vis få ytterligare en vinkel på fenomenet. Markanta olikheter mellan skolformer har i denna 

uppsats inte kunnat påvisas. Uppsatsen har istället resulterat i en djupare förståelse för 

marknadsföringsnyttan utifrån de två valda perspektiven. Vissa uppfattningar om 

marknadsföringen stämde mellan eleverna och ledningen. En av uppfattningarna som stämde 

överens mellan elev och ledning var att marknadsföringstekniker som inspirerade till Word-Of-

Mouth-effekter ansågs vara de mest effektiva marknadsföringsstrategierna. Vidare ansågs den 

interna marknadsföringen klart vara den bästa, däremot var den externa marknadsföringen den som 

i själva verket användes mest av skolorna. Enligt eleverna så spelade formen av gymnasieskolan 

roll i valet av gymnasieskola, men det var mer specifikt kvalitén på utbildningen som vägde allra 

tyngst vid ett gymnasieval. 
 
 

Nyckelord: Tjänstmarknadsföring, Skolform, Gymnasieskolan, Marknadsföringstekniker, WOM, 

Konkurrens, Elever, Ledning 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Gymnasieskolan är en frivillig svensk skolform som ges ut efter avslutad utbildning i grundskolan. 

Utbildningen är avgiftsfri och vänder sig främst till människor i 16-20 årsåldern (Skolverket, 

2013c).  Wallin (1997) beskriver att den första svenska skolan som liknande en gymnasieskola 

tillkom i början av 1600-talet. Reformen har sedan dess fortsatt att utvecklas genom århundradena, 

fram och tillbaka, i ett högt tempo (Ibid). Gymnasieskolan är en av de svenska skolreformerna som 

har förändrats mest under de senaste decennierna. Förändringen har skett både i organisation, men 

också i reformstrategi; det har kommit att bli en så kallad svensk skolreform under ständig 

utveckling (Richardsson, 2010). 
  
Idag finns det två olika former inom den svenska gymnasieskolan; en fristående gymnasieskola 

och en kommunalägd gymnasieskola. En fristående skola är en skola som drivs av en annan ägare 

än kommun eller landsting. Till skillnad från kommunala skolor så ägs och drivs också en 

fristående skola i olika former, det kan förekomma allt ifrån ideella föreningar till aktiebolag 

(Friskolornas riksförbund, 2015). Erixon, Holm, Lundahl och Lundström (2014) beskriver även 

aspekten av att i Sverige så tillåts friskolors ägare att plocka ut vinster från enskilda skolor med 

offentlig finansiering, till skillnad från kommunala skolor där detta inte är tillåtet. Både privat- och 

kommunalt ägda skolor finansieras vidare av offentliga medel och ingen av skolformerna får ta ut 

några elevavgifter (Friskolornas riksförbund, 2015). Alla elever i Sverige har sedan rätt till valet 

mellan en kommunal och en fristående skola (Ibid). 
  
År 1992 fastslogs det nya regler för finansieringen av fristående grund- och gymnasieskolor. På 

1980-talet var bidragen så kallade statsbidrag. Detta ändrades år 1992, då det infördes ett nytt 

bidragssystem av regering och riksdag. Ett system som innebar att bidraget istället skulle lämnas 

av den kommun som skolan i fråga befann sig i. Skolverket beslutade även att alla friskolor som 

godkänts, då fick rätt till en summa pengar som motsvarande en ersättning likt den som kommunala 

skolor fick. Detta ledde till att fristående gymnasieskolor blev allt vanligare i samhället. Statistik 

visar att under år 1992 gick det ungefär 10 000 stycken elever i någon form av fristående skola. År 

1999 hade detta antal elever mer än tredubblats. Under de senaste åren har det visat sig att tillväxten 

har stabiliserats något och har numera visat en ökning av fristående skolor på ungefär 15% per år 

(Bergström & Sandström, 2011). Skolinspektionen (2016) bekräftar ökningen av friskolor genom 

att visa sin årliga statistik där de totala ansökningarna om att få starta/utöka en friskola inför läsåret 

2017/18 har ökat med 10%, jämfört med föregående period. 
  
I Sverige finns det idag 1328 stycken gymnasieskolor, då inräknat både privata- och 

kommunalägda skolor (Friskolornas riksförbund, 2016). 34 % av de svenska gymnasieskolorna är 

idag fristående gymnasieskolor (Ibid). Antal elever i den svenska gymnasieskolan varierar årligen 

med antalet ungdomar i gymnasieåldern. Under läsåret 2014/15 gick det ungefär 323 700 stycken 

elever i gymnasieskolan, vilket var 6 500 stycken färre än föregående år. Av dessa gick 73% elever 

i kommunala skolor, 26% elever i fristående skolor och 1 % elever räknades till skolor inom 

landstinget (Skolverket, 2015). Skolverket (2012) medger att antalet gymnasieskolor har ökat 
mycket under de senaste åren samtidigt som antalet elever har minskat. Trenden med 

elevminskning i gymnasieskolan spås hålla i sig till och med läsår 2015/16, för att sedan ta 
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vändning till en omvänd ökning istället, vilket visas i figur 1 nedan (Skolverket, 2015). Erixon et 

al. (2014) påpekar att den största skillnaden på gymnasieskolan förr och idag är att idag så har 

mängden gymnasieskolor ökat i antal, vilket leder till att det finns fler valmöjligheter som delges 

till elever via reklam.  

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1: Visar elevtrenden genom de senaste åren i den svenska gymnasieskolan. Källa: Skolverket, 

2016.  

1.2 Problembakgrund 

Till följd av den nya lagen som infördes år 1992, då fristående gymnasieskolor bland annat fick 

rätt till en summa pengar som motsvarade en ersättning likt den som kommunala skolor får, så har 

konkurrensen bland gymnasieskolor ökat. Konkurrensen har ökat på grund av att lika villkor har 

gjort det möjligt för fristående gymnasieskolor att etablera sig på marknaden. Antalet skolor på 

marknaden har således ökat (Bergström et al., 2011).  Holm och Lundström (2011) beskriver även 

de hur konkurrenssituationen på gymnasiemarknaden har ökat som en följd av att antalet elever på 

marknaden har minskat. På grund av elevminskningen har kommunala- och fristående 

gymnasieskolor varit tvungna att konkurrera med varandra om både elever och lärare. Lubienski 

(2007) beskriver vidare hur konkurrens ofta är en självklarhet i vinstdrivande företag. 

Gymnasieskolan är ingen vinstdrivande enhet, men införandet av den obligatoriska skolpengen har 

fått de olika skolformerna att bli allt mer beroende av framtida elever. Detta på grund av att varje 

elev bidrar med pengar till skolan de väljer. Stefan Lund (2007) betonar vidare hur detta 

ersättningssystem betyder att många elever indikerar på en god ekonomi hos en gymnasieskola.  
  
En självklar följd av att skolor konkurrerar med varandra blir att stora kostnader och ansträngningar 

numera läggs på marknadsföring (Erixon et al., 2014). Alla i och runt en skola kan vara involverade 

i dess marknadsföring på ett eller annat sätt (Ibid). Holm et al. (2011) visar även i sin studie att 

huvudmän i dagens gymnasieskolor ser dagens konkurrenssituation som ett stort problem och att 

de därmed ser marknadsföring som en stor del av sitt numera dagliga arbete. Alestig (2012) menar 

vidare att det även går att se att marknadsföringen har ökat markant de senaste åren. Alestig 

beskriver att det verkar som att det som att det har bildats en konkurrensmarknad, vilket i sin tur 

har triggat igång marknadsföringen hos dagens gymnasieskolor. Fjelkner i Alestig (2012) menar 

även hon att den drastiska ökningen av marknadsföringen har skett i samband med minskningen 

av antalet elever på marknaden. Fjelkner (2012) beskriver vidare hur gymnasieskolors 

marknadsföringskostnader på bara tre år har dubblerats. Olsson (2012) menar i ton med 

ovannämnda att det idag skapas en konkurrensmarknad med elever som kunder. Olsson beskriver 

vidare hur gymnasieskolor lade dubbelt så mycket pengar på reklam år 2012 än vad de gjort tre år 
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tidigare. Även Jelmini (2014) är inne på samma spår, då hon menar att i takt med att 

skoletableringen och att konkurrensen om elever hårdnar, så har gymnasieskolors reklamsatsningar 

vuxit med stora siffror under en tioårsperiod. Konkurrensen har ökat och för att överleva på 

marknaden så gäller det att effektivt locka till sig elever till just sin skola (Ibid).  
 

1.2.1 Tidigare forskning  

Lubienski (2007) beskriver att marknadsföring har växt till ett behov på grund av konkurrensen 

som har bildats på skolmarknaden. Holm och Lundström (2011) diskuterar vidare 

konkurrenssituationen och dess påverkan på skolor. Även de drar slutsatsen att en konkurrens på 

skolmarknaden har vuxit fram. Vidare diskuteras det vilka svårigheter som skolor kommer att möta 

för att kunna locka till sig elever. Det ges även en förklaring av vilken sorts marknadsföringsfilosofi 

som bör anammas av dagens gymnasieskolor. Constantinides och Zink Stango (2011) beskriver att 

besöksdagar på skolor, dess officiella webbsidor och broschyrer är det som används mest bland 

studenter för att göra sina beslut om vart de vill studera. Familj och vänners åsikter väger också 

tungt i valet av vilket universitet en elev slutligen väljer. Det dras i studien en slutsats om att de 

mer traditionella sätten att marknadsföra sig på uppfattas som mer informationsrika. Maringe 

(2006a) tar likt Constantinides et al. (2011) upp vilka marknadsföringskanaler som elever uppfattar 

som bäst idag. Däremot drogs där slutsatsen att studenter inte lyssnar till traditionella 

marknadsföringsverktyg, sådant som exempelvis information via hemsidor och annat skrivet 

material när de ska göra sitt val om var de vill studera. Helgesen och Nesset (2009) beskriver att 

kvalité är det som har mest inflytande på en students lojalitet till en skola. Vi finner således att det 

finns en avsaknad i tidigare forskning kring hur skolors ledning, i jämförelse till elever, uppfattar 

rollen av marknadsföringen som en följd av den ökade konkurrensen på dagens skolmarknad. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadsföringens roll i gymnasieskolor och hur den 

uppfattas av skolmarknadens aktörer, samt att undersöka vilka marknadsföringstekniker som 

används idag.  

1.4 Problemformuleringar 

● Hur resonerar ungdomar inför sina gymnasieval? Blir de påverkade av reklamen som 
skolorna delar med sig av? 

● Vilka olika tekniker i marknadsföring använder sig gymnasieskolor utav? Hur viktigt är det 

och vilken nytta kommer utav det?  
● Finns det skillnader i hur kommunal- och privatägda gymnasieskolor marknadsför sig idag? 

Är det någon skolform som lägger mer fokus på marknadsföring än den andra? 

1.5 Teoretiska avgränsningar 

Teorin som rör den svenska gymnasieskolans utveckling och hur det ser ut idag är i denna uppsats 

till stor del hämtad från diverse olika artiklar. Det har använts både vetenskapliga artiklar och 

artiklar tagna ur mer allmänna sammanhang som exempelvis Svenska Dagbladet. Gymnasieskolan 

är ett omtalat fenomen och det finns därför många åsikter om ämnet. Genom att samla in teori från 

artiklar kan vi få med många olika synvinklar på fenomenet som vi vill studera och jämföra. Vi har 

begränsat synvinklarna till den information som är relaterad till konkurrens och marknadsföring. 

Vi har vidare valt att avgränsa vår teori som rör marknadsföring till marknadsföring som kan 
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kopplas till tjänsteföretag. Givetvis kan många av dessa teorier tillämpas även på 

produktmarknadsföring. Dock så ser vi att avgränsningen är lämplig då Gymnasieskolor 

marknadsför sin utbildning i första hand, vilket således är en tjänst. 
  
Vi vill kunna få en så bred förståelse för vårt problem som möjligt och har därför valt att inkludera 

vetenskapliga artiklar från både elevers och ledningen på respektive skolas synvinkel. Dock har 

detta i många fall inneburit begränsning i teorin till ett perspektiv från elever och ledning på 

universitetsnivå. Lagar och reformer finns det vidare många av. Vi har därför valt att avgränsa vår 

teori kring den mest väsentliga lag som ligger till grund för vårt valda ämne, närmare bestämt 

marknadsföringslagen. 

2. Teoretisk referensram 

2.1  Konkurrens bland olika gymnasieskolor 

Holm et al. (2011) beskriver att det är inte bara finns en konkurrens mellan kommunala och 

fristående gymnasieskolor. Det har vidare uppstått en konkurrenssituation där alla skolor är mer 

eller mindre konkurrenter med varandra. Erixon et al. (2014) påpekar även de att dagens 

konkurrenssituation på gymnasiemarknaden påverkar i stort sett alla svenska gymnasieskolor, 

oavsett geografiskt läge och huvudman. Holm et al. (2011) beskriver i sin studie hur kommunala 

gymnasieskolor poängterar svårigheten att konkurrera med andra kommunala skolor eftersom att 

många bestämmelser ligger inom den kommunala politiken. Även om skolorna i fråga försöker 

samarbeta med varandra så konkurrerar de på något sätt om samma elever och konkurrensen 

uppfattas i slutändan som oundviklig. Det eftersträvas en konkurrens med god anda mellan de 

kommunala skolorna. Lund (2007) menar likt Holm et al. (2011) att kommunala skolor har ett 

bakomliggande ansvar att tillsammans erbjuda ett brett utbildningsutbud för elever i sin kommun. 

Det blir således svårt för kommunala skolor att profilera sig på mer sätt än att lyfta fram sina egna 

gymnasieprogram. Erixon et al. (2014) menar fortsättningsvis att friskolor i allmänhet mer sällan 

upplever samarbete med andra skolor, till skillnad från de kommunalt ägda skolorna. Holm et al. 

(2011) tar även upp en aspekt om att de mindre, fristående skolorna ofta känner sig missgynnade 

av offentliga samarbeten mellan kommunala skolor.    
 

Bergström et al. (2011) beskriver att den nya konkurrenssituationen som gymnasieskolor möter 

idag främst kommer att leda till att vissa företag tvingas lämna marknaden när andra istället intar 

den. Processen kommer alltså att resultera i att de sämsta företagen konkurreras ut av de nya, bättre 

företagen. Detta kommer i sin tur leda till att genomsnittsnivån i branschen kommer att öka, bara 

de bästa skolorna  på marknaden överlever. En negativ aspekt av konkurrens i skolbranschen kan 

vara att de mest studiebegåvade eleverna och de bästa lärarna väljer en annan konkurrerande skola, 

vilket i sin tur kan påverka kvalitén på utbildningen (Ibid.) En annan synvinkel ger oss en bild om 

hur ökad konkurrens kan sporra skolor och lärare i sina arbeten om att erbjuda en bra skola och 

utbildning för att på så vis förbättra utvecklingen för sin skola (Holm et al., 2011). 

 

 
 



5 
 

2.2 Marknadsföring av gymnasieskolor 

2.2.1 Ledning och experters syn på marknadsföring av skolor  

Holm et al. (2011) beskriver hur huvudmän på gymnasieskolor uttrycker en osäkerhet när det gäller 

vilka strategier som är de bästa för att få framtida studenter. Det talas om hur svårt det är att hitta 

aspekterna som i slutändan påverkar elevens val av gymnasieskola. Den största svårigheten sägs 

vara att kunna förutsätta vilken information som säljer bäst på en skola och vad som lockar unga 

människor idag (Ibid). I och med denna svårighet så håller gymnasieskolor ofta fast vid en så kallad 

informationsbaserad teknik när de försöker få rätt elever till sin skola. En teknik där 

utgångspunkten är att beskriva vad ett specifikt utbildningsval kommer kunna leda till för 

arbetsmöjligheter och kompetenser (Lund, 2007). 
 

