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Abstract 

Marketing of education is a phenomenon which has been developed throughout the increasing 

competition within the educational sector. The focus of this paper is the marketing made by 

upper secondary schools (grade 10-12) in Stockholm. The competition in this area is 

increasing partly due to the growing number of private schools. However, this is a 

phenomenon seen only in larger cities with several schools available. There are over 170 

upper secondary schools in Stockholm and the students freely can choose among these. This 

fact is another contribution to the highly competitive market where the schools act.  

 

The purpose of this paper is to study in which way schools in the educational sector use 

communication strategies to communicate a message to their target audience. The study 

highlights the communication between the school and the student. The method for the 

research is both qualitative and quantitative. Data has been collected from interviews with 

marketing managers at the schools and from surveys with students. A group- interview has 

also been made with students in secondary schools (grade 9) just before their upper secondary 

school choice.  

 

The conclusions of the research are that all of the schools in the study actively work with 

marketing and are aware of the importance of marketing for their organisation. The schools 

examined in the study have all different communication processes, mainly because of the 

different assets in terms of competence and marketing budget. The student’s attitudes towards 

the schools do most often correspond to the message the schools want to communicate. 

The paper shows that none personal communications, like advertising, direct commercials and 

radio commercials do not affect the student’s choice of school to any high extent. The factors 

that do affect the student’s choice are their plans for future profession, available programs on 

the school, geographical location and reputation. 
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Sammanfattning 

Att marknadsföra utbildningar är ett fenomen som växt fram i och med en ökad konkurrens 

mellan aktörer inom utbildningssektorn. Den här studien kommer att fokusera på 

marknadsföring av gymnasieskolor i Stockholms län. Konkurrens inom detta verksamhets-

område beror till viss del på friskolereformen vilken inneburit ett ökat antal friskolor. I större 

städer är konkurrensen skolorna emellan mera påtaglig då det finns ett större utbud av skolor 

att tillgå. I Stockholms län finns över 170 gymnasieskolor och idag har blivande gymnasie-

elever möjlighet att fritt söka till den skola de önskar. Detta är också något som medför att 

gymnasieskolorna i Stockholm nu befinner sig på en särskilt konkurrensutsatt marknad.  

 

Studien syftar till att undersöka på vilket sätt aktörer inom utbildningssektorn använder sig av 

kommunikationsstrategier för att kommunicera sitt budskap samt hur budskapet mottas av 

målgruppen. Undersökningen belyses ur ett kommunikationsperspektiv mellan skolor och 

elever och metoden genomförs med hjälp av metodtriangulering. En kvalitativ undersökning 

har genomförts där skolornas kommunikationsprocess har lokaliserats. Även de blivande 

gymnasieelevernas uppfattningar kring ämnet har undersökts genom kvantitativa och 

kvalitativa metoder.   

 

Undersökningen visade att samtliga skolor i studien arbetar aktivt med marknadsföring och är 

medvetna om marknadsföringens betydelse för verksamheten. De inom studien berörda 

skolornas kommunikationsprocesser skiljer sig åt sinsemellan då tillgången av resurser i form 

av medarbetarnas kompetens och erfarenheter inom området samt marknadsföringsbudget 

varierar. Det budskap skolorna vill förmedla med hjälp av valda marknadsföringsåtgärder 

stämmer enligt studien i de flesta fall överens med eleve rnas uppfattning. Studien visade på 

att marknadsföring i form av icke-personlig kommunikation i form av exempelvis 

affischering, broschyrer, radioreklam inte var faktorer som påverkade i någon högre 

utsträckning inför valet av gymnasium. Faktorer som däremot visade sig vara avgörande för 

valet av gymnasieskola var framtida yrkesval, skolans programutbud, skolans geografiska 

läge samt dess rykte.  

 

Nyckelord 

Marknadsföring, gymnasieskolo r, utbildningssektorn, word of mouth/rykte, kommunikation 

och kommunikationsprocess. 
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Ett stort tack riktas till alla som ställt upp och medverkat i studien. Vi vill även 

tacka vår handledare Jan-Eric Nilsson för god vägledning och en positiv och 

inspirerande inställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definitionsförteckning 

 

Höga/Låga intagningspoäng  På högstadiet läses 16 ämnen. Betyget G ger 10 

   poäng/ämne,  VG ger 15 poäng/ämne och MVG ger 

   20 poäng/ämne. Således ger MVG i alla ämnen 320 

   poäng, VG i alla ämnen 240 poäng och G i alla 

   ämnen 160 poäng. Utgångspunkten i studien ligger i  

   att intagningspoäng under 160 poäng anses låga 

   och intagningspoäng över 160 poäng anses höga. 

 

Högengagemangstjänst                     En tjänst vilken konsumenten förknippar ett högt 

   risktagande. Vid denna typ av tjänst är  

   beslutsprocessen längre.  

 

Kommunikationsstrategi  En utarbetad plan för vilka åtgärder  

   som ska genomföras vid kommunikation av ett 

   specifikt budskap. 

 

Marknadsföringskanaler  De olika medier vilka kan användas för att 

   kommunicera ett budskap, kan exempelvis vara 

   Tv/radio-reklam, annonsering eller affischering.   

 

Traditionell marknadsföring               Marknadsföring i form av reklam som exempelvis 

   annonsering, affischering, direktreklam, 

   tv/radio-reklam.  

 

Utbildningssektorn  Alla organisationer vilka tillhandahåller utbildningar 

   från grundskolenivå till högskolenivå.  

 

Word of mouth  Rykten som florerar kring exempelvis en produkt 

(Muntliga referenser)  eller tjänst vilket kan ge positive eller negativa 

   förväntningar hos konsumenterna.  
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1. Inledning 

Marknadsföring är en disciplin som började utvecklas redan under tidigt 1900-tal1. Strategier 

och metoder som uppkommit inom området har sedermera använts flitigt av vinstdrivande 

verksamheter för att kommunicera sitt budskap samt för att lokalisera behov hos konsumenter. 

Detta för att sälja så mycket som möjligt av sina varor och tjänster. På senare år har en trend 

kunnat skönjas då det blivit mer accepterat att använda marknadsföring även i mindre 

kommersiella sammanhang. Många företag inom tidigare offentlig sektor har sålts ut eller 

startats upp och drivs i privat regi. Detta har resulterat i att verksamheterna nu befinner sig i 

en konkurrenssituation som tidigare inte existerat. Ett exempel på en sådan verksamhet är 

utbildningssektorn. Inom utbildningssektorn har marknadsföring tidigare inte förekommit i 

någon större utsträckning. I dag ser situationen annorlunda ut.  

 

1.1. Bakgrund 

Sedan friskolereformen inföll 1992, gällande att kommunala medel (skolpeng) även avsåg att 

utgå till av Skolverket godkända friskolor har antalet friskolor ökat avsevärt2. Friskolornas 

frammarsch har varit en bidragande faktor till att konkurrensen ökat skolor emellan. 

Resultatet har blivit att många skolor i dag slåss om att värva elever, precis som företag slåss 

om kunder på en fri marknad. Det är nu av stor vikt för skolorna att kunna kommunicera sitt 

budskap för att nå ut till, och attrahera, nya elever. Detta är emellertid ett fenomen som främst 

förekommer i storstäderna där utbudet av lärosäten är större. En annan anledning till att 

konkurrensen ökat kraftigt de senaste åren är att det sedan hösten 2000 funnits möjlighet för 

högstadieelever i Stockholms län att fritt ansöka till vilket gymnasium de vill. Tidigare har 

eleverna haft förtur till närliggande skolor men det fria skolvalet innebär att intagningen 

numera endast beror på betyg3. I och med att valmöjligheterna ökat blir de mest eftertraktade 

skolornas platser snabbt tillsatta medan andra, mindre populära skolor, tappar elever. En 

gymnasieskola får ersättning för varje elev som väljer att gå på skolan vilket innebär att det är 

viktigt för skolans överlevnad att tillsätta alla platser.  Inom Stockholms län (med undantag 

för Södertälje och Norrtälje) finns det i dag ca 170 gymnasieskolor4 att välja mellan5. I en 

                                                 
1 D. M Gardner, D.E Garett, J. N Seth, (1998) s.1 
2 Anders Lindbom (2007) Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet, s.15 
3 Martin Söderström, Roope Uusitalo (2005) Vad innebar införandet av fritt skolval i  Stockholm för 
segregeringen i skolan?, s.3 
4 Siffran inkluderar både friskolor och kommunala skolor  
5 www.skolverket.se 
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artikel i Dagens Nyheter framkommer att gruppen ungdomar mellan16 och 18 år kommer att 

minska med drygt 12 000 personer i Stockholms län räknat fram till år 2016. Det minskade 

antalet unga kommer också att öka pressen på skolorna då det kommer att finnas ett färre 

antal potentiella elever. 6 

 

Valet inför gymnasium kan göras vid två tillfällen. Den första valomgången sträcker sig från 

mitten av januari till mitten av februari, den andra från mitten av april till mitten av maj7. I 

den andra valomgången finns möjlighet för eleverna att ändra sitt val. Det har visat sig att ca 

40 % av eleverna väljer en helt annan skola vid det andratillfället. Att valprocessen är 

uppbyggd på det sättet kan för skolorna innebära en andra chans att bli valda vilket leder till 

att det är viktigt att under hela året arbeta med att kommunicera sitt budskap. Omvalet medför 

emellertid att skolorna inte kan vara helt säkra på att få behålla de elever som valde dem 

under första valomgången.8 

 

 I Stockholms län har många gymnasieskolor valt att annonsera genom exempelvis 

affischering i tunnelbanevagnar och i tunnelbaneuppgångar. Andra skolor satsar mer på 

informationsutskick, och majoriteten av skolorna finns att besöka på den årliga 

gymnasiemässan vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Ett annat exempel på 

marknadsföringsåtgärder som skolor använder sig av är premier likt resor, undervisningsfria 

dagar, gratis hockeybiljetter, egna bärbara datorer samt kostnadsfri körkortsutbildning. Detta 

för att attrahera så många nya elever som möjligt.  

 

År 2007 gick minst 13 miljoner kronor till marknadsföring av gymnasieskolor i Stockholms 

län. Pengar som annars kunde ha använts till lärarlöner och skolböcker.9 Den mer påstridiga 

marknadsföringen av gymnasieskolor har även skapat en etisk debatt kring huruvida det är rätt 

att lägga så mycket pengar av skolans budget på just detta. Andra etiska frågor vilka 

uppkommit ur diskussionen är huruvida det är rätt att gå ut med marknadsföring, och i stort 

sett mutor, mot ungdomar under 18 år i samband med beslut om gymnasium.  I ett dokument 

utgivet i samarbete med Sveriges kommuner och landsting har man försökt skapa riktlinjer för 

                                                 
6 Andreas Jennische Stenhård konkurrens om gymnasieelever Dagens Nyheter, Publicerat: 2009-02-08 15.22 
7 www.gymnasieintagning.se 
8 Biträdande rektor vid Huddinge gymnasium 
9 Anna Careborg, Björn Malmström Skolor satsar 13 miljoner på pr Svenska Dagbladet, Publicerad: 24 februari, 
2007, 09.57 senast ändrad 11 oktober, 2007, 22.04.   
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hur gymnasieskolorna ska marknadsföra sig gentemot potentiella elever. Där framgår det 

bland annat följande; 

 

”Det är viktigt och nödvändigt att skilja vägledningsinsatser och marknadsföring åt. 

Vägledning har en utgångspunkt i stödprocessen till individen – neutral och oberoende av 

olika valalternativ och huvudman. ”Marknadsföring är ett led i en utbildningsanordnares 

erbjudande” 10 

 

I en motion till riksdagen vilken berör fenomenet marknadsföring av gymnasieskolor hänvisar 

upphovsmannen till marknadsföringslagen vilken säger att all marknadsföring ska utformas 

enligt god marknadsföringssed11. En av grundreglerna i lagen är att det ska vara tydligt för 

mottagaren att kunna avgöra vad som är information och vad som är marknadsföring. Denne 

menar att detta är särskilt viktigt då budskapet riktar sig mot barn och unga. Motionen 

vidhåller att regeringen borde överväga ett mer restriktivt förhållningssätt då det kommer till 

hur gymnasieskolor väljer att marknadsför sig.12 

 

1.2. Problemdiskussion 

Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning aktörer inom utbildningssektorn 

tillämpar kommunikationsstrategier. Vidare uppmärksammas vilka åtgärder som genomförs 

för att kommunicera ett budskap och för att skapa en identitet. En aspekt vilken kommer att 

fokuseras på är på vilket sätt budskapet sändaren vill kommunicera uppfattas av mottagaren. 

Det är även av intresse huruvida kommunikationen som riktas till mottagaren påverkar valet 

av produkt/tjänst eller om det är andra faktorer som är avgörande? Rykte och image är 

exempel på faktorer som kan påverka inför beslut om köp. Det är således av intresse för 

uppsatsförfattarna att undersöka i vilken utsträckning dessa är betydelsefulla för 

kommunikation inom utbildningssektorn. 

 

                                                 
10Sveriges Kommuner och Landsting, Marknadsföring av gymnasieutbildning – ett underlag till skolhuvudmän 
(2007)  
11 www.konsumentverket.se 
12 Ameer Sachet, Motion till riksdagen 2008/09: Ub357 Marknadsföring av gymnasieutbildning 
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I dag är aktörerna inom utbildningssektorn utsatta för en ökad konkurrens. Att dessa har valt 

att gå ut hårt med marknadsföring går att konstatera, men hur pass framgångsrikt är det 

egentligen?  

 

Utifrån ovanstående diskussion har vi utformat uppsatsen problemformulering.  

 

1.3. Problemformulering 

Hur ser kommunikationsprocessen ut mellan skolor och elever inom utbildningssektorn? 

 

För besvara frågeställningen kommer följande forskningsfrågor att undersökas:   

- På vilket sätt, och i vilken utsträckning, tillämpar gymnasieskolor i Stockholms län 

kommunikationsstrategier för att kommunicera sitt budskap samt skapa en identitet?  

- Stämmer budskapet som gymnasieskolorna vill förmedla, med hjälp av 

marknadsföring, överens med hur det uppfattas av potentiella elever? 

- Påverkar marknadsföring elevens val av gymnasieskola? 

 

1.4. Syfte 

Den här uppsatsen har en deskriptiv ansats då den syftar till att beskriva på vilket sätt aktörer 

inom utbildningssektorn använder sig av kommunikationsstrategier för att kommunicera sitt 

budskap. Vidare finns ett kausalt syfte vilket undersöker sambandet mellan huruvida den 

kommunikationen som förmedlas påverkar potentiella elever.  

 

1.5. Avgränsningar 

Gymnasieskolor vilka aktivt arbetar med marknadsföringsstrategier är enligt 

uppsatsförfattarna något av ett storstadsfenomen. I mindre städer runtom i landet finns det 

färre valmöjligheter för elever vilka ska välja gymnasium. Det innebär att konkurrensen 

skolorna emellan inte är lika påtaglig där och att det därmed inte finns ett lika stort behov av 

marknadsföring. Således är uppsatsen avgränsad till att gälla gymnasieskolor samt 

högstadieskolor inom Stockholms län. Studien utfördes inom tidsramen januari-juni 2009.  
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet behandlar de ramar inom vilka resultatet kommer att analyseras utifrån. Nedan 

belyses tidigare forskning gällande marknadsföring av gymnasieskolor samt ”word of mouth-

kommunikation”. Även modellen över kommunikationsprocessen mellan sändare och 

mottagare kommer att redogöras för, samt tillvägagångssättet för att utforma en effek tiv 

kommunikation. 

 

2.1. Tidigare forskning 

 

“The research on school marketing – Current issues and future directions”  

Izhar Oplatka, Jane Hemsley-Brown. (2004) Journal of Educational Administration Vol.42  

 

Artikeln belyser skolors inställning gentemot marknadsföring. Den första litteraturen 

publicerades gällande marknadsföring inom utbildningssektorn kom från Storbritannien och 

USA under 1980-talet och var av normativ karaktär. Litteraturen kom ut i form av böcker och 

manualer och behandlade vilket tillvägagångssätt som borde antas vid marknadsföring av 

skolor. Vidare tar artikeln tar upp marknadsföringens betydelse för skolornas överlevnad på 

en konkurrensutsatt marknad. Det framgår även att det inte räcker för en skola att vara 

effektiv utan att den även måste förmedla ett gott rykte och resultat inför föräldrar och 

omgivning. Marknadsföring är en disciplin med en holistisk åskådning vilket innebär ett 

intresse för människan eller samhället som helhet. För skolan gäller det att se till föräldrarnas 

förväntningar i kombination med att kunna erbjuda en bra och attraktiv utbildning. 13 

 

I artikeln framkom det genom intervjuer med ett flertal rektorer vid Brittiska skolor att 

marknadsföring är en oumbärlig aktivitet för skolor på en konkurrensutsatt marknad. 

