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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar ungdomar att göra 

sitt gymnasieval, både till skola och gymnasieprogram. Med hjälp av denna undersökning ska 

man få en insyn på hur ungdomarna tänker och agerar när de är i valet, och med den 

informationen sedan kunna ta fram en marknadsföringsstrategi. Detta examensarbete har först 

en grundläggande information om marknadsföring och vad man bör tänka på när man arbetar 

med marknadsföring för en skola. Sedan kommer undersökningen se till olika aspekter, och har 

därför en grunduppdelning i tre kategorier. Dessa tre kategorier är den ”sociala påverkan”, 

”utbildning och framtidsförväntningar” samt ” information, material och miljö”. Jag har sedan 

gjort en teoretisk fokusering på varje del som sedan mynnar ut i ett antal frågor. Frågorna är 

sedan ställda i en kvantitativ undersökning mot elever i årskurs 1 på gymnasiet, som då redan har 

gjort sitt val. Jag har även valt att ställa dessa tre kategorier mot varandra i frågeformuläret, för 

en bättre analys. Resultatet av undersökningen visar på att det finns många olika faktorer som 

påverkar valet av gymnasie, där föräldrar, framtidsplaner, elevens påverkan på undervisningen, 

och prylar är bland de starkaste. Man bär även ta hänsyn till att vissa faktorer är beroende av 

varandra såsom broschyrer kom till sin fördel att dela ut vid ett Öppet hus.  
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Summary 
The purpose of this thesis is to investigate which factors affect students in upper secondary 

school, to make their choices for both high school and high school programs. With the help 

of this survey you will get an insight on how young people think and act when they are in the 

election, and with that information then be able to develop a marketing strategy. This thesis has 

also includes a basic information on marketing and what to consider when working in marketing 

for a school. The study will also see different aspects of this choice, and therefore there 

is a basic division into three categories. These three categories are the "social 

influence", "education and future expectations" and "information, materials and 

environment". There is a theoretical focus on each part, that results into a series of 

questions. The questions are then asked in a quantitative survey of students in grades one in high 

school, who had already made their choice. I have also chosen to make these three 

categories against each other in the questionnaire, for a better analysis. The results of the survey 

show that there are many factors affecting the choice of secondary school, where parents, future 

plans, student influence on education, and gadgets are among the strongest. But even that some 

factors are not independent, such as brochures are most effective at Open Houses. 
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Abstract 
En kvantitativ undersökning gjord på elever i årskurs 1 på gymnasiet, där syftet är att ta reda på 

vilka faktorer som påverkade deras gymnasieval. Undersökningen utgår från marknadsföring, 

och ser till hur man ska marknadsföra en gymnasieskola. 

Nyckelord: Marknadsföring skolor, offentlig marknadsföring, utbildningsval, ungdomars 

valpåverkan. 
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Förord 
Det här en undersökning som växt fram i mina funderingar i varför det alltid är lärarna som ska 

marknadsföra sina skolor, och inte professionella reklambyråer. Uppdraget är både svårt och 

kräver erfarenhet och kunskap, och det är i slutändan lärarnas egna jobb som hänger på livlinan 

om det blir en dålig marknadsföring. En annan sak som jag funderat över är att det alltid talas 

om undervisningen när man kommer till att sälja in en skola, men i dagens konsumtionssamhälle 

är det nog fler saker som eleverna tittar på, vad har skolan för prylar. Då jag sitter i 

marknadsföringsgruppen på vår skola hoppas jag kunna använda denna undersökning till något 

positivt. 

Jag vill samtidigt framför ett stort tack till eleverna på John Bauergymnasiet i Linköping och 

Aniara Gymnasiet i Göteborg för ni ställde upp på min undersökning. Jag vill ge ett stort tack till 

min handledare Stefan Lundholm som visat intresse och hjälpt mig hela vägen.  

Sist men inte minst vill jag tacka min familj som gett mig tiden att genomföra detta arbete. 

 

Linköping 2011 
Robert Frick 
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1. Introduktion 
Sverige har på senare år inom gymnasieväsendet fått en stor utökning av friskolor, 

skolor som drivs av företag, och därmed speglar ett vinstdrivande syfte. Dessa skolor 

konkurrerar med de traditionella kommunala gymnasieskolorna, och gemensamt har 

de att, utan elever så får skolan läggas ner på grund av ekonomiska skäl. Den 1 januari 

2008 trädde en regelförändring i kraft som innebar att elever får fritt välja 

gymnasieskola över hela landet, detta öppnade upp för en ännu större marknad bland 

skolorna, då man nu inte längre kunde förlita sig på att elever valde det geografiskt 

närmaste, om nu det program man ville studera inte fanns på hemorten. Kravet på att 

marknadsföra sin skola och locka elever blev nu ännu hårdare, och denna konkurrens 

har eskalerat, något som uppdagats speciellt detta år (2011) som har en mindre 

sökningskull då det föddes färre barn 1995.  

Det är just vid denna marknadsföring som jag upptäckt en problematik, för då skolor 

är en verksamhet där den arbetande personalen (läs: pedagoger) oftast också sköter 

marknadsföringen. Sett ur ett näringslivsperspektiv så brukar företag anlita 

reklambyråer för att ta hand om sin marknadsföring. Men på gymnasieskolor förväntas 

oftast detta viktiga arbete göras av redan tungt arbetsbelastade lärarna, som i sin tur 

inte har några direkta förkunskaper i professionell marknadsföring. För min egen del 

så undervisar jag i media ämnen och marknadsföring, och har ett förflutet inom 

professionell marknadsföring mot näringslivet, där av mitt intresse för denna fråga. Av 

erfarenhet så brukar lärare när de marknadsför sin skola kunna delas upp i två 

kategorier, delvis den där man försöker sälja in skolan utifrån ren 

undervisningskvalitet, och så den där man tar hänsyn till andra omständigheter som 

skolmiljö, socialpsykologi, materiell m.m.     

Det har gjorts flertalet forskningar på vad elever baserar sitt gymnasieval på, men dessa 

forskningar har oftast baserats på årskurs 9 som ska välja skola. Jag tänkte fokusera på 

elever i årskurs 1 som snart redan gått ett år på gymnasiet, detta möjliggör att fråga vad 

det var som i slutändan avgjorde val av skola, då de nu i efterhand fått smälta den 

hysteriska tiden runt sitt egna gymnasieval; Samt man får med en viktig faktor och det 

är de som hoppade av och bytte skola. Med denna rapport hoppas jag att hjälpa till 

med tankar och upplägg för att på ett så bra sätt som möjligt marknadsföra en 

gymnasieskola, utifrån de krav, tankar och förhoppningar som elever grundar sitt 

gymnasieval på.  
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2. Bakgrund 
Jag har undersökt tidigare forskning kring ämnet, vilka faktorer påverkar 

gymnasievalet, och det är främst två stycken uppsatser som jag fångat mitt intresse och 

som jag kommer hänvisa till en hel del i denna uppsats. Den ena är Marknadsföring av 

gymnasieskola, faktorer som påverkar gymnasievalet, 2008 skrivet av Katarina Westrin Sjöberg 

och där hon gjort en undersökning bland elever i årskurs 9. Den andra är I valet och 

kvalet, 2008 skrivet av Margaretha Mattsson Ottosson, även hon har gjort en 

undersökning bland elever i årskurs 9. Det som avgjorde att jag vill ville undersöka 

dessa forskningar är att de båda är gjorda samma år, och inriktat sig på samma 

målgrupp, samt de har inte haft någon kontakt med varandra under forsningstiden. De 

båda studierna har visat på tämliga lika resultat, men de skiljer på en stor frågeställning 

vilket jag tycker är intressant. Då Westrin Sjöberg (2008) säger att marknadsföring via 

internet har låg påverkan gentemot det tryckta materialet och ”Bara 20% av population 

har läst på hemsidan […]” (Westrin Sjöberg 2008, s. 34). Mattsson Ottosson (2008) 

studier säger däremot att ”Fler än 6 av 10 ungdomar som besvarat enkäten menar att 

det påverkar dem mycket till väldigt mycket (4-6) att gymnasieskolan har en hemsida 

som ger tydlig och bra information.” (Mattsson Ottosson 2008, s.63). Detta är 

intressant då majoriteten av marknadsföringsmaterialet för en gymnasieskola är 

antingen i tryckta broschyrer eller via internet (läs: hemsidan).  

Efter att läst båda ovanstående uppsatser så är min åsikt att Mattsson Ottosson (2008) 

har ett upplägg, frågor och innehåll som passar mitt intresseområde och arbetssätt 

bäst. Jag tog därför kontakt med Margaretha Mattsson Ottosson och kommer bygga 

denna undersökning mycket utifrån hennes forskning, då vi båda känner att det vore 

av intresse att se hur responsen blir då målgruppen blir en gymnasieklass i årskurs 1. 