Armstrong, Harris, Kotler och Piercy (2013) beskriver att ett varumärke måste utvecklas och 

hanteras för att det ska kunna bli starkt. Att bygga starka varumärken involverar flera olika steg; 

varumärkespositionering, namnval, varumärkessponsring och varumärkesutveckling. Armstrong 

et al. (2013) beskriver vidare att bygga varumärken medför att företag måste fatta många 

utmanande beslut. Skolor som redan har ett identifierat varumärke väntas vara mer lugna i sin 

marknadsföring till elever, till skillnad från skolor som arbetar med att göra sitt varumärke starkare. 

De skolorna med ett svagare varumärke känner oftare en större osäkerhet i hur de ska kunna få 

elever till sin skola (Holm et al., 2011). Stefan Lund (2007) betonar hur det i nuvarande 

ersättningssystem betyder att många elever indikerar på god ekonomi och gynnsamma villkor för 

utveckling. Detta kan ses som ett sätt att försöka få skolor med mindre attraktiva varumärken att 

förända sin utbildning till det bättre. I och med den ökade konkurrensen på marknaden så menar 

Lund (2007) att det skapas ett tryck på gymnasieskolor att kunna profilera sig från mängden. 

Eleverna ska kunna välja mellan olika alternativ av skolor och utbildning för att hitta det som passar 

eleven i fråga bäst.  
 

Det finns således olika kanaler som dagens gymnasieskolor använder sig av för att nå ut till sina 

potentiella elever. Här listas några av de vanligaste; internetsidor, annonsering i 

lokaltidning/rikstidning, specifika gymnasietidningar med information,  Radio och TV, eget tryckt 

material med information, direkta möten så som öppet hus och medverkan vid gymnasiemässor 

eller besök på olika grundskolor, aktiviteter tillsammans med samarbetspartners som exempelvis 

idrottsföreningar (Sveriges kommuner och landsting, 2015). 
 

2.2.2 Elevers syn på marknadsföring av skolor  

Erixon et al. (2014) beskriver att hur allmänheten uppfattar gymnasieskolor idag beror mycket på 

hur dagens medier väljer att tala om skolmarknaden och dess aktörer. Reklamen blir en viktig del 

i hur människor kommer att uppfatta en skola, precis som i en vanlig företagsvärld. Erixon et al. 

(2014) beskriver vidare hur svenska elever ser på det stora utbudet av reklam vid ett gymnasieval. 

En positiv syn på det stora utbudet av reklam ges i samband med att elever tycker det är bra att de 

själva kan välja mellan så många olika alternativ, och på så vis även kunna bygga ihop sin egen 

utbildning. Däremot ges också en negativ aspekt i form av en trötthet och en känsla av att det blir 

för mycket att ta in. Det kan helt enkelt bli för mycket att välja på och som elev känner du dig 

stressad av alla olika valmöjligheter som delges. 
 

Sociala medier blir allt vanligare idag och många universitet ser potentialen i att använda detta som 

ett marknadsföringsverktyg för att locka unga människor. Det visas också att framtida studenter är 

intresserade av att kunna använda sociala medier som informationssökning och social interaktion. 

Ofta är denna grupp av människor mest intresserad av foton och videor (Constantinides et al., 
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2011). Även om social media spelar en stor roll så är det fortfarande inte lika populärt i valet av 

skolor jämfört med de mer traditionella sätten av marknadsföring bland universitet (Ibid). 

Constantinides et al. (2011) studie visar således att studenter rankar sociala medier sist bland 

informationskanaler som påverkar deras val av studier och universitet. Besöksdagar på skolor, dess 

officiella webbsidor och broschyrer är det som används mest bland studenter för att göra sina 

beslut. Tätt efter dessa befinner sig familj och vänners åsikter. Minst populärt konstaterades 

webbloggar, olika sorters forum och sociala nätverk överlag. Det dras i studien en slutsats om att 

de mer traditionella sätten att marknadsföra sig på uppfattas som mer informationsrika, trots att de 

framtida eleverna är dagliga användare av sociala nätverk. De menar vidare att en anledning till 

detta kan vara att det saknas relevant innehåll på grund av lågt engagemang för sådana verktyg från 

universiteten och dess personal. Det föreslås således att social media måste fokusera mer på 

kommunikationsverktyg som skiljer sig från andra massmedier i social media. Det måste ligga mer 

fokus på så kallad två-vägs-kommunikation i informationen som delas (Ibid). I allmänhet så anser 

elever att medan de har ett ansvar att ta till sig information så har även institutionen på skolan ett 

lika stort ansvar för att göra informationen mer informationsrik och lättillgänglig. Universitet måste 

ta en mer central roll i utvecklingen av vårt samhälle och av universitetens kärnprodukter (Maringe, 

2006b). Maringe (2006a) menar däremot också att studenter inte påverkas av de traditionella 

marknadsföringsverktyg som används vid universitet. Det kan exempelvis vara sådant som 

information via hemsidor och annat skrivet material när de ska göra sitt val om var de vill studera. 

Detta kan bero på att de finner denna form av information otillräcklig, icke trovärdig eller 

missledande. Mycket tyder på att det viktigaste när elever ska välja ett universitet är hur 

arbetsmarknaden ser ut, hur stor chansen att få ett arbete och sedan karriär är. Det är mindre viktigt 

om en framtida elev verkligen brinner för det ämne skolan erbjuder/riktar in sig på (Ibid). Holm et 

al. (2011) visar en tredje vinkel i sin studie på ett antal faktorer som påverkar elever i valet av att 

välja en viss skola. Att det finns många olika butiker och valmöjligheter i närheten av skolan, 

skolans geografiska läge i övrigt, kampanjerbjudanden hos skolor och diverse olika grupptrender 

bland elever. Det fastslås att kvalitén på skolan inte bestämmer allt för mycket. Tvärtemot från 

Holm et al. (2011) så påpekar Helgesen et al. (2009) i sin studie att kvalité är det som har mest 

inflytande på en students lojalitet till en skola. 
 

Jörbeck och Levén (1995) beskriver att begreppet kvalité kan variera beroende på situation och 

företag. Wänneryd (1993) menar även han att begreppet kvalité går att beskriva på flera olika sätt. 

Vidare beskriver Jörbeck et al. (1995) att det är speciellt svårt att utveckla begreppet kvalité i just 

tjänsteföretag. Ännu svårare blir det sedan att överföra det på utbildningssektorn. Svårigheten 

ligger i att det är svårt att mäta kvalité i tjänsteföretag till skillnad från produktionsföretag. I 

tjänsteföretag handlar kvalité om individers olika uppfattningar om vad begreppet innebär för just 

dem; kvalitetsbegreppet är således subjektivt. Jörbeck et al. (1995) hänvisar i sin bok till tidigare 

studier som gjorts för att försöka undersöka olika intressenters syn på kvalité. Det fastslogs i dessa 

studier att elever ser kvalité på en skola bland annat i form av bra mat, trivsel, bra lärare och  

intressant undervisning. Lärarna såg kvalité främst i form av resurstillgång, välutbildad personal 

och lagom stora elevgrupper. Här visas att begreppet kvalité är subjektivt inom ämnet och uppfattas 

på olika sätt av aktörerna på skolmarknaden.  
 

2.2.3  Marknadsföringslagen  

Den ökande valmöjligheten i utbudet av gymnasieskolor och gymnasieutbildningar idag leder till 

att elever möter mycket material i form av marknadsföring rörande sina kommande gymnasieval. 

Individuellt och samhällsmässigt är det viktigt att elever noga överväger sina val angående 

gymnasieutbildning. Både landsting, kommuner och friskolornas riksförbund anser att det är viktigt 
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att gymnasieskolor marknadsför sig på goda grunder. Marknadsföringen skall således vara allsidig, 

saklig och korrekt (Konsumentverket, 2007). 
 

För att detta ska kunna uppnås finns det ytterligare riktlinjer i marknadsföring av gymnasieskolor 

som bör följas, god marknadsföringssed är en av dem. God marknadsföringssed beskrivs i 

marknadsföringslagen vara till syfte för att främja näringslivets och konsumenters olika intressen i 

samband med marknadsföring av produkter och tjänster. Det beskrivs även att god 

marknadsföringssed ska motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare (SFS 2008:486). 5§ och 6§ i marknadsföringslagen handlar vidare om att 

marknadsföring skall utföras i enlighet med god marknadsföringssed, marknadsföring som strider 

mot detta ska ses som otillbörlig om den i stor utsträckning påverkar mottagarens möjlighet att på 

ett välgrundat sätt ta affärsbeslut. Detta förtydligas sedan vara extra viktigt när det gäller 

marknadsföring som vänder sig till unga och barn, som således finnes i gymnasieåldrarna (SFS 

2008:486). 
 
“5 §: Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. 
6 §: Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den 

i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut” 

(SFS 2008:486). 
 

En annan princip inom marknadsföringslagen som gymnasieskolor måste förhålla sig till är att 

marknadsföringen måste vara vederhäftig och sanningsenlig. Internationella handelskammaren 

(ICC) beskriver en grundregel för marknadsföring, som innebär att reklamen ska vara utformad på 

ett sätt där aktören visar socialt ansvar och tar särskild hänsyn till den yngre generationen. 

Marknadsföringen får inte heller strida mot sociala värderingar, den måste ta hänsyn till föräldrars 

auktoritet, samt att reklamen inte får bygga på uppmaningar till yngre att övertala sina föräldrar 

eller vuxna att köpa produkten eller tjänsten som marknadsförs. Vilseledande reklam är ett fenomen 

som inte heller är tillåtet, och om jämförande reklam skulle förekomma måste den stämma överens 

med vad som skrivs i marknadsföringslagen (Friskolornas riksförbund, 2016). 
 

Något som även är av stor vikt trots att det inte finns någon lag eller riktlinje om det, är att skolornas 

information till eleverna handlar om utbildningens upplägg, genomförande och resultat. Om 

marknadsföringen ska innehålla erbjudande i tillägg till tjänsten så som exempelvis datorer, så ska 

det vara kopplat till utbildningens syfte och genomförande. Utbildningar som särskiljer sig på 

grund av en specifik inriktning ska också på ett bra sätt förklara hur mycket av utbildningen som 

består av denna inriktning (Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

2.3  Marknadsföring utan reklam i gymnasieskolan 

Enligt TT (2011) medger skolverket att den ökade konkurrensen om elever leder till att skolor får 

högre krav på sin information, det ska delges saklig information om de olika alternativen som går 

att välja. Därmed inses att det finns ett stort behov av att ha bättre studie- och yrkesvägledande 

information på de svenska gymnasieskolorna. Skolverket (2013b) förtydligar att vägledning på 

gymnasieskolor är av stor vikt för att kunna minska studieavbrott och således kunna ge elever rätt 

information för valsituationer de står inför.  
 

Tremedia är ett av Sveriges ledande företag av utbildningsinformation om den svenska 

gymnasieskolan. Deras tjänster används mest utav studie- och yrkesvägledare på skolor runt om i 

landet. Tremedia fokuserar på att producera material som är fritt från reklam, informations- och 
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utbildningsmaterial. På så sätt vill de nå sitt mål om att göra det lättare för elever att kunna välja 

sin väg genom utbildningsdjungeln och även göra arbetet lättare för alla landets vägledare 

(Tremedia, 2016). Det finns även andra, liknande företag som arbetar med samma sak som 

Tremedia. Skolverket presenterar själv på sin hemsida en egentryckt tidning med namnet 

Gymnasievalet, som även den är tänkt att vara ett material fritt från reklam (Skolverket, 2013a). 

2.4 Tjänstemarknadsföring 

Marknadsföring är både en aktivitet och en process vilken i sin tur innebär ett värdeskapande för 

kunder och andra aktörer på marknaden, genom att de skapar och byter värde med varandra 

(Armstrong, Kotler, Saunders & Wong, 1999). Denna värdeskapande process leder till att företag 

även bygger starka relationer som går att använda i framtiden (Armstrong et al., 2013). En del av 

nyckeln till en framgångsrik marknadsföring ligger i att identifiera  kärnverksamheten av en 

organisation och att sedan kunna anpassa utvecklingsprocessen på ett sätt som återspeglar kunders 

behov (Armstrong & Kotler, 2004). Vidare kallas marknadsföring av tjänster för 

tjänstemarknadsföring. När ett förtag ska marknadsföra en tjänst måste hänsyn tas till fyra olika 

tjänstesärdag; att en tjänst är abstrakt, att en tjänst inte kan skiljas från sina leverantörer, att kvalitén 

hos en tjänst beror på vem som använder den och att tjänster inte kan lagras för senare användning 

eller försäljning (Armstrong et al., 2013). Helgesen och Nesset (2009) beskriver likt Erixson et al. 

(2014) att skolor idag blir allt mer affärsinriktade, således visar deras studie att modeller inom 

tjänstemarknadsföring kan vara mycket relevanta för dagens utbildningsinstitutioner.  
 

 2.4.1 Tjänst  

En tjänst är alltså till skillnad från en produkt inte en konkret vara, den är istället abstrakt. Det är 

alltså inte möjligt för varken säljaren eller kunden att ta, känna eller smaka på en tjänst. Detta leder 

till att tjänster är svåra att bedöma innan du själv har upplevt dem, just för att de inte går att 

konkretisera. Det går heller inte att lagra en tjänst. När du har förbrukat tjänsten upphör den att 

existera. Går du till skolan varje dag så upphör sedan tjänsten när utbildningstiden är över. En tjänst 

har även egenskapen att den produceras samtidigt som den konsumeras. Produktionen av 

utbildningen sker samtidigt som du som kund konsumerar den. Detta senaste påstående skiljer sig 

från traditionell marknadsföring som istället menar att konsumtion och produktion är skilda från 

varandra (Grönroos, 1998). 
 

En tjänst består av olika komponenter; kärntjänster, bitjänster och stödtjänster.  

Kärntjänsten är orsaken till att företaget finns på marknaden. En skola finns till för att erbjuda 

undervisning och undervisningen är därför skolans kärntjänst. En bitjänst är de resurser som krävs 

för att kunderna ska kunna uppleva tjänsten. Detta skulle då i skolsammanhang kunna vara lärarna 

eller lokalerna som undervisningen hålls i. Stödtjänster används som konkurrensmedel. Dessa 

adderas till de två andra komponenterna i tjänsten för att göra det hela mer attraktivt för kunden 

när denne konsumerar tjänsten i fråga. I dagens skolor så används det mycket lockbete för att vinna 

elever, just på grund av att konkurrensen på marknaden har ökat. Det kan exempelvis vara sådant 

som datorer. Dessa kan klassas i sin tur som stödtjänster. Vad som är en bitjänst eller stödtjänst 

kan i företag variera, en resurs kan i ett företag vara en stödtjänst, medan den i ett annat företag 

kan vara en bitjänst (Grönroos, 1998). Lund (2007) menar vidare i sin studie att fristående skolor i 

högre grad använder sig utav diverse olika ekonomiska erbjudanden som lockbeten för att kunna 

locka till sig elever.   
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2.4.2 Extern-, intern- och interaktiv marknadsföring  

För att marknadsföra en tjänst krävs det ofta ytterligare tillvägagångsätt utöver de mer traditionella 

sätten som används vid produktmarknadsföring (Armstrong et al., 2013). I tjänstemarknadsföring 

är det viktigt att kunderna och företagets anställda interagerar med varandra för att uppnå själva 

tjänsten. Framgångsrika tjänsteföretag lägger fokus på både kunder och dess anställda. I figur 2 

nedan, så beskriver Armstrong et al. (2013) förhållandet mellan intern-, extern- och interaktiv 

marknadsföring.  
 