Rektorerna som intervjuats i artikeln ansåg emellertid att marknadsföring ses som någonting 

negativt i utbildningssammanhang och att det är en fråga som frambringar stora dilemman för 

personal och ledning. Enligt artikeln beror inställningen gentemot marknadsföring till viss del 

på lärarnas och rektorernas vaga definition av ämnet samt bristande förståelse inför 

marknadsföring. Majoriteten av rektorerna och lärarna i studien ansåg att marknadsföring var 

                                                 
13 Izhar Oplatka , Jane Hemsley-Brown. The research on school marketing – Current issues and future directions 
(2004) Journal of Educational Administration Vol.42 No.3 pp.375-400 
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synonymt med försäljning samt att budskap genom marknadsföring oundvikligen måste vara 

missvisande. En av rektorerna som intervjuades i artikeln sa: ”Jag har ingenting emot 

marknadsföring om man marknadsför de bra sakerna skolan gör, det jag är emot är de som 

marknadsför saker som inte är sanna.” Citatet speglar vä l skolorna uppfattning gällande 

marknadsföring. Artikeln belyste även att det fanns en ovilja till finansiering av 

marknadsföring, då det ansågs fel att pengarna ej gick till undervisning, samtidigt som 

skolorna var medvetna om att de var tvungna att marknadsföra sig. Ett annat dilemma var till 

vilka elever marknadsföringen var tänkt att riktas mot?14 

 

Enligt artikeln är det mycket sällsynt att skolorna har en uttalad marknadsföringsplan eller 

utför undersökningar med marknadsföringsåtgärder i åtanke. Dock framgick det att skolorna 

får mycket information genom exempelvis föräldramöten. I majoriteten av fallen var det 

rektorn som ansvarade för marknadsföringen av skolan. 15 

 

Artikeln belyser även svårigheten i att forska inom området marknadsföring av skolor. Detta 

med anledning av att det inte finns konsekventa teorier för just den typen marknadsföring. De 

teorier och modeller som brukas appliceras annars vanligtvis på den typ av marknadsföring 

vilken drivs som affärsverksamhet.16  

 

“Factors influencing word of mouth effectiveness: receiver’s perspectives”  

Jillian C Sweeney, Geoffery N Soutar.  Tim Mazzarol. (2008) European Journal of Marketing 

Vol. 42 No. 3/4 

 

Artikeln utforskar mottagarens syn på och agerande efter Word of mouth, som fortsättningsvis 

kommer att för kortas WOM. WOM är en process av personligt inflytande där sändaren 

genom social kommunikation med mottagaren kan ändra mottagarens beteende eller attityd. 

Detta kan liknas med att ha en ”opinionsledare”. Det är fastställt att WOM som 

marknadsföringsform är mycket effektfull. Det måste emellertid finnas en förståelse för att 

                                                 
14 Izhar Oplatka, Jane Hemsley-Brown. The research on school marketing – Current issues and future directions 
(2004) Journal of Educational Administration Vol.42 No.3 pp.375-400  
15Ibid  
16 Ibid 
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positiv WOM inte är tillräckligt för att vara en effektiv källa för kommunikation. För att 

WOM ska vara effektivt krävs att mottagaren även måste reagera positivt på budskapet. 17 

 

Enligt artikeln framgår att WOM är särskilt viktigt då det kommer till service och tjänster 

vilka är förknippade med en upplevt hög risk. Att WOM är framgångsrikt i dessa 

sammanhang beror på att information anses besitta hög tillförlitlighet i de fall där sändaren är 

indifferent gentemot servicen eller tjänsten. Tidigare studier inom WOM har visat på att 

kommunikationsformen är av stor betydelse då det kommer till det slutliga stege t i besluts- 

eller köp-processen. Detta med anledning av att positiv WOM lugnar och uppmuntrar 

konsumenten samt reducerar osäkerheter inför köpet eller beslutet. WOM minskar helt enkelt 

den upplevda risken. 18 

 

Studien i artikeln gjordes med hjälp av fokusgrupper och visade på att positiv WOM ökar 

mottagarnas uppfattningsförmåga av trivsel, lättnad och självförtroende. Däremot väcker 

negativ WOM känslor som aggression, besvikelse och empati gentemot bäraren av 

budskapet.19 

 

Studien belyste även att det var viktigt vem som kommer med budskapet. Det spelar även in 

hur mycket tidigare erfarenhet mottagaren har inom ämnet. Studien visade även på att: 

 

- WOM är mest effektiv då sändaren och mottagaren har en nära relation till varandra 

som bygger på tillika respekt.  

- Vid konsumtion av högengagemangssvaror är WOM mest effektivt då informationen 

härstammar från ett flertal av varandra oberoende källor.  

- WOM är mest verkningsfull då mottagaren har ett bestående intresse i konversationen. 

- WOM-värdet ökar då mottagaren saknar information som behövs för att ta ett beslut. 

- WOM är speciellt värdefullt då mottagaren inte har mycket tid att överväga andra 

alternativ. 

- På vilket sätt de olika budskapen har framförts har inverkan på graden av mottagarens 

påverkan. 

                                                 
17 Jillian C Sweeney, Geoffery N Soutar.  Tim Mazzarol. Factors influencing word of mouth effectiveness: 
receivers perspectives (2008) European Journal of Marketing Vol. 42 No. 3/4. pp. 344-365 
18 Ibid 
19 Ibid 
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WOM ökar troligtvis då sändaren är tillfredställd av varan eller tjänsten. Mottagaren tar 

lättare till sig informationen om denne sedan tidigare har en positiv åsikt om tjänsten eller 

servicen. Enligt artikeln framgår att den organisation som investerar i både bra 

konsumentservice och effektiv marknadsföring troligtvis kommer att få större fördelar av 

WOM då detta förstärker informationen som tillhandahålls i kommunikationsprocessen.20 

 

 

Figur 1: Modell över word of mouth-inverkan  

Sweeney Jillian C, N Geoffery. Mazzarol Soutar and Tim (2008) s.358 

 

“Word of mouth communication in the service marketplace” 

W. Glynn Mangold, Fred Miller, Gary R Brockway. (1999) The Journal of Services 

Marketing, vol 13 no.1 

 

Resultatet i artikeln ”Word of mouth communication in the service marketplace” visar på att 

WOM har stor betydelse när det handlar om konsumenters beteende. Ett företag kan förvänta 

sig att en missnöjd kund talar om för nio andra personer om sitt missnöje medan en nöjd kund 

                                                 
20 Jillian C Sweeney, Geoffery N Soutar.  Tim Mazzarol. Factors influencing word of mouth effectiveness: 
receivers perspectives (2008) European Journal of Marketing Vol. 42 No. 3/4. pp. 344-365 
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talar om sin positiva upplevelse för endast fem personer. WOM har även visat sig vara 

speciellt viktigt under tiden då konsumenten fortfarande överväger sitt köp. Det är även av 

stor vikt när det gäller att reducera den upplevda risken och osäkerheten som ofta förknippas 

med köp/konsumtion av tjänster. 21 

2.2. Teorier och modeller 

De teorier som föreligger behandlar främst ämnet kommunikation. Modellen ”Steg 

för att utveckla en effektiv kommunikation” har använts i samband med 

utformandet av intervjuunderlag för att kunna beskriva och analysera aktörernas 

tillvägagångssätt vid vederbörandes kommunikationsprocess. Modellerna 

”Kommunikationsprocessen” samt ”kommunikationscirkeln” har valts för analys av 

resultatet.  

2.2.1. Kommunikationsprocessen 

Modellen visar på vilket sätt kommunikationen fungerar mellan sändare och mottagare i en 

kommunikationsprocess. Inledningsvis måste sändaren utforma sitt meddelande så att 

mottagaren uppfattar det rätt. Budskapet måste sedan förmedlas genom någon form av media 

för att nå ut till den valda målgruppen. Genom att utveckla verktyg för att få tillbaks respons 

kan sändaren lära av sina kunder. Något som kan påverka kommunikationen är det brus som 

består av alla andra som också vill förmedla sina budskap till mottagaren. 22 

 

 

Figur 2: Kommunikationsprocessen   

Kotler Philip, Keller Kevin Lane (2006) s.539 

 
                                                 
21 W. Glynn Mangold, Fred Miller, Gary R Brockway.Word of mouth communication in the service marketplace 
(1999) The Journal of Services Marketing, vol 13 no.1, pp. 73-89.  
22 Philip Kotler, Kevin Lane Keller. (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 539 
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2.2.2. Steg för att utveckla en effektiv kommunikation  

För att kunna lokalisera hur gymnasieskolans process går till vid utformandet av 

marknadsföringsåtgärder har modellen: ”Steg för att utveckla en effektiv kommunikation”23 

(Steps in developing effective communications) valts. Modellen består av åtta steg vilka är:  

 

1. Identifiera målgrupp 

Det första steget innebär att få en klar bild över sin målgrupp: potentiella kunder, nuvarande 

kunder/konsumenter, bestämmare eller influerare. Målgruppen säger mycket om på vilket sätt 

budskapet bör kommuniceras och är mycket avgörande i frågor som: 

 

- Vad som ska sägas 

- När det ska sägas  

- Var det ska sägas 

- Till vem det ska sägas 

 

För att ta reda på hur målgruppens kännedom och attityd gentemot produkten eller 

tjänsten ser ut kan en ”kännedomsanalys” och en ”imageanalys” genomföras. 24 

 

Kännedomsanalys : 

Hur väl tror du att målgruppen känner till er produkt/tjänst? 

 

 

 

Figur 3: Kännedomsanalys  

Kotler Philip, Keller Kevin Lane (2006) s.542 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 541-543 
24 Ibid 
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Imageanalys: 

Vad tror ni att målgruppen har för attityd/uppfattning gentemot er produkt/tjänst? 

 

Figur 4: Imageanalys  

Kotler Philip, Keller Kevin Lane (2006) s. 542 

 

2. Fastställa syfte 

Marknadsföraren kan söka efter kognitivt, känslomässigt eller beteendemässigt gensvar. 

Denne vill påverka konsumenten till att ändra attityd eller väcka ett intresse samt få 

konsumenten att agera. Här kan ”Hierarchy-of-effect- modellen” 25användas. 

 

 

Figur 5 Hierarchy-of-effect-modellen  

Lavidge Robert J, Steiner Gary A (1961) 

 

3. Utforma kommunikationen 

Detta steg handlar om att utforma ett effektivt budskap. Idealet är att budskapet ska fånga 

uppmärksamhet, skapa intresse, väcka en önskan och locka fram ett beslut.  

Här kan man använda sig av AIDA-modellen: 
 

 

Figur 6: Aidamodellen  

Strong E.K (1925) 

 
När budskapet formuleras bör följande tänkas på:  

- Vad som bör sägas (innehåll)  

- Hur det logiskt bör byggas upp (struktur, uppbyggnad) 

- Hur det symboliskt bör sägas (Format)  

                                                 
25 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 541-544 
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- Vem som bör säga det (källan till budskapet) 

Källan till budskapet bör vara en attraktiv eller populär person som drar till sig 

uppmärksamhet. En annan sak vilken är viktigt är talesmannens trovärdighet.26 

 

4. Val av kommunikationskanaler 

Det är viktigt att välja effektiva kommunikationskanaler för att nå ut med sitt budskap. Vilka 

kanaler som är relevanta beror på vilken bransch organisationen befinner sig i och vilket 

budskap som ska förmedlas. Det går att välja mellan personliga eller icke-personliga 

kommunikationskanaler. Personliga kommunikationskanaler innebär att två eller fler personer 

kommunicerar direkt med varandra såsom ansikte mot ansikte, person till publik, via telefon 

eller via e-mail. Det som är effektivt med den här typen av kommunikationskanal är att 

budskapet kan anpassas efter individen och även möjligheten till feedback.27 Icke personliga 

kommunikationskanaler inkluderar media såsom tidningar, radio, tv, hemsidor med mera. 

 

5. Fastställa kommunikationsbudget 

Ett av de svåraste marknadsföringsbesluten är att avgöra hur mycket pengar som ska avsättas 

för marknadsföring. Hur stor del av omsättningen som läggs på marknadsföring varierar 

kraftigt beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. ”Affordable-method” innebär att 

budgeten sätts efter hur mycket kapital som är disponibelt. Många företag väljer även att gå 

efter ”percentage-of-saler method” vilken innebär att en viss procent av intäkterna avsätts för 

marknadsföring. ”Competitive-parity method” innebär att företaget fastställer sin 

marknadsföringsbudget genom att komma överens med andra företag på marknaden om vad 

som anses vara en rimlig summa att lägga på marknadsföring. Detta för att undvika 

marknadsföringskrig. ”Objecvtive-and-task method” innebär att företaget lokaliserar vilka 

kostnader de olika marknadsföringsåtgärderna som företaget önskar att genomföra kommer 

att innebära och sätter budgeten utifrån det.28 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 541-544 
27 Ibid 
28 Ibid 
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6. Beslut om marknadskommunikationsmix  

Här fastställs hur marknadsföringsbudgeten ska fördelas över sex olika 

marknadsföringskanaler: reklam, försäljningsarbete, PR, events, direktmarknadsföring samt 

personlig försäljning.29 

 

7. Resultatuppföljning 

Självklart krävs en uppföljning av resultatet från de kommunikationsåtgärder som har 

genomförts. Det är då av intresse att se huruvida det har skett några förändringar i beteenden 

hos kunderna. Efter att ha implementerat marknadsföringsstrategie rna krävs mätning av 

vilken inverkan de haft på målgruppen. Målgruppen blir då tillfrågad huruvida de har lagt 

märke till eller uppmärksammat budskapet, vad som har uppfattats, hur de kände angående 

budskapet, samt deras tidigare och nuvarande attityd gentemot produkten och företaget. 30 

 

8. Integrerad marknadskommunikation 

Integrerad marknadskommunikation (IMC) innebär att all form av marknadsföring som 

signaleras ut från ett företag genom exempelvis reklam, PR, och direktmarknadsföring ska 

verka i samstämdhet som en förenad kraft, i stället för isolerat. Det har påvisats att i samband 

med konceptet IMC förmedlas budskapet starkare. Detta sätt att arbeta tvingar även 

beslutsfattarna att överväga och uppmärksamma på vilket sätt konsumenter kommer i kontakt 

med företaget samt hur företaget kommunicerar budskapet. 

Genom att se till ovanstående åtta steg finns goda förutsättningar för att skapa en effektiv 

kommunikation. 

 

                                                 
29 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 541-544 
30 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 557 
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2.2.3. Word of mouth 

 

Figur 7: Kommunikationscirkeln  

Grönroos Christian (2004) s. 297-298 

 

Kommunikationscirkel består av fyra delar vilka är: förväntningar, interaktion, upplevelser 

och word of mouth-kommunikation. En potentiell kund skapar till att börja med förväntningar 

omkring tjänsten/produkten för att sedan bestämma sig för ett inköp. Vid inköpstillfället 

uppstår en interaktion mellan företaget och kunden. I den interaktionen får kunden möta en 

rad upplevelser, dessa beroende på vilken typ av tjänst/produkt köpet innefattar. De 

erfarenheter kunden tar med sig från köpet och interaktionen med företaget dupliceras sedan 

genom word of mouth-kommunikationen. Om förväntningarna eller upplevelsen är positiv är 

chansen större att nya kunder besöker företaget/köper tjänsten eller att befintliga kunder väljer 

att göra återbesök/fortsätta använda tjänsten. Därför är goda referenser och intyg från tidigare 

kunder mycket värdefull information att använda i sin marknadsföring.31 

 

Om word of mouth-kommunikationen är av negativ karaktär kan det resultera i att andra 

marknadsföringskanaler får mindre effekt. Detta innebär att en skadad image inte så lätt kan 

åtgärdas med hjälp av en utökad marknadsföringsbudget. Om word of mouth-

kommunikationen är av positiv karaktär kan det å andra sidan innebära att behovet av 

marknadsföring genom andra kanaler minskar. 32 

 

                                                 
31 Chris tian Grönroos (2004) Kristianstad  s. 296-299 
32  Ibid 
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”Vilken kommunikationsstrategi företaget än väljer, är nyckeln till framgångsrikt genomförd 

marknadskommunikation hur samspelet och interaktionen mellan företaget och dess kunder 

inriktas på kundens behov och önskemål samt på att åstadkomma utmärkt upplevd kvalitet 

och positiv ryktesbildning”33   

 

Word of mouth-kommunikation skapar ofta en mycket stor effekt. Allt som sägs om företaget 

om dess trovärdighet, tillförlitlighet, tjänster och så vidare från en person till en annan kan 

räknas som word of mouth. 34 

 

                                                 
33 Chris tian Grönroos (2004) Kristianstad  s. 296-299 
34 Ibid 
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3. Metod 

Kapitlet redogör för det tillvägagångssätt vilket använts i genomförande av studien. Studien 

är utförd genom metodtriangulering vilket bidrar till att både kvalitativa och kvantitativa 

resultat tillhandahållits. Nedan motiveras studiens urval samt bortfall. Nedan följer även 

uppsatsförfattarnas egen kritik emot metod och källor.  

 

3.1. Val av metod 

Undersökningen har genomförts med hjälp av metodtriangulering vilket innebär att flera olika 

metoder används för att samla in data inom samma ämne. Fördelen med metodtriangulering 

består i att det ger en möjlighet att se på problemet ur olika perspektiv. Detta ger i sin tur en 

mer omfattande och djupare förståelse för ämnet35. Undersökningen består således av 

kvalitativa datainsamlingsmetoder, i form av djupintervjuer och en fokusgrupp, samt 

kvantitativa metoder i form av en enkätundersökning.  

 

En kännedoms- och imageanalys36 har genomförts med informanter från de berörda 

gymnasieskolorna samt med blivande gymnasieelever från de berörda högstadieskolorna. 

Detta för att se om gymnasieskolornas självbild samstämmer med hur de uppfattas av 

potentiella elever.  

 

Genom det valda tillvägagångssättet genomfördes studien ur ett sändarperspektiv samt ett 

mottagarperspektiv. Kvantitativa data och kvalitativa data kompletterar varandra på ett bra 

sätt i och med att generell information samt mer nyanserad data tillhandahålles.  

 

3.2. Urval 

Populationen till den deskriptiva delen av uppsatsen, som beskriver gymnasieskolornas 

tillämpning av marknadsföring, är samtliga gymnasieskolor i Stockholms län. Ett subjektivt 

urval har gjorts vilket innebär att urvalet handplockas för undersökningen med ett speciellt 

syfte i åtanke.37 Syftet var att få med representanter från gymnasieskolor med olika profiler, 

                                                 
35 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.103 
36 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 542 
37 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.103 
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intagningspoäng och geografiskt läge. Detta för att se till likheter och skillnader mellan skolor 

med varierande förutsättningar. Skolor blev följaktligen: Viktor Rydbergs gymnasium som är 

en privat gymnasieskola belägen i Stockholms innerstad, Huddinge gymnasium som är en 

kommunal gymnasieskola i Stockholmsförorten Huddinge, Stockholms Transport och 

Fordonstekniska gymnasium vilket är en kommunal skola med en tydlig fordonsprofil belägen 

i Kungens kurva utanför Stockholm samt Nacka gymnasium vilket är en kommunal skola 

belägen i en av Stockholms närförorter Nacka. Valet av dessa skolor fastställdes genom 

informationssökning om skolorna samt deras intagningsstatistik hösten 2008 samt 2009.38 

 

Den kausala delen i uppsatsen syftar till att se till samband mellan hur budskapet som 

gymnasieskolorna vill kommunicera påverkar blivande gymnasieelevers val av skola. 