Vinsten ligger i att dessa elever har var och en ett eget facit på varför de faktiskt valde 

som de gjorde, gentemot de undersökningarna Westrin Sjöberg (2008) och Mattsson 

Ottosson (2008) har gjort på elever i årskurs 9 som vid undersökningstiden faktiskt 

inte var helt säkra på sitt gymnasieval, samt de var vid undersökningens tidpunkt mitt 

uppe i valet och kanske inte riktigt kunde se påverkningsfaktorerna då de var en del av 

marknadsföringsprocessen. En elev i årskurs 1 kan mer klarsynt se tillbaka på sin 

valperiod, samt elever som hoppade av sitt första val och bytte skola är av stort 

intresse utifrån vilka faktorer som påverkar avhoppet samt vad som fick dem att välja 

den andra skolan.  
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Jag återkommer hela tiden till just marknadsföring av en skola, och det kan kännas 

som att det är ett vinstdrivande syfte i fokus och inte pedagogiken som presenteras i 

denna rapport, något som kan kännas ovant för en pedagog. Bakgrunden till detta har 

flera aspekter, delvis för min egen bakgrund och undervisning kretsar kring 

marknadsföring och vinstdrivning men det är inte huvudanledningen, utan den ligger i 

den enskilda skolans framtid, och därmed lärarnas säkrande av jobb. På ledningsnivå 

inom var skola talas det hela tiden om nyckeltal, ett nyckeltal som återkommer är hur 

många elever det ska vara per lärare. Varje skola har olika nyckeltal, exempelvis kan det 

vara 27 elever per lärare, detta sätts sedan i samband med hur många 

undervisningstimmar var lärare har, och det variera också från skola till skola. Men 

krasst kan man säga att när ett nytt läsår ska påbörjas så ser man över nyckeltalet på 

skolan utifrån de elever som ska gå på skolan, och börjar det färre elever än vad det 

gick ut året innan så kommer nyckeltalet bli lägre. Ett lägre nyckeltal betyder för 

många lärare per elever, och någon lärare kommer då att bli uppsagd. Kontentan av 

detta är att marknadsföringen och de faktorer som påverkar gymnasievalet är helt 

avgörande för de anställda på skolan, samt skolans ekonomi. Med en sämre ekonomi 

kan man heller inte uppfylla vissa av de faktorer som elever bygger sitt gymnasieval på, 

och det blir en nedåtgående spiral.  

Då jag har en god kontakt med mina elever, och bra kunskap inom marknadsföring så 

delar jag inte alltid åsikt med hur den skolan jag arbetar på genomför sin 

marknadsföring. I ett utdrag från Skolverkets Kvalitetsutvecklingsenheten sägs 

följande. 

”Elevernas val av gymnasieskola påverkas av många olika faktorer. Det 

berättade Ann-Sofie Holm, från Högskolan i Borås, under Dejas konferens i 

Luleå. Självklart är intressen och ambitioner en avgörande del, men även 

skolans rykte, placering i staden och marknadsföring spelar in. Två andra 

faktorer som påverkar valet är andras förväntningar och programmens 

könsmarkering.” Valfriheten inte så fri i gymnasievalen, Skolverket 2009-10-

20 

Men vad är det då som ligger till grund för ovanstående påstående, hur arbetar man 

med skolans rykte utifrån en marknadsföringssyn? Kan skolan påverka programmets 

könsmarkering? Både Westrin Sjöberg (2008) och Mattsson Ottosson (2008) kom 

fram till att besöka skolan, såsom öppet hus, var en av de största 
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påverkningsfaktorerna, men vad var det som eleverna såg när de var på besök som 

påverkade dem så mycket? Detta är några av de frågor jag hoppas denna uppsats ger 

svar på, så att de som tagit del av denna information kan förbättra skolan utifrån vad 

eleverna förväntar sig, kanske kan sätta kraft på vissa punkter i marknadsföringen och 

därmed locka fler elever. Indirekt göra en bättre och trivsammare skola.  

2.1 Grundläggande marknadsföringsteori 

Då denna rapport är skriven som en hjälp för skolor att marknadsföra sig, så kommer 

det här finnas en uppstart i grundläggande teori i marknadsföring. Anledningen att jag 

har valt att lägga detta kapitel under bakgrund, och inte under kapitel 4. 

”Undersökningens teoretiska referensram” är för att jag inte anser detta höra till 

enkätens frågeställningar, utan är en introduktion till dig som läsare för att förstå 

rapportens syfte. Trots marknadsföring i sig är ett väldigt stort område och kräver 

flertalet år av erfarenhet och studier för att förstå dess komplexitet, så finns såsom i de 

flesta områden en grundläggande kunskap att förhålla sig till. Jag kommer gå igenom 

några enklare teoretiska modeller att tänka på när man marknadsför i allmänhet.  

Först och främst bör man reda ut och förklara uttrycket marknadsföring. När man 

nämner ordet marknadsföring så associeras detta med ordet reklam, men detta är då 

inte helt korrekt, för marknadsföring är steget före reklam. Man kan sammanfatta 

marknadsföring som ”den metod ett företag använder för att föra ut sina varor och 

tjänster till marknaden, dvs till de individer, företag eller organisationer som kan tänkas 

köpa en speciell vara eller tjänst.” (Bergström, Petersson, Petterson, Rosendahl 2004, 

s.86).  Marknadsföring är med andra ord den strategi/metod som i sin tur formar 

reklambudskapet, som då kan se helt olika ut beroende på vara eller tjänst som ska 

föras ut på marknaden. Reklam behöver inte vara i form av broschyrer, annonser eller 

på TV som man oftast förknippar med reklam, utan all tänkbar information som 

skapar ett medvetande om varan eller tjänsten är reklam, t.ex. samtal vänner emellan, 

rykte eller associationer. Ett vedertaget utryck är ”Syns man inte, finns man inte” vilket har 

mycket sanning i sig, då det inte spelar någon roll hur duktig någon är på en vara eller 

tjänst, för vet ingen om det så kan man heller inte sälja den.    
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2.1.1 Sändare och mottagare 

En bra bas i marknadsföringsteori är att all marknadsföring bygger på kommunikation 

i någon form. Nilsson och Waldemarson (2009) tar upp den fundamentala teorin om 

sändare och mottagare som gäller för i princip all marknadsföring, och hänvisar till den 

modell som utvecklats av Carl Hovland på 1950-talet. Modellen bygger på att: vem 

säger vad, i vilket medium, till vem med vilket effekt. I korthet kan man säga: sändare, 

budskap, mottagare och effekt. Där ”vem” avser sändaren, dvs företaget. Men även 

om ”vem” är ett företag så ligger det en fysisk person bakom som formulerar vad som 

sägs (läs: sändare/budskap), och även om samma person säger samma sak i olika 

situationer så behöver inte orden ha samma innebörd och budskap. Vi pratar på olika 

sätt till olika människor beroende på relationer och sociala situationer och detta är 

viktigt att ta hänsyn till. ”Till vem” syftar på mottagaren. Och budskapet måste 

anpassas till förväntningarna och de kunskaper och värderingar som mottagaren 

besitter, samt den relationen parterna har till varandra för att budskapet ska ge avsedd 

verkan. ”I vilket medium” menas med det kommunikationssättet som används, såsom 

ord, text, bild osv. ”Effekt” är det mål man vill uppnå med kommunikationen, i 

marknadsföring är detta att mottagaren får en positiv syn på varan eller tjänsten så att 

denne vill använda varan eller tjänsten till den mån att man är beredd att ge de 

uppoffringar som kostnaden för varan eller tjänsten avser.   

Omvandlar man denna modell till ren marknadsföring så kan man utvinna att det är 

viktigt när man bygger upp sin strategi för reklam att ta hänsyn till mottagarens 

värderingar, vanor och inställningar för att kunna förutsäga hur reklamen kommer at 

påverka dem. (Nilsson och Waldemarson 2009, s.26). Felet många gör är att man 

istället hoppar över grunden i marknadsföringen och istället går direkt på reklamen där 

man utgår från sig själv och då med sina personliga åsikter och intressen när man 

formar reklamen. Effekten av detta blir sändare, budskap, sändare; d.v.s. den tänkta 

mottagaren nås aldrig utan sändaren är den som bli mest påverkad av sitt egna material 

och reklamen utvinner inte sitt syfte.  

2.1.2 Direkt och indirekt marknadsföring 

Att reklam är viktigt för ett företag är vedertaget, annars hade man inte satsat den stora 

summa pengar i reklam som man gör. Att vi ser och en reklamkampanj på t.ex. TV 

betyder säkerligen inte att man springer och köper den varan direkt, utan det är kan 
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vara flera faktorer som påverkar. När man väl är i butiken och ska välja exempelvis en 

dryck så är det inte nödvändigt att man väljer den drycken som man nyligen sett 

reklam om, då det finns fler faktorer som priset, det kan vara extrapris på en speciell 

dryck, eller så kanske en vän har tipsat mig om en dryck, eller så har jag sedan innan en 

favoritdryck som jag alltid väljer. Men det kan vara så att den reklamkampanjen som 

nått mig under några veckors tid faktiskt påverkar mig att köpa. ”Själva ordet reklam 

betyder ungefär att upprepa, att skrika ut ett meddelande gång på gång” (Petersson, Petterson 

2004, s.43). Detta sätt med ständigt upprepande kommunikation kallas 

”hammarmodellen”, (Nilsson och Waldemarson 2009) sammanfattar denna modell 

med att, ”hammarmodellen” innebär att kommunikation egentligen bara är en fråga 

om att tala tillräckligt högt eller upprepa ett budskap tillräckligt många gånger, ungefär 

som att slå i en spik. Ju mer vi hamrar desto fastare sitter spiken och budskapet. 