Den vanligaste typen av marknadsföring är extern marknadsföring, vilken har kunden i centrum 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). En traditionell taktik bestående utav de fyra p:na i 

marknadsmixen; Product,  Price, Place och Promotion (Armstrong et al., 2013). I marknadsmixen 

så står Product för själva produkten eller tjänsten som företaget erbjuder på en marknad. Price står 

för den mängd pengar som kunden måste betala för att få produkten eller tjänsten, detta pris kan 

variera beroende på konkurrenters priser och på olika ekonomiska situationer. Fortsättningsvis så 

beskriver Place olika typer av aktiviteter som gör att produkten eller tjänsten blir tillgänglig för 

målkunder. Avslutningsvis så står Promotion för aktiviteter som visar fördelar med produkten eller 

tjänsten, genom promotion så övertygar du din kund att köpa produkten eller tjänsten. Utöver 

marknadsmixen behövs det också en tydlig marknadsstrategi som beskriver vilka kunder du vill 

rikta dig mot (segmentering och inriktning) och hur du vill göra detta (differentiering och 

positionering.) Målet är sedan att sammanföra marknadsmixen och marknadsstrategin, så att detta 

i ett senare skede kan skapa värden för kunden och utveckla lönsamma kundrelationer (Ibid). 

Mycket ofta används den externa marknadsföringen i produktmarknadsföring, men kan ses som 

lika vanligt i marknadsföring av tjänster (Armstrong et al., 1999). 
 

Intern marknadsföring har sina medarbetare i fokus. Metoden är speciellt viktig bland 

tjänsteföretag, just för att de har en stor del medarbetare som kommer i kontakt med kunder oftare 

än vad exempelvis ett varuproducerande företag gör (Grönroos, 1998). Det är av största vikt att 

motivera och orientera en kundkontakt med de anställda på företaget och att få sin servicepersonal 

att arbeta som ett team med det gemensamma målet att få nöjda kunder (Armstrong et al., 2013). I 

ett tjänsteföretag så kommer medarbetare dagligen i kontakt med företagets kunder, både indirekt 

(via telefon) eller direkt (öga mot öga). Detta gör att det är viktigt att företagets personal har en bra 

arbetsmiljö och kan känna sig motiverade för att kunna ge kunden samma känsla vid utbyte av en 

tjänst. Det är alltså viktigt för ledningen i ett företag att motivera sina medarbetare. “Det gäller 

alltså att utveckla metoder och procedurer som garanterar att de anställda har förmågan att och 

vill leverera tjänster med hög kvalitet” (Grönroos, sid. 220, 1998). Den mänskliga kontaktens 

kvalité är alltså ur detta perspektiv av stor betydelse i tjänstemarknadsföring (Grönroos, 1998). 
 

Interaktiv marknadsföring handlar likt den interna marknadsföringen mycket om förhållandet 

mellan företagets anställda och dess kunder. Det är av stor vikt att tjänsteföretag måste hjälpa sina 

anställda att behärska konsten att integrera med kunder för att på så vis tillfredsställa kunders 

behov. Det handlar om att utveckla diverse olika metoder för att få sina anställda att på bästa sätt 

kunna interagera med kunder (Armstrong et al., 2013). 
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Figur 2: Förhållandet mellan de tre olika typerna av tjänstemarknadsföring. Källa: Armstrong et al. 

(2013).   
 
 

2.4.3 Kommunikationsmarknadsföring   

Kommunikation är något som skapar förbindelser mellan avsändare och mottagare. Genom 

förbindelsen strömmar det sedan övertygelse, idéer och åsikter. Det finns vidare en rad olika 

kommunikationskategorier (Dimbleby & Burton, 1999). Den kategori som är relevant för detta 

arbete med gymnasieskolan är kategorin för masskommunikation. Dimbleby et al. (1999) beskriver 

att masskommunikation är kommunikation som utövas och, eller tas emot av större antal människor 

än vad vi vanligtvis skulle kalla en grupp. Det finns olika syften respektive behov med 

kommunikation, exempel på syften med kommunikation skulle kunna vara att skapa relationer eller 

så kallad övertalning. Övertalning är ofta kommunikation via reklam. Förbindelsen som skapas via 

kommunikation på gymnasiemarknaden sker dels mellan gymnasieskolor och dess anställda, men 

framförallt mellan gymnasieskolor och elever. Denna typ av förbindelse skapas via olika typer av 

kommunikationsmedel (Dimbleby et al., 1999).  Armstrong et al. (2013) förklarar vidare att 

marknaden för kommunikationsmedel har utvecklats mycket under de senaste åren, detta gäller för 

både företag och kunder. Kunder behöver inte längre förlita sig på vad säljaren ger för information, 

utan kan enkelt själv söka sig till informationen via andra källor som exempelvis Internet. Säljare 

och köpare kan således lättare kommunicera med varandra tack vare ny teknik. Även konsumenter 

kan numera kommunicera och dela åsikter med varandra över nätet. All denna nya teknik gör 

marknadsförarens arbete svårt. Konsumenter idag möter ett överflöd av information från olika 

typer av kommunikationskanaler. Problemet för konsumenter är att de inte kan särskilja på de olika 

källorna av informationen som de möter. All information som konsumenten möter via olika kanaler 

från säljaren bildas till ett enda meddelande från företaget i fråga. Om någon av de här olika 

kanalerna skulle säga emot varandra så blir konsumenten i fråga förvirrad. Detta kan då negativt 

påverka företagets image, varumärke och dess kundrelationer. Även om “vanlig” marknadsföring 

fortfarande existerar och förmodligen kommer fortsätta att göra det i mindre utsträckning, så är 

kommunikationsmarknadsföringen viktigt i dagens samhälle (Ibid). 
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2.4.4 WOM-marknadsföring   

Personliga omdömen och rekommendationer från familj och vänner och från andra betrodda kunder 

tenderar ofta till att bli väldigt framgångsrika. Detta brukar kallas för Word-Of-Mouth, eller WOM. 

Den mesta WOM-influerade reklamen kommer naturligt när människor konverserar med varandra 

om saker de tycker har varit bra eller saker som har varit mindre bra (Armstrong et al., 2013). Även 

Constantinides et al. (2011) menar att rekommendationer från familj, vänner och bekanta spelar en 

stor roll i valet av studier och universitet. Författarna föreslår i tillägg till detta att energin inte bara 

bör läggas på studenter i fråga, utan även till studentens bekanta. En bekant kan också påverkas 

och måste på så vis också ses som en målgrupp (Constantinides et al., 2011). 
 

Ofta kan företagen se till att just WOM uppkommer, genom att hitta eller skapa en så kallad 

Opinion leader inom en viss referensgrupp. Denna person finns till för att influera andra med hjälp 

av dess kunskap, personlighet eller andra karaktäristiska drag. När dessa personer pratar så lyssnar 

kunderna i fråga. Företag försöker därför hitta dessa Opinion leaders till sina produkter eller 

tjänster, för att sedan starta direkta marknadsföringsinsatser mot dem, för att locka allt fler kunder. 

Denna metod kallas för Buzz marketing (Armstrong et al., 2013). Även Maringe (2006b) föreslår 

i sin studie att universitet ska hitta nya sätt att marknadsföra sig på, som exempelvis Buzz 

marketing. Ett universitet i Maringes (2006b) studie har utvecklat ett program med en student som 

ska agera som en ambassadör för sin skola. Varje sökande till skolan paras således ihop med en 

“ambassadör” som är till för att svara på frågor som den sökande kan ha, vilket har ökat antalet 

sökande till skolan i fråga. Erixon et al. (2014) beskriver även hur gymnasieskolor idag använder 

sina egna elever som en marknadsföringskanal. De menar således att elever på en skola mycket 

ofta är involverade i att marknadsföra sina egna skolor, främst genom så kallad Buzz marketing.  

3. Metod 

3.1 Angreppsätt och val av metod 

Jacobsen (2002) beskriver att finns två olika strategier för att kunna få en förståelse kring 

verkligheten som råder, en deduktiv och en induktiv strategi. Den deduktiva strategin utgår ifrån 

teori, för att sedan komma fram till en empiri. Du förväntas alltså skapa en viss uppfattning om hur 

verkligheten ser ut och sedan testa detta genom att studera verkligheten i ett senare skede. Det sker 

vidare en jämförelse för att se om teorin och empirin stämmer överens med varandra. Den andra 

strategin som (Jacobsen, 2002) nämner är en induktiv metod. Till skillnad från den deduktiva 

strategin, så skapas det i den induktiva strategin inga förväntningar i förväg. Verkligheten studeras 

först och utifrån detta skapas det sedan teorier. Vi valde att i vår uppsats arbeta efter ett deduktivt 

angreppsätt. Vi hade inte mycket förkunskap om ämnet innan vi påbörjade uppsatsen och utgick 

därav utifrån teori för att sedan fortsätta mot en empiri. Teori samlades således in och sedan 

jämfördes denna med vår empiri som utgjordes utav djupintervjuer och surveyförfaranden.     
 

Vid val av metodansats, vilken metod som ska användas för att samla in information, så finns det 

i huvudsak två olika metodsätt. Den första metoden är en kvalitativ metod som går på djupet av få 

enheter. Data samlas då in med ord. Den andra metoden; en kvantitativ metod syftar istället till att 

undersöka mycket på ytan. Den består således av mer tal och siffror (Jacobsen, 2002). Att använda 

båda dessa metoder i samma uppsats kallas vidare för Mixed methods, vilket betonar styrkan hos 

både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Mixed methods anses vara värdefullt då detta medför 

möjligheter att dra nytta av fördelarna med de respektive metoderna (Curry, Nembhard & Bradley, 
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2016). I vår uppsats har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att på så vis 

kunna stärka arbetet.  

3.2 Urval 

Jacobsen (2002) förklarar att när vi ska undersöka ett antal enheter så kallas alla enheter som vi är 

intresserade av för vår population. Om vi inte har resurser nog att undersöka en hel population så 

måste vi göra ett urval av populationen, vilket då är så representativt som möjligt.   
 

Vi valde först och främst att undersöka gymnasieskolor från samma stad, då vi ville att alla skolor 

skulle ha lika villkor angående elevströmmarna som delges i staden. Vår population i uppsatsen är 

alltså alla gymnasieskolor i Halmstad. Vi bestämde oss vidare för att grunda våra undersökningar 

i studien på ett urval av fyra stycken centralt belägna gymnasieskolor i  Halmstad. I Halmstad finns 

det sju stycken olika gymnasium att välja mellan, därav tre stycken kommunalägda skolor och fyra 

stycken fristående skolor. Det finns även ett antal skolor utanför Halmstad som ingår i regionens 

avtal tillsammans med angränsade kommuner (Halmstad Kommun, 2016a). För att vi skulle kunna 

undersöka om skolformen i fråga spelade roll för vilka marknadsföringstekniker som användes i 

de olika skolorna så valde vi att undersöka två kommunala skolor (Sannarpsgymnasiet och 

Kattegattsgymnasiet) och två privatägda skolor (Drottning Blankas gymnasieskola och Halmstad 

Praktiska gymnasium). Urvalet av vilka gymnasieskolor som skulle ingå i studien grundade sig på 

viljan från skolorna själva. Vi var i kontakt med alla sju gymnasieskolor i Halmstad innan vi 

påbörjade vår undersökning. De fyra skolorna som ingick i vår studie var de som frivilligt tackade 

ja till en medverkan. 
 

Vid vår survey till eleverna gjordes också ett urval. Vår population här var således alla elever på 

de undersökta skolorna, vilket var 2623 stycken elever. Körner och Wahlgren (2006) talar om hur 

medelvärdet i ett stickprov mer sällan träffar helt rätt. Felet i skattningen kan bero på om vi har tur 

eller otur då det slumpmässiga urvalet görs. Vidare beskrivs det att det ofta är bättre att göra en 

intervallskattning; ett systematiskt intervall kring stickprovet som benämns för konfidensintervall. 

Jacobsen (2002) beskriver hur konfidensgraden på ett intervall vidare kan beskriva hur stor 

sannolikhet för att ta helt fel som ska accepteras. Det vanligaste är att välja konfidensgraden 95% 

eller 99%. Om du har en konfidensgrad på 95% så menas det att i genomsnitt så kommer du att ta 

helt fel en gång på tjugo. Med en beräknad konfidensgrad på 95% och ett konfidensintervall på 12 

så fick vi med hjälp utav en provsticksräknare fram att vårt stickprov i surveyn skulle innehålla 65 

stycken elever (Creative Research Systems, 2012). 

3.3 Datainsamling  

Vid insamlingen av data i en empirisk undersökning betonar Jacobsen (2002) att både primär- och 

sekundärdata bör användas. Detta för att uppnå en högre tillförlitlighet i datan. Primärdata är data 

som forskaren själv samlat in, direkt från verkligheten. Forskaren samlar alltså själv in dessa 

upplysningar för första gången, exempelvis kan forskaren använda intervjuer eller diverse andra 

observationer som primärdata. Sekundärdata är istället data som inte har samlats in från forskaren 

själv. Denna typ av data baseras på upplysningar som är insamlade av andra forskare (Jacobsen, 

2002). Vi har således valt att samla in både primär och sekundär data i vår uppsats.     
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Vid datainsamling nämner Wänneryd (1993) att det kan uppkomma systematiska fel, även så 

kallade bias. Systematiska fel mäter en viss grad av förskjutning och korrelerade mätfel. Dessa 

konstateras vidare uppstå vid variation i svarsavvikelser.  
 

3.3.1 Primärdata 

För att kunna undersöka våra frågeställningar angående om hur gymnasieskolor marknadsför sig 

och vilka strategier som används beroende på skolform, så valde vi att göra en kvalitativ 

undersökning. Den kvalitativa undersökningen bestod av fyra stycken personliga djupintervjuer 

med någon från skolledningen på respektive gymnasieskola. Intervjuerna genomfördes under 

perioden mars 2016 till april 2016 och hade en intervjutid på ungefär en halvtimme vardera. För 

att undvika eventuella bias i dessa intervjuer så valde vi att göra personliga besöksintervjuer, med 

målet att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i våra svar. Jacobsen (2002) beskriver att 

besöksintervjuer gör det möjligt att känna av miljön, ställa följdfrågor och gå mer djupgående in i 

diskussioner som tas upp. En annan fördel som kom av att vi valde att göra personliga intervjuer 

var att vi hela tiden under intervjuerna försökte urskilja på riktig fakta och sådan fakta som istället 

var under- eller överrapportering av verkligheten. Wänneryd (1993) beskriver att det är viktigt att 

ställa frågor och svar på ett sådant sätt att de inte kan ses som mer eller mindre socialt acceptabla. 

Är något svar mer eller mindre socialt acceptabelt så kan det leda till flera systematiska fel, så 

kallade bias. En överrapportering kan komma av behagliga saker som ses som något mer socialt 

acceptabelt. En underrapportering är saker som istället ses som mer obehagliga och mindre socialt 

acceptabla. På grund av detta så skickade vi inte heller ut några intervjuguider i förväg till våra 

svarande. Vi var medvetna om att detta kunde ge mer oförberedda svar, och andra sidan så var det 

vad vi önskade. Vi ville inte att de svarande skulle kunna förbereda sina svar för mycket för att på 

så vis undvika eventuell över- och underrapportering.  
 

Utöver de fyra djupintervjuerna så genomfördes en personlig intervju via mejl med ledningen från 

företaget Tremedia AB. En mejlintervju gjordes först och främst på grund av att det inte fanns 

möjlighet eller tid att träffas för en besöksintervju. Syftet med denna intervju var vidare att öka 

tillförlitligheten i studien ytterligare, samtidigt som vi med hjälp av intervjun kunde se vårt problem 

från ytterligare en synvinkel. Vi tog kontakt med företaget via mejl i februari 2016. Vid intervjun 

bad vi Tremedia att beskriva sin produkt, sitt företag och sin syn på marknadsföringen som råder i 

dagens gymnasieskolor. Fördelarna som tidigare beskrivits med våra besöksintervjuer kunde nu 

istället omvandlas och ses som nackdelar i vår mejlintervju.    
 