Populationen blir således alla elever i årskurs nio från Stockholms län. Här har ett urval gjorts 

på ca 100 niondeklassare. De utvalda respondenterna går på fyra olika högstadieskolor i 

Stockholms län vilka även dessa har valts genom ett subjektivt urval39. Det speciella syfte 

som fanns i åtanke vid val av högstadieskolorna var att respondenterna skulle komma från 

fyra olika områden i Stockholms län. Detta för att få en så stor spridning som möjligt vilket 

gör urvalet mer generellt representativt för populationen. Respondenterna representerar elever 

från två skolor i närförort, en skola i ytterförort samt en innerstadsskola. De utvalda skolorna 

blev följaktligen en högstadieskola i Nacka vilket representerar ett närförortsområde med 

högre medelinkomst40, en skola i Huddinge, vilket är en av Stockholms närförorter med lägre 

medelinkomst41, en skola i Rinkeby vilket är beläget i Stockholms ytterförort samt en 

högstadieskola som är belägen på Södermalm i Stockholms innerstad. Ett mindre urval av 

elever har även gjorts på ytterligare en högstadieskola i Huddinge för medverkan i en 

fokusgrupp. Detta gjordes på plats genom ett slumpmässigt urval där frivilliga elever deltog.  

 

                                                 
38 www.gymnasieintaging.se 
39 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.103 
40 Baserat på medelinkomst för Nacka kommun 2007, 326404 kr jfr. Huddinge kommun 263393 kr 
41 Ibid 
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3.3. Datainsamlingsmetoder 

 

3.3.1. Intervjuer 

Den deskriptiva delen av undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer ansikte mot 

ansikte med representanter från de utvalda gymnasieskolorna. Fördelen med den typen av 

intervjuer är att data blir mer detaljerad och omfattande samt att svarsfrekvensen vanligtvis är 

mycket hög. Intervjuer ansikte mot ansikte är ett bra angreppssätt vid insamlande av mer 

detaljerad information av ett mindre antal personer.42  

 

Kontakten med intervjuobjekten skedde inledningsvis via telefon där intervjutillfälle 

fastställdes. Intervjuerna hölls med representant på plats i skolornas lokaler under mars och 

april 2009. Intervjufrågorna (se bilaga 1) som ställdes till representanterna är utformade 

utifrån modellen: ”Steg för att utveckla en effektiv kommunikation” men anpassades i viss 

omfattning efter de enskilda intervjuobjektens förutsättningar. För intervjun användes en 

semistrukturerade intervjuguide vilket innebär att frågorna är förutbestämda men att det finns 

utrymme för en öppen diskussion. 43 Tiden som avsattes var 40-60 minuter per intervju. Som 

hjälpmedel inför transkribering användes en diktafon för ljudupptagning. Det utvunna 

materialet från intervjuerna sammanställdes sedan genom avlyssning och nedteckning i 

ordbehandlingsprogrammet Word. Texten har sedan bearbetats till den form som 

uppsatsförfattarna anser bäst lämpar sig för presentation i uppsatsen. Det bearbetade resultatet 

presenteras samanställt utifrån ämne. Irrelevant data för studien har bortsetts ifrån. 

 

3.3.2. Enkätundersökning 

 

Den kvantitativa delen av undersökningen utfördes med hjälp av en surveyundersökning 

vilket innebär att en uttömmande och detaljerad granskning utförs.44 Detta genomfördes i 

form av en enkätundersökning (se bilaga 2). Valet av metod har gjorts då en 

surveyundersökning är ett attraktivt tillvägagångssätt när en bred täckning av det berörda 

                                                 
42 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia s. 132 
43 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s. 38-39. 
44 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.12 
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ämnet önskas samt en metod som lämpar sig bäst för att samla in kvantitativa data. En 

enkätundersökning är en form av surveyundersökning där förbestämda frågeformulär lämnas 

ut till de utvalda informanterna utan personlig kontakt mellan forskare och informanter. 

Svarsfrekvensen brukar emellertid vara mycket låg då den ofta ligger runt endast 20 %. Detta 

innebär att djupet i data kan gå förlorat i en sådan typ av undersökning och det kan vara svårt 

att kontrollera svarens precision45.   

 

Kontakten med de utva lda skolorna skedde inledningsvis via telefon. Löfte gavs om att 

enkäterna skulle delas ut till en niondeklass på samtliga för studien utvalda skolor. Enkäterna 

trycktes upp i 120 exemplar och delades ut i till lärarna på de fyra högstadieskolorna i början 

av april 2009. De hämtades sedan upp enligt avtalad tid i mitten av april. Frågorna till enkäten 

utformades utifrån den del i modellen ”Steg för att utveckla en effektiv kommunikation” som 

behandlar kännedomen och attityd vilket är av intresse för studien. Även kännedomen om 

skolornas marknadsföringskanaler berördes i enkäten. Sammanställningen av data skedde 

med hjälp av kalkylbladsprogrammet Excel. Resultatet överfördes till lämpliga diagram för att 

åskådliggöra resultaten.  

 

3.3.3. Fokusgrupp 

För att komplettera de kvantitativa data som insamlats med hjälp av enkätundersökningen 

hölls en fokusgrupp med blivande gymnasieelever. En fokusgrupp består ofta av 6-9 personer 

som gemensamt diskuterar de ämnen som forskaren initierar. Syftet med en fokusgrupp är att 

frambringa åsikter, attityder, känslor och idéer kring det berörda ämnet. Metoden är attraktiv 

när mer nyanserad information som är svår att få fram genom en kvantitativ studie är 

önskvärd46.  

 

Vid utformande av fokusgrupp skedde den första kontakten med utvald skola via telefon. 

Ansvarig lärare för niondeklasserna på en högstadieskola i Huddinge utlovade ett möte fem 

elever på överenskommet datum. Under intervjun användes ett semistrukturerat fråge formulär 

(se bilaga 3) vilket baserades på frågorna som ställts i enkäten. För att få mer nyanserade svar 

ställdes även följdfrågan ”varför”. Uppsatsförfattarna hade även sammanställt collage utifrån 

de utvalda skolornas informationsmaterial i form av broschyrer och affischer (Se bilaga 4). 

                                                 
45 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.38-39. 
46 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s. 137. 
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Collagen visades upp för informanterna som fick lägga fram sina åsikter och tankar gentemot 

skolornas material. Ljudupptagning från intervjun skedde med hjälp av en diktafon och det 

insamlade materialet sammanställdes med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Word. 

Relevant data valdes ut och presenteras genom en samanställning av resultatet. För att ta del 

av hela intervjun (se bilaga 5).  

 

3.4. Bortfall 

Av de 120 tillfrågade eleverna var det 56 elever som valde att svara på enkäten. Bland dessa 

56 ifyllda enkäter fanns ytterligare 2 bortfall i form av ofullständigt ifyllda enkäter. Totalt är 

detta ett bortfall på 55 % vilket är relativt stort bortfall i förhållande till det begränsade antalet 

enkäter som delades ut. Detta bidrar till att studiens tillförlitlighet minskar.  

 

3.5. Metodkritik 

I efterhand har noterats att en del av resultaten som framkom under vissa intervjutillfällen var 

en aning vaga och kunde ha utvecklats i högre utsträckning. Bristen ligger framför allt i 

framförandet av frågorna där större vikt borde ha lagts på följdfrågor för att generera en större 

mängd relevant data inom vissa områden.  

 

Efter insamling av enkäter fick uppsatsförfattarna uppleva fallgroparna vilken en 

enkätundersökning kan medföra.  För att säkerställa att frågorna i enkäten tolkades på rätt sätt 

granskades den av studiens opponenter. Dock insågs med facit i hand att enkäten borde ha 

kontrollerats av ett flertal oberoende källor. En testenkät kunde ha delats ut till ca tio 

utomstående, representativa personer för studiens målgrupp. Detta för att säkerställa att 

respondenterna uppfattade frågorna korrekt. I och med att en surveyundersökning i form av 

enkäter ofta innebär ett stort bortfall47 hade det varit fördelaktigt om uppsatsförfattarna varit 

närvarande vid tillfällena då enkäterna blev besvarade. Detta hade troligtvis inneburit att 

svarsfrekvensen hade ökat samt att det hade funnits utrymme för frågor ifall informanterna 

funnit något i enkäten oklart. Denna brist resulterade i ett antal bortfall vilka troligtvis hade 

kunnats undvikas om utförandet av enkäterna hade gjorts på ovanstående sätt. I uppsatsen 

undersöktes även elevernas kännedom kring berörda gymnasieskolor. En brist i studien ligger 

                                                 
47 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.38-39 
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i att det för varje utvald högstadieskola inte fanns en gymnasieskola, inom ett nära geografiskt 

område, att välja på för respondenterna vid kännedomsanalysen. Exempelvis undersöktes 

ingen gymnasieskola i närhet till Rinkeby vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Ett större antal fokusgrupper hade varit att föredra då det torde ha givit mer tillförlitlig 

information. Detta då det hade genererat mer data att utgå ifrån, men även att 

uppsatsförfattarnas prestationer säkerligen hade gynnats av att genomföra fler fokusgrupper 

då övning ger färdighe t.  

 

Något som däremot styrker uppsatsens tillförlitlighet är att metodtriangulering har använts 

vilket bidrar till att problemet sett ur olika perspektiv och att de olika slagen av data 

kompletterar varandra48.  

 

3.6. Källkritik 

Den övervägande delen data i studien består av primärdata som grundar sig på intervjuer samt 

en enkätundersökning. Att det studerade materialet är människor med personliga åsikter kan 

leda till en lägre generaliserbarhet. Objektivitet hos gymnasieskolornas representanter kan 

också ifrågasättas då de självkla rt vill tala gott om sin skola. Detta kan bidra till en negativ 

inverkan på studiens tillförlitlighet49. Att intervjuerna endast baserats på information från en 

representant per skola kan bidra till en lägre generaliseringsgrad. 

 

Tidigare forskning rörande skolors konkurrenssituation existerar inte i någon större 

omfattning. Den litteratur och forskning som finns att tillgå är av normativ karaktär, med 

rekommendationer om hur skolor bör gå till väga i sin marknadsföringsprocess. Det finns inte 

heller några konkreta teorier som kan appliceras på ämnet utan dessa får lånas ifrån andra 

forskningsområden som i det här fallet företagsekonomi. Detta kan innebära 

tolkningssvårigheter då det finns stora skillnader mellan utbildningssektorn och näringslivet 

och då de företagsekonomiska modellerna bygger på en mer affärsmässig verksamhet.   

Det kan även finnas etiska dilemman då det kommer till kommersialisering av 

utbildningssektorn.  

                                                 
48 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.103 
49 Martyn Descombe (1998) Buckingham and Philadelphia  s.162 
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Studiens referensram består av vetenskapliga artiklar, främst inom kommunikation, samt 

erkänd kurslitteratur inom disciplinen för marknadsföring. De vetenskapliga artiklarna har 

inhämtats från ”J-store” och ”Emerald” vilka är etablerade databaser som tillhandahåller 

vetenskaplig forskning. Detta förstärker källornas tillförlitlighet. Aktuella sökord för studien 

har varit bland annat varit ”school marketing” ”communication” ”word of mouth” samt 

”educationa l marketing”. För att säkerställa källans trovärdighet har i möjligaste mån 

ursprungskällan eftersökts.  
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4. Empiri 

I kapitlet presenteras inledningsvis utvalda gymnasieskolor. Därefter följer en redogörelse för 

skolornas kommunikationsprocess vilken är baserat på intervjuer med representanter från 

berörda skolor. En sammanställning av kvantitativa data från en enkätundersökning 

redovisas med hjälp av diagram. Slutligen följer en sammanställning av det resultat som 

framkom genom diskussion med en fokusgrupp bestående av blivande gymnasieelever.    

   

4.1. Presentation av berörda gymnasieskolor 

4.1.1. Presentation - Nacka gymnasium  

Intervju med marknadsföringsansvarig, biträdande rektor på Nacka gymnasium.  

 

Nacka gymnasium är en stor gymnasieskola som erbjuder traditione lla utbildningar. På skolan 

går ca 1900 elever. Skolans styrka är dess omfattande programutbud och något som skolan 

prioriterar är att ha professionella, engagerade och framför allt behöriga lärare.  

 

”Bra kvalitet på utbildningen och bra lärare ger en traditionell utbildning som håller” säger 

marknadsföringsansvarige på skolan. De elever som gått på Nacka gymnasium klarar sig bra 

på universitet och högskola och skolans yrkesutbildningar leder ofta till jobb. Informanten 

anser att om det finns något bra att erbjuda stannar eleverna kvar och sprider positiva 

muntliga referenser.  Lyckas skolan hålla kvar så många elever som möjligt lönar sig detta 

även ekonomiskt för skolan. Bra lärare gör att färre elever hoppar av. 

 

4.1.2. Presentation – Stockholms Transport och Fordonstekniska 

Gymnasium  

Intervju med marknadsföringsansvarig, studievägledare på Stockholms Transport och 

Fordonstekniska gymnasium.  

 

Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium, som fortsättningsvis kommer att 

förkortas STFG, är en relativt ny gymnasieskola med en tydlig profil då de endast undervisar i 

fordonsrelaterade ämnen.   
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Av potentiella elever vill gymnasiet bli uppfattat som ett modernt gymnasium. Skolan vill 

hela tiden ligga i framkant samt har ett nära samarbete med olika företag. Skolan arbetar bara 

i smågrupper vilket gör att personalen på skolan har en mer personlig relation till varje elev. 

Det förekommer således mycket direkt kommunikation mellan lärare och elever.  

 

4.1.3. Presentation - Viktor Rydbergs gymnasium 

Intervju med marknadsföringsansvarig på Viktor Rydbergs gymnasium. 

 

Viktor Rydbergs gymnasium är en av Stockholms mest ansedda och populära 

gymnasieskolor. År 2008 var den lägsta intagningspoängen på naturvetenskapliga 

programmet 320 poäng för Viktor Rydbergs gymnasium vid Odenplan50 vilket innebär att 

skolan är en av de gymnasieskolor i Stockholms län som kräver högst intagningspoäng för att 

bli antagen. 

 

Viktor Rydbergs gymnasium är en av de första friskolorna i Stockholm och grundades år 

1994. Känslan som från början var ämnad att genomsyra verksamheten var att det skulle vara 

roligt att gå i skolan samt att kunskapen är i fokus.  

 

Viktor Rydbergs gymnasium vill förbereda sina elever inför högre studier. Under skolans 

tidiga år fanns endast möjlighet att erbjuda samhällsvetenskapliga programmet samt 

naturvetenskapliga programmet, men i samband med att söktrycket ökade kan de numera även 

erbjuda program med estetiska inriktningar. Detta är något som vår informant menar är viktigt 

då denne anser att ”konst och vetenskap går hand i hand”.  

 

 

 

 

                                                 
50 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Viktor Rydberg Gymn. Odenplan, Slutlig intagning 2008 
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4.1.4. Presentation - Huddinge gymnasium  

Intervju med marknadsföringsansvarig, biträdande rektor på Huddinge gymnasium. 

 

Huddinge gymnasium är en av fyra gymnasieskolor i Huddinge kommun. Enligt den 

marknadsföringsansvarige på Huddinge gymnasium vill skolan rikta sig till elever som vill 

utveckla sig och nå högre mål. Skolan arbetar med internationella kontakter i och med olika 

utländska projekt och kan erbjuda utlandspraktik. Något som går hand i hand med detta är det 

stora språkutbud de har att erbjuda.  

 

De nyckelord som skolan står för är: ”engagemang + ansvarstagande + motivation = bra 

studieresultat” vilket är något som skolan kommunicerar i sin marknadsföring. Huddinge 

gymnasium vill bli uppfattade som en lugn, trygg och bra skola med ett brett utbud av olika 

kurser och utbildningar. Informanten framhåller även att Huddinge gymnasium har väldigt 

hög procent behöriga lärare och menar på att skolan har högst andel behöriga lärare av alla 

gymnasieskolor i kommunen.  

 

4.2. Behov av marknadsföring  

 

4.2.1. Behov av marknadsföring - Nacka gymnasium  

Nacka gymnasium har märkt av ökad konkurrens från de friskolor som uppkommit på sistone. 

Det är speciellt vissa program som de känner är mycket konkurrensutsatta.  

 

Den marknadsföringsansvarige på skolan säger: ”i och med att friskolorna kommit med sin 

aggressiva marknadsföring har de kommunala skolorna varit tvungna att haka på”. Dock ser 

denne att de största konkurrenterna är närliggande kommunala gymnasieskolor som kan 

erbjuda likartade utbildningar som Nacka gymnasium. Konkurrensen om eleverna kommer 

även att hårdna ytterligare framöver på grund av skiftande årskullar.  
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4.2.2. Behov av marknadsföring – Stockholms Transport och 

Fordonstekniska Gymnasium 

STFG konkurrerar med ett antal friskolor som ligger i Stockholms innerstad samt 

fordonsprogrammen på de kommunala skolorna i kranskommunerna. Skolan har funnits i 4 år 

och antalet sökande har ökat hela tiden. Första året hade de 36 elever nu till hösten är det 300 

elever som går ut. Yrkesprogrammen har blivit populära nu. I och med finanskrisen och 

bilindustrins recession trodde skolan att de skulle känna av ett sjunkande söktryck. De trodde 

framförallt att föräldrar inte ville att deras barn skulle ge sig in i en sådan bransch, men detta 

är inget skolan har märkt av.  