När man ska sätta upp sin marknadsföring och planera sin reklam bör man titta på 

både direkt reklam och indirekt reklam. Det man kallar direkt reklam är kanske den 

vanligaste typen, för det är den man ser och kommer i kontakt med. Exempel på 

direkt reklam är annonser, TV-reklam, radio-reklam, med andra ord det som gemene 

man klassar som reklam. Det är här man oftast lägger den stora budgeten, för man vill 

helt enkelt synas och i samband med att sälja in en vara eller tjänst över större 

områden såsom nationellt så är detta kanske effektivast och kräver inte lika mycket 

förarbete som indirekt reklam. Man kan jämföra direkt reklam med en punktinsats för 

att visa upp sin produkt eller tjänst för tänkta köpare. Indirekt reklam kan däremot i 

sitt rätta sammanhang vara mycket kraftfullare, återgår vi till exemplet med drycken i 

början på detta avsnitt så skrev jag att ”eller så kanske en vän har tipsat mig om en 

dryck”, här har vi ett effektivt exempel på indirekt reklam. Den indirekta reklamen kan 

förklaras med tvåstegshypotesen, en teori utvecklat av Paul Lazerfeld, där man först 

påverkar en mindre grupp aktiva och inflytelserika personer som sedan blir 

opinionsledare/ambassadörer för varan, tjänsten, åsikten. Dessa kan sedan på ett 

förtroendeingivande sätt marknadsföra varan, tjänsten eller åsikten till en större massa 

utifrån en mera neutral position då de själva inte har någon direkt vinst i sin vältalande 

”reklam”. Om man då istället i sin marknadsföring riktar delar av sin direkta reklam 

mot redan förvärvade kunder (läs: opinionsledare/ambassadörer) så kommer detta 

förstärka dessa opinionsledare/ambassadörers åsikter och deras indirekta reklam bli 

ännu effektiva och mer trovärdig. Därför får man inte glömma bort att ständigt 

uppmuntra och påvisa för sina fasta kunder att de gjort rätt val. 
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2.1.3 Marknadsföring i en offentlig verksamhet 

Då denna rapport fokuserar på marknadsföring av gymnasieskolor så tänkte jag knyta 

samman ovanstående avsnitt, riktat mot skolvärlden. Till att börja med så måste man 

se till att skolvärlden är delad i kommunala och privata skolor, dessa konkurrerar både 

med varandra och inbördes. Men då utbildning är något som alla har rätt till i Sverige, 

och är finansierat av staten så måste man konkurrera på lika villkor, dvs. reklamen 

måste skötas snyggt och gränsen för vad som är orättvis marknadsföring såsom 

lockelsegåvor och andra erbjudande är hårfin, och går man över gränsen blir det oftast 

massmedial häxjakt. För att underlätta i detta område har Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) tillsammans med Friskolornas riksförbund (FRI) gjort en skrivelse 

som ska vara som stöd när skolor genomför sin marknadsföring, samt att den håller en 

god standard. Både SKL och FRI är måna om att eleverna gör ett så pass genomtänkt 

gymnasieval som möjligt, och att det är av yttersta vikt att man skiljer på vägledning 

och marknadsföring. Förutom detta så finns Marknadsföringslagen (1995:450) som ska 

förhindra oriktig eller vilseledande reklam, där en av grundpelarna är att reklam måste 

kunna identifieras som reklam, den ska vara vederhäftig och sann.  Internationella 

Handelskammaren (ICC) har även de regler för hur reklam ska bedrivas, där man 

exempelvis måste ta hänsyn och utforma reklamen utifrån ett socialt ansvar där man 

tar särskild hänsyn till barn och unga. Reklamen får heller inte innefatta direkta 

uppmaningar till barn att de ska övertala sina föräldrar eller andra vuxna till att 

införskaffa en vara eller tjänst. 

Då mycket av dessa regler riktar sig mot den direkta reklamen, så kan man se att den 

indirekta reklamen är den som är extra effektiv i marknadsföring av skolor. Där de 

indirekta reklamambassadörerna är de elever som redan går på skolan, så utifrån eget 

tyckande så ta väl hand om dem så kommer de sprida god marknadsföring utan att 

själva tänka på det. Tar man inte hand om dem, utan bara ser till de nya kommande 

eleverna så kommer de ge motsatt effekt.  
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3. Syfte och frågeställningar  
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att med hjälp av en enkätundersökning 

utvinna de övergripande faktorer som påverkar ungdomar i årskurs nio som ska välja 

gymnasieskola. De övergripande faktorerna kan sammanställas inom följande 

områden: Sociala, materiella, förväntningar, självinsikt och skolans rykte. Syftet är sett 

ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Det underliggande och sekundära syftet med rapporten är att skapa ett hjälpmedel för 

gymnasieskolor så att de får insyn i vad som påverkar ungdomar i årskurs nio när de 

väljer sin gymnasieskola, och på så sätt öka kvalitén på marknadsföringen.  

3.1 Avgränsningar 

Undersökningen gjordes enbart på elever som i nuläget går i årskurs ett på gymnasiet. 

Detta för att de har facit på hur de valde. De är heller inte uppe i en ”valstress” och 

påverkas av skolors nuvarande marknadsföring.  

Undersökning samlar även upp elever som hoppat av en skola och gjort ett omval, 

dessa elever är också intressanta då deras felval och omval visar på faktorer som 

påverkat valet. Enkäten kommer att utformas så dessa elever får uppföljningsfrågor. 

Jag avgränsade mig även mig till att huvudfokus utgår ifrån marknadsföring. 
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4. Undersökningens teoretiska referensram 
I detta kapitel kommer jag presentera den teoretiska referensram som ligger till grund 

för denna studie. Då undersökningen gjordes i form av en enkät så ska jag här förklara 

den teoretiska bas som ligger till grund för de frågor som återfinns i enkäten. En 

ingång till den teoretiska bakgrunden återfinns tidigare i denna rapport under kapitel 

2.1 Grundläggande marknadsföringsteori. Där behandlar jag sändare och mottagare 

och lägger då fokus på sändaren, som är personerna som marknadsför skolan, då 

oftast lärarna. Men denna studie riktar sig i första hand på att förstå mottagaren, dvs. 

eleverna, och där med frågeställningarna i enkäten och val av respondenter. Jag valde 

att dela upp frågeställningarna i tre huvudkategorier, för att sedan i resultat och analys 

kunna ställa dem mot varandra. Jag kommer nu behandla var och en av de tre 

kategorierna som är ”Social påverkan”, ”Information, material och miljö” och 

”Utbildning och framtidsförväntningar”.  

4.1 Social påverkan 

Den sociala påverkan är ett oerhört stort område att forska inom, så jag har försökt 

skrapa lite på ytan och hitta en övergripande basis för denna påverkningsfaktor. Jag 

kommer även undersöka lite på genusfaktorer då de går in i varandra då vi oftast 

förknippar vårt sociala liv utifrån det genus man tillhör, eller vill tillhöra. Jag har dock 

medvetet hållit tillbaka frågeställningarna runt genus då man i marknadsföring för en 

skola försöker att undgå att rikta in sig på ett kön, och jag vill då inte vilseleda i förslag 

till en tänkt marknadsföringskampanj. Men jag anser att genus bör finnas med i 

sammanhanget. 

Ur ett eget exempel så när man var liten och lekte på dagis så blev man mer eller 

mindre ihopsatt med andra barn som fick bli ens kompisar, men under tonåren börjar 

man mer och mer välja sina vänner utefter hur de beter sig, vilka åsikter de har och 

självklart intressen, dock så är intressen något som kan spela mindre roll beroende på 

olika sammanhang. Under tonåren så söker man sin identitet. Enligt Johansson (1999) 

så har det blivit allt svårare att ”styrka sin identitet”, dvs. att inför sin omgivning 

”berätta” vem man egentligen är, och där med också själva begreppet identitet blivit 

alltmer mer problematiskt att definiera och avgränsa. Som ungdom så vill man då 

omedvetet ta hjälp av andra för att ”berätta” och hitta sin identitet, det är då man 
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söker sig till olika grupper. Grupper kanske känns som ett brett ordval, men en grupp 

kan vara allt från kompisgäng, en ”tight” hejarklack till ett fotbollslag eller en politiskt 

aktiv förening. Det är i gruppen man känner sig hemma, då detta är en kreativ frizon, 

då gruppen själv sätter sina egna regler och ställningstagande. Är man med i gruppen 

så känner man att man har en delad identitet med de andra i gruppen, man är del av 

något större och känner sig inte så vilse i sig själv. Men allt är inte positivt med att vara 

med i en grupp då ”den begränsar också genom att den gör andra handlingsalternativ 

än de som tillåts i gruppen mindre lämpliga och till och med otänkbara” (Lalander & 

Johansson 2007, s.53) vilket innebär att vissa grupper, oftast de med stark politisk 

åsikt, gör sig olämpligare att ingå i då uppsägandet av andra aktivitet och åsikter är för 

känslosamt och oftast krävande. Dessa grupper har också stor påverkan på de val man 

gör, och ett av de största aktiva valen man gör som tonåring är kanske att välja 

gymnasieutbildning. Vid detta val så är risken stor att man blir påverkad av den grupp 

man tillhör, exempelvis tillhör man ett kompisgäng som är mycket estetiskt 

intresserade så söker man sig säkerligen till en estetisk gymnasieutbildning för att 

kunna fortsätta umgås och utvecklas med sin grupp. Desto mer krävande gruppen är, 

desto högre riskfaktor att man gör val utifrån gruppens perspektiv, och inte sitt egna; 

Och att släppa taget och bryta sig ut från sitt kompisgäng under tonåren kan kännas 

svårt, och istället kan gymnasievalet bli detsamma som sina närmsta vänners. 