Vi valde sedan även att komplettera den kvalitativa delen i vår studie med en kvantitativ del. Den 

kvantitativa delen av vår data bestod av en survey i online-format, vilken visas i bilaga 1. Survey 

skapades och användes i Google DOCs. Surveyn byggde på korta flervalsfrågor, ja/nej frågor, samt 

en mer avslutande och öppen fråga som således även kunde ses som en kvalitativ del av surveyn. 

Jacobsen (2002) beskriver att det är att föredra fasta svarsalternativ förutom vid särskilda tillfällen. 

Öppna frågor kan vara bra att ha när det känns frustrerande för respondenten att tvingas välja 

mellan ja eller nej som alternativ. Flervalsfrågorna i surveyn är utformade på ett vis där ordningen 

bland alternativen blandas för varje ny svarande. På det sätt kan vi undvika så kallade 

positioneringseffekter. Positioneringseffekter innebär att respondenten hellre väljer de högre 
rankade alternativen än de lägre. Ändrad ordning på svarsalternativen gör att detta delvis går att 

undvika och jämföra (Jacobsen, 2002). Surveyn riktades till gymnasieelever på skolorna som 

ingick i vår studie. För att på så sätt också lyckas fånga deras perspektiv på marknadsföringen av 

gymnasieskolor, samt att få reda på hur tankarna gick kring deras gymnasieval. Det var viktigt för 

oss att hålla surveyn kort och koncist med målet om att få så många svar som möjligt. Eftersom 
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denna undersökning sammankopplades med våra personliga intervjuer i den kvalitativa delen av 

studien så är även genomförandeperioden den samma; mars 2016 till april 2016. När verkligheten 

studeras enbart vid en tidpunkt brukar undersökningens data kallas för tvärsnittsdata (Jacobsen, 

2002). Eventuella bias med att vår data kan vara att det som sagt förekom tvärsnittsdata, då vi 

exempelvis inte kunde undersöka framtida förändringar i vår data. Eftersom att surveyn vidare 

innehöll flervalsfrågor så kunde varje respondent svara med flera alternativ på vissa av frågorna. 

Detta ledde till att den totala procentsatsen i vår sammanfattning av dessa frågor inte motsvarade 

100% av populationen. Istället motsvarade procentsatsen det antal svarsalternativ som vi fick in på 

en specifik fråga. 100 % var således inte ett svar från varje elev, utan snarare ett flertal svar från 

varje elev. För att få fram vilka alternativ respondenterna i undersökningen tyckte var är största 

vikt, så skulle det möjligtvis ha passat sig bättre med rankingsfrågor där de svarande istället hade 

kunnat ranka vad de tyckte var viktigast respektive mindre viktigt. Att vi istället valde att använda 

oss utav flervalsfrågor kan möjligtvis ses som en bias. Dock så har vi genom att använda 

flervalsfrågor lyckats få ett samlat helhetsintryck av vad elever tycker är viktigt i skolsammanhang 

och sedan lyckats göra tolkningar utifrån detta.  
 

I sammanställningen av surveyn kommer hänsyn inte tas till vilken gymnasieskola eleverna tillhör 

eller vilket kön de har. Detta kan tyckas leda till vissa risker, vilka vi är medvetna om. Vi uppskattar 

dock att detta inte kommer påverka helhetsresultatet av vår uppsats. Vi är snarare intresserade av 

elevintresset för gymnasieskolan som helhet. En annan aspekt som kan tyckas framkalla bias är att 

vi i våra elevundersökningar ställt retrospektiva frågor. Jacobsen (2002) beskriver retrospektiva 

frågor som; frågor som syftar bakåt i tiden. Detta kan leda till uteslutningar eller att respondenten 

helt enkelt minns fel i sitt svarande. I vårt fall var detta en bias som inte kunde undvikas. För att 

kunna analyserna våra problemformuleringar ställdes frågor till elever som en gång redan varit 

delaktiga i ett gymnasieval; därav valet av svarspersoner. För att underlätta problemet med 

retrospektiva frågor så har vi i så stor mån som det är möjlig försökt att begränsa vårt urval av 

gymnasieelever till elever i de yngre årskurserna, allt för att undvika ovan nämnda minneseffekter. 

En annan lösning på problemet skulle kunna ha varit att intervjua elever som vid intervjutiden stod 

mitt i ett gymnasieval. Vi valde dock bort denna lösning med aspekten om att vi ville undersöka 

skillnaden mellan ledning och elevers perspektiv i gymnasieskolan, inte grundskolan.   
 

3.3.3 Sekundärdata  

När vi samlade in vår teoretiska bakgrund använde vi oss främst utav ledande litteratur inom ämnet 

och diverse relevanta vetenskapliga artiklar. Flera av de vetenskapliga artiklar som användes i 

studien var skrivna ur ett utländskt universitetsperspektiv. Dessa kompletterades dock med ett par 

svenska artiklar om gymnasieskolan. Detta ser vi som en styrka då dessa perspektiv i ett senare 

skede kan jämförs med varandra. Vi kompletterande sedan den teoretiska delen med mycket 

kvalitativ information från Skolverket, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges rikes lag och 

allmänna diskussioner från Svenska Dagbladet. En del av vår sekundärdata som samlades in var 

även i kvantitativ form, främst statistik från skolverket och friskolornas riksförbund.  

 3.4 Analys av data  

Efter att vi hade samlat in vår primär- och sekundärdata via intervjuer och en enkät, så 

sammanställde vi datan. Sedan jämfördes all data för att vidare kunna komma fram till eventuella 

skillnader och likheter. Vi jämförde således de olika intervjusvaren från ledningen med varandra 

samtidigt som vi jämförde de olika enkätsvaren från eleverna med varandra, för att senare kunna 

ställa intervjusvaren och enkätsvaren mot varandra. I ett senare skede så jämfördes vidare vår 
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sammanställda data med tidigare skrivna teori. Vi strukturerade genom analysarbetet upp oss efter 

vår teoretiska referensram, för att på ett säkert sätt få läsaren att hänga med genom arbetets gång.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Empirin som används ska vara relevant och giltig. Om detta uppfylls så är validiteten i empirin 

hög. Det handlar om att ställa sig frågan om vi mäter det vi önskar att mäta, har vi lyckats få fram 

det vi ville få tag i? Vidare ska det som mäts vara relevant och kunna vara överförbart från ett 

sammanhang till ett annat (Jacobsen, 2002). Vi kunde utifrån våra svar från intervjuerna se ett 

samband mellan de olika gymnasieskolorna. Detta tolkade vi som att vårt resultat även kunde vara 

överförbart på flera skolor. Det vi i huvudsak ville undersöka var våra problemformuleringar. 

Dessa hade vi i åtanke under hela uppsatsprocessen och anser även att vi fått svar på dem, vi har 

lyckats mäta det vi ville mäta. Vi har även under både våra besöksintervjuer och enkätfrågor 

undvikit begrepp som kan anses vara subjektiva, frågorna har varit objektiva vilket har lett till att 

eventuella missuppfattningar har eliminerats. Detta stärker vidare validiteten på grund av att vi har 

kunnat utgå ifrån att alla våra svarande har uppfattat frågorna på samma sätt och således har vi 

lyckas mäta de begrepp som vi vill mäta. En annan fördel med att vi gjort besöksintervjuer är att 

vi vidare har haft möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för fenomenet vi 

undersöker, samtidigt som vi var försäkrade om att de uppfattade frågorna på rätt sätt. Jacobsen 

(2002) beskriver sedan reliabilitet som att empirin måste vara trovärdig och tillförlitlig. 

Undersökningen ska gå att replikera med samma mätinstrument och det ska därmed gå att uppnå 

samma resultat. Eftersom att vi valde att göra djupintervjuer som bas till vår studie så finns det en 

viss risk att samma resultat inte hade uppnåtts vid ett annat tillfälle, med andra intervjupersoner. 

Om någon annan hade genomfört samma intervjuer på några andra svarande hade möjligtvis inte 

svaren varit de samma som de vi fick fram. Gällande vår survey så beror svaren på respondenternas 

egna uppfattningar, vilket också hade kunnat skapa variation i resultatet beroende på vilka elever 

som används som respondenter. Reliabiliteten i denna uppsats har kunnat höjas genom att vi har 

haft flera intervjuer som jämförts mot varandra.  
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4. Empiri 

4.1 Beskrivning av studiens skolor 

För att få en djupare förståelse för gymnasieskolorna som ingår i studien så presenteras nedan en 

kort beskrivning av respektive skola.  
 

4.1.1 Sannarpsgymnasiet 

Sannarpsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola benägen precis utanför centrum i Halmstad. 

Enligt R. Sjödahl, Gymnasiechef på Sannarpsgymnasiet (personlig kommunikation, 7 mars, 2016) 

så har skolan 1100 stycken elever. På Sannarpsgymnasiet finns det sju stycken olika program med 

specifika inriktningar: samhällsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, 

international baccalaureate, barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och 

gymnasiesärskolan. Skolan erbjuder även formerna av ett idrottsgymnasium genom att elever kan 

kombinera studier med sin idrott (Halmstad Kommun, 2016c).  
 

4.1.2 Kattegattgymnasiet 

Kattegattgymnasiet är en kommunal gymnasieskola som hittas i centrum av Halmstad. Enligt M. 

Petterson, koordinator och marknadsföringsansvarig på Kattegattsgymnasiet (personlig 

kommunikation, 8 mars, 2016)  så går det 1200 stycken elever på skolan. Kattegattgymnasiet 

erbjuder elva stycken program med olika inriktningar; bygg- och anläggningsprogrammet, 

ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, 

industritekniska programmet, introduktionsprogram, naturvetenskapsprogrammet, 

teknikprogrammet, ett fjärde år kopplat till teknikcollege, VVS- och fastighetsprogrammet, och 

gymnasiesärskola (Halmstad kommun, 2016b). 
 

4.1.3 Drottning Blankas Gymnasieskola 

Drottning Blankas gymnasieskola i Halmstad är en fristående skola benägen mycket nära centrum 

av Halmstad. Inom koncernen “Drottning Blanka” så ingår det förutom skolan i Halmstad, tio 

stycken andra skolor i städer runt om i Sverige (Drottning Blankas gymnasieskola, 2016). Enligt 

S. Dahl, Rektor på Drottning Blanka i Halmstad (personlig kommunikation, 10 mars, 2016) så går 

163 stycken elever på skolan i Halmstad. Skolan i Halmstad erbjuder således fyra stycken olika 

program som vidare har ett flertal olika inriktningar; estetiska programmet, hantverksprogrammet, 

samhällsvetenskapsprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet (Drottning Blankas 

gymnasieskola, 2016). 
 

4.1.4 Halmstad Praktiska Gymnasium 

Halmstad praktiska gymnasium är en fristående skola som ligger precis utanför centrum i 

Halmstad. Inom koncernen “Praktiska” ingår det förutom skolan i Halmstad, 32 stycken andra 

skolor runt om i Sverige (Praktiska, 2016). Enligt S. Persson, Programansvarig på 

Byggprogrammet och delaktig i  marknadsföringsgruppen på skolan (personlig kommunikation, 5 

april, 2016) så går det i Halmstad drygt 160 stycken elever. Halmstad praktiska gymnasium 

erbjuder sju stycken olika program som även de har olika inriktningar: bygg- och 

anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordon- och transportprogrammet, 

hantverksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet,  VVS- och fastighetsprogrammet 

och vård- och omsorgsprogrammet (Praktiska, 2016). 
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4.2 Resultat av intervjuer 

Nedan kommer resultatet av studiens fyra djupintervjuer att presenteras. Vi har intervjuat en person 

vardera från ledningen på varje gymnasieskola. I intervjuerna ger ledningen en allmän bild av 

marknadsföringen på sin specifika gymnasieskola. Från Sannarpsgymnasiet talar Rikard Sjödahl 

(intervjuad 3/7-2016), följt av Marie- Louise Pettersson (intervjuad 8/3-2016) som representerar 

Kattegattgymnasiet. Vidare så talar Sara Dahl (intervjuad 10/3-2016) för Drottning Blankas 

Gymnasieskola och Set Persson (intervjuad 5/4-2016) verkar för Halmstad Praktiska Gymnasium. 

Resultaten från intervjuerna kommer användas för att besvara våra tre problemställningar.  
 

4.2.1 Vilka marknadsföringsstrategier som används i gymnasieskolorna  

I detta avsnitt diskuteras vilka strategier som gymnasieskolorna använder sig av. Vilka strategier 

som anses värdefulla samt vilka som anses mindre värdefulla. Resultatet i detta avsnitt kommer 

syfta till att försöka svara på problemställning nummer två i vårt arbete. 
 

Rikard Sjödahl på Sannarpsgymnasiet beskriver hur han tycker att intern marknadsföring är 

viktigast, han medger att skolan på senare år har börjat arbete mer med denna biten: “80-90% av 

vår marknadsföring består numera av intern marknadsföring. Vi satsar därmed mycket på bra 

lärare och kvalité i vår undervisning.” Sara Dahl på Drottning Blankas gymnasieskola instämmer 

med ovanstående om att intern marknadsföring är viktigast. Dock har Drottning Blankas 

gymnasieskola ingen välgrundad plan för denna del av sin marknadsföring. Marie-Louise Petersson 

från Kattegattgymnasiet beskriver vidare att både intern- och extern marknadsföring är viktig; 

“Båda behövs, det ena utesluter inte det andra. Till störst del så värdesätter vi dock intern 

marknadsföring för att vi är en stor skola och information behöver nå ut till många.” Set Persson 

från Halmstad praktiska gymnasium håller med ovanstående om att det är viktigt med en bra intern 

marknadsföring, så att skolan får ett bra rykte. Han menar att den största nyttan kommer därifrån. 

Set medger däremot att skolan i fråga använder sig mycket utav extern marknadsföring i sina 

metoder. “Den externa marknadsföringen behövs för att sedan kunna bygga upp den interna 

marknadsföringen.” Set förklarar vidare att en fristående skola ofta har hårdare extern 

marknadsföring, just eftersom de inte hunnit bygga upp en lika stark intern marknadsföring som 

kommunala skolor. Vidare beskriver Set att Halmstad praktiska gymnasium under de två senaste 

åren har börjat arbeta mer och mer för den interna marknadsföringen. Han förklarar att skolan har 

koncentrerat sig på att skapa en så bra och trivsam arbetsmiljö som möjligt för elever på skolan.  
 

Rikard Sjödahl och Marie-Louise Petersson beskriver att det finns tre kommunala skolor i 

Halmstad som tillsammans via kommunen har ett samarbete genom sin externa marknadsföring; 

Sannarpsgymnasiet, Kattegattgymnasiet och Sturegymnasiet. Det beskrivs hur olika externa 

kampanjer som marknadsförs genomförs gemensamt mellan dessa tre kommunala skolor. Till stor 

del så har de fokuserat på exempelvis bioreklam som en gemensam marknadsföringskanal, där de 

tror sig nå ut till sin målgrupp på ett bra sätt.  
 