 

4.2.3. Behov av marknadsföring - Viktor Rydbergs gymnasium  

Den marknadsföringsansvarige på skolan anser att friskolereformen har fört med sig mycket 

gott men anser även att det finns en baksida då behovet av marknadsföring för skolorna har 

ökat. Detta menar informanten leder till att mycket av den budgeten som tidigare gått till 

utbildning och lärartimmar i dag läggs på marknadsföring. Informanten kan tänka sig att 

skolan konkurrerar med andra skolor i Stockholms innerstad vilka har ett högt anseende.  

 

4.2.4. Behov av marknadsföring - Huddinge gymnasium  

Att många friskolor dykt upp de senaste åren är något som Huddinge kommun har märkt av. 

Framförallt konkurrerar Huddinge kommuns gymnasieskolor med skolor i Stockholms 

kommun. Enligt marknadsföringsansvarige på Huddinge gymnasium upplevs det som 

”häftigare att gå inne i stan och inte i förorten”. Skolan har på senare tid märkt av ett 

sjunkande söktryck. I Huddinge kommun finns fyra gymnasieskolor som även de konkurrerar 

med varandra. Marknadsföringsansvarige anser att de andra tre kommunala skolorna i 

Huddinge är de största konkurrenterna. ”Vi slåss mot våra egna, mot Stockholms kommun och 

mot friskolorna.” Detta är något som enligt denne har förändrats i och med det fria valet av 

gymnasieskolor. Stockholms kommun ger dock förtur till sina elever på naturvetenskapliga 

och samhällsvetenskapliga programmen vilket innebär att Huddinge-elever har mindre chans 

att komma in där. Informanten anser att det kan vara bra för skolan med konkurrens då den 

tvingas utvecklas. De grupper på skolan som arbetar med marknadsföring har fått större 

betydelse och har blivit viktigare för skolan i och med att konkurrensen har ökat.  
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4.3. Kännedom och image 

Utifrån en Kännedom och Imageanalys har gymnasieskolornas uppfattning kring 

skolans kännedom och image fastställts. Nedan följer resultatet: 

 

Nacka gymnasium förmodade att blivande gymnasieelever känner till skolan ”ganska väl” 

samt att de hade en ”ganska positiv” till ”positiv attityd” gentemot skolan. Som kommentar 

trodde informanten att eleverna är ”positiva” till utbildningen men bara ”ganska positiva” till 

skolmaten och till lokalerna.  

 

Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium trodde att blivande elever har ”viss 

kännedom” om skolan samt att de är ”positiva” till skolan.  

  

Viktor Rydbergs gymnasium förmodade att blivande gymnasieelever känner till skolan 

”mycket väl” samt att de är ”positiva” till skolan. Som kommentar sa informanten att ”De som 

är intresserade av att gå där tror denne känner till skolan mycket väl, men tror även att det 

finns många som inte känner till skolan alls”.  

 

Huddinge gymnasium trodde att blivande gymnasieelever ”känner till skolan ganska väl” 

samt att attityden mot skolan är ”ganska negativ” till ”positiv”. Som kommentar ansågs att 

elever från Huddinge kommun är allt emellan ”ganska negativa” till ”ganska positiva” medan 

elever utanför Huddinge kommun är ”ganska positiva” till ”positiva”.  

 

4.4. Utformning av kommunikationen 

4.4.1. Utformning av kommunikationen – Nacka gymnasium 

Enligt marknadsföringsansvarige på Nacka gymnasium fokuserar många skolor på att 

eleverna ska synas i marknadsföringen. Nacka gymnasium däremot har valt att lägga mycket 

fokus på att både elever och lärare ska synas då de anser att bra lärare är bland det viktigaste 

för eleverna. Skolans utbildningskatalog kommer ut redan i oktober/november. Detta för att 

eleverna ska ha god tid på sig att tänka över sitt val. Det är de olika arbetslagen på skolan som 

är med och tar fram texterna i katalogen vilka beskriver programmen som erbjuds.  
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Det huvudsakliga ansvaret för marknadsföringen på Nacka gymnasium ligger hos den 

biträdande rektorn på skolan. Denne har hand om externa kontakter med exempelvis 

reklambyråer, tryckeri och fotografer, och det är denne som ansvarar över den årliga 

gymnasiemässan. En kollega till informanten, som tidigare jobbat på Expressen, är 

textansvarig för katalogtexter och dylikt, medan en annan kollega är ansvarig för Öppet hus. 

Gymnasiet har sedan en tid samarbetat med en reklambyrå. Då de anser att kreativiteten i det 

samarbetet avstannade något har även ett samarbete med ytterligare en byrå införts vilken står 

för idé-samarbetet. Den nya reklambyrån har tagit fram en grafisk riktlinje, en profil över 

skolan och en slogan: ”En klass för sig.” De kommer även med förslag på layout för 

exempelvis utbildningskatalogen. Förslag vilka sedan revideras av marknadsföringsansvarige 

och hans medarbetare. Skolan har fortfarande kvar samarbetet med den första reklambyrån för 

att få hjälp med de praktiska bitarna som sammansättningen av katalogen och för att se till at 

den går i tryck. 

 

Nacka gymnasium använder sig främst av traditionell marknadsföring för att locka elever. 

Skolan anser dock att det viktigaste är nöjda elever och föräldrar, vilket 

marknadsförningsansvarige anser inte kan underskattas då det kommer till gymnasievalet. 

”Har vi nöjda elever och föräldrar så sprider det sig.” För att bygga upp de olika 

programmen ligger omvärldsanalyser till grund. Skolan måste tänka långsiktigt men samtidigt 

anpassa sig efter vad som händer i världen. Både lärare och skolledning kommer med idéer 

om programutbud. 

 

4.4.2. Utformning av kommunikationen – Stockholms Transport 

och Fordonstekniska Gymnasium 

Det är studievägledaren på skolan som är den som ansvarar för marknadsföringen. Denne är 

utbildad studievägledare och har ingen utbildning inom marknadsföringsområdet. I och med 

den hårdnande konkurrensen har skolan insett att de i högre utsträckning måste kommunicera 

sitt budskap för att synas i mängden. Informanten säger att de måste visa vad de är bra på, 

men att de trevar sig fram hela tiden. Denne påstår även att det inte finns någon speciell tanke 

bakom utformningen av skolans informationsblad och hemsida. Skolans logotyp kom till 

första året STFG fanns. Det var en anställd på skolan som kom med några idéer till en 

logotyp. Personalen hade sedan en omröstning om vilken logotyp de skulle använda sig av. 

Det har alltså inte funnits någon som arbetar professionellt med varumärken som hjälpt dem 
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med detta. Skolan har dock haft ett samarbete med en enmansreklambyrå. Informanten och 

dennes kollegor har själva kommit med idéer, byrån har mest hjälpt till med praktiska bitar 

som trycksaker och liknande. Samarbetet började då stortavlor skulle sättas upp på 

Stockholms central. Det behövdes någon som kunde hjälpa till att ta fram en bra bild och som 

även hade kontakter. Första året hjälpe reklambyrån till att ta fram en bild till affischen, men 

de bytte senare till en egen bild.  

4.4.3. Utformning av kommunikationen - Viktor Rydbergs 

gymnasium  

På Viktor Rydbergs gymnasium är det intervjuns informant, en av grundarna till skolan, som 

har hand om kommunikationen utåt. Skolan anser emellertid att de inte har något behov av att 

marknadsföra sig för att ”sälja mer platser” då de har många fler sökande än de kan ta in. De 

menar emellertid att det ändå finns ett behov av att synas.  

 

Det informationsmaterial som finns att tillgå har tagits fram tillsammans med ett 

förlag/layout- byrå. Företage t har tagit fram allt informationsmaterial vilket exempelvis består 

av informationsblad, mässtidning och platsannonser. Inför sitt 10-års jubileum ville 

föräldraföreningen i Djursholm ta fram en bok där skolan berättade om sin historia och vad 

skolan står för och vill förmedla. Föräldraföreningen samlade in pengar och finansierade 

boken. Boken såldes på jubileumsdagen som hölls på Cirkus och pengarna som genererades 

gick till välgörande ändamål. Det var samma förlag som utarbetade layouten till boken. I 

boken figurerar mycket bilder på elever samt före detta elever som berättar om vad de arbetar 

med i dag och vad skolan har betytt för dem. 

 

4.4.4. Utformning av kommunikationen - Huddinge gymnasium  

Det är den biträdande rektorn som har huvudansvaret för marknadsföringen av skolan, men 

det finns även en marknadsföringsgrupp bestående av studievägledare och lärare. Dessa 

diskuterar och planerar inför olika marknadsföringsåtgärder. 

 

När det kommer till den estetiska utformningen av det informationsmaterial som skolan 

tillhandahåller har skolan själv varit med och tagit fram de grundläggande färgerna. Skolans 

logotyp är skapad för ett par år sedan av en medarbetare som även är konstnär. Skolan har 

sedermera köpt rätten till logotypen. Huddinge gymnasium har enligt den 



 30 

marknadsföringsansvarige arbetat med två olika marknadsföringsbyråer. Under förra året 

arbetade de med en marknadsföringsbyrå som hjälpte skolan att engagera personal och elever 

i att fokusera och jobba inåt. Detta för att ”lyfta upp” bilden av skolan att det är en bra lugn, 

trygg och fin skola som erbjuder en väldigt bra utbildning. Marknadsföringsansvarige anser 

att det finns en felaktig bild av skolan ute i kommunen att det är en skola med mycket 

invandare samt att det är stökigt. Informanten säger att detta inte är fallet och menar på att ett 

dåligt rykte är mycket svårt att tvätta bort. Att även arbeta med personalens inställning anser 

denne är viktigt då de som arbetar på skolan ska vara medve tna om de positiva egenskaperna 

som skolan har att erbjuda. Under nuvarande läsår har skolan arbetat med en 

marknadsföringsbyrå som de anser är mycket bra. Att det är unga personer som arbetar där 

som besitter nya och fräscha idéer anser den marknadsföringsansvarige är en tillgång och 

positivt då denne menar att signaler från ungdomar lättare fångas upp av eleverna.  

 

På frågan om skolan har någon frontfigur svarade marknadsföringsansvarige att det inte finns 

någon direkt frontfigur utan att det snarare är utbildningarna och eleverna som lyfts fram i 

materialet. Det är en kombination av att de har duktiga, behöriga lärare, bra utbildningar som 

ger bra resultat samt elever som trivs och är engagerade. 

 

4.5. Kommunikationskanaler  

4.5.1. Kommunikationskanaler - Nacka gymnasium  

Varje år skickar skolan ut 6000 utbildningskataloger till alla niondeklassare i Stockholm. 

Ytterligare 2000 stycken delas varje år ut på gymnasiemässan i Älvsjö. Gymnasiemässan är 

en stor marknadsföringskanal som Nacka gymnasium använder sig av och lägger stor del av 

budgeten på. Gymnasiemässan är inte obligatoriskt och det är ganska dyrt att vara med, men 

Nacka gymnasium anser att det är viktigt att synas och att skapa en medvetenhet om 

varumärket och vad skolan står för. Med på mässan finns elevrepresentanter, rektorer, och 

studie- samt yrkesvägledare. 

 

Nacka gymnasium annonserar även i dagstidningar som Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter samt i branschtidningar som till exempel Gymnasieguiden. 
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Öppet hus som arrangeras varje år är den kanske viktigaste marknadsföringskanalen enligt 

informanten. ”Ett bra Öppet hus kan avgöra elevens gymnasieval. Här är det viktigt att 

eleven blir väl bemött och att det är bra stämning” säger denne. Skolan har även börjat jobba 

med sökmotorsoptimering, detta med skiftande framgång men är något de kan tänka sig att 

arbeta vidare med längre fram. 

 

Under tidigare år har skolan affischerat i tunnelbana och på Nacka-Värmdöbussen samt 

använt sig av web-reklam på till exempel communitys likt Lunarstorm. Tidigare nämnda 

marknadsföringskanaler har man valt att inte längre använda sig av utan vill istället satsa mer 

på utskick, utbildnings katalogen samt en stor websatsning i form av ny hemsida.   

 

4.5.2. Kommunikationskanaler – Stockholms Transport och 

Fordonstekniska Gymnasium  

Gymnasiemässan är något skolan vill satsa på då de har märkt att många elever går på den. De 

vill gärna utmärka sig ordentligt. I och med att de är en kommunal skola har Stockholms stad 

gett ut en grafisk profil som de måste hålla sig till. Denna innehåller Stockholms stads färger 

och logga vilket kan göra det svårt för skolan att själva få sticka ut då alla Stockholms stads 

skolor måste ha en gemensam monter. Förra mässan gjorde de det genom att köra in en lastbil 

innehållande motorcyklar och fyrhjulingar. De hissade även upp en fyrhjuling i taket.  På 

mässan står personal och elever som anses vara bra representanter för skolan. Dessa fungerar 

som en slags ambassadörer och får vissa riktlinjer för på vilket sätt de ska agera men 

självklart styrs inte helt vad eleverna ska säga. Informanten och dennes kollegor tillverkade 

själva en folder som de lämnade ut på mässan. Samma folder användes även på Öppet hus. 

 

En annan kana l skolan jobbar mycket med är affischering på tunnelbanor och bussar. De har 

dels haft stortavlor på Stockholms T-central och vid tunnelbanestationen Slussen i Stockholm 

under en månad. De har även affischerat inuti tunnelbanevagnarna. Vid det första 

affischeringstillfället hänvisades till Öppet hus och till skolans hemsida. Hemsidan är inget 

som skolan i hög utsträckning arbetar aktivt med och uppdateras inte kontinuerligt. Öppet hus 

ses som en viktig marknadsföringskanal och det betyder mycket för skolan att få dit elever 

som får se skolan med egna ögon. 
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STFG har även haft en radioreklam som sändes från jullovet fram till det första gymnasievalet 

i januari. De radiokanaler som valts var NRJ och Bandit. Under några veckor sändes reklamen 

på alla MTG’s radiokanaler. 

 

En premie skolan erbjuder sina elever är en trafikutbildning. Alla elever får tillgång till 

datorer med teoriprogram för körkort. De som utbildar sig till yrkesförare får även 

körlektioner och 8000 kr i bidrag till ett körkort som delas ut i åk tre om eleven har uppfyllt 

sina åtaganden. Detta är dock inget skolan trycker på i sin marknadsföring för att ej locka 

elever som enbart är intresserade av att få ett körkort och inte har något egentligt intresse för 

fordonsprogrammet. 

 

Att skolan är en del av Stockholms stad är enligt studievägledaren både på gott och ont. I och 

med att Stockholms stad vill marknadsföra sina skolor får de lite ”gratisreklam” därigenom. 

Förutom den traditionella marknadsföringen gör de inte så mycket för att öka kännedomen 

eller kunskapen om skolan. De har exempelvis inga broschyrer eller kataloger som de skickar 

ut till niondeklassare. Att skolan har gjort det valet beror på att de tror att skolan skulle 

försvinna i mängden bland alla kataloger som skickas ut. Skolan har även beslutat att ej 

annonsera i exempelvis branschtidskriften Gymnasieguiden då de tycker att de även i det 

fallet blir en i mängden bland alla annonser.  

 

4.5.3. Kommunikationskanaler - Viktor Rydbergs gymnasium  

Enligt informanten använder sig skolan sig ej av traditione ll marknadsföring likt annonser i 

exempelvis tunnelbanan och på bussar. En av de marknadsföringsåtgärder de emellertid deltar 

i är den årliga gymnasiemässan i Älvsjö. Skolan anser att de är tvungna att finnas med där då 

alla andra skolor finns representerade. Viktor Rydbergs monter på mässan gick i samma stil 

som det informationsmaterial som finns i dag. I montern kunde potentiella elever möta 

skolledare, rektorer samt gamla elever som gått på skolan tidigare. Många av dessa tidigare 

elever är inhyrda från vikariepoolen VRE education AB, vilken grundarna till Viktor 

Rydbergs gymnasium varit med och startat, där det är många som tidigare gått på Viktor 

Rydbergs gymnasium som arbetar. Anledningen till att de ej använder sig av nuvarande elever 

är att de inte vill ta elever från lektionerna samt att de anser att före detta elever har fått 

distans till skolan och verkligen kan svara på vad skolan har gett dem. Andra 

marknadsföringsaktiviteter som berör skolan eller som de aktivt valt att delta i är annons 
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Gymnasieguiden, annons i ”gymnasievalet” som är en bilaga som kommer med Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Skolan ger även ut en verksamhetsberättelse varje år där 

allmän information om skolan finns att tillgå. Hemsidan är något som anses viktig och är 

ständigt är uppdaterad. PR är en annan mycket viktig del i skolans marknadsföring. Goda 

recensioner om skolans aktiviteter är den mest värdefulla typen av marknadsföring enligt 

informanten. Något som informanten nämner är skolans egna musikaler som eleverna sätter 

upp varje år. Dessa musikaler har varit mycket lyckade och fått fina recensioner vilket denne 

anser är god marknadsföring av skolan i sig.  

 

Öppet hus är också en marknadsföringskanal som skolan anser är en viktig del i att skapa ett 

gott första intryck hos blivande gymnasieelever. Viktor Rydbergs gymnasium har två Öppet 

hus per år. Ett i november/december och ett i januari. Enligt informanten brukar det vara 

mycket folk på Öppet hus vilket enligt denne kan ses som en indikator på hur pass populär 

skolan är. Dock säger det inte allt om hur pass eftertraktad skolan är. 

 

Informanten menar att det är viktigaste att ha nöjda elever som i sin tur innebär ett gott rykte 

vilket enligt informanten anses vara den bästa typen av marknadsföring. 