”För att beskriva och förstå olika ungdomars livsvillkor är det därför viktigt att betona 

något som kan verka självklart, att skolan är obligatorisk upp till 16 års ålder och 

socialt påtvingad i ytterligare två till tre år.” (Ahrne m.fl. 2003, s.179). Det är under 

dessa första 16 år man oftast träffar de vänner och klasskompisar som sedan följer 

med upp till den mer ”socialt påtvingade” gymnasietiden. Men man bör då se till att 

det finns en faktisk skillnad mellan vänner och klasskompisar, i många fall är detta 

detsamma men inte alla. Då man under skoltid oftast av läraren blir indelade i 

undervisningsgrupper, och enligt Jönsson m.fl. (1993) så bygger oftast de olika 

formerna av gruppindelning efter elevens studieval och dels efter social bakgrund, och 

i vissa fall efter kön; Och i sammantaget leder skolans organisation, lärarnas 

gruppindelningar och elevernas egna val till att elever från olika sociala skikt alltmer 

kommer att gå i skilda undervisningsgrupper. Det är i dessa undervisningsgrupper man 

har sina klasskompisar, som ibland ligger på en fin gräns mellan ”riktiga vänner” och 

personer man umgås med dagligen i skolan. Enligt Lund (2006) så finns det en vilja att 

hamna i dessa socialt gemensamma undervisningsgrupper då alla i gruppen har 

liknande intressen, studieambitioner och aspirationer. På detta sätt inkluderar man sina 
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klasskompisar i ett socialt sammanhang, och samtidigt exkluderar på ett smidigt sätt de 

som man inte anser sig ha något gemensamt med. Det är sedan denna studiegrupp 

som enligt Lund (2006) man vill följa under sin skoltid, och då när det fria 

gymnasievalet kommer så finns en påtaglig faktor att valet av skola blir lika viktigt som 

program. Men att följa sina vänner i de val man gör håller inte alla med om, en av 

dessa är Anna Sandell, enligt Sandell (2007) så menar hon ”att påstå att andra 

människor påverkar ens handlingar, eller att man tillhör ett kollektiv, är inte förenligt 

med att vara en ung människa på väg mot ett självständigt liv och frigörelse från 

föräldrar. […] Istället säger ungdomarna att de väljer utifrån intresse och/eller utifrån 

vad de har för planer efter gymnasieutbildningen och för ett framtida yrke.” (Sandell 

2007, s.66). Men ändå rent hypotetiskt finns det en förgrening mellan båda dessa 

teorier, då man självständigt väljer utifrån sitt intresse och barndomsdrömmar så 

kommer man ofrånkomligt hamna i en grupp som har liknande intressen, och det blir 

dessa man sedan tillbringar sin skoltid med. Sedan huruvida individanpassat man 

påverkas till sina val utifrån de man umgås med lämnar jag osagt.  

Ytterligare sociala faktorer som påverkar är familjen, och då framförallt föräldrarnas 

påverkan. Familjen är det som har format oss under våra uppväxtår och har en 

känsloladdad påverkan oftast med hög grad av tillförlit. Det har varit svårt att hitta 

någon direkt forskning inom detta område, men enligt Lund (2006) så finns det en 

inflytande faktor utifrån föräldrarnas egen utbildning. Då föräldrar från en 

arbetarbakgrund oftast förespråkar ett yrkesförberedande gymnasieprogram, medan 

föräldrar från en akademisk bakgrund förespråkar ett högskoleförberedande program. 

4.1.1 Tillämpning i min undersökning 

När jag använde mig av detta i min undersökning, så delade jag upp frågorna inom den 

sociala aspekten inom fyra grupper; Vänner, familj, skolväsendet och kön. Med vänner 

vill jag försöka se om det finns en tydlig faktor där man som Lund (2006) säger att 

följer sin grupp i valet, eller om majoriteten går mer mot Sandell (2007) att man väljer 

utifrån intresse och planer för framtiden. I gruppen familj vill jag få in i 

undersökningen om, som Lund (2006) menar att föräldrarnas egen utbildning har 

någon påverkan, men även om de boendeförhållanden man lever i har någon 

påverkan. Det finns även en övergång mellan familj och skolväsendet, där jag är 

nyfiken på de vuxnas inflytande i valet, såsom SYV och lärare, men även här 

föräldrarna. Jag vill även se till kön som är en faktor man inte får glömma bort, där 
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den särskiljer sig från de andra grupperna. Avslutningsvis var jag nyfiken på om alla 

dessa svar kan skilja sig om man inte är född i Sverige vilket också är en social aspekt, 

och konstruerade även en fråga utifrån det. 

4.2 Utbildning och framtidsförväntningar 

Med utbildning och framtidsförväntningar menar jag de frågeställningar som är 

kopplade till den sfär som har med skolans undervisning att göra. Jag har valt att 

sammankoppla dessa två begrepp då oftast studieval sker i en kedja baserad på 

individens framtidsdrömmar. Med studieval kan man sammanfatta allt från val av 

kurser till hela utbildningar, men på ett eller annat sätt är de sammanflätade till ett 

större mål. Enligt Lund (2006) så finns det två typer av valhandlingar i gymnasievalet, 

på ena sidan har vi de yrkesinriktade valhandlingarna, och på den andra så har vi de 

karriärsinriktade valhandlingarna.  

Den yrkesinriktade valhandlingen vill stärka individens egen gymnasieutbildnings 

relation till arbetsmarknaden, och då eleven har ett uttalat mål om att skaffa sig ett 

arbete efter gymnasietiden. Oftast är de som gör den yrkesinriktade valhandlingen 

intresserade av ett visst yrke eller bransch, och utnyttjar då skolans valfrihet genom att 

välja kurser som förstärker deras övergripande yrkesambitioner. Detta innebär 

vanligen att elever som gör detta valet fokuserar mer på karaktärsämnen, och 

kärnämnen betraktas som något nödvändigt ont. Målet för den yrkesinriktade 

valhandlingen är man att efter gymnasieperioden utgår från att gymnasieutbildningen 

leder till det yrke man fokuserat på.  

Den karriärsinriktade valhandlingen präglar däremot mer av en påtaglig 

framgångsorientering. När eleven genomför sina val och strategier så är det mot att 

komma in på en högskoleutbildning. Målinriktningen är inskriven i utbildningskedjor 

där valen är relaterade till elevens samlade karriärplan, och där då väljer skola, program 

och inriktningar eller kurser för att maximera sin målinriktning. Dessa elever 

prioriterar ämnen som de redan kan och har bra betyg i, medan svårare eller tråkiga 

ämnen där eleverna inte har samma chanser att få konkurrenskraftiga betyg får 

marginell uppmärksamhet eller väljs bort helt. Betygen för en individ med 

karriärsinriktad valhandling blir till ett redskap för att nå sitt mål. 

Båda dessa val lägger krav på utbildningens form för att man på ett så effektivt sätt ska 

uppnå sitt mål. För att en elev på bästa sätt ska uppnå vissa mål fungerar en viss typ av 
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pedagogiskt undervisningssätt eller lärare, en annan elev kanske kräver en viss typ av 

fysisk skolmiljö för att uppnå sitt mål. Men det finns flertalet elever som inte kommit 

underfund med vad de vill syssla med som vuxen, de flackar mellan det yrkesinriktade 

valet och det karriärsinriktade valet. Detta flackande kan påverka elevens 

studiemotivation, där ”motivation definieras gärna som det som förorsakar aktivitet 

hos individen, det som håller aktiviteten igång och ger den mål och mening.” (Imsen, 

2006 s 457). Där av kan en elev som har ett bestämt uppsatt mål men inte får uppleva 

motstånd tappa motivationen och degradera sina betyg. Så elevens studieresultat och 

studiemotivation under högstadiet borde ha en stor påverkan inför gymnasievalet. 