Alla fyra skolorna som vi har intervjuat använder sig vidare utav mässor och öppet hus som mer 

allmänna marknadsföringsstrategier. Mässor innebär att alla gymnasieskolor som har avtal med 

regionen står med respektive montrar för sin skola på mässan. Både lärare och elever från skolorna 

är med och berättar om sin skola. Öppet hus innebär i sin tur att eleverna får besöka skolorna, ofta 

med anhöriga. Här finns också möjlighet att prata med elever och lärare. “På öppet hus och mässor 

är det elever som pratar med elever, vuxna pratar med vuxna” menar Sara Dahl. “Elever 

värdesätter vad jämnåriga berättar om skolan. Statistik som genomförts av detta visar att det är 

något som ger resultat” instämmer även Marie-Louise Petersson. Rikard Sjödahl instämmer med 
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övriga, att det är när det är elever pratar med elever, som de kan se resultat av denna typ av 

marknadsföring. Dock så är han skeptisk till mässor och öppet hus. Det beskrivs vidare att Rikard 

tror att dessa två marknadsföringsstrategier är på väg bort från marknaden. Halmstad praktiska 

gymnasium använder sig också utav mässor och öppet hus.  
 

Sannarpsgymnasiet, Kattegattgymnasiet och Halmstad Praktiska gymnasium beskriver hur de 

använder sig av en teknik kallad för skuggning. Skuggning innebär att du som eventuell framtida 

elev meddelar ett intresse till skolan och sedan får du under en dag gå bredvid på skolan och bilda 

dig en egen uppfattning om hur det hade varit att vara elev på skolan i fråga. Skuggning var något 

som Rikard pratade väldigt gott om och han beskrev även hur han uppfattade det som mer värdefullt 

än både mässor och öppet hus. Sara Dahl beskriver hur Drottning Blanka använder sig av en 

liknande metod där eventuella framtida elever kan skicka ett SMS om önskat intresse och på så vis 

delges information om skolan.  
 

Alla skolorna som intervjuades medgav även att de använde sig utav elevambassadörer av något 

slag. En elevambassadör är en utvald elev som finns med på mässor, öppet hus och diverse andra 

aktiviteter som rör skolans marknadsföring. Syftet med elevambassadörer för skolorna beskrivs 

främst som; möjligheten för ungdomar att prata med andra ungdomar som i själva verket redan är 

elever. Denna strategi värdesätts således av samtliga skolor i vår studie. Sannarpsgymnasiet, 

Kattegattgymnasiet och Drottning Blankas gymnasieskola beskriver hur de erbjuder utbildningar 

till sina elevambassadörer. Set beskriver däremot hur Halmstad praktiska gymnasium ser på 

användandet av elevambassadörer på ett mer neutralt sätt; “Har vi en bra miljö på skolan  så 

sprider sig det så småningom, men vi lägger inte fokus på att elever ska sprida något sådant på 

beställning.” 

 

När det gäller marknadsföring på sociala medier så använder sig alla skolorna av det populära 

nätverket Facebook. Set berättar att sociala medier har en stor roll för Halmstad praktiska 

gymnasium. Skolan använder sig flitigt utav Facebook generellt, men även av specifika Facebook-

sidor för olika program på skolan. Även Instagram och deras hemsida används flitigt. Set menar 

att det är en viktig del av skolans marknadsföring och beskriver vidare hur eleverna arrangerar 

olika tävlingar på Facebook för att locka allmänheten till exempelvis en gratis spabehandling av 

elever med den specifika inriktningen. Sara Dahl beskriver vidare att på Drottning Blanka så 

använder de likt Halmstad Praktiska även Instagram och andra sociala medier för att nå ut med sin 

marknadsföring “Vi har också ett Twitter-konto som uppdateras av eleverna” medger Sara Dahl 

vidare. Rikard förklarar sedan hur Sannarpsgymnasiet använder sig utav egna bloggar “Vi har en 

blogg som utvalda elever skriver på. Detta sprids snabbt till andra ungdomar, då en känner den 

som skriver, som kanske i sin tur delar inlägget till flera.” Från Kattegattgymnasiet så finns det 

ingen marknadsföringsstrategi ledd av eleverna på sociala medier, dock finns det en önskan om en 

elevledd blogg i framtiden.  
 

4.2.2 Utvecklingen av marknadsföringsstrategier 

Följande del kommer handla om hur de marknadsföringsansvariga på respektive skola ser på 

utvecklingen som skett. Utvecklingen som diskuteras är främst utvecklingen av 

marknadsföringsstrategier. Resultaten av denna del kommer bidra till att svara på 

problemformulering nummer två och tre. 

 

Rikard Sjödahl beskriver att när friskolorna etablerade sig i Halmstad på 2000-talet så gick 

Sannarpsgymnasiet från enbart information till mer marknadsföring. Marknadsföring var alltså inte 

relevant förrän konkurrensen på marknaden ökade. ”Vikten av att använda sig av intern 
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marknadsföring blev också tydligare när konkurrensen ökade. Intern marknadsföring krävs för att 

långsiktigt kunna lyckas i en konkurrenssituation. Det som ofta blir skolors fall är att de inte 

fokuserar tillräckligt på det som är viktigt; kvalité på lärare och utbildning. Det kommer bli mindre 

relevant med stora kampanjer utåt” beskriver Rikard som vidare menar att utvecklingen har främst 

bestått i att fokusera på att verksamheten håller måttet, snarare än att säga att den gör det utåt.  

Marie-Louise Petersson beskriver likt Rikard att marknadsföringen inte var på tal innan 

friskolornas inträde på skolmarknaden i staden. Utvecklingen på Kattegattgymnasiet som Marie-

Louise berättar att hon främst kan se är att de faktiskt har börjat använda sig av 

marknadsföringsstrategier nu, vilket de inte gjorde innan. Hon menar vidare att marknadsföring är 

nu en mer naturlig del av organisationen. Set medger att när den fristående skolan i Halmstad 

startade så låg marknadsföringen för skolan på en amatörliknande nivå. Han beskriver hur skolan 

med tiden har blivit bättre och bättre på detta och ser att utvecklingen hela tiden går framåt. Idag 

har Halmstad Praktiska en egen avdelning som ansvarar för marknadsföringen, vilken sköts på ett 

mer professionellt sett. Det finns på skolan ett mål om att öka ytterligare i elevantal, vilket beskrivs 

kunna göras med dessa utvecklingspotentialer.  
 

Sara Dahl på Drottning Blankas gymnasieskola beskriver att den största utvecklingen av skolans 

marknadsföringsstrategier har varit att de gått från lokal marknadsföring till en mer central 

marknadsföring. Marknadsföringen sker därmed från deras huvudkontor i Göteborg, vilket styr 

elva skolor runt om i Sverige. Sara menar att förändringen har lett till en mer proffsig 

marknadsföring från skolans sida. De försöker nu även att undvika att ha en aggressiv framtoning 

i sin marknadsföring. Sara Dahl förklarar även hur hon tror att traditionella 

marknadsföringsstrategier kanske inte lönar sig i dagens konkurrenssituation då kostnaden allt för 

ofta överstiger nyttan. De har därför i tankarna att ta bort sin årliga katalog som skickas ut till 

högstadieelever inför gymnasievalet.  
 

4.2.3 Samarbeten mellan gymnasieskolor 

Vidare kommer avsnittet nedan att handla om huruvida det finns eventuella samarbeten mellan 

gymnasieskolorna i studien. Hur ser de marknadsföringsansvariga i de olika skolorna på dessa 

samband. Denna del av resultatet kommer att beröra problemställning nummer tre i vårt arbete 

angående om det finns skillnader mellan kommunala och privatägda skolor.    
 

Som tidigare nämnts så finns det ett samarbete mellan de kommunala skolorna i Halmstad. Både 

Marie-Louise och Rikard förklarar hur samarbetet mellan skolorna gäller vid den externa 

marknadsföringen. Den interna marknadsföringen sker istället på ett individuellt plan. Rickard 

beskriver vidare hur de kommunala skolorna arbetar i en gemensam marknadsföringsgrupp, i 

vilken det bestäms om diverse olika kampanjer som ska utföras. Det förklaras även att det i 

samarbetet finns en gemensam katalog där alla kommunala skolor presenteras. Marie- Louise 

beskriver hur samarbetet bland de kommunala skolorna är ett bra samarbete; “Vill få rätt elever till 

rätt program och rätt skola. Vi vinner alltså inte på att konkurrera om eleverna på det sättet med 

varandra.” Marie-Louise förklarar vidare att ju fler elever som väljer rätt från början, desto mindre 

tid och pengar kostar det. Hon menar att det inte är någon idé att tävla om eleverna med de andra 

kommunala skolorna i staden. Målet är istället att placera eleverna på rätt plats inom någon av de 
olika skolorna.  
 

Sara Dahl från Drottning Blankas gymnasieskola svarar att de inte samarbetar med andra 

gymnasieskolor. Däremot samarbetar skolan i Halmstad inom koncernen Drottning Blanka som 

har sitt huvudkontor i Göteborg. Sara beskriver vidare att likt de kommunala skolorna så sker den 

externa marknadsföringen gemensamt inom koncernen. Set Persson beskriver likt Sara att 
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Halmstad Praktiska gymnasium inte heller har något samarbete med andra skolor. Till skillnad från 

Drottning Blankas koncern så arbetar inte koncernen “Praktiska” helt likadant. Halmstad praktiska 

gymnasium ingår i en koncern med 33 stycken andra skolor i Sverige, men det förekommer inget 

vidare samarbete med marknadsföringen i koncernen. Alla skolor i koncernen har sin egen lokala 

marknadsföring.   
 

4.2.4 Lockvaror, framtidsmöjligheter och utbildningen i sig 

Här kommer de marknadsföringsansvarigas syn på användandet av lockvaror att diskuteras. Har 

synen på mutor/lockvaror ändrats eller har den alltid varit densamma? Det kommer även diskuteras 

huruvida skolor marknadsför sin utbildning snarare än framtidsmöjligheter. Resultaten kommer 

sedan analyseras i hopp om att bidra till svar i både frågeställning två och tre. 
 

Sara Dahl beskriver hur eleverna på Drottning Blanka får en dator till låns under sin studietid på 

skolan. Hon beskriver vidare att detta är något som de numera inte försöker marknadsföra utåt. För 

några år sedan såg situationen annorlunda ut, då användes datorer mer som lockvaror. Sara 

förklarar vidare hur datorn sedan kan få behållas om eleven nått lägst betyg E i alla ämnen. Detta 

är snarare en sporre för eleverna att klara utbildningen, än en marknadsföringsstrategi. Även Marie-

Louise beskriver hur eleverna på Kattegattgymnasiet får låna en dator under sin studietid på skolan, 

främst som ett arbetsredskap i studierna, vilket anses behövas idag. Rikard beskriver hur 

Sannarpsgymnasiet istället lånar ut Ipads till sina elever. Valet av Ipads kommer medvetet. Detta 

då elever inte orkar bära omkring på en tung dator. Rikard beskriver vidare hur en Ipad lättare kan 

nå elevens behov, men poängterar noga hur skolan aldrig skulle använda vare sig datorer eller Ipads 

som reklam för sin skola; “Vi skulle aldrig få för oss att göra reklam för en dator eller liknande. 

Å andra sidan skulle det inte heller funka i dagens samhälle. Alla ungdomar har redan en dator.” 

Rikard menar att samhället har ändrat på sig, en dator är inte längre något som skulle locka en elev 

till en specifik skola. Set förklarar att på Halmstad praktiska gymnasium får elever låna en dator 

på skolan, det är inget eleverna får ta del av i marknadsföringen. Däremot beskriver Set hur skolan 

går ut med ett gratis gymkort till sina elever, främst med aspekten att det är där 

idrottsundervisningen äger rum. Vidare beskriver Set hur de i skolans marknadsföring lanserar sina 

så kallade EU-projekt. Dessa projekt innebär att elever på skolan får göra praktik utomlands i 

Europa, något som Set menar är omtyckt och ryktesspridare bland eleverna. 
 

Rikard beskriver sedan vidare hur Sannarpsgymnasiet istället för lockvaror vill marknadsföra 

utbildningen i sig. ”Det är viktigt att se vad varje elev är bra på och därefter kunna se vilken 

utbildning som passar eleven i fråga.” Rikard förklarar vidare hur han tycker att detta är något som 

skolan måste jobba mer med. Att genom information få rätt elev till rätt utbildning, snarare än 

genom marknadsföring. Marie-Louise på Kattegattgymnasiet betonar även hon att det är av största 

vikt att få rätt elev till rätt utbildning. Hon anser därför att det är viktigt att både marknadsföra 

utbildningen i sig, men även utbildningens framtidsmöjligheter. “Vi vill att eleverna vet vad de ger 

sig in på.” Halmstad praktiska gymnasium är vidare ett praktiskt gymnasium och Set menar därav 

att det är självklart att skolan marknadsför utbildningarnas framtidsmöjligheter. Skolans slogan, 

“Praktik leder till jobb”, talar för sig själv. Sara Dahl medger mer generellt att det är lika viktigt 

att marknadsföra utbildningen i sig som dess framtidsmöjligheter.  
 

4.2.5 Elevernas syn på gymnasievalet från ledningens perspektiv  

Detta avsnitt kommer att handla om hur de intervjuade från ledningen tror att elevernas syn på 

gymnasieskolors marknadsföring uppfattas. Vad anser de marknadsföringsansvariga i de olika 

skolorna är den högst prioriterade egenskapen hos en gymnasieskola för eleverna när de ska ansöka 
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till en skola? Resultaten av denna del kommer främst att användas för att besvara problemställning 

nummer ett. 
 

Set tror att eleverna på Halmstad praktiska gymnasium har valt sitt gymnasium för att det är en 

liten skola. Han poängterar vikten av att ha tiden att se varje individ, hur det är viktigt att vara en 

skola som är öppen för alla. “Här på Praktiska blir vi i ledningen vänner med eleverna, vi känner 

alla på ett annat sätt än vad en stor skola gör.” Set berättar även om skolans unika 

lärlingsmöjligheter, vilket han tror har lockat många av skolans elever.  
 

Rikard svarar att han tror att många elever idag lever mycket här och nu. Därav ovanstående 

uttalande om att Sannarpsgymnasiet väljer att marknadsföra utbildningen i sig snarare än 

framtidsmöjligheterna. Rikard nämner även att han tror att skolans rykte väger tungt i elevernas 

val av skola. Därav poängterar han den interna marknadsföringen och elevtrivseln.  
 

Marie-Louise från Kattegattgymnasiet betonar istället vikten av att framtida elever får prata med 

jämnåriga elever på skolan. Därav nämner hon återigen hur skuggningen är en viktig metod för 

skolan eftersom eleverna då kan skapa en relation med varandra. Att få skolan rekommenderad av 

en jämnårig elev är det som Kattegattgymnasiet anser att ungdomar lägger mest vikt på under sitt 

gymnasieval.    
 

Sara Dahl menar likt Set Persson att elever som har valt Drottning Blankas gymnasieskola främst 

har valt skolan för att den är liten. Hon poängterar aspekten om att alla är olika och hur det finns 

en strävan hos dagens elever att bli sedda. Sara nämner också hur hon tror att ungdomar i sitt 

gymnasieval idag främst kollar efter en skolas programutbud.  
 

4.2.6 Marknadsföring utan reklam 

Detta avsnitt grundar sig, till skillnad från ovanstående, på en intervju från Tremedia AB med Anna 

Stenberg. Här betonas frågan om marknadsföring utan reklam och hur det hade gynnat eleverna på 

marknaden. Informationen från denna del kommer att diskuteras i samband med problemställning 

nummer två. 
 

Anna Stenberg, Tremedia AB, medger via mejlkontakt att Sveriges gymnasieskolor lägger enorma 

kostnader på marknadsföring utan att det på något sätt är till nytta för elever i fråga.  

Anna talar om hur detta snarare ses som ett hinder för att elever ska kunna välja rätt utbildning. 