 

Anledningen till att skolan ändå har valt att figurera i vissa annonser är att de anser att det 

finns en risk att folk tror att de inte existerar om de inte syns bland alla andra skolor. De vill 

egentligen helt utesluta annonsering men känner sig tvungna.  

 

Enligt vår informant har skolan lyckats åstadkomma ett så pass gott rykte under de dryga 14 

åren skolan varit verksamma på grund av att de har en bra verksamhet med bra innehåll och 

bra lärare. Finns inte det hjälper det inte att ha en bra marknadsföring säger denne och menar 

på att eleverna är de bästa marknadsförarna. Att eleverna är nöjda leder i sin tur att deras 

syskon och kompisar även de vill gå på skolan. 

 

4.5.4. Kommunikationskanaler - Huddinge gymnasium  

Skolan marknadsför sig delvis genom Gymnasiemässan i Älvsjö. På mässan står alla 

gymnasieskolor i Huddinge kommun ihop vilket är både på gott och ont menar informanten. 

Det är kommunen som står för kostnaden för mässan men informanten upplever att det är 

svårt för Huddinge gymnasium att utmärka sig. 
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Att ha en fräsch och uppdaterad hemsida är enligt den marknadsföringsansvarige en av 

skolans viktigaste redskap vid marknadsföring och menar på att det är klokare att satsa på en 

bra hemsida gentemot annonsering då denne inte tror att ungdomar påverkas direkt av 

annonsering i tidningar. På hemsidan har även insatser gjorts likt tävlingar och kampanjer. 

Skolan har även reklam på hemsidan www.gymnasium.se som denne anser fungerat bra. Vid 

besök på hemsidan www.gymnasium.se går det att skicka efter information om skolan.  

 

Det har även förekommit annonsering i tidningar. Skolan skickar också ut 

informationsmaterial vilket exempelvis kan vara information om Öppet hus. Tidigare år har 

skolan valt att annonsera på bussar men dock inte i år. Marknadsföringsansvarige menar på att 

skolan måste tänka på var de får mest ut för pengarna. Förutsättningarna har även ändrats då 

det inte längre finns möjlighet att annonsera exempelvis på en pendeltågsträcka utan måste ta 

alla sträckor vilket är väldigt kostsamt.   

 

Huddinge gymnasium har även elevrepresentanter som arbetar i olika 

marknadsföringssammanhang. Elevrepresentanterna är utvalda och tillfrågade av exempelvis 

lärare mentorer och skolledare. Att få möta elevrepresentanter anser informanten är roligare 

och mer givande för niondeklassarna då det torde vara lättare att relatera om det är någon i 

deras egen ålder.  

 

Öppet hus är också något som skolan arbetar med. I samband med Öppet hus har skolan tagit 

fram kylskåpsmagneter som reklam. Skolan har även provat att ha Öppet hus på olika dagar 

och det visade sig vara framgångsrikt att förlägga det på en helg.  

 

Huddinge gymnasium anser sig inte ha några premier till de elever som väljer skolan. De som 

går på samhällsvetenskapliga programmet med inriktning journalist och webbredaktör 

använder sig av bärbara datorer i utbildningen och eleverna får då låna datorer som de får ta 

med sig hem. Under förra året skickades ”USB-minnen” ut som en bonus till de elever som 

hade valt skolan som sitt förstahandsval. Enligt informanten gjordes sedan en uppföljning hur 

eleverna hade uppfattat gåvan. Det visade sig att eleverna var likgiltiga och skolan har valt att 

inte upprepa ”USB-kampanjen”.   
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4.6. Budget 

 

4.6.1. Budget - Nacka gymnasium 

Marknadsföringsbudgeten för Nacka gymnasium ligger på ca 900 000 kr vilket är under 1 % 

av den totala budgeten. Detta är en summa som tilldelats utifrån hur mycket de anser sig ha 

råd att lägga på marknadsföring. Det finns ingen speciell bestämmelse över om hur de ska 

fördela budgeten över de olika marknadsföringskanalerna. Alla större 

marknadsföringsåtgärder tar ledningsgruppen beslut om tillsammans. Skolan har tre enheter 

som alla är ekonomiskt självständiga där de delar marknadsföringskostnaderna lika. Alla 

måste vara med och ta beslut om de olika marknadsföringsåtgärderna. 

 

4.6.2. Budget – Stockholms Transport och Fordonstekniska 

gymnasium 

Informanten vill inte nämna några siffror om skolans marknadsföringsbudget men denne 

menar att det handlar om mycket pengar. Hittills har de haft en högre elevpeng för att kunna 

starta upp skolan och mycket av de pengarna har de valt att satsa på marknadsföring. 

Radioreklamen och affischerna i tunnelbanan har kostat en hel del. Informanten medger att 

andra kommunala skolor har sneglat snett på dem.  

 

4.6.3. Budget - Viktor Rydbergs gymnasium  

Skolan har en omsättning på ca 120 miljoner per år. Kostnaden för Gymnasiemässan i Älvsjö 

samt de annonser de finns med i uppgår till ca 200 000 kr per år vilket är ca 0,16 % av 

omsättningen. Hemsidan är även den relativ ny vilket har inneburit en del satsade pengar dock 

blir inte det en återkommande kostnad. 

 

4.6.4. Budget - Huddinge gymnasium  

Skolans marknadsföringsbudget ligger på 200 000 kr per år vilket enligt 

marknadsföringsansvarige är en förhållandevis stor del av budgeten trots att denne inte kunde 

nämna exakta siffror på hur mycket den totala budgeten låg på. Gymnasiemässans kostnader 
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står Huddinge kommun för då de har en gemensam monter för alla gymnasieskolor i 

Huddinge kommun.  

 

4.7. Uppföljning av marknadsföringsåtgärder 

 

4.7.1. Uppföljning av marknadsföringsåtgärder - Nacka gymnasium  

Den uppföljning skolan gör för att se om marknadsföringen nått fram till målgruppen är 

exempelvis sökmotorsoptimering. Öppet hus ses som en annan stor värdemätare där skolan 

kan se hur många besökare de har. De antar att många av dem som kommer till Öppet hus har 

uppmärksammat någon av deras marknadsföring. De senaste åren har ett större söktryck 

märkts av, men om det är till följd av de marknadsföringsåtgärder som genomförts eller om 

det beror på rykte är svårt att fastställa. Vid utvärderingstillfällen där elever som går första 

året på skolan tillfrågats om varför de valt Nacka gymnasium har de svarat att de hört från 

omgivningen att det är en traditionell skola med ett bra utbud och bra lärare. Eleverna 

refererade till vad som sägs om skolan säger informanten.  

 

Sammansättningen av elever har förändrats sedan det fria gymnasievalet i Stockholm. Skolan 

har fått fler sökande från andra kommuner. Förutom från Nacka har de har många elever från 

Stockholm, Värmdö och Tyresö som informanten inte tror de skulle ha haft om de inte hade 

jobbat aktivt med marknadsföring eller det nya söksystemet. 

 

4.7.2. Uppföljning av marknadsföringsåtgärder – Stockholms 

Transport och Fordonstekniska Gymnasium  

Skolan följer upp de olika marknadsföringsåtgärderna genom att exempelvis fråga elever från 

årskurs ett hur många som har lagt märke till deras marknadsföring. Exempelvis hur många 

som har sett affischerna i tunne lbanan, vilka radiokanaler de lyssnar på och så vidare. I och 

med marknadsföringen tycker informanten att de har märkt av ett större söktryck. 

 

Skolan har elever från flera olika städer i Sverige. Exempelvis en elev från Mariefred som 

pendlar fram och tillbaks varje dag. Det har även flyttat elever från Trollhättan, Umeå och 

Göteborg till Stockholm för att gå på STFG. Dessa elever har enligt informanten troligtvis 
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hittat dem via nätet. Av erfarenhe t från tidigare år har skolan lärt sig att det är framgångsrikt 

att satsa på till exempel affischer i tunnelbanan. Radioreklamen menar informanten inte 

fungerade riktigt lika bra. Denne har fått veta att många byter kanal när reklamen kommer. 

Gymnasiemässan är mycket värdefull då en direktkontakt kan skapas med elever och föräldrar 

och även Öppet hus. ”Att få dem till skolan och se de fräscha lokalerna är guld värt.” På 

deras första öppna hus kom det fyra elever. I år hade den siffran ökat till ca hundra elever.  

 

4.7.3. Uppföljning av marknadsföringsåtgärder - Viktor Rydbergs 

gymnasium  

Då skolan ej ansåg sig arbeta med traditione ll marknadsföring framkom inte någon 

information huruvida skolan arbetar med uppföljning av de marknadsföringsåtgärder som 

trots det utförts.  

 

4.7.4. Uppföljning av marknadsföringsåtgärder - Huddinge 

gymnasium  

Skolan har tidigare arbetat med radioreklam i marknadsföringssammanhang. Därefter gjordes 

sedan en utvärdering då ettorna tillfrågades om de hade hört reklamen. Det visade sig att det 

inte var många som hade hört reklamen. En annan uppföljning som skolan utför är att 

lokalisera vilka skolor eleverna kommer ifrån. Genom den åtgärden kunde skolan utläsa att 

eleverna kommer från väldigt många olika skolor och kommuner, inte bara från Huddinge 

kommun. Den marknadsföringsansvarige på skolan tror att det viktigaste för eleverna inte är 

marknadsföring genom exempelvis annonser i tidningar utan att rykte, föräldrar och 

studievägledare är mer betydelsefulla när det kommer till valet. Dock anser denne att skolan 

har fått upp söktrycket efter sina marknadsföringsåtgärder. 

 

4.8. Resultat av enkätundersökning 

I den inledande delen av enkäten tillfrågades respondenterna vilka faktorer de anser avgör 

inför val av gymnasium. Det fanns nio alternativ vilka var: framtida yrkesval, programutbud, 

låga intagningspoäng, geografi, marknadsföring, föräldrar, kompisar, rykte och premie. 

Respondenterna ombads att rangordna dessa på en skala från 1-9 där 1 är det som påverkar 

mest och 9 det som påverkar minst. 
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Faktorerna rangordnades enligt följande: 

 

1. Framtida yrkesval 

2. Programutbud 

3. Geografi 

4. Rykte 

5. Kompisar 

6. Marknadsföring 

7. Föräldrar 

8. Låga intagningspoäng 

9. Premie 
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Nacka gymnasium 

 

 

Resultatet visar att 13 % av informantererna 

aldrig har hört talas om Nacka gymnasium, 

30 % har hört talas om skolan, 22 % har en 

viss kännedom, 13 % känner till skolan 

ganska väl och 22 % känner till skolan 

mycket väl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 % av respondenterna uppger att de har sett 

någon form av marknadsföring från Nacka 

gymnasium. 19 % har inte sett någon 

markandsföring från skolan och 33 % vet 

inte om de har sett någon marknadsföring 

från Nacka gymnasium. 

 

Resultatet visar att 13 % av respondenterna 

aldrig har hört talas om Nacka gymnasium, 

30 % har hört talas om skolan, 22 % har en 

viss kännedom, 13 % känner till skolan 

ganska väl och 22 % känner till skolan 

mycket väl. 

 

De flesta av respondenterna har uppfattat 

marknadsföring från Nacka gymnasium 

genom hemsidan, skolmässan och affischer. 
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I övriga kommentarer om Nacka gymnasium framkom att skolan ansågs vara för stor. Några 

tyckte att maten på skolan var dålig. En av respondenterna i enkätundersökningen ansåg att 

skolan var dålig. 

 

 

 

 

 

Hela 56 % av eleverna uppger att de inte 

hade någon åsikt om Nacka gymnasium. 

12 % är positiva, 18 % ganska positiva 

och 10 % uppger att de är ganska negativt 

inställda till gymnasiet. Endast  

4 % uppger att de har en negativ attityd 

gentemot gymnasiet. 

Nacka gymnasium upplevs främst som en 

skola med hög status, bra utbildning och 

stort programutbud. 
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Viktor Rydbergs gymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller kännedomen om Viktor 

Rydbergs gymnasium visade det sig att 

34 % av respondenterna aldrig har hört 

talas om skolan, 20 % uppger att de har 

hört talas om skolan, 20 % har en viss 

kännedom, 12 % känner till skolan 

ganska väl och 14 % känner till Viktor 

Rydbergs Gymnasium mycket väl. 

 

När det gäller huruvida eleverna har sett 

någon marknadsföring från Viktor 

Rydbergs gymnasium uppger 40 % av 

respondenterna att de sett någon form av 

marknadsföring från skolan. 35 % har 

inte sett någon marknadsföring från 

skolan och 25 % har svarat vet ej. 

. 

Här framgår det att de 

marknadsföringskanaler vilka genom 

respondenterna främst har uppfattat 

marknadsföring är hemsidan och 

skolmässan. 
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Övriga kommentarer som framkom angående Viktor Rydbergs gymnasium var att skolan 

hade höga intagningspoäng. Någon ansåg att det verkade stelt samt att skolan ljög om hur det 

var där. En annan ansåg att skolan inte var till för alla. Medan någon ansåg att skolan hade ett 

bra musikprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 % av respondenterna uppger att de 

inte har någon åsikt om Viktor Rydbergs 

gymnasium. 17 % är ganska positivt 

inställda. 4 % uppger att är ganska 

negativa och endast 2 % har en negativ 

attityd gentemot gymnasiet. 

Respondenterna upplever Viktor 

Rydbergs gymnasium främst som en 

skola med hög status, bra utbildning och 

bra lärare.  
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Stockholms Trafik- och Fordonstekniska gymnasium (STFG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 % av respondenterna uppger att de aldrig 

har hört talas om STFG. 25 % uppger att de har 

hört talas om gymnasiet, 7 % har en viss 

kännedom om skolan och bara 2 % känner till 

skolan ganska väl. Ingen av respondenterna 

uppger att de känner till den mycket väl. 

De flesta av respondenterna har uppfattat 

marknadsföring från STFG genom skolmässan, 

TV/Radio, Affischer eller hemsidan. 

 

55 % av respondenterna uppger arr de inte har 

sett någon marknadsföring från STFG, 11 % 

uppger att de har lagt märke till 

marknadsföring från skolan och 34 % har 

svarat vet ej. 
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89 % av respondenterna uppger att de 

inte har någon åsikt om STFG. 4 % är 

ganska negativa och 7 % ganska 

positiva gentemot skolan.  

Skolan upplevs av dem som känner till den 

som en ”lågstatusskola” med ett litet 

programutbud, men med relativt bra lärare 

och ganska bra utbildning. 
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Huddinge gymnasium 

 

   

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta diagram visar att de flesta 

respondenter har ingen, eller låg kännedom 

om Huddinge gymnasium. Hela 40 % 

uppger att de aldrig har hört talas om 

skolan, 27 % har hört talas om skolan, 16 

% har viss kännedom, 4 % känner till 

skolan ganska väl, 13 % känner till den 

mycket väl.  

26 % av respondenter har sett någon form 

av marknadsföring från skolan, 39 % har 

inte sett någon marknadsföring från skolan 

och 35 % har svarat vet ej.  

 

Här framgår det att de 

marknadsföringskanaler vilka genom 

respondenterna främst har uppfattat 

marknadsföring är hemsidan, 

studentambassadörer, skolmässan och 

affischer. 
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Övrig information från enkätundersökningen  

När skolorna jämfördes sinsemellan visade det sig att de skiljer sig åt på så vis att eleverna 

känner till skolor i deras geografiska närhet bättre än andra och att de tenderar att ha en mer 

positiv attityd till de närliggande skolorna mer än andra.  

 

 

Diagrammet visar att 4,5 % av 

respondenterna är negativa gentemot 

Huddinge gymnasium, 75 % uppgav att de 

inte har någon åsikt, 16 % har en ganska 

positiv attityd och 4,5 % en positiv attityd 

gentemot skolan. 

Respondenterna upplever Huddinge 

gymnasium främst som en skola med bra 

utbildning, bra lärare ganska många 

upplever att skolan har ett stort 

programutbud. 
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4.9. Fokusgrupp 

 

Nuvarande intresse var något som samtliga informanter ansåg var en av de viktigaste 

faktorerna inför val av gymnasium. Andra faktorer som enligt informanterna också spelade 

stor roll var framtida studier och yrkesval. 

 

Ingen av de tillfrågade ansåg att de påverkats av kompisars gymnasieval. De menade på att 

det var viktigt att gå den utbildning man vill och att det går att ha kvar sina kompisar ändå. 

 

Huruvida gymnasievalet är viktigt för framtiden var något som det fanns skilda uppfattningar 

om bland informanterna. Några ansåg att det inte var speciellt viktigt för framtiden och 

menade att det viktigaste är att ha kul nu. Andra menade att gymnasievalet är viktigt inför 

planer på framtida studier. 

 

De tillfrågade var inte positivt inställda till gymnasiemässan i Älvsjö och menade bland annat 

på att det var stökigt, förvirrande och svårt att hitta. De ansåg att det var för mycket folk på en 

liten yta vilket ledde till att det inte fanns tid att prata med de skolor som var av intresse. En 

av deltagarna i fokusgruppen hade sökt upp en skola på Internet i förväg och besökte denna på 

mässan. Informanten ansåg dock att om det inte finns någon tidigare kännedom och intresse 

för skolan innan mässan är det svårt att få någon uppfattning om skolan med hjälp av mässan. 