En annan intressant faktor till val av skola och utbildning är den som Anna Sandell 

(2007) kallar utbildningshierarki. Där vissa program anses vara svårare och därmed 

bättre. Ett exempel är ”Naturvetenskapliga programmet som framstår ligga högst i 

hierarkin. Det betyder inte att alla elever är intresserade av att söka sig till detta 

program. Inte heller upplever sig alla välkomna, vilket omöjliggör val av vilket 

program som helst.” (Sandell 2007, s.172). Denna hierarki finns även inom praktiska 

utbildningar, och där en individ inte känner sig helt van och tillfreds med det praktiska 

arbetet inte heller känner sig hemma på en sådan skola.  

4.2.1 Tillämpning i min undersökning 

Här har jag valt att se om det går att utläsa om det är fanns samband mellan de 

yrkesinriktade valhandlingarna och de karriärsinriktade valhandlingarna, samt vad är 

det som påverkar dessa val i praktiken. Här kommer faktorer som motivation till 

skolan och undervisningen ligga till grund för flera frågor. Vidare i mina studier 

kommer jag även se om det kan finnas något samband med den sociala faktorn.  

Då jag inte kunde hitta någon forskning på om avståndet till skolan har någon större 

påverkan valde jag att lägga till det i min undersökning.  

4.3 Information, material och miljö 

Denna sektion i frågeformuläret utgår huvudsakligen från de fysiska medel som 

påverkar. Med information menar jag reklam, hemsidor och broschyrer och hur detta 

uppfattas tar jag upp under kapitel 2.1.2 Direkt och indirekt marknadsföring. Med 

material menar jag även den utrustning som eleverna använder sig av, vilket oftast 
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sätter en prägel på programmet; Exempelvis så behöver ett restaurangprogram ett kök, 

och ett medieprogram kameror och studios. Avslutningsvis med miljö så menar jag 

den fysiska miljön, såsom lokaler och uppehållsrum.  

Detta är en marknadsföringsfaktor som är en öm punkt inom skolvärlden, då det hela 

bygger på den lokala skolans ekonomi. Varje elev på en skola generar ett statligt bidrag 

på en viss penningsumma, denna penningsumma är varierande utifrån vilket program 

eleven går, samt att summan kan variera lite från kommun till kommun. Detta baseras 

på att vissa program kostar mer i utrustning och material är andra, så exempelvis att 

driva ett samhällsprogram införskaffar enligt riksprislistan 2009 varje elev 78500kr, 

vilket inte är lika mycket pengar till skolans budget som ett medieprogram där var elev 

enligt riksprislistan 2009 införskaffar 98800kr. Men eftersom ett medieprogram kostar 

mer i utrustning än ett samhällsprogram så ska detta inte påverka den totala ekonomin 

på skolan. Faktum är att en större skola med fler program har mer möjlighet att 

laborera med sin ekonomi och därmed kunna göra punktinsatser på vissa program, 

och då höja standarden på viss utrustning från ett år till ett annat. Men precis som alla 

annan verksamhet så är denna penningsumma den inkomst skolan har, så de ska även 

täcka alla kostnader som löner, lokaler, osv. 

En del av det val man gör är konsumtionsinriktat. Med andra ord ”den 

konsumtionsinriktade valhandlingens syfte är att placera sig i utbildningssammanhang 

där man trivs och har roligt. Utbildningsvalen saknar ofta praktiska syften och eleverna 

använder den ökade valfriheten inom gymnasieutbildningen till att tillfredsställa de 

egna behoven här och nu.” (Lund 2006, s.206). Att en elev väljer utifrån de materiella 

behov, såsom en egen dator, påverkar kanske inte valet av program men borde 

däremot påverka valet av skola, då olika skolor har olika förutsättningar till utrustning 

och material. Att skolan har fräscha lokaler borde också ha en påverkan, då man som 

individ strävar efter att trivas, och där faller även uppehållsrum och sammanhållning 

in. Allt detta bidrar till en statussammanställning av skolan, och hur denna status 

framställs av de elever som redan går på skolan kan sammanfattas som ”skolans 

image”, vilket sammankopplas med den sociala påverkan skolan har. 

4.3.1 Tillämpning i min undersökning 

Här har jag mest koncentrerat undersökningen på valet av skola, då eleven i detta 

skede har börjat forma sig en uppfattning av vilket inriktning den ska läsa. Det är här 



15 

 

jag ska försöka utvinna om skolornas ”lockelser” med utrustning, lokaler och mjukvara 

kan spela in. Indirekt kommer detta även se om det är till fördel för de skolor som har 

möjlighet till att ”laborera” fram en bättre ekonomi utifrån resurshantering av bidrag 

från riksprislistan. Undersökningen gör även en utfrågning utifrån vilka kanaler som 

fungerar bäst, såsom Öppet hus, broschyrer eller internet. 
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5. Metod 
I kommande kapitel presenteras den valda metoder jag använt mig av i min 

undersökning. Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall 

skriva om och hur man ämnar behandla ämnet (R. Ejvegård 2009). Kapitlet är 

uppdelat i olika avsnitt som behandlar de olika tillvägagångsätten och teorierna som 

jag använda mig av för att på bästa sätt samla in, omvandla och sammanfatta den 

data/information som undersökningen genererat, så att informationen blir tillförlitlig 

kunskap.  

5.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen är av kvantitativ karaktär eftersom jag valt att se på bredden snarare 

än djupet i min undersökning (Holme & Solvang, 1997).  Jag tycker valet av kvantitativ 

metod känns självklart då jag vill få med en bred syn på elevers åsikter, vanor och 

funderingar, undersökande studier är  vanligtvis ett experiment, surveyundersökningar 

eller fallstudier anser Denscombe (2000). Jag har därför valde att göra en 

enkätundersökning, och då använde mig av en webbaserad enkät. Detta för att 

underlätta åtkomsten till enkäten, då jag själv inte fysiskt behövde vara närvarande 

utan lät respondenterna göra det via egen dator, utifrån en internetadress till enkäten 

de får via sin e-post. På så sätt kunde jag nå fler skolor, samt även de skolor som ligger 

långt ifrån min hemtrakt. En webbaserad enkät gagnar även samanställningen då all 

data som samlas in hamnar i en databas och skapar då gynnsammare förutsättningar 

inför sammanställningen på datorn.  Jag skapade även enkäter med standardiserade 

frågor eftersom jag vill samla in information från ett stort antal respondenter. En 

fördel med detta sätt är att det underlättar den kommande analysen av det empiriska 

materialet eftersom användandet av standardiserade frågor och svar innebär att 

företeelser som mäts omvandlas till siffror. (Andersen, 1998)   

Vid val av utgångspunkt för frågor har jag delvis sett till de frågor som används i 

forskningsrapporten I valet och kvalet, 2008 skrivet av Margaretha Mattsson Ottosson. 

Detta för att kunna återspegla delar av reliabiliteten i denna rapport. Dock måste det 

ges flertalet undantag då min undersökning gjordes på elever i årskurs 1 på gymnasiet, 

medan I valet och kvalet, 2008 har undersökningsgruppen årskurs 9. Men jag tycker det 

är av intresse att se om det finns likheter i mellan hur elever tänker innan de valt och 
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om det överensstämmde med hur de sedan valde. Mer om varför jag valde årskurs 1 

på gymnasiet kan du läsa om i kapitel 3.1 Avgränsningar.  

 

5.2 Urval 

Jag valde att undersöka elever som går i årskurs 1 på gymnasiet, och då valt ut två 

skolor, med flera olika program representerade för att få en spridning i 

undersökningen. Att jag valde denna årsgrupp är att dessa elever har gjort sitt val, de 

har det fortfarande ganska färskt i minnet och kan se tillbaka varför de gjorde sina val. 

Eftersom dessa elever inte är mitt uppe i en val-stress så kommer svaren inte vara 

indirekt påverkade av olika skolors marknadsföring. Jag har även en möjlighet att 

samla upp de elever som hoppat av sitt första val och börjat på annan skola, dessa 

elever kan inneha nyttig information om vad en skola kan göra för fel i sin 

marknadsföring. Den urvalsmetod jag utgår ifrån är en icke sannolikhetsurvalsmetod, 

en metod som inte är en produkt av en randomiserad urvalsprocess, utan har valts ut 

på underlag av tillgänglighet eller av personliga omdömen av den som forskar. 

Eftersom jag inte har möjlighet att göra en undersökning som gäller hela populationen, 

samt att min tid för undersökningen är begränsad anser jag att denna urvalsmetod är 

den som är mest lämpad. Dock kan man inte generalisera undersökningsresultatet så 

att det gäller som en mall för samtliga skolor i Sverige, utan får istället ses som en 

riktlinje.  

5.3 Genomförande av undersökning 
Jag kontaktade först rektor på var skolan för att få ett godkännande, samt bad om 

kontaktinformation till de mentorerna för årskurs 1 som kan tänkas hjälpa till med 

undersökning.  

5.3.1 Frågekonstruktion 

Enkäten är konstruerad med olika typer av frågor. Mestadels är frågorna av sorten 

attityd- och åsiktsfrågor, frågeställning eller påstående som följs upp av svarsalternativ 

på en likertskala mellan ”stämmer helt”, eller ”stämmer inte alls”. Likertskala är enligt 
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Trost (2001) en specifierad variation av summationskala. Skalan mellan ”stämmer 

helt”, eller ”stämmer inte alls” har sex steg där respondenten skall instämma i eller ta 

avstånd (Ejlertsson, 1996). Denna typ av skalor, kallade likertskalor, används oftast för 

att exempelvis mäta attityd, vilket passar min undersökning. Valet av sex steg gjorde 

jag även för att undvika ett mitt-i-mellansteg där respondenten avstår från att ha en 

åsikt genom att vara likgiltig. På detta sätt hittar man ett övervägande i åsikten, och 

anser respondenten att den inte har en åsikt så kan den hoppa över frågan istället. 