“Idag läggs det ner enorma marknadsföringskostnader för gymnasieskolor. Vilket inte är till nytta 

för eleverna när de ska försöka välja på bästa sätt. Det förekommer ofta att skolor döper om 

utbildningar för att det ska bli lättare att "sälja", trots att Skolverket bestämt nationella program 

och inriktningar som ska göra det lättare att välja och jämföra för eleverna.” Istället förklarar hon 

vidare att elever behöver mer material fritt från reklam och marknadsföring för att kunna göra sina 

gymnasieval på rätt sätt. ”Vi definierar vårt material och vår största katalog Programväljaren som 

ett läromedel i vägledning. Det är något som studie- och yrkesvägledarna köper av oss. Inga 

annonser eller reklamaktiga texter utan sakligt och faktagranskat är vår affärsidé” (Personlig 

kommunikation med Anna Stenberg, 12 februari, 2016). 
 

Ingen av skolorna som vi har intervjuat använder sig utav tjänster liknande de som Tremedia 

erbjuder. Rikard förklarar att han anser att det är viktigare att skapa sig ett bra rykte via intern 

marknadsföring och hur han hellre lägger pengar på det. De intervjuade skolorna nämner i samband 

med frågan att de redan har en egen katalog för skolans program och inriktningar.  
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 4.3 Resultat av survey 

Nedan kommer resultatet av surveyn bland eleverna att presenteras. Surveyn är en online-baserad 

enkät ifylld av ett urval av gymnasieelever från fyra olika gymnasieskolor i Halmstad. Antalet 

elever som deltog i surveyn var 65 stycken. Eleverna ger här sin bild på marknadsföring av 

gymnasieskolor vid sitt gymnasieval. Vidare kommer dessa resultat bidra till att hjälpa oss att svara 

på vår första frågeställning.  
 

    4.3.1 Vad ansåg eleverna var viktigt i valet av gymnasieskola? 

 
Figur 3: Visar vad eleverna ansåg var viktigt i valet av gymnasieskola.  
 

På denna fråga kunde eleverna välja flera olika svar. Ordningen på svarsalternativen blandades, så 

att alla svaranden fick olika ordning. I figur 3 kan det vidare utläsas att 26,2% av eleverna tyckte 

att det var viktigt med skolans rykte. 23,1% av eleverna menade att rekommendationer från vänner 

och familj vägde tungt i valet av gymnasieskola. Hela 64,6% av elever medgav att det var viktigt 

att gymnasieskolan hade goda möjligheter till framtida arbete eller utbildning. Endast 3,1% av de 

tillfrågade eleverna visar att de tyckte att det var av vikt att skolan erbjöd lockvaror.  Det som var 

av största vikt bland eleverna visade sig vara utbildningen i sig, 69,2% medgav att det var viktigt i 

valet av gymnasieskola. 21,5% av eleverna svarade att de tyckte att det geografiska läget spelade 

roll. 3,1% av eleverna medgav slutligen att det var andra saker som var av vikt i valet av 

gymnasieskola.  
 

4.3.2 Påverkade skolreformen valet av skola? 

 
Figur 4: Visar om eleverna påverkades av marknadsföringen eller inte.  
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På denna fråga fick eleverna svara antingen ja eller nej. Figur 4 visar således att 78% av de svarande 

eleverna menade att skolformen spelade roll i deras val av gymnasieskola. 22% menade istället att 

det inte gjorde det. Om eleven svarade ja på frågan, så tillkom sedan en följdfråga; Varför spelade 

det roll för dig om skolan du skulle gå på var kommunal eller privatägd? De främsta slutsatserna 

som vi ser i detta är att elever som tyckte att privatägda skolor var bättre än de kommunalägt ägda 

skolorna menade att en privatägd skola är en mindre skola. På en mindre skola uppfattades det av 

eleverna att du i större utsträckning kände alla på skolan. Ett gemensamt svar från eleverna med 

denna åsikt var att de tyckte att på en privatägd skola kunde du som elev få ut mer av din utbildning 

då kvalité ansågs komma före kvantitet. Elever som däremot tyckte att kommunalägda skolor var 

det bättre valet hade den sammanfattade uppfattningen om att privatägda skolor var oseriösa. De 

svarade att de trodde att utbildningen i sig hade högre kvalité och att det kändes som ett mer säkert 

val att välja en kommunalägd skola.  

 

4.3.3 Vilken marknadsföring tilltalade eleverna mest? 

 
Figur 5: Visar vilken marknadsföring som tilltalade eleverna mest.  
 

På denna fråga kunde eleverna välja flera olika svar. Ordningen på svarsalternativen blandades 

även här runt, så att alla svaranden fick olika ordning. Figur 5 visar att 20% av eleverna tyckte att 

sociala medier tilltalade dem mycket vid val av gymnasieskola. 21,5% av eleverna beskriver hur 

elever ansåg att broschyrer tilltalade de mest. Mässor/Öppet hus hade likt rekommendationer från 

elever eller andra bekanta motsvarade 55%, Endast  4,6% av eleverna medgav att planscher eller 

affischer hade påverkat deras val. Slutligen så hade 16,9% av eleverna svarat att de ansåg att andra 

typer av marknadsföring hade påverkat dem i sitt val av gymnasieskola. 
 

4.3.4 Påverkade marknadsföringen eleverna i valet av gymnasieskola? 

Cirka 37% av eleverna svarade att de redan visste vilken skola de skulle välja innan de tog del av 

marknadsföringen som gavs ut. 18% svarade att de inte alls visste vilken skola de skulle välja innan 

de fått någon information. 45% var osäkra på sitt val, men hade däremot någon tanke om vad som 

kändes intressant. De som redan visste vad de skulle välja beskriver att marknadsföringen i sin tur 

hjälpte dem att bli mer säkra på sina svar. De som däremot inte visste vad de skulle välja eller var 

osäkra på sitt val beskrev ändå att marknadsföringen hjälpte dem att välja till slut. De tekniker som 

framförallt beskrevs som påverkande var; rekommendationer från bekanta/vänner, öppet 

hus/mässa samt skuggning.   
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5. Analys 

5.1 Elevernas syn på marknadsföring av skolor 

 

5.1.1 Påverkade skolformen elevernas val? 

78% av eleverna svarade att skolformen spelade roll för deras val av gymnasieskola. De respektive 

22 % tyckte att inte att skolformen spelade roll. Det fanns delade meningar om vilken av 

skolformerna som var bäst. De elever som föredrog en privatägd skola såg främst fördelar i att 

skolan då ofta är liten och att du som elev då kan få bra kontakt med både lärare och andra elever 

på skolan. Ett annat resultat som var intressant var att både de elever som föredrog en privatägd 

skola och de som föredrog en kommunal skola såg fördelen i sin egen skola i form av bättre kvalité 

på utbildningen. Vår undersökning visar att oavsett om en elev föredrar en kommunal- eller 

privatägd skola så är kvalitén på utbildningen viktig och eleven väljer den skolan som denne anser 

har mest kvalité. Holm et al. (2011) fastslår däremot att kvalitén på en skola inte bestämmer allt 

för mycket. Tvärtemot, så påpekar Helgesen et al. (2009) i sin studie på att kvalité är det som har 

mest inflytande på en students lojalitet till en skola, vilket ligger i linje med vårt resultat. Att vissa 

elever sedan upplever att det är bättre kvalité på exempelvis en kommunalägd skola tror vi har att 

göra med okunskapen som finns kring just privatägda skolor. Eftersom att kommunalägda skolor 

har funnits längre på marknaden och således är mer etablerade, så har vi mer kunskap om denna 

skolform. Då är det kanske lättare att förakta en annan form av skola som då är relativt ny.  

De elever i vår studie som medgav att de upplevde bättre kvalité vid kommunala skolor gjorde det 

för den skolformen kändes mer seriös och säker. Okunskap leder ofta till fördomar och dessa 

fördomar påverkar då vår syn på nya saker som känns främmande och detta kan vara en anledning 

till att synen är olika på de olika skolformerna som finns. Majoriteten av elever i vår studie kände 

att skolformen spelade roll i valet av gymnasieskola. Dock så var grunden till varför de valde en 

viss skolform samma; kvalitén på utbildningen. Enligt Jörbeck et al. (1995) så är begreppet kvalité 

svårdefinierat. Vad det är som gör att en utbildning beskrivs ha god kvalitet är upp till var och en 

att skapa sig en uppfattning om. Det hade vidare varit intressant att veta vad elever anser att kvalité 

på utbildning innebär mer specifikt. 
 

5.1.2 Vad var det som eleverna tyckte var viktigt i valet av gymnasieskola? 

Majoriteten av våra respondenter i studien ansåg att utbildningen och möjligheten till framtida 

arbete var den stora anledningen till att de valde en specifik skola. Maringe (2006a) är inne på 

samma spår som våra respondenter och instämmer om att det viktigaste när elever ska välja ett 

universitet är hur arbetsmarknaden ser ut, hur stor chansen att få ett jobb och möjlighet till karriär. 

Dock så beskriver Maringe (2006a) vidare att det är mindre viktigt om en framtida elev verkligen 

brinner för det ämne skolan erbjuder/riktar in sig på (Ibid). Det sistnämnda stämmer inte riktigt 

överens med bilden som vi har fått från våra svarande elever. Själva utbildningen i sig är också en 

viktig faktor i valet av gymnasieskola och anses alltså lika viktig som möjlighet till framtida arbete. 

Vår undersökning visar alltså att dessa två faktorer är de viktigaste i valet av skola. Den ena är 

alltså inte mer viktig än den andra.  
 

“Elever idag lever mycket här och nu. Vi på Sannarpsgymnasiet väljer att marknadsföra 
utbildningen i sig snarare än framtidsmöjligheterna ”säger Rickard Sjödahl på Sannarpsgymnasiet. 

Detta uttalande visar att skolan har till hälften rätt i sin tankegång kring elevers syn. De förstår att 

utbildningen är viktig för eleverna, men de förstår vidare inte att många av eleverna faktiskt tänker 

på framtiden redan vid sitt gymnasieval. Det är inte alla som vid en såpass tidig ålder vet vad de 
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har för framtidsplaner. Därför är det nog lätt att hamna i den fällan att du drar alla elever över en 

kant och antar att alla lever i nuet. Det finns uppenbarligen drivna unga människor som redan vid 

16 års ålder vet vad de vill i framtiden. Därför bör hänsyn tas till detta, så att en skola kan locka till 

sig även framtidsdrivna ungdomar. Kattegattgymnasiets ledning svarade att rekommendationer 

från vänner/familj väger tyngst. Detta är ingen dålig tanke, då vi kan se att elever i vår studie 

värderade detta högt. Ingen utav friskolorna i studien hade ett klart svar på frågan om vad de trodde 

att elever ansåg som det viktigt i sitt gymnasieval. De hänvisade istället mer specifikt till varför 

deras elever valt just deras skola. Svaret från båda friskolorna var dock att storleken på skolan var 

viktig för eleverna; i detta fall att friskolor fördelaktigt ofta är mindre. Vi hade dock inte med detta 

som ett alternativ i vår undersökning när vi bad eleverna ranka vad de tyckte var viktigast i valet 

av gymnasieskola. Därför kan detta anses som ett systematiskt fel, då elever kanske tycker detta är 

viktigt men saknade ett alternativ att kryssa i.  
 

Holm et al. (2011) beskriver att det geografiska och centrala läget på en skola är en viktig del i 

valet av skola. Att det finns många olika butiker och valmöjligheter i närheten av skolan, skolans 

geografiska läge i övrigt, kampanjerbjudanden hos skolor och diverse grupptrender bland elever. 

Detta är något som inte helt stämmer överens med bilden som vi har fått av våra studieresultat, då 

det geografiska läget rankades näst sist i de olika valen. Detta kan dock bero på att vi i vår uppsats 

jämförde fyra gymnasieskolor i Halmstad som alla ligger mer eller mindre centralt i staden. 

Geografiskt läge hade kanske rankats högre om vi ställt frågan till andra städer där placeringen av 

skolor är mer markant skild från varandra och centrum.  
 

Kategorin "annat" i vår empiri är relativt hög i förhållande till de andra alternativen på frågan om 

vad elever tyckte var viktigt vid sitt gymnasieval. Detta inses vidare vara en svaghet, då vi inte kan 

säkerställa eller ta reda på i efterhand, vilka andra marknadsföringstekniker som dessa elever i 

själva verket syftar till. Den generella bilden av svaren ger oss, trots detta, en god 

tolkningsmöjlighet på grund av att två av de andra alternativen var markant skilda från övriga. 
 

5.1.3 Blir eleverna påverkade av marknadsföringen? 

Majoriteten av eleverna i vår undersökning visste från början inte, eller var osäkra på vilken skola 

de skulle välja. Det som tillslut hjälpte dessa elever att välja gymnasieskola var då 

marknadsföringen. Marknadsföringen var alltså ett hjälpmedel för många i valet av gymnasieskola. 

Erixon et al. (2014) beskriver hur det stora utbudet av reklam vid ett gymnasieval kan få en positiv 

syn i samband med att elever tycker det är bra att de själva kan välja och vraka mellan så många 

olika alternativ på marknaden. Däremot talas det även om en negativ aspekt i form av en trötthet 

och en känsla av att det blir för mycket att ta in för eleverna. Eftersom så många elever i vår studie 

svarade att marknadsföringen hjälpt dem i sitt val, kan vi inte se att eleverna skulle upplevt något 

negativt i samband med mängden marknadsföring som delgetts. Dock så ställde vi ingen konkret 

fråga angående hur de uppfattade mängden marknadsföringen. Detta hade varit en intressant aspekt 

att titta närmare på.  
 

5.1.4 Vilken typ av marknadsföring påverkade eleverna?  

Att besöka mässor/öppet hus, rekommendation från bekanta/vänner samt skuggning var det som 

elever i vår studie ansåg som den marknadsföringsteknik som påverkade och hjälpte dem mest i 

deras val av skola. Dessa olika kategorier är olika former av marknadsföring som tenderar att 

resultera i spridningen av WOM. Några av svaren som tydligt visar dessa teknikers påverkan på 

eleverna var; “Jag ändrade mig huvudsakligen pga. av väns rekommendation.” “Jag valde skolan 

på grund av att några jag kände går/gick på skolan och pratade bra om skolan. Sedan var jag på 

öppet hus där eleverna talade gott om skolan.” “Jag visste inte att jag ville gå här, men tack vare 
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öppet hus så fick jag reda på det.” “Först tänkte jag på Sannarpsgymnasiet, men efter mässan och 

efter att jag skuggade på både Sannarpsgymnasiet och Drottning Blankas gymnasieskola så visste 

jag att jag ville gå på Drottning Blanka, för jag gillar att det är en liten skola och lärarna verkade 

bättre på Drottning Blanka.” Det sista svaret framkom flertalet gånger i studien, vilket har visat 

att marknadsföringen påverkade eleverna så pass mycket att de ändrade sitt val som de från början 

hade bestämt till något annat. Detta visar på en styrka med marknadsföring. 
 

Constantinides et al. (2011) beskriver sin syn på marknadsföringstekniker som fungerar, respektive 

inte fungerar från elevers synvinkel. Constantinides et al. (2011) beskriver att sociala medier har 

blivit allt mer populärt att använda som marknadsföringsteknik. Trots detta så är sociala medier 

inte lika populärt i valet av skolor jämfört med de mer traditionella sätten av marknadsföring bland 

universitet. Besöksdagar på skolorna, dess officiella webbsidor och broschyrer är det som används 

mest bland studenter för att göra sina beslut. Tätt efter dessa befinner sig familj och vänners åsikter. 