 

Informanterna i fokusgruppen hade hittat information om de gymnasieskolor de sökt till på 

olika sätt. Majoriteten var dock överens om att hemsidan var en kana l där information hade 

påträffats. Andra informationskällor som nämndes var ambassadörer från de olika 

gymnasieskolorna som varit ute i skolorna och informerat, gymnasieguiden, muntliga 

referenser från vänner och syskon samt Öppet hus. Samtliga i fokusgruppen ansåg att Öppet 

hus är en mycket viktig informationskälla. En av informanterna menade på att ”då får man ett 

intryck och ser vad de sysslar med” 

 

En av de tillfrågade tyckte att det var mer marknadsföring under förra året. Dock ansåg denne 

att det är mycket reklam, ofta i form av broschyrer, som kommer med posten vilket är något 

som majoriteten av gruppen höll med om. Om man har lagt märke till någon speciell skola 

som marknadsfört sig nämnde en av deltagarna Cybergymnasiet samt att de hade sett en 
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reklamfilm om att det var ”dags att söka till gymnasiet”. En annan av deltagarna ansåg inte att 

det var mycket reklam från gymnasieskolorna och tyckte inte att marknadsföringen riktades 

på samma sätt som ”vanlig reklam” utan uppfattade det mer som information. Detta var något 

som de övriga i gruppen höll med om. 

 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det var bra att skolorna marknadsförde sig då det finns 

mycket att välja mellan. En av de tillfrågade tyckte att med hjälp av marknadsföring kan 

skolorna visa på vad deras specialitet är samt vad de är extra bra på. Samtidigt menade denne 

att det var ”lite att luras” när vissa skolor utlovar premier som exempelvis egna datorer. Dock 

trodde denne att de flesta skolor är ärliga när det kommer till marknadsföring och med tanke 

på att det finns så pass många skolor är det svårt att kolla upp om marknadsföringen stämmer. 

Informanten som valt ett yrkesinriktat gymnasieprogram ställde sig likgiltig till frågan 

gällande marknadsföring då denne menade på att han redan hade vetat vad han skulle söka för 

utbildning. 

  

En av de tillfrågade tyckte ”om ryktet kring en skola är dålig vill man inte gå där”. En annan 

höll med och sa att Norra Real låter bättre än Sjödalsgymnasiet och menade på att Norra Real 

ska vara ”värsta skolan” och ha bra lärare. En av de tillfrågade ansåg att det finns ”vissa 

pluggskolor” och om skolan har ett bra eller dåligt rykte beror på vilken typ av skola eleven 

vill gå på. 

 

Östra Gymnasiet, Norra Real samt Rythmus är skolor som informanterna ansåg sig vara 

skolor med bra rykte. Sjödalsgymnasiet uppfattades av en informant som en skola med bra 

rykte och av en informant som en skola med dåligt rykte. Huddinge gymnasium var en skola 

som nämndes som en skola med dåligt rykte.  

 

Kännedom och attityd gentemot Huddinge gymnasium 

Samtliga i fokusgruppen kände till skolan. Någon påpekade att de erbjuder undervisning i 

många språk bland annat kinesiska. Gruppen trodde att skolan har låga intagningspoäng och 

att det är lätt att komma in på programmen som skolan erbjuder. De menade att skolan inte 

har haft så bra rykte tidigare men kanske att den börjar bli bättre? En person i gruppen har 

hört att eleverna på skolan sitter och kastar pennor samt att lärarna inte är där när de ska.  

 



 49 

En av de deltagande i gruppen tänkte söka in där och tycker att skolan verkar bra. Samtliga 

deltagare ansåg att marknadsföringsmaterialet kommunicerar att skolan har är bra.  

 

Kännedom och attityd gentemot Stockholms Transport och Fordonstekniska 

Gymnasium 

En av informanterna i gruppen hade sökt till just STFG vilket innebar att denne kände till 

skolan mycket väl. Resterande gruppen kände till skolan för att deras klasskamrat sökt till 

skolan. Då STFG:s annonsmaterial visades kom två i gruppen på att de sett affischerna på 

bussen samt att någon hade hört deras radioreklam. 

 

Gruppen trodde att skolan har låga intagningspoäng. Detta trodde de berodde på att elever 

som har höga betyg inte söker till fordonsprogrammen. En annan anledning till låga 

intagningspoäng trodde de även kan bero på att det är en ny skola.  

 

Personen som sökt in på skolan ansåg det vara en mycket bra skola. De andra i gruppen tyckte 

ändå att skolan verkade ganska intressant samt att de gillade och tyckte att annonsen med 

Formel 1-bilen var tilltalande. Då det kom till skolans rykte ansågs skolan inte ha något direkt 

rykte mycket beroende på att den är relativt ny. 

 

Kännedom och attityd gentemot Nacka gymnasium 

Ingen av deltagarna i gruppen kände till skolan sedan tidigare.  

 

Efter att ha granskat skolans marknadsföringsmaterial ansåg majoriteten av gruppen att skolan 

har höga intagningspoäng. En av informanterna ansåg att ”det ser ut som en seriös 

pluggskola”, enligt bilderna. Då ingen av våra deltagare i fokusgruppen kände till Nacka 

gymnasium sedan tidigare kunde de inte uttala sig om skolans rykte samt vad de ansåg om 

skolan.  

 

Kännedom och attityd gentemot Viktor Rydbergs gymnasium 

Ungefär hälften av gruppen hade hört talas om skolan. De trodde att det var ett ”plugg-

gymnasium” med höga intagningspoäng. En av deltagarna i gruppen menar på att om skolan 

är bra eller ej beror på vad eleven eftersträvar. Vill eleven plugga mycket är skolan säkert bra. 

Då deltagarna i fokusgruppen inte kände till skolan in någon högre utsträckning innebar det 

att de hade svårt att uttala sig om skolans rykte 
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5. Analys och tolkning 

I kapitlet tillämpas den teoretiska referensramen på studiens resultat. Tidigare forskning och 

teorier appliceras på resultatet för att tillföra studien en högre tillförlitlighet.  Inledningsvis i 

kapitlet presenteras kommunikationsprocessen. Tillvägagångssättet i samband med 

kommunikationsarbetet för studiens berörda skolor analyseras samt utfallet av 

kommunikationsåtgärdernas effekter på målgruppen.  

  

5.1. Kommunikationsprocessen 

I följande avsnitt lokaliseras de olika aktörerna i ”kommunikationsprocessen”51.  

 

I uppsatsen agerar gymnasieskolorna sändare och blivande gymnasieelever mottagare. Det 

första steget för gymnasieskolorna är att utforma (koda) sitt meddelande så att mottagaren lätt 

kan tyda (koda av) meddelandet och dess budskap. Det har det visat sig att samtliga 

gymnasieskolor i studien, i olika utsträckning, har samarbetat med professionella 

reklambyråer för att få hjälp att utforma och kommunicera sitt budskap. Nacka gymnasium 

har exempelvis använt sig av ett ”idé-samarbete” med en kreativ byrå för att designa ett 

budskap som ska attrahera målgruppen. Även Huddinge gymnasium framhäver att kreativa 

samarbetspartners är mycket värdefullt när det kommer till utformandet av budskapen.  

 

Budskapet som utformas i det första steget slussas sedan ut genom de olika 

marknadsföringskanalerna som väljs av skolorna. Här har studien visat att de viktigaste 

kanalerna anses vara Gymnasiemässan, Öppet hus och Hemsidan.  

 

Budskapet tyds sedan av mottagarna som tvingas sålla bland ett överflöd av erbjudanden. 

Dessa kommer från en mängd gymnasieskolor i Stockholms län, samt muntliga referenser 

från omgivningen, vilket i modellen motsvarar ”brus”. Mottagaren bildar sig sedan en 

uppfattning om de erbjudanden vilka frambringar positiva eller negativa föreställningar om 

skolan.    

 

                                                 
51 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 539 
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Utifrån de skapade uppfattningarna agerar mottagaren genom att visa intresse eller ej för 

sändarens erbjudande. Om mottagare fått ett sämre intryck av erbjudandet kan detta leda till 

att denne väljer att avstå från vidare kontakt med skolan eller att denne sprider en negativ bild 

av skolan. Mottagarens gensvar når sändaren i form av feedback. Detta kan exempelvis ta sig 

uttryck i ett högt eller lågt antal besökare på skolans Öppet hus eller att skolan har ett högt 

eller lågt intagningspoäng. En mer komplex form av feedback är att skolans rykte kan 

påverkas på ett positivt eller negativt sätt, genom muntliga referenser. 

 

5.2. Marknadsföringens betydelse för 

 utbildningssektorn 

Samtliga studiens berörda gymnasieskolor anser att marknadsföring har blivit en nödvändig 

åtgärd för att kunna driva sin verksamhet och har inställningen att – syns man inte så finns 

man inte. Detta är något som artikeln ”The research on school marketing – Current issues and 

future directions”52 belyser där det framgår att den generella uppfattningen inom 

utbildningssektorn gällande marknadsföring är att det är av stor vikt då konkurrensen skolor 

emellan har ökat avsevärt på senare tid. Detta är något som uppsatsens resultat även kan 

styrka.   

 

Alla gymnasieskolor i studien hade, i olika utsträckning, inställningen att marknadsföring är 

något av ett nödvändigt ont. Viktor Rydbergs gymnasium var emellertid den skolan som var 

uttalat mest negativ till marknadsföring och de kostnader vilket dessa åtgärder innebär. Detta 

kan härledas till resultatet i artikeln ”The research on school marketing – Current issues and 

future directions”53 gällande oviljan till finansieringen av marknadsföringen och att skolans 

budget torde gå till undervisningen i stället för att läggas på marknadsföringsaktiviteter. 

 

                                                 
52 Izhar Oplatka,; Jane Hemsley-Brown, The research on school marketing – Current issues and future 
directions (2004) Journal of Educational Administration Vol.42 No. 
53 Ibid 
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5.3. Steg för att utveckla en effektiv kommunikation 

5.3.1. Identifiera målgrupp 

Studien har med hjälp av en kännedoms- och imageanalys undersökt hur de berörda skolorna 

tror att kännedomen kring skolan är samt hur skolan uppfattas av målgruppen. Detta har sedan 

ställts emot i vilken grad målgruppen uppger att de känner till samt upplever skolorna. 

 

Tabell 1: Kännedoms - och imageanalys.  

Egen design 

 
 

Tabellen visar att två av skolornas förutsatta attityd gentemot dem, samt förutsatta grad av 

kännedom om skolorna samstämde ganska väl med hur målgruppen uppfattade dem. De andra 

två skolorna hade däremot en självbild som inte stämde överens med hur målgruppen 

uppfattade dem. Det som skiljde STFG från de övriga skolorna var att skolan valt att 

kommunicera genom andra marknadsföringskanaler samt en bristande kompetens inom 

området. Huddinge gymnasium antog att de hade ett dåligt rykte inom kommunen. Dock 

visade resultatet att eleverna i Huddinge tenderade att ha en mer positiv attityd än elever 

utanför Huddinge kommun. Att skolornas självuppfattning inte stämmer överens med 

verkligheten kan enligt modellen vara en nackdel för skolan då budskapet som kommuniceras 

inte utformas på rätt sätt och således inte når rätt målgrupp.  
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Detta är något som kan styrkas i det första steget i modellen ”Steg för att utveckla en effektiv 

kommunikation”54 där det vidhålls vara av stort värde att undersöka hur målgruppen ser på ser 

på objektet. Detta för att kunna fastsälla den befintliga imagen som målgruppen upplever. 

 

Studien har även visat på att det kan finnas en koppling mellan uppfattad marknadsföring och 

hur hög kännedomen är samt den positiva attityden gentemot skolan. Då budskapet nått fram 

till målgruppen ökar kännedomen om skolan och därmed möjligheten för mottagaren att bilda 

sig en åsikt om skolan. 

 

5.3.2. Utforma kommunikationen 

För att utarbeta ett effektivt kommunikationsmedel har samtliga skolor i studien någon gång 

tagit in extern kompetens för att få hjälp med idéer och utformningen av budskapet. Resultatet 

visade på att skolorna hade en bild och ett budskap som de identifierade sig med och vill 

förmedla. Exempelvis Nacka gymnasium ansåg sig vara ett traditionellt gymnasium med bra 

utbildning som kan leda till vidare studier. STFG däremot ville uppfattas som ett modern och 

nytänkande gymnasium och som låg i framkant i utvecklingen. Studiens resultat framgick att 

samtliga skolor ansåg att de viktigaste representanterna för skolan var eleverna. Det var ofta 

eleverna som figurerade på bild i annonser och fungerade som representanter på skolmässan. 

Detta kan härledas från det tredje steget i modellen ”Steg för att utveckla en effektiv 

kommunikation” vilket ser till vikten av budskapets mening samt betydelsen av vem som 

förmedlar budskapet Att det är av stor betydelse vem budbäraren, är tar även artikeln ”Factors 

influencing word of mouth effectiveness: receiver’s perspectives”55 upp. Detta har även 

Viktor Rydbergs Gymnasium tagit fasta på och använder sig exempelvis under 

gymnasiemässan av före detta elever som får berätta om skolans utbildningar och vad skolan 

har tillfört dem. Att arbeta på det här viset kan ses som en riskreducering då det framgår att 

det har gått bra för dessa elever. Riskreducering med hjälp av personliga källor är något som 

även artikeln belyser.  

 

                                                 
54 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2006) Upper Saddle River, New Jersey s. 541 
55 Jillian C Sweeney, Geoffe ry. N Mazzarol, Tim Soutar Factors influencing word of mouth effectiveness: 
receivers perspectives (2008) European Journal of Marketing Vol. 42 No. 3/4 
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5.3.3. Val av kommunikationskanaler 

De fyra olika skolorna har även valt att ta hjälp av olika mixar av kommunikationskanaler för 

att kommunicera sitt budskap. Enligt steg fyra i modellen ”Steg för att utveckla en effektiv 

kommunikation” är det viktigt att välja kommunikationskanaler som är anpassade efter 

målgrupp och bransch. Det framgår i studien att kommunikationskanaler som 

Gymnasiemässan i Älvsjö, samt Öppet hus är kanaler som samtliga skolor i undersökningen 

använder sig av. Enligt modellen kan kommunikationskanalerna vara personliga eller icke-

personliga. Gymnasiemässan och Öppet hus kan ses som personliga kommunikationskanaler 

där eleven får möjlighet att själv skapa sig en uppfattning om respektive skola. Studien visar 

emellertid att inställningen gentemot de olika kommunikationskanalerna varierar och även hur 

de uppfattas av de blivande gymnasieeleverna.  

 

Undersökningen har även utförts ur mottagarens perspektiv. Nedan följer en jämförelsen 

mellan hur sändarens (gymnasieskolans) respektive mottagarens (blivande 

gymnasieelevernas) inställning gentemot de olika marknadsföringsåtgärderna ser ut: 

 

Gymnasiemässan 

Samtliga skolor ansåg att gymnasiemässan var viktig att delta på. Enligt enkätundersökningen 

visade det sig att gymnasiemässan var en kommunikationskanal vilket hade uppmärksammats 

på samtliga skolor. Enligt fokusgruppen var Gymnasiemässan däremot en upplevelse som 

informanterna inte var särskilt positivt inställda till. De menade att det var stökigt och 

förvirrande och upplevde att det var svårt att få någon ordentlig bild av de olika skolorna.   

 

Öppet hus 

Öppet hus är en marknadsföringsåtgärd som de flesta skolor i Stockholms län har arbetat med 

under en längre tid och är också något som samtliga skolor som undersökts i studien anser är 

en mycket viktig del av marknadsföringen. Där finns det möjlighet för skolorna att visa upp 

sig från sin bästa sida. Hur många elever som besöker Öppet hus är något som flera av 

skolorna i viss mån ser som en indikator på hur väl skolorna lyckats med att nå ut till 

målgruppen. Enligt fokusgruppen är Öppet hus en viktig del i gymnasievalet eftersom det ger 

ett intryck av skolan och det framgår tydligare hur skolan arbetar.   
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Affischering i lokaltrafik 

Affischering är enligt modellen ”Steg för att utveckla en effektiv kommunikation” en form av 

icke-personlig kommunikation. Av de fyra skolorna som undersökts är det tre av dem som vid 

något tillfälle valt att marknadsföra sig med hjälp av affischer i Stockholms kollektivtrafik. 

Det är endast Viktor Rydbergs gymnasium som valt att helt avstå från den typen av 

marknadsföring. Även Nacka gymnasium och Huddinge gymnasium har detta år valt att avstå 

då de anser att det innebär större kostnader än vad de får i utbyte. STFG är den enda skolan 

som i dag satsar mycket på den typen av marknadsföring genom affischer på tunnelbana och 

buss, samt stortavlor på tunnelbanestationer. Annonsering med hjälp av affischer i lokaltrafik 

är en kommunikationskanal som enligt studien inte uppmärksammats i större utsträckning av 

informanterna i enkätundersökningen. 

 

Annonsering i tidningar 

Att skolornas resonemang angående marknadsföringsåtgärder varierar framgår inte minst då 

det kommer till annonsering i olika branschtidskrifter. Gymnasieguiden är en tidskrift där 

majoriteten av Stockholms läns gymnasieskolor finns representerade. Här har STFG valt att 

inte vara med, med motivet att de upplever att skolan försvinner i mängden. De övriga 

skolorna som medverkat i studien resonerar i stället som så att det är nödvändigt att vara med 

just av den anledningen att de flesta andra skolor finns med. Enligt studien är annonsering i 

exempelvis tidningar något som inte uppmärksammats av målgruppen.  

 

Hemsida 

Skolans hemsida är en kommunikationskanal som har stor betydelse för majoriteten av 

studiens tillfrågade skolor. Hemsidan anses vara ett bra sätt för skolorna att kunna 

kommunicera med eleverna då det finns möjlighet för skolan att ständigt uppdatera sidan. 

Viktor Rydbergs gymnasium anser att hemsidan är mycket viktig och är mån om att den 

ständigt ska vara uppdaterad. Huddinge gymnasium anser att hemsidan är en av skolans 

viktigaste redskap inom marknadsföring då de upplever att Internet är ett media som 

ungdomar känner sig bekväma med och har för vana att använda. STFG har däremot ingen 

uttalad åsikt om hemsidans fördelar men det framgick att det inte var något som skolan 

satsade på fullt ut. Hemsidan är en kommunikationskanal där informanterna uppmärksammat 

alla fyra skolor enligt enkätundersökningen. Även resultatet från fokusgruppen visar att 

hemsidan är en av de viktigaste informationskällorna vid inhämtning om information om de 

skolor som är av intresse. Här sker ofta en av de första kontakterna med skolan vilket visar på 
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att skolorna i studien är av samma uppfattning som informanterna i enkätundersökningen 

samt fokusgruppen. 