Enkäten har även några frågor på en ordinalskala med Ja och Nej frågor, som följs 

med underfrågor, exempelvis för de som gjort ett avhopp och sedan omval, så 

kommer det finnas lite följdfrågor på detta. Enkäten har även några alternativfrågor, 

framförallt mot slutet där jag ställer de olika delarna i enkäten mot varandra. 

Anledningen till att jag gör detta är för att hitta vilka faktorer som är starkast, då det är 

svårt att utvinna det av en individuell fråga. För att förklara detta med ett exempel så 

om jag ställer frågan ”anser du det är viktigt att få mat regelbundet?” så kommer svaret 

säkert bli ett Ja. Men en senare fråga ställs med frågeställningen ”anser du det är viktigt 

att ha kläder på dig varje dag?”, och här kommer svaret säkert också bli Ja. Man kan då 

utvinna att det är både viktigt med kläder och mat, men det säger inte vilket som är 

viktigast. Avslutar man då med en motställningsfråga där man får välja kläder eller mat 

så kan man utvinna vilken faktor som är viktigast, man gör även en indirekt kontroll 

över att tidigare svar är överensstämmande, och att respondenten inte är tvetydig. 

Dessa motställningsfrågor var en stor del av det som grundade min nyfikenhet till hela 

undersökningen. Samtliga frågor finner du i bilaga 2. 

5.3.2 Enkätform 

Jag har valt att göra en webbaserad enkät. Delvis för att underlätta sammanställningen, 

men även för att man då inte kan misstolka svaren, exempelvis kryss som sitter mellan 

två alternativ. Enkäten skickas även ut till respondenterna via e-post, på detta sätt vet 

jag att de som ställer upp på enkäten kommer svara, och svara seriöst då de lämnat ut 

sin e-post adress i ändamålet. Av mjukvaruproblematiska själ kunde jag inte utforma 

motställningsfrågorna helt som jag ville, men jag lyckades ändå utvinna essensen av det 

jag ville undersöka.  
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5.3.3 Prövning av enkäten 

Jag gjorde även en prövning av frågeformuläret för att säkerställa att det inte är några 

fel, eller frågor som är svåra att tolka. Jag valde en klass i årskurs 2 som jag har god 

kontakt med, och de ställde upp på att utvärdera enkäten. Valet av testpilot är väl 

motiverat då det är ungdomar som ger återkoppling, då slutversionen av enkäten ska 

till ungdomar. Jag fick bra återkoppling av testpilotsklassen och kunde göra 

ändringarna innan skarpa versionen sändes ut. 

5.4 Etiska överväganden 

Innan undersökningen kontaktar jag rektorerna för de skolor undersökningen ska 

genomföras på, då för att få ett godkännande utifrån skolans policy hur de gör med 

undersökningar på elever som ännu inte är myndiga. Utskicket till rektorerna kan du se 

i bilaga 1. Sedan informerade jag undersökningens ändamål till de mentorer som ska 

hjälpa mig att genomföra undersökning, samt att undersökningen är på frivillig basis 

och eleverna behöver inte delta om de inte vill, samt att all data kommer hanteras så 

som om respondenten vore anonym. 

Jag har även utgått från Vetenskapsrådets rekommendationer i Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, där man satt upp fyra 

grundläggande krav. Först ut är Informationskravet där man tydligt ska informera om 

forskningens ändamål och respondenternas rättigheter, och detta uppfyller jag med 

ovanstående kontakt med skolan och deltagare. Sedan kommer Samtyckeskravet där 

de medverkande själva ska få välja om de vill delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla de uppgifter som rör respondenterna kommer 

att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, och detta 

informerar jag om. Sist ut är Nyttjandekravet som avser att materialet enbart får 

användas i forskningsändamål.  

5.5 Databearbetning 

Då jag använde mig av ett webbaserat enkätverktyg så gjorde även detta verktyg tabell 

och figurhantering utifrån den data som enkäten gav. Verktyget var enkelt att 

genomföra enkäten på och det resulterade i ett ytterst lite informulärsbortfall då i 
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princip alla frågor besvarats. Programmet generade även ett medelvärde, något man i 

vardagligt tal brukar kalla genomsnittet. Medelvärdet beräknas genom att man 

multiplicerar varje variabelvärde med dess frekvens och delar sedan med det totala 

antalet enheter. 

5.6 Metodkritik 

Problematiken att använda sig av icke sannolikhetsurvalsmetoden är att en okänd 

andel av hela befolkningen inte ingick i urvalet. Detta innebär att provet får eller inte 

får representera hela befolkningen korrekt. Därför kan forskningsresultaten inte 

användas i generaliseringar som hänför sig till hela befolkningen (Non-probably 

sampling, 2011).  

Man måste även ta hänsyn till när en undersökning genomförs är det svårt att avgöra 

kvalitén på slutprodukten, man kan dock testa kvalitén genom att använda validitet 

(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet).  

5.6.1 Validitet 

Med validitet menas att det som avses att undersökas verkligen undersöks (Patel & 

Davidsson, 2003). Jag anser att jag arbetat mot validiteten genom att 

provundersökning först på en grupp ungdomar, och försökte även utforma frågorna 

så respondenterna förstod dem.    

5.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan beskrivas som huruvida forskningsinstrumentet är neutralt och om 

undersökningen vid något annat tillfälle skulle kommit fram till samma slutsatser, alltså 

om undersökningen är tillförlitlig (Denscombe, 2000). Då man ska kunna göra 

mätningen gång på gång och den ska ge samma resultat så har jag utgått från Mattsson 

(2008) enkätfrågor för att på så sätt kunna återkoppla till dem och undersöka 

reliabiliteten. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.experiment-resources.com/what-is-generalization.html&rurl=translate.google.se&twu=1&usg=ALkJrhi3DNoPuDh8F_BHO6H2zyI3WXIJWg
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6. Resultat 
I det här kapitlet kommer jag presentera det resultat jag kom fram till i min 

enkätundersökning, och förankra det till min teoretiska referensram. Då antalet frågor 

uppgår till 60 stycken, och jag anser att alla inte är av intresse att redovisa enskilt så har 

jag valt att sammanfoga vissa frågor till en analytisk diskurs där jag väver in vissa 

resultat i varandra. Samtliga svar finner du i bilaga 3. I figurerna så visas 

procentenheter med två decimaler, vilket är ett resultat av mjukvaruprogrammet som 

generat figurerna, men i den löpande texten avrundar jag dem så att du som läsare ska 

få en bekvämligare läsning. Eftersom undersökningen är utformad utifrån tre 

kategorier ”Sociala påverkan”, ”Information, material och miljö”, ”Utbildning och 

framtidsförväntningar” så kommer jag presentera resultatet för varje kategori under 

var sitt kapitel. Avslutningsvis kommer jag även göra en analytisk tolkning av en 

sammanställning där jag i enkäten ställt de olika kategorierna mot varandra. 

6.1 Respondenter 

När jag bestämde mig för att göra webbaserad undersökning så var det utifrån att jag 

kunde nå ett större geografiskt område, samt att datainsamlingen underlättades. 

Tanken var att göra undersökningen på tre skolor, men en av skolorna fick jag inte in 

e-postadresser ifrån så de fick tyvärr falla bort. Eleverna som var intresserade att göra 

enkäten fick lämna ifrån sig sin e-post, och sedan få enkäten skickad till sig så de 

kunde göra den när de själva hade tid. På detta sätt visste jag att de som faktiskt tog sig 

tid att faktiskt fylla i enkäten gjorde det på en seriös nivå eftersom det var helt på en 

frivillig basis. Av de 78 enkätutskick jag gjorde svarade 41, det ger en svarsfrekvens på 

53 %. Tyvärr är den lite låg, men man får då räkna in det att det hela var på en frivillig 

basis att göra på elevens fritid, och kanske där av lägre svarsfrekvens. Enligt Trost 

(2001) så får man räkna med en svarsfrekvens vid en enkätundersökning mellan 50-75 

%, vilket jag ändå hamnar inom ramen för. De 41 som svarade är blandade från 

följande gymnasieprogram: 

• Media 

• IT 

• IT-Teknik 

• Florist 
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• Frisör 

• Handel 

• Entreprenör 

• Samhällskunskap: Idrott & hälsa 

Alla elever går i Årskurs 1, och tabellen nedan visar fördelning på kön i procent av alla. 

Som tabellen visar så ger undersökningen en tämligen jämn uppdelning mellan könen. 