Constantinides et al. (2011) artikel handlar om universitet och kan då ses som en eventuell bias, då 

vi istället i vår studie undersöker gymnasieskolor. Dock så instämmer våra gymnasierespondenters 

åsikter med artikeln och därför kan artikeln anses vara representativ för vår studie. Maringe (2006a) 

menar å andra sidan att studenter inte lyssnar till traditionella marknadsföringsverktyg, sådant som 

exempelvis information via hemsidor och annat skrivet material när de ska göra sitt val om var de 

vill studera. Maringe (2006a) menar att detta kan bero på att de finner denna form av information 

otillräcklig, icke trovärdig eller missledande. Maringe (2006a) åsikt skiljer sig alltså lite från 

Constantinides et al. (2011) i frågan om hemsidor. Dock så beskriver Maringe (2006a) att 

anledningen till att hemsidor inte är ett marknadsföringsverktyg som fungerar är på grund av 

informationen inte är tillräckligt givande. Detta kan vara anledningen till varför våra respondenter 

i studien också föredrog att ha personliga möten eller få information från vänner/bekanta eller 

någon annan typ av WOM- marknadsföring, istället för att få information på hemsidor, affischer 

eller via broschyrer. Det kan på detta sätt vara lättare att få rätt och tillräcklig information som 

känns trovärdig för eleven i fråga.   
 

Teknikerna som då visade sig påverka elever mest var även de som ledningen från skolorna trodde 

var mest effektiva. Holm et al. (2011) beskriver hur huvudmän på gymnasieskolor uttrycker en 

osäkerhet när det gäller vilka strategier som är de bästa för att få framtida studenter. Det talas om 

hur svårt det är att hitta aspekterna som i slutändan påverkar elevens val av gymnasieskola. 

Huvudmännen som vi intervjuat uttryckte också en osäkerhet i vilken marknadsföring de trodde 

påverkade eleverna, samtidigt som de alla var överens om att marknadsföring som syftar till att 

sprida positiva WOM-effekter var det som skulle fungera bäst. WOM av något slag var alltså hyllat 

bland eleverna samtidigt som det hyllades mest bland ledningen på de olika skolorna. Eftersom 

WOM har en stor påverkan på elever är det således av stor vikt att skolorna även jobbar med den 

interna marknadsföringen. Om den interna marknadsföringen är av hög kvalité så kommer WOM 

att kunna spridas mer effektivt. Upplever elever och lärare som går på skolan att skolan förmedlar 

bra intern marknadsföring, så kan de föra vidare dessa positiva känslor om skolan på ett trovärdigt 

sätt genom just WOM. Dessa två tekniker går hand i hand, internmarknadsföring diskuteras närmre 

i avsnitt 5.2.1 nedan.    

 

 

 



27 
 

5.2 Ledningen och experters syn på marknadsföring av skolor 

5.2.1 Extern-, intern- och interaktiv marknadsföring  

Resultaten av våra intervjuer från skolledningen på de olika skolorna gav oss ett samlat intryck 

angående åsikter kring intern- och extern marknadsföring. Den interna marknadsföringen ses 

generellt som mer viktig än den externa delen i skolvärlden. Skolorna i vår studie ser likt Grönroos 

(1998) att den interna marknadsföringen har sina medarbetare i fokus, vilket i detta fall är 

personalen på skolan. Grönroos (1998) beskriver vidare i sin teori att det är viktigt att företagets 

personal har en bra arbetsmiljö och kan känna sig motiverade för att kunna ge kunden samma 

känsla vid utbytet av en tjänst. Även Armstrong et al. (2013) menar att det är av största vikt att 

motivera och orientera en kundkontakt med de anställda på företaget och att få sin servicepersonal 

att arbeta som ett team med det gemensamma målet om att få nöjda kunder. Detta är något som 

alla fyra intervjuade skolor enhälligt uttrycker som det absolut viktigaste målet att sträva efter. Utan 

en motiverad personal är det således svårt att ge eleverna en bra kvalité på undervisning och 

arbetsmiljö. Både skolorna i studien och informationen i litteraturen beskriver hur viktig den 

interna marknadsföringen är i tjänsteföretag. Dock så menar Armstrong et al. (1999) att mycket 

ofta används den externa marknadsföringen även i marknadsföring av tjänster. Detta är något som 

alla skolorna i studien inte fullt håller med om. Alla de intervjuade skolorna beskriver i någon form 

att den externa marknadsföringen är på väg bort allt mer, trots att marknadsföring blivit en viktig 

komponent i skolornas dagliga arbete. Även om den externa marknadsföringen verkar ske i mindre 

utsträckning är det inte sannolikt att den försvinner helt. Om skolorna ska använda sig av extern 

marknadsföring bör de ha i åtanke att elever som idag ska välja en gymnasieskola möter mycket 

information från alla möjliga olika källor.  
 

5.2.2 Kommunikationsmarknadsföring 

Armstrong et al. (2013) förklarar hur marknaden för kommunikationsmedel har utvecklats mycket 

de senaste åren. Konsumenter möter idag ett överflöd av information från olika typer av 

kommunikationskanaler. De beskriver vidare hur problemet för konsumenter ligger i att de inte kan 

särskilja på de olika källorna av informationen som de möter. All information som konsumenten 

möter via olika kanaler från säljaren bildas till ett enda meddelande från företaget i fråga. Om någon 

av de här olika kanalerna skulle säga emot varandra så blir konsumenten förvirrad. Detta kan då 

negativt påverka företagets image, varumärke och dess kundrelationer. För att gymnasieskolorna 

inte ska hamna i fällan om att dess kanaler inte säger samma sak, bör de skapa en integrerad 

marknadsföringskommunikation. Där alla olika informationskanaler kan samordnas till en 

integrerad kanal. På detta vis kan konsumenten få ett klart budskap av vad företaget vill förmedla. 

Eftersom att de kommunala skolorna i kommunen samarbetar med den externa marknadsföringen 

i viss mån, så är det således extra viktigt att denna information säger samma sak som den enskilda 

skolans information.  
 

5.2.3 Vilken typ av marknadsföring använder skolorna sig av? 

Lund (2007) menar i sin studie att fristående skolor i högre grad använder sig utav diverse olika 

ekonomiska erbjudanden som lockbeten för att kunna locka till sig elever. Detta var något som vi 

inte helt kunde se överensstämma med våra svar bland gymnasieskolorna, tre av fyra skolor var 

överens om att lockvaror inte används i något marknadsföringssyfte. Datorer och Ipads som i vissa 

fall kan tolkas som lockvaror, beskrivs här användas mer i ett utbildningssyfte. Lockvaror beskrivs 

från dessa skolor även vara på väg bort från marknaden. Rickard på Sannarspgymnasiet beskriver 

att de flesta ungdomar redan har en egen dator eller liknande och därför är inte lockvaror ett lika 

effektivt marknadsföringsverktyg idag som det har varit tidigare. Vidare överensstämmer detta med 

elevernas syn, då lockvaror rankades sist i surveyn om vad som var viktigt i deras val av 
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gymnasieskolor. Set från Halmstad Praktiska gymnasium skiljer sig däremot något från 

ovanstående. Set medger att skolan använder sig utav flera av sina unika utbildningsförmåner som 

lockvaror, istället för datorer. Således menar Set att dessa lockvaror används i ett 

marknadsföringssyfte, vilket vidare stärker det som Lund (2007) påpekar ovan.  
 

Sannarpsgymnasiet beskriver att 80-90% av marknadsföringen består idag utav intern 

marknadsföring. Kattegattgymnasiet poängterar också att användandet av intern marknadsföring 

är större än den externa. För Halmstad praktiska gymnasium är istället den externa 

marknadsföringen en större del än den interna. Däremot så har den interna marknadsföringen på 

skolan ökat under de senaste åren. Drottning Blankas gymnasieskola medger att den interna 

marknadsföringen är viktigare än den externa, men trots detta finns ingen plan för den interna 

marknadsföringen. Hos alla fyra skolor finns det alltså en strävan om en så bra intern 

marknadsföring, att den externa marknadsföringen inte ska behövas i lika stor utsträckning. Att de 

kommunala skolorna är de som är mest positiva till den interna marknadsföringen kan bero på att 

kommunala skolor har lättare att leva på sin interna marknadsföring än vad de fristående skolorna 

har. Huvudsakligen för att de har funnits längre i branschen och hunnit skapa sig ett starkare 

varumärke och rykte. Armstrong et. al (2013) beskriver att det är många steg som måste bearbetas 

när ett företag ska bygga upp ett varumärke. Detta indikerar på att ett varumärke tar lång tid att 

bygga upp; ett varumärke byggs inte på en dag. En skola som har funnits länge har större chans att 

kunna etablera ett bra rykte på marknaden bland elever och dess omgivning. Trots detta så får en 

skola inte bli bekväm. Ett rykte kan brytas ner om du inte arbetar med det. Likaväl som ett rykte 

kan förbättras, så kan det också försämras. Det är viktigt att ständigt upprätthålla den interna 

marknadsföringen via en bra arbetsmiljö och hög  kvalité på tjänsten, undervisningen. Aspekten 

om att ett rykte inte sprider sig på en dag gör det som tidigare nämnts, svårare för nykomna skolor 

på marknaden. Här anser vi att de fristående skolorna ligger i underläge. Kattegattgymnasiet 

beskriver att de kommunala skolorna är på väg tillbaka och att de fristående skolorna måste jobba 

hårdare för att locka till sig elever. Det finns alltså mycket som tyder på att friskolorna måste börja 

arbeta hårdare än de kommunala skolorna, för att på så vis också kunna bygga upp ett långsiktigt 

rykte. De fristående skolorna i vår studie medger båda vikten av den interna marknadsföringen, 

men trots detta så påpekar Halmstad praktiska att de jobbar mer med den externa 

marknadsföringen. Drottning Blanka beskriver att det inte ens har en plan för sin interna 

marknadsföring. Gemensamt för alla skolor är iallafall åsikten om att den största nyttan kommer 

utav den interna marknadsföringen, det är så du vinner förtroende hos elever på längre sikt. På kort 

sikt kan du som skola vinna elever via extern marknadsföring, men i det långa loppet är det den 

interna marknadsföringen som ger mest nytta på en gymnasieskola.   
 

5.2.4 WOM-marknadsföring 

Den interna marknadsföringen var den som bringade mest nytta enligt gymnasieskolorna. Alla 

skolorna i studien använda sig av marknadsföringstekniker som syftar till att sprida den interna 

miljön till elever via WOM. WOM ses som den mest populära marknadsföringstekniken på 

skolmarknaden och används i stor utsträckning i olika former. Den sorts WOM som anses vara 

mest värdefull för skolorna är den som uppstår mellan ungdomarna själva. Armstrong et al. (2013) 

beskriver hur den mesta WOM-influerade reklamen kommer naturligt när människor konverserar 

med varandra om saker de tycker har varit bra eller saker som har varit mindre bra. När framtida 

elever får konversera med nuvarande elever skapas det ofta en naturlig dialog med hög tillit. Alla 

skolor i studien använder sig utav mässor, öppet hus och skuggning. Detta är tillfällen som alla 

anammar WOM mellan ungdomar, då flera av gymnasiets elever deltar i dessa event; så kallade 

elevambassadörer. Det främsta syftet med elevambassadörer för skolorna beskrivs främst som 
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möjligheten för ungdomar att prata med andra ungdomar som i själva verket redan är elever. I sin 

studie beskriver Armstrong et al. (2013) att en ambassadör finns till för att influera andra med hjälp 

av sin kunskap, personlighet och andra karaktäristiska drag. När dessa personer pratar så lyssnar 

kunderna i fråga. Detta kallas då för Buzz marketing. Flera forskare (Armstrong, 2013; Erixon et 

al., 2014; Maringe, 2006b) har visat vikten av användandet av elevambassadörer i form av Buzz 

marketing för en skola. Sannarpsgymnasiet, Kattegattgymnasiet och Drottning Blankas 

gymnasieskola har medgett att de erbjuder en utbildning för sina elevambassadörer. Halmstad 

Praktiska gymnasium är däremot, till skillnad från de andra skolorna, noga med att poängtera 

användandet av elevambassadörer på ett mer neutralt sätt. De använder likt de andra skolorna sina 

elevambassadörer på mässor och öppet hus, men de vill att eleverna ska sprida rykten mer 

självmant, snarare än på beställning. 
 

På öppet hus, mässor och skuggning är det även tillåtet att ta med sig familjemedlemmar och andra 

anhöriga till eleven. På så sätt kan även vuxna prata med vuxna, om sitt barns gymnasieval. 

Constantinides et al. (2011) menar i sin studie att rekommendationer från familj, vänner och 

bekanta spelar en stor roll i valet av studier och universitet för ungdomar. De menar att mer energi 

bör läggas på studentens bekanta. En bekant kan också påverkas och måste på så vis också ses som 

en målgrupp på marknaden. Detta är inget som skolorna i vår studie har tagit upp lika självklart. 

Fokus beskrivs mer ligga på själva eleven. För att få ut mest nytta av WOM så borde skolor även 

försöka lägga mer tid på ungdomars anhöriga. Det kanske hade varit en idé att även utbilda vuxna 

ambassadörer för skolorna. Dessa ambassadörer ska då ha som mål att föra ett budskap till föräldrar 

och anhöriga likt det sätt som elevambassadörer för ett budskap till andra ungdomar. Det en 

förälder har hört från någon får sedan den framtida eleven höra från någon de har tillit till. 
 

Alla fyra skolor menar som sagt att olika marknadsföringstekniker som skapar WOM är av allra 

största vikt idag. De håller således också gemensamt med om att denna strategi är den som 

resulterar i högst nytta. Här finns ingen större skillnad skolorna emellan, alla har kommit till rätta 

med idén om att använda elevambassadörer för att lättare kunna kommunicera med framtida elever. 

Däremot sticker Halmstad Praktiska gymnasium ut lite, genom att de inte utbildar sina 

elevambassadörer. Att utbilda sina elevambassadörer kan ge resultat. Det kan leda till ett mer 

professionellt marknadsföringsinstrument som lockar fler elever till skolan. Att utbilda en elev till 

elevambassadör kan också ge upphov till lärande för elevambassadören i fråga. En mer negativ 

aspekt av att utbilda sina elevambassadörer kan vara att elevernas riktiga åsikter får stå vid sidan 

av mer marknadsföringsstrategiska uttalanden. Erixon et al. (2014) beskriver att elever på en skola 

som använder sig av Buzz marketing mycket ofta är involverade i att marknadsföra sina egna 

skolor. För att på lång sikt vinna på att ha elevambassadörer måste skolor således se till att 

ambassadörerna i fråga inte blir allt för insnöade på att marknadsföra sin skola. De förespråkar en 

mer informationsriktad elevambassadör som ger information om skolan på det sätt att det speglar 

elevens åsikter om sin utbildning snarare än en mer marknadsorienterad information. På så sätt 

väljer färre elever fel skola och allt färre blir besvikna på sitt gymnasieval.  
 

5.2.5 Marknadsföring utan reklam 

Alla skolor i studien beskriver att vikten av information i marknadsföringen är av värde. Intrycket 
som fås när vi pratade om marknadsföring och reklam med skolorna var att de gärna ville poängtera 

att deras marknadsföring var väldigt informationsbaserad. Detta kan bero på att gymnasieskolor 

har lagar och regler att förhålla sig till, vilka kräver att marknadsföringen ska tendera att gå åt det 

mer informationsbaserade hållet, vilket beskrivs närmare i marknadsföringslagen.  
 



30 
 

Dock så har ingen av skolorna som vi har intervjuat nämnt att de använder sig utav 

informationsmaterial oberoende av skolans varumärke. Det beskrivs istället hur skolorna använder 

sig av eget material, där det finns en chans att ge ut både information och reklam samtidigt. 

Skolverket (2013b) påpekar att det är av största vikt att kunna ge elever rätt information inför olika 

valsituationer de står för och på så vis minska framtida studieavbrott och diverse byten. Tremedia 

(2016) menar även de att det är lättare för elever att kunna välja sin väg genom utbildningsdjungeln 

om de inför valet av gymnasieskola får ta del av informations- och utbildningsmaterial som är fritt 

från reklam.  
 