 

Fastställa kommunikationsbudget och beslut om marknadskommunikationsmix  

På vilket sätt skolorna kan besluta att sätta sin marknadsföringsbudget varierar. Nacka 

gymnasium använder sig av ”affordable-method” vilket innebär att budgeten sätts utefter hur 

mycket skolan har råd att avvara för marknadsföring. Marknadsföringsbudgeten för Nacka 

gymnasium ligger på ca 900 000 kr vilket är under 1 % av den totala budgeten. Detta ansåg 

skolan var lite pengar. Den största delen av budgeten lades på utskick samt gymnasiemässan. 

De övriga gymnasieskolorna i studien var ganska tystlåtna med information som gällde 

budget vilket ledde till att det är svårt att fastställa någon direkt metod som de använde när de 

skulle bestämma sin marknadsföringsbudget. Huddinge gymnasiums marknadsföringsbudget 

låg på 200 000 kr per år vilket enligt informanten är en förhållandevis stor del av budgeten 

trots att denne inte kunde nämna exakta siffror på hur stor den totala budgeten låg på.  Viktor 

Rydbergs gymnasieskola utarbetade sin budget efter ”objective-and-task method” vilket 

innebär att budgeten sätts utefter de marknadsföringsåtgärder skolan väljer att genomföra.  

Viktor Rydbergs samtliga skolor har en omsättning på ca 120 miljoner per år. Kostnaden för 

Gymnasiemässan i Älvsjö samt de annonser de finns med i uppgår till ca 200 000 kr per år 

vilket utgör ca 0,16 % av omsättningen. Marknadsföringsansvarige på STFG ville inte nämna 

några siffror om skolans marknadsföringsbudget men denne menar att det handlar om mycket 

pengar de valt att satsa på marknadsföring. Denne medgav att andra kommunala skolor har 

sneglat snett på dem. Den största delen av STFG:s marknadsföringsbudget lades på 

annonsering i Stockholms lokaltrafik samt på radioreklam och gymnasiemässan. 

 

Resultatuppföljning  

För att få reda på resultatet av de kommunikationsåtgärder som genomförts samt att se om det 

skett några förändringar i beteende hos kunderna är det viktigt att utvärdera och följa upp 

dessa.  

  

Samtliga skolor i studien ser Öppet hus som en viktig indikator på huruvida 

kommunikationen nått fram till målgruppen. De antar att många av dem som kommer dit har 

uppmärksammat någon av deras marknadsföring. 
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STFG följer upp de olika marknadsföringsåtgärderna genom att exempelvis fråga elever från 

årskurs ett hur många som har lagt märke till deras marknadsföring. Hur många som har sett 

affischerna i tunnelbanan. Vilka radiokanaler de lyssnar på och så vidare. I och med 

marknadsföringen tycker informanten att de har märkt av ett större söktryck. 

 

En typ av uppföljning av Nacka gymnasium gör för att se om marknadsföringen nått fram är 

till exempel sökmotorsoptimering. 

 

Huddinge gymnasium har tidigare arbetat med radioreklam i marknadsföringssammanhang. 

Efter den gjorde en utvärdering då ettorna tillfrågades om de hade hört reklamen. Det visade 

sig att det inte var många som hade hört reklamen vilket ledde till att skolan valde att inte 

längre använda sig av den typen av marknadsföringskanal.  

 

5.4. Skolornas budskap och elevernas uppfattning 

Nedan följer en jämförelse i vilken utsträckning kommunikationen mellan sändare och 

mottagare verkat. Jämförelsen ligger i att se till huruvida det budskap som skolan vill 

förmedla nått fram. 

Tabell 2: Jämförelse av samstämdhet mellan skolans budskap och elevens uppfattning.  

Egen design  
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5.5. Påverkan av marknadsföring 

Enligt enkätundersökningen har marknadsföring en relativt liten påverkan då det kommer till 

valet av gymnasium. Bland respondenterna rangordnades det totalt sett på en sjätteplats på en 

skala från ett till nio.  

 

Att marknadsföring inte var avgörande för beslutet bekräftades även via studiens fokusgrupp. 

Dock ansåg fokusgruppen att marknadsföring var bra samt att det oftast uppfattades mer som 

information snarare än reklam. Detta på grund av att det i dag finns ett stort utbud av skolor 

samt att skolorna på så sätt kunde visa på vad de var bra på och bistå information om skolan. 

De faktorer som i enkätundersökningen visade sig påverka gymnasievalet i högre utsträckning 

var i fallande ordning ”framtida yrkesval”, ”programutbud”, ”geografi” och ”rykte”. 

Fokusgruppen var även den överens om att det framtida yrkesval var det som påverkade valet 

mest. Att det fanns ett intresse inför det som ska läsas på gymnasiet var även det en viktig 

faktor som påverkade.  

5.6. Word of mouth 

Resultatet från skolorna i studien samt resultatet från enkäter och fokusgruppen visar på att 

samtliga är medvetna om att ryktet kring en skola är viktigt och att ett gott WOM är att 

eftersträva.  

 

Enligt Grönroos kommunikationscirkel bidrar upplevelsen av produkten/tjänsten till muntliga 

referenser av positiv eller negativ karaktär vilket i sin tur skapar positiva eller negativa 

förväntningar hos potentiella kunder. Baserat på detta tas sedan beslut om inköp och vid 

inköpstillfället uppstår interaktion mellan köparen och säljaren. Dessa resulterar sedan i en 

upplevelse vilken även den bidrar till muntliga referenser av positiv eller negativ karaktär.    

 

Viktor Rydbergs Gymnasiums verksamhet anser att den viktigaste marknadsföringen är den 

som de får genom positiva muntliga referenser och är därför måna om att elevernas 

upplevelse av skolan ska vara bra och att utbildningen ska vara av hög kvalitet. Enligt skolan 

är det detta som är deras framgångsfaktor och det som ligger bakom det höga antalet 

förstahandssökande till skolan.  
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Viktor Rydbergs gymnasiums resonemang stödjer artikeln ”Word of mouth communication in 

the service marketplace”56 där det framgår att en missnöjd kund förväntas sprida sitt missnöje 

till nio andra personer, medan en nöjd kund talar om den positive upplevelsen för endast fem 

personer. Därför är goda referenser och intyg från tidigare kunder mycket värdefull 

information att använda inom marknadsföring57.  

 

Enligt enkätundersökningen visade det sig att den faktor som påverkade valet av gymnasium i 

högsta grad var det framtida yrkesvalet. Detta var något som även bekräftades i fokusgruppen 

som menade att det var viktigt att göra rätt gymnasieval för att på så sätt kunna komma ett 

steg närmare sina framtidsutsikter när det gäller yrke. Enligt artikeln ”Factors influencing 

word of mouth effectiveness: receivers perspectives”58 medför en service av 

högengagemangs-karaktär ett stort risktagande. Gymnasievalet kan liknas vid denna typ av 

service och innebär därför en risk i att göra ett felaktigt val vilket kan missgynna en elevs 

framtidsutsikter.  

 

Under mötet med fokusgruppen framkom att flera av informanterna valt gymnasium baserat 

på rekommendation av andra.  

 

”Jag fick tips av en kompis som gick på skolan jag sökt till och han tyckte den var bra. Då 

kollade jag upp den på Internet.” 

  

”Östra Gymnasiet är bra och har fina lokaler. Min syster har gått där och sa att det var bra.” 

 

Resultatet i artikeln ”Factors influencing word of mouth effectiveness: receivers 

perspectives”59 även kan bekräfta vikten av vem som kommer med budskapet samt att WOM 

har störst effekt då de muntliga referenserna erhålles av någon med nära relation till 

mottagaren.  

 

                                                 
56 W. Glynn Mangold, Fred Miller, Gary R Brockway. Word of mouth communication in the service marketplace 
(1999) The Journal of Services Marketing, vol 13 no.1 
57 Christian Grönroos (2004) Kristianstad s. 298-299 
58 Jillian C Sweeney, Geoffery. N Mazzarol , Tim Soutar. Factors influencing word of mouth effectiveness: 
receivers perspectives (2008) European Journal of Marketing Vol. 42 No. 3/4 
59 Jillian C Sweeney, Geoffery. N Mazzarol , Tim Soutar. Factors influencing word of mouth effectiveness: 
receivers perspectives (2008) European Journal of Marketing Vol. 42 No. 3/4 
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Enligt Grönroos är det viktigt att upprätthålla en bra image då en bra image håller i sig under 

en lång tid även om organisationen förändras. Huddinge gymnasium arbetar aktivt för att 

tvätta bort sitt ofördelaktiga rykte, vilket enligt Grönroos är mycket komplicerat då en viss 

uppfattning om en organisations image tenderar att bibehållas under en mycket lång tid. Detta 

har Huddinge gymnasium fått erfara och skolan arbetar mycket aktivt med marknadsföring 

både inåt i organisationen och utåt mot målgruppen. Trots detta upplever skolan att det dåliga 

ryktet till viss del kvarstår. Grönroos hävdar att negativ word of mouth -kommunikation kan 

resultera i att andra marknadsföringskanaler får mindre effekt. Detta innebär att en skadad 

image inte kan så lätt kan åtgärdas med hjälp av utökade marknadsföringsåtgärder vilket kan 

vara fallet för Huddinge gymnasium.  

 



 61 

6. Slutsatser  

I kapitlet ställs studiens forskningsfrågor mot det resultat som uppnåtts i undersökningen. 

 

”På vilket sätt, och i vilken utsträckning, tillämpar gymnasieskolor i Stockholms län 

kommunikationsstrategier för att kommunicera sitt budskap samt skapa en identitet? ” 
 

Skolorna arbetar aktivt med marknadsföring då de har insett marknadsföringens betydelse i 

och med en ökad konkurrens inom utbildningssektorn. Att det är betydelsefullt för skolorna 

att kommunicera sitt budskap för att skapa en identitet är något som framkommit 

genomgående i studien. Arbetsgången vid marknadsföringsarbetet skiljer sig åt skolor emellan 

beroende på resurser i form av medarbetares kompetens och erfarenheter inom området samt 

skolans marknadsföringsbudget. Skolor tar i olika utsträckning stöd av utomstående 

professionella kompetenser inom marknadsföring. Detta för att erhålla hjälp med de praktiska 

bitarna samt hjälp med idégenerering gällande marknadsföring. Enligt studien var de mest 

brukade och högst värderade kommunikationskanalerna Gymnasiemässan, Öppet hus, 

hemsidan samt goda muntliga referenser. 
 

”Stämmer budskapet som gymnasieskolorna vill förmedla, med hjälp av marknadsföring, 

överens med hur det uppfattas av potentiella elever?” 
 

De budskap skolorna vill förmedla med hjälp av valda kommunikationsåtgärder stämmer 

enligt studien i de flesta fall överens med elevernas uppfattning. Däremot stämmer inte alltid 

skolans självuppfattning överens med hur de uppfattas av potentiella elever.  
 

”Påverkar marknadsföring elevens val av gymnasieskola?” 
 

Marknadsföring i form av icke- personlig kommunikation såsom affischer, broschyrer eller 

radioreklam visade sig inte vara några avgörande faktorer vid val av gymnasieskola. De 

faktorer som enligt studien visade sig vara avgörande för valet av gymnasieskola var framtida 

yrkesval, skolans programutbud och skolans geografiska läge. Enligt blivande gymnasieelever 

inhämtades information om skolorna främst från deras hemsida, Öppet hus samt genom goda 

muntliga referenser.  
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Ovanstående slutsatser förklarar således uppsatsens huvudproblem vilket är ”Hur 

kommunikationen ser ut mellan skolor och elever inom utbildningssektorn”. 
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7. Framtida forskning 

I kapitlet framlägger uppsatsförfattarna möjliga uppslag för vidare forskning inom ämnet 

vilka har väckts i och med studiens framåtskridande.  

 

Ämnet, utbildningssektorn på en konkurrensutsatt marknad, är fortfarande ett relativt 

outforskat område. Då samhället i dag genomsyras av en ökad privatisering påverkas även 

utbildningssektorn. Detta genom att konkurrensen gymnasieskolorna emellan ökar vilket leder 

till ett större behov av att synas i mängden. Således finner uppsatsförfattarna att detta är ett 

intressant vidare forskningsområde.  
 

En aspekt att titta närmare på kan vara hur förutsättningarna för friskolor och kommunala 

gymnasieskolor ser ut. Skiljer sig dessa åt i exempelvis resurser i form av finansiering och 

kompetens och har detta i så fall någon inverkan på skolans framgång?   

 

En annan intressant infallsvinkel kan vara att se på hur effektiva markandsföringsstrategierna 

som gymnasieskolor använder sig av är. Detta genom att jämföra markandsföringens input 

med dess output i form av kapital satsat på marknadsföring gentemot ökat antal sökande till 

skolan. 
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8. Egna reflektioner 

I kapitlet redovisas källan till studiens problemdiskussion. Vidare följer en diskussion 

bestående av uppsatsförfattarnas egna reflektioner och tankar kring ämnet.  

 

Uppsatsförfattarnas intresse inför ämnet vaknade i och med de omfattande 

marknadsföringskampanjer för gymnasieskolor vilka exponeras bland annat i Stockholms 

lokaltrafik. Samtidigt föregick en debatt i media huruvida det är rätt eller fel av 

gymnasieskolor att använda sig av marknadsföringsstrategier som riktar sig till en minderårig 

målgrupp. Uppsatsförfattarna kan utifrån egna erfarenheter se problem då yngre personer är 

mer mottagliga och kanske inte lika kritiskt inställda till reklam. Detta har även studien i viss 

mån bekräftat då det framkom att eleverna oftast uppfattade marknadsföringen från skolorna 

som information snarare än reklam. Då utbildningssektorn inte uttalat tillhör en vinstdrivande 

bransch ansåg uppsatsförfattarna det av intresse att undersöka på vilket sätt och i vilken 

utsträckning skolorna arbetar med marknadsföring. Detta då marknadsföring som disciplin 

uppkom för att främja vinstdrivande verksamheter. Att skolornas praktiska 

marknadsföringsprocess, samt inställning gentemot marknadsföring, skilde sig avsevärt från 

varandra var intressant då uppsatsförfattarna anser att skolornas slutgiltiga marknadsföring 

var relativt likartad.  

 

En slutsats som studien visade på var att den viktigaste faktorn som påverkade val av 

gymnasieutbildning var det framtida yrkesvalet. Detta resultat var något som för 

uppsatsförfattarna var oväntat. Grundat på egna erfarenheter väntade sig uppsatsförfattarna att 

kompisar och föräldrar torde ha haft större inverkan på valet av gymnasieutbildning. 

Uppsatsförfattarna fann det även överraskande att målgruppen var så pass målinriktad trots 

sin ringa ålder. På den marknad som gymnasieskolorna befinner sig i dag finns behovet av att 

synas och marknadsföra sig. Skolorna tillhandahåller inte en fysisk produkt utan en 

komplicerad typ av tjänst vilken är av högengagemangs-karaktär. Det är svårt att kontrollera 

kvaliteten på en skolas kunskapsutlärning. Dock framhävde majoriteten av skolorna i studien 

kunskapen som det starkaste budskapet i marknadsföringssammanhang. Detta medför ett 

problem i kommunikationen då kunskap är svårt att mäta. Avslutningsvis kan konstateras att 

problemet ligger i svårigheterna med att marknadsföra något så komplext som kunskap. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

• Vad anser ni att ert gymnasium står för? 

• Hur vill ni bli uppfattade och vilka värden vill ni förmedla? 

• Hur är marknadsföringsarbetet strukturerat i er skola? Finns det speciella personer 

som arbetar med det?  

• Har ni märkt av det ökade antalet friskolor? I så fall hur? 

• Jobbar ni aktivt med att öka kännedomen om skolan? Hur? 

• Hur arbetar ni för att bygga upp kunskap om skolan? 

• Har ni tagit reda på vad eleverna tycker om er skola? Vid klagomål har ni arbetat 

aktivt med att lösa dessa problem och hur har ni förmedlat att de är lösta? 

• Vilka medel har ni använt för att få potentiella elever att föredra er skola framför 

andra?  

• Vad är innehållet i ert budskap? Vad vill ni säga?  

• Hur har ni valt att lägga upp layouten av materialet? Varför? finns det en tanke 

bakom?  

• Vem är frontfigur för att förmedla budskapet (rektor, lärare, elever)? 

• Har ni arbetat med att få de olika marknadsföringsåtgärderna enhetliga?   

• Vilka kanaler har ni använt för att marknadsföra er skola? 

• Hur arbetar ni med dessa? 

• Hur mycket pengar avsätts till marknadsföring? 

• Hur stor del av den totala budgeten läggs på marknadsföring och vad avgör hur 

stor den ska vara? 

• Hur fördelas marknadsföringsbudgeten på de olika marknadsföringskanalerna? 

• Gör ni någon typ av uppföljning efter marknadsförings åtgärder? 

• Använder ni er av något slags mätverktyg för att se om budskapet nått fram? 

• Har ni märkt av ett större söktryck från elever som resultat av marknadsföring? 

• Har sammansättningen av studenterna förändrats sedan ni arbetat med 

marknadsföring? 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Enkät 

 

Jag är: 

 Tjej  Kille  

 

Har du valt gymnasium inför hösten? 

 

  Ja   Nej  

 

Vad har påverkat ditt val av gymnasium? Rangordna alternativen från 1-9 (Där 1 är det 

som påverkat mest och 9 är det som påverkat minst) 

 

Mitt framtida yrkesval ……………………………………………………….  

Programutbud………………………………………………………………...  

Låga intagningspoäng………………………………………………………...  

Geografi (var skolan ligger)…………………………………………………..  