Kön  Andel 
personer (%)  

Killar  41%  
Tjejer  59%  
Totalt  100%  

6.2 Frågornas utformning 

Enkäten har tre typer av frågeformuleringar, och jag kommer i följande kapitel 

presentera resultatet av frågorna, därför är det av intresse att se hur dessa typer av 

frågeformuleringar ser ut. Här följer tre exempel tagna direkt från enkäten. 

 

 
Fig 6.1 Ordnialskala med Ja och Nej var. 

 

 
Fig 6.2 Likertskala med sex alternativ. 

 

 
Fig 6.3 Alternativfrågor med fem alternativ. 
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6.3 Social påverkan 

Här följer en resultatanalys av den enkätgrupp jag kallar ”social påverkan”. Den har 

uppdelad i fyra mindre grupper för att underlätta överskådligheten av analysen. 

6.3.1 Vänner 

 I min frågeställning medvetet skilja på faktorn att söka utbildning & skola utifrån hur 

elevens nuvarande vänner väljer, och att söka utifrån att eleven vill träffa nya vänner. 

Då Lalander & Johansson (2007) menar att gruppens handlingsalternativ begränsas 

utifrån gruppens gemensamma ställningstagande. Även Lund (2006) säger att man 

följer sin grupp i valet. Men där Sandell (2007) vill frångå detta och idkar att individen 

väljer utifrån intresse och planer för framtiden.  

Sett ur perspektivet val av skola är majoriteten övervägande med 61 % att det inte 

stämmer alls att man väljer skola för att sina vänner gör det, som man kan se i figur 

6.4. För att försäkra mig om att det inte bara hängde på skolan, ställde jag även frågan 

”Jag valde samma program som mina vänner.” vilket gav ett liknande svar där majoriteten 

var övervägande med 59 % att det inte stämmer alls att man väljer skola för att sina 

vänner gör det. Resten av svaren på den frågan var precis som figur 6.4 utspridda. 

  

   
Fig 6.4 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag valde samma skola som mina vänner. 

 

Däremot kan man se i figur 6.5 att man trots allt finns ett intresse för att se till hur 

vidare det finns möjlighet till att träffa kamrater på skolan där man väljer. Dock är 
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denna väldigt spritt men har ett medelvärde på 3.82, vilket återigen visar på att Sandell 

(2007) har en poäng i det hon säger. 

 
Fig 6.5 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag går i skolan för att få träffa kamrater. 

 

I figur 6.6 kan vi se att eleverna har en tämligen jämn åsikt om att man väljer utifrån 

skolans ”image”. Vad som är intressant är att denna fråga har exakt samma 

medelvärde på (3.82) som frågan i figur 6.5 där man går i skolan för att träffa kamrater. 

Här kan vi se att eleverna faktiskt har intresse av att välja utifrån framtiden såsom 

Sandel (2007) säger. Fast här ur ett mer socialt perspektiv då gamla vänners val inte är 

lika intressant som vilka vänner man får, och vilken ”image” man får genom skolan 

man ska gå på. Att poängtera är att både figur 6.5 och 6.6 inte har ett större 

övervägande mot ”stämmer helt”, men jämfört med figur 6.4 så är det en markant 

skillnad. 
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Fig 6.6 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Skolans ”image” påverkade mitt gymnasieval. 

 

Ur ett marknadsföringsperspektiv så är det av intresse att veta om elever påverkas av 

vänner som tidigare gått/går på skolan. Undersökningen i figur 6.7 visar att 41 % 

faktiskt inte alls påverkats av det, och medelvärdet ligger på 2.65 vilket är på den lägre 

halvan. Ser man samtidigt på figur 6.6 där skolans ”image” står i centrum så kan man 

utläsa att informationen om skolan har större påverkan från andra kanaler än vänner 

som går/gått på skolan.  

 

 
Fig 6.7 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag valde skola för jag hade vänner som gått/går på den och sa att 
den var bra. 
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6.3.2 Familjen 

Då Lund (2006) menar på att föräldrarnas egen utbildning har en påverkan, delvis 

utifrån ett klasstyrt samhällsperspektiv, men även motivation till skolan och 

förkunskaper. Jag ställde därför frågan om vilken utbildning pappan respektive 

mamman har. Alternativen som gavs var:  

o Grundskoleutbildning 

o Gymnasieutbildning 

o Yrkesutbildning 

o Högskoleutbildning 

o Vet ej.  

Svaret jag fick var att papporna hade en klar majoritet på 41 % med 

gymnasieutbildning, var av de andra alternativen var jämnt fördelade. Mammornas var 

däremot övervägande mer högskoleutbildade med 39 % och därefter 

gymnasieutbildade med 27 %, grundskoleutbildning och yrkesutbildning föll ut väldigt 

lågt. För kommande analys i detta kapitel är det av intresse att veta att av ovanstående 

frågeställning om föräldrarnas utbildning så var det 17 % (hos papporna) respektive 20 

% (hos mammorna) där respondenterna svarade Vet ej. Vilket gör att nästan en 

femtedel faller bort från en direkt påverkan utifrån föräldrarnas egen utbildning. 

För att få ett svar så ställde jag frågan om föräldrarna hade någon påverkan på 

skolgången, och som resultatet i figur 6.8 visar så är det ganska spridda åsikter om det. 

Medelvärdet ligger på 3.12 vilket är under normal påverkan av föräldrarna. Intressant i 

avläsningen är att 10 % som helt instämmer med att de går i skolan för deras föräldrar 

tycker det.  

 



27 

 

 
Fig 6.8 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag går i skolan för att mina föräldrar tycker det. 

 

En aspekt som hör till familjen är hur man bor, både fysiskt och socialt. 

I frågan vem man bor med så fanns alternativen:  

o Jag bor med båda mina föräldrar. (53,66 %) 

o Jag bor ibland hos pappa och ibland hos mamma. (14,63 %) 

o Jag bor enbart med en av mina föräldrar. (17,07 %) 

o Jag har flyttat hemifrån. (12,20 %) 

o Inget alternativ stämmer för mitt boende. (2,44 %) 

Här svarade majoriteten med 54 % att de bor med båda föräldrarna. Detta styrker 

svaret från figur 6.8 eftersom man då får likartad påverkan från båda föräldrarna när 

man bor med tillsammans. Hade däremot svaret varit övervägande något av de andra 

alternativen så hade figur 6.8 inte varit lika tillförlitlig då man behövt inrikta sig på 

vilken av föräldrarna som påverkar, och därmed indirekt hade undersökning om 

föräldrarnas respektive utbildning fått mer substans.  

På frågan om man är född i Sverige så svarade 95%, Ja. Vilket också bör tas i anspråk 

analysen. 

Även det fysiska boendet påverkar elevernas, och i denna undersökning är jag mest ute 

efter att få en bakgrund till vilka typer av elever som svarat. Av de fyra alternativen: 

villa, radhus, lägenhet, delat boende. Så var villa (44 %) och lägenhet (46 %) i klar 

majoritet. Radhus (7 %) är inte lika vanligt, än mindre delat boende (3 %). Då jag 
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gjorde min undersökning på olika skolor så försökte jag få respondenter som 

representerade en bred geografisk bild. Som i bild 6.9 visar så är detta fallet, och detta 

kan styrka att svaren på samtliga frågor inte utgår från en viss grupp som storstadsbor 

eller personer som bor på landet. 

 

Fig 6.9 Alternativfrågor med fem alternativ. 
Frågeställning: Området där jag bor är. 

 

6.3.3 Skolväsendet 

Här är jag mest ute efter att ta reda på hur skolan (läs: grundskolan) i sig påverkar 

gymnasievalet. Att som Ahrne m.fl. (2003) påminner om att grundskolan är 

obligatorisk, medan gymnasiet är socialt påtvingat. Här har SYV en stor andel i vad 

som skolan själva säger om att välja till gymnasiet. Som figur 6.10 visar så är 49 % 

eniga om att SYV inte påverkade gymnasievalet, och ingen instämde helt. Ur en 

marknadsföringssynpunkt är detta på sätt och vis bra för då får skolorna själva säga sitt 

om sin skola. Men ur ett nationellt skolperspektiv är det kanske inte så bra att 

studievägledarna som ska ha en neutral syn på elevens val av skola påverkar så pass 

lite.  

 

 1. Centrum i större stad.    2. Utkanten av större stad.    3. Förort    4. Liten stad    5. På landet   
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Fig 6.10 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: SYV påverkade mitt gymnasieval. 

 

Jag ställde även frågan om lärare på högstadiet påverkar valet av gymnasie och där var 

svaret väldigt övervägande nej (68 %) med ett medelvärde på 1.58. 

 

6.3.4 Kön 

Av respondenterna är 59 % tjejer och 41 % killar vilket ger en jämbördig uppdelning. 

På frågan, är flertalet elever på mitt program av samma kön? Så svarade 78 % Ja och 

22 % Nej. Intresset av frågeställningen här var om jag kunde följa upp Lunds (2006) 

teori om man följer gruppen, och då istället utgå ifrån könet.  

Så för de som svarade Ja på frågan om flertalet elever på deras program var av samma 

kön fick en uppföljningsfråga. Stämmer det att flertalet elever på mitt program är av 

samma kön påverkade mitt val? Svaret kan tydligt utläsas i figur 6.11 att det inte 

stämmer, med en övervägande majoritet på 74 %, och ett medelvärde på 1.65. 
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Fig 6.11 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Stämmer det att flertalet elever på mitt program är av samma kön 
påverkade mitt val? 