Även fast att det är en god tanke att producera reklamfri information till elever vid ett gymnasieval, 

så ser inte gymnasieskolorna i vår studie någon större nytta med det. Det är på ett sätt förståeligt 

hur skolor istället vill lägga pengar på annat. Exempelvis på mer reklamaktig information gällande 

sin egen skola, eftersom att marknadsföringen är det som skolor använder som konkurrensmedel. 

Kanske blir reklamfri information för allmän för elever att ta in? Det kan som elev vara svårt att 

läsa neutralt om ett program i reklamfri information när denne i ett senare skede ändå tvingas göra 

ett val mellan alla skolor som erbjuder programmet. Kanske blir det bara mer förvirrande med ett 

sådant material fritt från reklam.  

5.3 Nyttan med marknadsföring och konkurrens   

Kommunikation är något som skapar förbindelser mellan avsändare och mottagare. Genom 

förbindelsen strömmar det övertygelse, idéer och åsikter (Dimbleby et al., 1999). Dimbleby et al. 

(1999) beskriver vidare att det finns olika syften respektive behov med kommunikation. Exempel 

på syften med kommunikation är att det skapas olika sorter av relationer, eller så kallad övertalning. 

Förbindelsen som skapas via kommunikation på gymnasiemarknaden sker mellan gymnasieskolor 

och eleverna. Flera forskare (Armstrong et al.,2013; Dimbleby et al.,1999) förklarar att marknaden 

för kommunikationsmedel har utvecklats mycket de senaste åren, detta gäller för både företag och 

kunder. De menar således att kunder inte längre behöver förlita sig på vad säljaren ger för 

information, utan kan enkelt själv söka sig till informationen via andra källor som exempelvis 

internet. Här kan säljaren likställas med skolorna och kunden med eleverna. Genast ställer du 

frågan till dig själv; är nyttan av marknadsföring inte lika stor längre? Många skulle säkert säga 

att på grund av denna utveckling, så är inte marknadsföringen längre lika viktig. Eftersom att vi 

själva kan söka upp den information som vi faktiskt söker efter.  
 

Vidare beskriver Holm et al. (2011) hur konkurrenssituationen på gymnasiemarkanden har 

uppkommit som en följd av att antalet elever på marknaden har minskat. De menar således att som 

en följd av elevminskningen har kommunala- och fristående gymnasieskolor varit tvungna att 

konkurrera med varandra om både elever och lärare. Skolorna i studien instämmer om att de har 

känt av en ökad konkurrens på marknaden. Vidare förklarar alla skolor i studien att på grund av 

den ökade konkurrensen på skolmarknaden, så är och kommer marknadsföringen vara en viktig del 

för framgång framöver. Alla skolor i studien beskriver att innan friskolorna kunnat etablera sig på 

marknaden och innan elevantalet minskade, så fanns det i stort sett inget behov av marknadsföring. 

Idag är däremot läget förändrat. Skolverket menar att de allra flesta gymnasieskolor i Sverige ser 

att det inte nödvändigtvis är så att du vinner på reklam, det är bara det faktum att du riskerar att 

förlora om du inte gör det. Så trots utveckling av kommunikationskanaler, så verkar behovet av 

marknadsföring på skolmarknaden bestå. 
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5.4 Skillnader mellan kommunala- och privatägda skolors 

marknadsföring 

Intrycket som gavs under våra intervjuer var mestadels samlat från de fyra gymnasieskolorna.  Det 

var enbart på vissa punkter som vi kunde se skillnader i svaren. Rickard från Sannarpsgymnasiet 

beskriver att de tycker att marknadsföring är väldigt viktigt. Marknadsföring är något som de på 

skolan ständigt försöker förbättra och arbeta kontinuerligt med. Däremot den andra kommunala 

skolan i studien, Kattegattgymnasiet gav ett mer avslappnat intryck till vikten av dess 

marknadsföring. Skolan verkade mer förlita sig på sitt rykte och att trenden med friskolor verkade 

avta; vilket då indirekt skulle gynna de som en kommunal skola. Holm et al. (2011) beskriver att 

skolor som redan har ett identifierat varumärke väntas vara mer lugna i sin marknadsföring till 

elever, till skillnad från skolor som arbetar med att göra sitt varumärke starkare. De skolorna med 

ett svagare varumärke känner oftare en större osäkerhet i hur de ska kunna få elever till sin skola. 

Detta styrker då Kattegattgymnasiets något mer avslappnade inställning till marknadsföring i 

framtiden. Även hos de fristående skolorna ser vi liknande skillnader. Halmstad praktiska 

gymnasium beskriver vikten av extern marknadsföring, men talar även om att skolan mer och mer 

har börjat arbeta med den interna marknadsföringen. Motsatsvis säger Drottning Blankas 

gymnasieskola att den interna marknadsföringen är viktig, men trots detta så finns det ingen plan 

för den. Detta påvisar att Drottning Blankas gymnasieskola, likt Kattegattgymnasiet har en mer 

lättsam inställning till sin marknadsföring.  
 

Däremot kom båda friskolorna i studien med liknande svar angående om att de har försökt jobba 

på att få deras marknadsföring att bli mer professionell, för att på så vis kunna konkurrera med de 

kommunala skolorna på marknaden. Halmstad Praktiska gymnasium beskriver även att dem anser 

att de kommunala skolorna får mer hjälp av kommunen för att marknadsföra sig till exempelvis 

högstadieskolor i kommunen. Sannarpsgymnasiet håller inte med om detta och menar att 

kommunen inte alls hjälper till. Erixon et al. (2014) menar vidare att friskolor i allmänhet mer 

sällan upplever samarbete med andra skolor, till skillnad från de kommunalt ägda skolorna. Holm 

et al. (2011) tar även upp en aspekt om synpunkten att de mindre, fristående skolorna ofta känner 

sig missgynnade av offentliga samarbeten mellan kommunala skolor. Detta kan då vara 

förklaringen till varför Sannarpsgymnasiet och Halmstad Praktiska gymnasium inte riktigt var 

överens i ovanstående stycke. Att kommunala skolor oftare samarbetar än vad fristående gör 

stämmer överens med vad vi fick fram för svar i våra intervjuer. På grund av dessa samarbeten har 

de kommunala skolorna tillsammans mer resurser att lägga på just marknadsföring. De fristående 

skolorna i vår studie hade inga samarbeten med någon annan skola. En fristående skola är oftast 

mindre i både elevantal och resurser, vilket också både Drottning Blanka och Halmstad praktiska 

gymnasium var i statistiken. Det är självklart lättare att lägga större fokus på marknadsföring om 

du har mer resurser att arbeta med. Kanske hade de fristående skolorna lagt mer fokus på 

marknadsföring om de hade haft mer resurser till det. De skolor som har resurser till att 

marknadsföra sig bör också göra det, med tanke på att alla skolor i studien ser en nytta med 

marknadsföring. Det är farligt att luta sig tillbaka och lita på att skolformen eller ryktet ska hålla 

utan någon vidare marknadsföring. Det är alltså inte bara viktigt för de fristående skolorna att 

försöka komma ikapp de kommunala, det är också viktigt att de kommunala skolorna ständigt 

försöker förbättra sig.  
 

Förutom att de kommunala skolorna ofta ingår samarbete tillsammans med andra skolor, vilket då 

friskolor inte gör, så ser vi inga större märkbara skillnader i marknadsföringsstrategier mellan de 

olika skolformerna. Marknadsföringen som används överlag ser likadan ut, oavsett om det är en 
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kommunal- eller fristående gymnasieskola. Dock så kan vi ana en skillnad i attityd kring 

marknadsföringen, men det är inget som är specifikt för en viss skolform, det skiljer sig från skola 

till skola. Framförallt grundas de största skillnaderna mellan skolformerna i en skolas olika 

resurstillgångar, detta kan således påverka utsträckningen av en skolas marknadsföring. Det kan 

vara så att vi hade kunnat få fram större skillnader om vi valt att jämföra gymnasieskolor på ett 

mer kvantitativt vis; med fler skolor i populationen, belägna i olika kommuner. Det kan även vara 

så att marknadsföringen faktiskt inte skiljer sig markant åt mellan de olika skolformerna.  

6. Slutsats 

6.1 Allmänna slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka marknadsföringens roll i gymnasieskolor och hur den 

uppfattades av skolmarknadens aktörer, samt att undersöka vilka marknadsföringstekniker som har 

använts idag. Nedan går vi igenom våra problemställningar som vidare bidrar till att svara på 

uppsatsens syfte. 
 

6.1.1 Hur resonerar ungdomar inför sina gymnasieval? Blir de påverkade av 

reklamen som skolorna delar med sig av? 

Till skillnad från teori och samhällsdebatter så klargjordes det i studien att marknadsföringen av 

gymnasieskolor sågs som något positivt bland eleverna. Istället för att uppfatta marknadsföringen 

som något jobbigt så tolkades det snarare som en hjälp i valet av gymnasieskola. Detta påvisades 

att de elever som var inställda på en specifik skola i början av sitt gymnasieval visade sig vara mer 

benägna att ändra sin åsikt efter att dem tagit del utav marknadsföringen från gymnasieskolorna. 

Eleverna påverkades således mycket av marknadsföringen. Den marknadsföring som påverkade 

eleverna mest var skuggning, mässor, öppet hus och rekommendationer. Detta är 

marknadsföringstekniker som syftar till att sprida effekten av WOM. Eleverna nämnde även att det 

som påverkade dem utöver marknadsföringen av skolorna var; om skolan hade bra kvalité på 

utbildningen och om det fanns goda möjligheter till framtida arbete.     
 

6.1.2 Vilka olika tekniker i marknadsföring använder sig gymnasieskolor utav? Hur 

viktigt är det och vilken nytta kommer utav det?  

Den slutgiltiga slutsatsen av denna problemformulering visade sig vara att intern marknadsföring 

värderades högst i förhållande till extern marknadsföring. Trots detta, så arbetade alla skolor mer 

med extern marknadsföring. Den externa marknadsföringen dominerar således främst på grund av 

att den ger utdelning snabbare och att den kräver mindre resurser från skolorna i fråga. De interna 

strategierna som ändå ansågs vara de mest användbara var de WOM-inspirerade metoderna. Dessa 

lockade flest elever och resulterade i störst nytta, både för elever och för gymnasieskolorna. Trots 

att marknaden för kommunikationsmedel har utvecklats på ett sätt som möjliggör för kunden att 

själv söka sig till information, så kvarstår nyttan med dagens marknadsföring. Sammanfattningsvis 

så har marknadsföringen växt fram ur en konkurrenssituation som bildats på den svenska 

skolmarknaden.  
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6.1.3 Finns det skillnader i hur kommunal- och privatägda gymnasieskolor 

marknadsför sig idag? Är det någon skolform som lägger mer fokus på 

marknadsföring än den andra? 

Slutligen kommer vi fram till att det även fanns en skillnad mellan de båda skolformerna. 

Kommunala gymnasieskolor tenderar oftare att ingå i samarbeten med andra kommunala 

gymnasieskolor. Samma sak går inte att säga om de fristående gymnasieskolorna, vilka inte 

samarbetar med andra skolor i samma utsträckning. En konsekvens av detta är att det skapar en 

skillnad i resurser på marknaden. Vi drar därmed slutsatsen att de kommunala skolorna, genom 

sina samarbeten, har mer resurser att lägga på marknadsföring. Förutom denna skillnad, så ser vi 

inga andra markanta skillnader i marknadsföringstekniker mellan de båda skolformerna. Oavsett 

vilken skolform du arbetar under så används samma marknadsföringstekniker, i samma 

utsträckning. Det viktigaste är alltså inte vilken skolform du har, det är snarare din resurstillgång 

och din inställning till marknadsföring som ger dig fördelar på skolmarknaden. 

6.2 Praktiska bidrag 

Ett av de viktigaste resultaten i studien visar att WOM-marknadsföring är det som överväldigande 

bringar mest nytta för alla parter på skolmarknaden. Detta resultat gör det möjligt för oss att lämna 

ett praktiskt bidrag till dagens gymnasieskolor som önskar att öka sitt elevantal. Den 

marknadsföringsteknik som genererar i störst nytta är således den WOM-baserade, vilken bör 

läggas mycket tid på.  Vidare lämnas också ett praktiskt bidrag till de elever som står inför ett 

gymnasieval, vilka således bör ta in mest information ifrån de WOM-baserade teknikerna som 

delges. 

Ett annat  märkbart resultat i vår studie som genererar ett praktiskt bidrag för gymnasieskolor är 

det faktum att marknadsföring fortfarande resulterar i hög nytta för både elever och skolor. Dagens 

gymnasieskolor vinner alltså inget på att minska sin marknadsföring till elever. 

6.3 Teoretiska bidrag 

Studiens teoretiska bidrag klargörs främst utav utvecklingen av det breda WOM-begreppet i 

skolmiljö. Det konstaterades således att i skolmiljö visade sig WOM-marknadsföring yttra sig i 

form av begreppet skuggning. Det finns mycket forskning som berör den WOM-baserade 

marknadsföringen, däremot finns det färre bidrag om denna utvecklade strategi vilken benämns 

skuggning. Förhoppningen är således att denna studie ska kunna bidra med ytterligare underlag till 

den WOM-baserade marknadsföringen.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Trots att samhället ständigt är i utveckling och fler kommunikationskanaler har skapats, så kvarstår 

idag nyttan av marknadsföring. Det hade varit intressant att se hur stor denna nytta faktiskt är. 

Förslag till vidare forskning kan således vara frågor likande;  Kommer nyttan av marknadsföring 

alltid att kvarstå? Kan det förutspås någon tid då marknadsföringen kommer att tappa sin nytta, 

utan att det påverkar marknaden negativt som följd? 

 

Eftersom att vi inte fick något större resultat på skillnader mellan de skolformerna i vår studie, så 

hade det hade varit intressant att se en tolkning av ämnet på en mer kvantitativ och statistik nivå. 

Detta för att få ytterligare en dimension av fenomenet; marknadsföring i gymnasieskolan. Vi 
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rekommenderar alltså vidare forskning att titta på problemet mer kvantitativt. Förslagsvis kan 

således jämförelser mellan kostnader av marknadsföring och dess nytta undersökas. 
 

Slutligen så skulle det vara intressant med vidare forskning till begreppet kvalité. Begreppet är 

svårdefinierat, speciellt i skolsammanhang. Vi fick i denna studie fram att kvalité på utbildningen 

är viktig för elever. Däremot har vi inte bett elever och ledning att beskriva vad kvalité innebär för 

dem mer specifikt. Således hade det varit intressant att närmre undersöka vilka indikatorer som 

påverkar begreppet kvalité i ett specifikare skolsammanhang.  
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Bilagor 

Den online-baserade surveyn: 
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Intervjuguide för djupintervjuerna 

● Använder ni er av intern eller extern marknadsföring? Vilket av dessa två alternativ tycker 

ni är bäst? Vilket passar bäst för er skola?  
● Värdesätter ni någon form utav WOM?  
● Använder ni er utav elevambassadörer?  
● Erbjuder ni eleverna någon produkt för att gå på skolan? 
● Vad upplever ni är det som eleverna värdesätter mest i sitt gymnasieval?  
● Marknadsför ni er på sociala medier? 
● Anordnar ni Öppet hus/mässor eller liknande? Hur många gånger sker det per år?  
● Marknadsför ni er om vilka framtidsmöjlighet som utbildningen innebär eller ligger det 

större fokus på just utbildningen i sig? 
● Hur ser utvecklingen ut av era marknadsföringsstrategier? Tycker ni marknaden har 

ändrats?  
● Har ni något samarbete med andra skolor? Kommunala och eller privata? Eller finns det 

samarbete med någon annan organisation eller liknande?  
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