Marknadsföring (tex. affischer, skolmässor, …………………………………  

 informationsblad, annonser) 

Föräldrar………………………………………………………………………  

Kompisar………………………………………………………………………  

Rykte/popularitet………………………………………………………………  

Premie (tex. en gratis dator, cykel osv.)………………………………………  

 

 

Annat som påverkat ditt val………………………………………………………… 

 

      

 
 

Obs! Svara även på andra 
sidan 



 

Vi vill nu veta vad du tycker om följande gymnasieskolor: 
 
Nacka gymnasium 
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din kännedom om Nacka gymnasium: 
 
Aldrig hört     Hört talas    Viss känne-     Känner till            Känner till   
talas om   om    dom    ganska väl            mycket väl 
  
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din attityd mot Nacka gymnasium: 
 
Negativ      Ganska negativ      Likgiltig       Ganska positiv       Positivt 
 
Har du sett någon marknadsföring från Nacka gymnasium?  
Ja  Nej   Vet ej  
 
Om ja, kryssa i alla alternativ du har sett: 
 
Affischer .....................................................................................................  
Tv- eller radioreklam..................................................................................  
Skolmässor .................................................................................................  
Annonser I tidningar ...................................................................................  
Artiklar I tidningar......................................................................................  
Student ambassadörer/representanter för skolan........................................  
Personlig kontakt (tex. via telefon) ...........................................................  
Information via Internet..............................................................................  
 
Vilka påståenden tycker du stämmer in på Nacka gymnasium? Kryssa i alla alternativ 
som du tycker stämmer in. 
 
Nacka gymnasium har hög status ...............................................................  
Låg status ....................................................................................................  
Bra utbildning .............................................................................................  
Dålig utbildning..........................................................................................  
Modern/nytänkande skola ..........................................................................  
Gammalmodig/konservativ skola ...............................................................  
Bra lärare ....................................................................................................  
Dåliga lärare ...............................................................................................  
Stort programutbud .....................................................................................  
Litet programutbud .....................................................................................  
 
 

Övrigt om Nacka gymnasium……………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

Viktor Rydbergs Gymnasium 
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din kännedom om Viktor Rydbergs 
Gymnasium: 
 
Aldrig hört     Hört talas    Viss känne-     Känner till            Känner till   
talas om   om    dom    ganska väl            mycket väl 
  
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din attityd mot Viktor Rydbergs 
Gymnasium: 
 
Negativ      Ganska negativ      Likgiltig       Ganska positiv       Positivt 
 
Har du sett någon marknadsföring från Viktor Rydbergs Gymnasium?  
Ja  Nej  Vet ej  
 
Om ja, kryssa i alla alternativ du har sett: 
 
Affischer .....................................................................................................  
Tv- eller radioreklam..................................................................................  
Skolmässor .................................................................................................  
Annonser I tidningar ...................................................................................  
Artiklar I tidningar......................................................................................  
Student ambassadörer/representanter för skolan........................................  
Personlig kontakt (tex. via telefon) ...........................................................  
Information via Internet..............................................................................  
 
Vilka påståenden tycker du stämmer in på Viktor Rydbergs Gymnasium? Kryssa i alla 
alternativ som du tycker stämmer in. 
 
Viktor Rydbergs Gymnasium har hög status ..............................................  
Låg status ....................................................................................................  
Bra utbildning .............................................................................................  
Dålig utbildning..........................................................................................  
Modern/nytänkande skola ..........................................................................  
Gammalmodig/konservativ skola ...............................................................  
Bra lärare ....................................................................................................  
Dåliga lärare ...............................................................................................  
Stort programutbud .....................................................................................  
Litet programutbud .....................................................................................  
 
Övrigt om Viktor Rydbergs 

Gymnasium……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Obs! Svara även på  
andra sidan 



 

Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium (STFG) 
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din kännedom om STFG: 
 
Aldrig hört     Hört talas    Viss känne-     Känner till            Känner till   
talas om   om    dom    ganska väl            mycket väl 
  
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din attityd mot STFG: 
 
Negativ      Ganska negativ      Likgiltig       Ganska positiv       Positivt 
 
Har du sett någon marknadsföring från STFG?  
Ja  Nej  Vet ej  
 
Om ja, kryssa i alla alternativ du har sett: 
 
Affischer .....................................................................................................  
Tv- eller radioreklam..................................................................................  
Skolmässor .................................................................................................  
Annonser I tidningar ...................................................................................  
Artiklar I tidningar......................................................................................  
Student ambassadörer/representanter för skolan........................................  
Personlig kontakt (tex. via telefon) ...........................................................  
Information via Internet..............................................................................  
 
Vilka påståenden tycker du stämmer in på STFG? Kryssa i alla alternativ som du 
tycker stämmer in. 
 
STFG har hög status ...................................................................................  
Låg status ....................................................................................................  
Bra utbildning .............................................................................................  
Dålig utbildning..........................................................................................  
Modern/nytänkande skola ..........................................................................  
Gammalmodig/konservativ skola ...............................................................  
Bra lärare ....................................................................................................  
Dåliga lärare ...............................................................................................  
Stort programutbud .....................................................................................  
Litet programutbud .....................................................................................  
 
 

 

Övrigt om STFG……………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

Huddinge gymnasium 
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din kännedom om Huddinge 
gymnasium: 
 
Aldrig hört     Hört talas    Viss känne-     Känner till            Känner till   
talas om   om    dom    ganska väl            mycket väl 
  
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din attityd mot Huddinge gymnasium: 
 
Negativ      Ganska negativ      Likgiltig       Ganska positiv       Positivt 
 
Har du sett någon marknadsföring från Huddinge gymnasium?  
Ja  Nej  Vet ej  
 
Om ja, kryssa i alla alternativ du har sett: 
 
Affischer .....................................................................................................  
Tv- eller radioreklam..................................................................................  
Skolmässor .................................................................................................  
Annonser I tidningar ...................................................................................  
Artiklar I tidningar......................................................................................  
Student ambassadörer/representanter för skolan........................................  
Personlig kontakt (tex. via telefon) ...........................................................  
Information via Internet..............................................................................  
 
Vilka påståenden tycker du stämmer in på Huddinge gymnasium? Kryssa i alla 
alternativ som du tycker stämmer in. 
 
Huddinge gymnasium har hög status .........................................................  
Låg status ....................................................................................................  
Bra utbildning .............................................................................................  
Dålig utbildning..........................................................................................  
Modern/nytänkande skola ..........................................................................  
Gammalmodig/konservativ skola ...............................................................  
Bra lärare ....................................................................................................  
Dåliga lärare ...............................................................................................  
Stort programutbud .....................................................................................  
Litet programutbud .....................................................................................  
 
 

Övrigt om Huddinge gymnasium……………………………………………………….. 

 

Tack för din medverkan och lycka till med dina studier! 

 

/Andréa och Hanna 

 



 

Bilaga 3.  Collage 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Fokusgrupp med elever på Balingsnässkolan 

 

Följande frågor ställdes och svaren på frågorna redovisas nedan: 

 

Har ni sökt gymnasium inför hösten? 

Samtliga tillfrågade hade sökt till gymnasiet inför hösten -09. 

 

Vilket gymnasium har ni valt? 

K: Medieprogrammet på Östra gymnasiet i Skogås. Tyvärr var det så få som sökte in till 

programmet så jag kom inte in där. Jag ska söka om i andra valet. 

 

T: Naturvetenskapligt program med kriminalteknik vid Östra gymnasiet i Skogås. 

 

B: YBC i Nacka vilket är skola som har handelsinriktning. 

 

R: Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium, programmet personbilsteknik. 

 

J: Teknisk vid Sjödalsgymnasiet ett program som inkluderar design och företagande.  

 

Vad är det som påverkar valet av gymnasium?  

Hur tänkte ni när ni valde gymnasium? 

K: Mitt intresse och reklamen, att det är bra reklam från skolorna. Jag tänker nästan ingenting 

på vad jag vill bli sen. Jag vill ha kul nu. 

 

T: Jag är mest intresserad av NO ämnena sökte programmet på grund av det. SO No ger bra 

och bred grund för att söka vidare till högskola/universitet. Jag vet inte vad jag vill bli i 

framtiden.  

 

B: Jag valde YBC för att de har en inriktning som jag är intresserad av. Jag är intresserad av 

företagande och vet att det kommer bli av en del av min framtid. Jag tycker det är bäst att 

välja något man är intresserad av just nu. 

 

R: Är intresserad av fordon och jag vill slippa att slippa plugga vidare efter gymnasiet. Jag vill 

ha en yrkesutbildning. 



 

J: Jag valde teknik eftersom jag är intresserad av det och vet vad jag vill bli. Jag tar den bästa 

vägen för att kunna läsa det jag vill på högskolan. I framtiden vill jag bli fordonsdesigner. 

 

Det framgick under mötet att det som påverkade valet mest var intresse samt framtida 

yrkesval. Ingen av de tillfrågade sa att deras val påverkats av kompisar. De menade på att det 

var viktigt att gå den utbildning man vill och att, kompisarna kan man ha ändå. 

 

Är gymnasievalet viktig för er framtid och i så fall varför? 

K: Jag tycker inte det är så viktigt för framtiden. Jag vill gärna arbeta med musik film, vill 

bara ha kul nu. 

T: Gymnasievalet är mer viktigt om man t.ex. vill bli läkare, då är det viktigt att ha en bra 

grund från gymnasiet. 

 

B: Viktigast att man är intresserad o tycker det är viktigt nu, sen kan man alltid ändra sig och 

byta jobb. Det är inte så jätteviktigt. 

 

R: Har ingen åsikt då jag ska gå ett yrkesprogram. 

 

J: Jag tar det mer som det kommer. Blir det mycket plugg så blir det.  

 

Har ni varit på gymnasiemässan och vad tyckte ni om den? 

De tillfrågade var inte positivt inställda till gymnasiemässan i Älvsjö och menade bland annat 

på att det var stökigt, förvirrande svårt att hitta och för mycket folk på en för liten yta. Detta 

ledde till att det inte fanns tid att prata med de skolor som de var intresserad av. En av 

deltagarna i fokusgruppen hade kollat upp en skola på Internet innan och besökte denna på 

mässan. Dock ansåg personen att om det inte finns någon tidigare medvetenhet och intresse 

om skolan innan mässan är det svårt att få någon uppfattning om skolan med hjälp av mässan. 

 

Var hittar ni information om skolorna ni sökt? 

K: Det har varit många representanter både elever och lärare från de olika gymnasieskolorna 

som varit ute i skolorna och informerat. Jag har även tittat i gymnasieguiden (fotnot). 

 

T: Jag fick tips av en kompis som gick på skolan jag sökt till och han tyckte den var bra. Då 

kollade upp den på Internet. 



 

B: Jag ville gå på en skola som hade handelsprogram så jag tittade i katalog efter 

handelsprogram hittade YBC. Då gick jag in på deras hemsida och bestämde mig för att jag 

ville gå där. 

 

R: Först kollade jag upp på nätet vilka fordonsprogram som fanns i Stockholm. Jag hittade 

STFG och kollade upp deras hemsida, och tyckte att den verkade bäst. 

 

J: Jag tittade runt på Internet. Först hade jag kollat på en skola och gick på deras Öppet hus. 

Men det visade sig att det inte var något bra. Jag kollade då istället upp Sjöndals och gick på 

deras Öppet hus som var bättre. 

 

Samtliga i fokusgruppen anser att ha Öppet hus är något som är viktigt. De menar på att ”då 

får man ett intryck och ser vad de sysslar med” 

 

Har ni sett någon marknadsföring av gymnasieskolor? 

En av de tillfrågade ansåg att det var mer marknadsföring under förra året. Dock anser denne 

att det är mycket reklam ofta i form av utskick som kommer med posten vilket är något som 

majoriteten av gruppen håller med om. Om man har lagt märke till någon speciell skola som 

marknadsfört sig nämner en av deltagarna cybergymnasiet samt att de har sett en reklamfilm 

om att det var ”dags att söka till gymnasiet”. En annan av deltagarna ansåg inte att det var 

mycket reklam gällande gymnasieskolornas marknadsföring och tycker inte att 

marknadsföringen riktades på samma sätt som ”vanlig reklam”. Att marknadsföringen mer 

uppfattades som information från skolorna snarare än reklam var något som fokusgruppen var 

överens om. 

 

Vad tycker ni om att skolorna marknadsför sig? 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det var bra att skolorna marknadsförde sig då det finns 

mycket att välja mellan. En av de tillfrågade ansåg att med hjälp av marknadsföring kan 

skolorna visa på vad deras specialitet är samt vad de är extra bra på. Samtidigt ansåg denne att 

det var ”lite att luras” när vissa skolor utlovar premier som exempelvis egna datorer. Dock 

tror denne att de flesta skolor är ärliga när det kommer till marknadsföring och med tanke på 

att det finns så pass många skolor är det svårt att kolla upp om marknadsföringen stämmer. 

Deltagande som valt ett yrkesinriktat gymnasieprogram ställde sig likgiltig till frågan gällande 

marknadsföring då han menade på att han redan hade vetat vad han skulle söka för utbildning. 



 

  

 

Är det viktigt att skolan har ett bra rykte? 

En av de tillfrågade anser att om man hört att en skola är dålig vill man inte gå där. En annan 

håller med och säger att Norra Real låter bättre än Sjödalsgymnasiet och menar på att Norra 

Real ska vara ”värsta skolan” och ha bra lärare. En av de tillfrågade ansåg att det finns ”vissa 

pluggskolor” och om skolan har ett bra eller dåligt rykte beror på vilken typ av skola man vill 

gå på. 

 

Nämn en skola med bra rykte och en med dåligt rykte?  

K: Jag anser att Sjödalsgymnasiet har dåligt rykte. Jag var där på Öppet hus och det var för 

stort. 

Östra Gymnasiet är bra och har fina lokaler. 

 

T: Östra Gymnasiet är bra och har fina lokaler. Norra Real är en skola som är bra med mycket 

studenter som söker vidare till högskolan. Jag kommer inte på någon skola med dåligt rykte. 

 

B: Rythmus har bra rykte och folk som går där säger att den är väldigt bra. Jag tror att 

Huddinge gymnasium är säkert jättedåligt. Folk verkar jätteoseriösa och allmänt dåliga.  

 

R: Jag har inte hört nåt rykte om några gymnasium. 

 

J: Sjödalsgymnasiet är bra på företagande. Man får arbeta med företagande i praktiken. Tror 

det är Sveriges bästa gymnasieskola inom eget företagande. Man tror att Jensen ska vara bra, 

men har hört att det blir bara massa plugg inget praktiskt vilket är dåligt om man vill läsa 

tekniskt och design. 

  

Vad tycker ni om de här skolorna? 

Huddinge gymnasium: 

Samtliga i fokusgruppen känner till skolan. Någon påpekar att de erbjuder undervisning i 

många språk bland annat kinesiska.  

 

Tror ni att skolan har högt/lågt antagningspoäng? 



 

Varför tror ni det? 

Gruppen tror att skolan har låga intagningspoäng och att det är lätt att komma in på 

programmen som skolan erbjuder.  

Skolan har inte haft så bra rykte tidigare men kanske att den börjar bli bättre? En person i 

gruppen har hört att eleverna på skolan sitter och kastar pennor samt att lärarna inte är där när 

de ska.  

 

Tycker ni att det verkar vara en bra skola? 

En av de deltagande i gruppen tänkte söka in där och tycker arr den verkar bra. Samtliga 

deltagare anser att om man ser till marknadsföringsmaterialet som skolan har så ser det ut som 

att skolan är bra.  

 

Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium: 

När det kom till frågan om gruppen kände till skolan hade en av personerna i gruppen sökt till 

just den skolan vilket innebär att denne den. Resterande av gruppen kände till skolan för att 

deras klasskamrat sökt till skolan. Då STFG:s annonsmaterial visades kom två i gruppen på  

att de sett affischerna på bussen samt att någon hade hört deras radioreklam. 

 

Tror ni att skolan har högt/lågt antagningspoäng? 

Varför tror ni det? 

Gruppen tror att skolan har låga intagningspoäng. Detta tror de beror på att elever som har 

höga betyg inte söker till fordonsprogrammen. En annan anledning till låga intagningspoäng 

tror de även kan bero på att det är en ny skola.  

 

Tycker ni att det verkar vara en bra skola? 

Personen som sökt in på skolan ansåg det vara en mycket bra skola. De andra i gruppen tyckte 

ändå att skolan verkade ganska intressant samt att de gillade och tyckte att annonsen med 

formel ett bilen var tilltalande. Då det kom till skolans rykte ansågs skolan inte ha något direkt 

rykte mycket beroende på att den är relativt ny. 

 

Nacka gymnasium: 

Ingen av deltagarna i gruppen känner till skolan sedan tidigare.  

 

Tror ni att skolan har högt/lågt antagningspoäng? 



 

Varför tror ni det? 

Efter att ha granskat skolans marknadsföringsmaterial anser majoriteten av gruppen att skolan 

har höga intagningspoäng. De menar på att det ”ser ut som en seriös pluggskola”, enligt 

bilderna. 

 

Då ingen av våra deltagare i fokusgruppen kände till Nacka gymnasium sedan tidigare kunde 

de inte uttala sig om skolans rykte samt vad de ansåg om skolan.  

 

Viktor Rydbergs gymnasium: 

Ungefär hälften av gruppen kände till skolan och hade hört talas om den. 

 

Tror ni att skolan har högt/lågt antagningspoäng? 

Varför tror ni det? 

Gruppen tror att det är ett ”pluggymnasium” med höga intagningspoäng. 

 

Tycker ni att det verkar vara en bra skola? 

En av deltagarna i gruppen menar på att om skolan är bra eller ej beror på vad man vill. Vill 

man plugga mycket är skolan säkert bra. 

 

Deltagarna i fokusgruppen kände inte till skolan bra vilket innebar att de hade svårt att uttala 

sig om skolans rykte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