 

Så för de som svarade Nej på frågan om flertalet elever på deras program var av 

samma kön fick en uppföljningsfråga, Stämmer det Antalet killar och tjejer är blandat 

påverkade mitt val av gymnasieprogram? Här ser man i figur 6.12 att medelvärdet 

(2.43) är lite högre, även om alternativet 1, stämmer inte alls, är störst så är det 

markant mer positivt än i figur 6.11. Med andra ord så sett ur ett könsperspektiv så går 

det inte att applicera Lunds (2006) teori på kön som en grupp, utan tvärtemot så 

uppskattar eleverna att det är blandat mellan kille och tjej. 

 

 
Fig 6.12 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Stämmer det antalet killar och tjejer är blandat påverkade mitt val 
av gymnasieprogram? 
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6.4 Utbildning och framtidsförväntningar 

En bra utgångspunkt för en studie i gymnasieval är om eleverna tycker det är svårt att 

välja gymnasieskola? Ett förenklat svar på denna fråga visas i figur 6.13, och här kan 

man utläsa att det är väldigt spridda svar. Även om majoriteten hamnade på 

normalvärde 3 så kan man ändå se tendenser i en viss osäkerhet då det är så väl 

uppdelat. För precis som det finns de som är väldigt målinriktade och tyckte det var 

lätt, ungefär lika mycket finns det de som tycker det var jättesvårt, och ungefär lika 

många finns det där i mellan.  

 

 
Fig 6.13 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Tycker du det var svårt att välja gymnasieskola? 

 

Jag ställde även frågan om de var motiverade att gå i skolan, där svaret blev positivt 

som man kan utläsa i figur 6.14. 
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Fig 6.14 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag känner mig motiverad att gå i skolan. 

 

För att återkoppla till de teorier Lund (2006) har om att det finns två typer av 

valhandlingar i gymnasievalet, den yrkesinriktade valhandlingen och den 

karriärsinriktade valhandlingen, så behövde jag veta några faktorer. Har eleverna i 

studien motivation och en plan för tiden efter gymnasiet. På frågan om de går i skolan 

för att få betyg och en examen för fortsatta studier så kan man se i figur 6.15 att de 

flesta är motiverade till studier, då 45 % svarade att det stämmer helt, och 33 % valde 

alternativ 5 som är näst inpå stämmer helt. När jag frågade om de går i skolan för att 

lära mig något så att jag efter skolan kan arbeta och få bra lön, så kan man se i figur 

6.16 var svaret även här högt med 53 % på stämmer helt. Dock kan man här se ett 

undantag på att några få har svarat att det inte stämmer alls. Jag ser dock i efterhand 

bristen i denna frågeställning då det blir svårt att läsa ut av vilka av dem som 

yrkesinriktade och vilka som är karriärsinriktade, men vinsten blir ändå att det går att 

utläsa att det finns en motivation till tiden efter gymnasiet och varför man går i skolan. 

Det ger i sin tur analysen att eleverna gör någon form av ett betänkt val när de väljer 

gymnasieprogram. 
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Fig 6.15 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag går i skolan för att få betyg och en examen för fortsatta studier. 

 

 
Fig 6.16 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag går i skolan för att lära mig något så att jag efter skolan kan 
arbeta och få bra lön. 

 

I undersökning ställde jag sedan följdfrågan om de visste mer exakt vad de ville göra 

efter gymnasiet. Här kan vi se i figur 6.17 att många vet vad de vill syssla med, men 

långt ifrån alla. Medelvärdet hamnade på 3.82, vilket visar på att det finns en viss 

ovisshet om framtiden. Under ett marknadsföringsperspektiv så ska man bör man 

förklara lite olika exempel på vad man kan bli efter utbildningen, men man behöver 

inte gå in på detaljer då de flesta är medvetna att de vill göra något efter gymnasiet, 

men färre vet exakt vad. 
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Fig 6.17 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: När jag valde denna utbildning, så g jorde jag det för jag visste vad 
jag ville göra efter gymnasiet. 

 

I undersökningen ställde jag frågan om betygen på högstadiet har någon påverkar på 

det gymnasievalet? Detta för att se om den förflutna skoltiden, samt den motivationen 

från grundskolan spelar in. Av svaret kan jag utläsa att det spelar en mindre roll då 45 

% svarade att det inte stämmer alls, vilket man kan utläsa i figur 6.18. Dock så är 

medelvärdet 2.52 så det är inte helt att glömma bort ur ett marknadsföringsperspektiv. 

 

 
Fig 6.18 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Hade dina betyg på högstadiet någon påverkar på det val du 
g jorde? 

 

Sverige har sedan 1 juli 2008 fri sökning i valet av gymnasie, dvs elever är inte bundna 

att söka till skolor som enbart finns i hemkommunen. Ur ett 
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marknadsföringsperspektiv är det då av intresse veta om eleverna är intresserade att 

villiga resa en längre sträcka för att gå på den skolan de vill. Jag ställde frågan om 

avståndet till skolan påverkar gymnasievalet. Svaret blev 32 % Ja och 68 % Nej.  

Jag frågade även om den utbildning de ville gå fanns placerad i sin hemkommun. 

Svaret blev 66 % Ja och 34 % Nej. Det finns med andra ord en vinst i att 

marknadsföra sig utanför sin kommun då 68 % inte tycker avståndet påverkas och 34 

% faktiskt saknade den utbildning de ville gå i sin hemkommun. 

 

Den faktorn som lärarna själva gärna väljer att prata om i marknadsföring, och det 

som borde vara mest centralt är undervisningen. Tidigare i analysen (figur 6.15 och 

6.16) så gick det att utläsa att det både fanns yrkesinriktade och studieinriktade elever i 

undersökningen, men att det var svårt att skilja på dem utifrån svaret i 

undersökningen. Men då båda dessa grupper finns med så är det ändå av intresse att se 

hur de svarade utifrån om deras val har grund i skolans undervisning. Jag ställde frågan 

om Skolans kvalité på undervisningen påverkade gymnasievalet. Som man kan se i 

figuren 6.19 så svarade 41 % med alternativ fyra som är lite över medel, och 

medelvärdet blev 3.35. Men förvånansvärt många tycker inte undervisningens kvalité 

påverkar valet av gymnasie, kan det bero på att respondenterna inte är införstådda med 

ordet kvalité på undervisning eller är det helt enkelt andra faktorer som är viktigare? 

 

 
Fig 6.19 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Skolans kvalité på undervisningen påverkade mitt gymnasieval? 
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Följdfrågan på figur 6.19 är om skolans sätt att undervisa/arbeta påverkade mitt 

gymnasieval? Denna fråga är lite av en kompletteringsfråga för att filtrera ut om svaret 

på frågan i figur 6.19 om kvalité är helt förstådd. Här kan vi se i figur 6.20 att 

medelvärdet har ökat lite till 3.97 och fler anser att skolans sätt att undervisa/arbeta 

påverkade gymnasievalet.  

 

 
Fig 6.20 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Skolans sätt att undervisa/arbeta påverkade mitt gymnasieval. 

 

Jag fyllde även på med frågor om lärarnas rykte på skolan påverkade valet, detta hade 

normal påverkan med medelvärdet på 2.57. Även om eleven utgick jag ifrån den 

skolan som har minst läxor och prov i sitt val, där 48 % inte tyckte det stämde alls och 

där medelvärdet var lägre på 2.25.  

 

Det har blivit mer och mer vanligt med ett entreprenöriellt lärande där eleven själv 

hittar sin inre drivkraft och tar ansvar för sin undervisning. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv är det av intresse att veta om eleverna själva vill kunna 

påverka sin undervisning. Jag ställde då frågan om eleverna valde utifrån att eleverna 

har möjlighet att påverka undervisningen. I figur 6.21 ser man att många hamnar i 

mitten och vill påverka till viss del, men även en grupp på 23 % tycker inte detta 

stämmer alls.  

 



37 

 

 
Fig 6.21 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag valde utifrån att eleverna har möjlighet att påverka 
undervisningen. 

 

Då enkäten var ställd till elever i årskurs 1 under våren, så finns risken att några av 

respondenterna har gått om ett år eller bytt skola. Dessa personer är väldigt viktiga i ett 

marknadsföringsperspektiv, för de har av någon anledning inte uppskattat sitt val, och 

den anledningen är något man bör undvika. Frågan jag ställde löd, om du INTE var 

nöjd med mitt val och har bytt skola. Vad påverkade ditt val mest? Alternativen som 

återfanns vad.  

o Jag var nöjd med mitt val och har inte bytt skola. 

o Skolan levde inte upp till det de lovat. 

o Jag trivdes inte med mina klasskompisar, lärare och personal. 

o Det program jag valt passade inte mig och det jag ville gå fanns inte 
på den skolan. 

o Utrustningen och lokalerna på skolan var för dålig. 

Av respondenterna så hade 95 % inte bytt skola. Av de som bytt så tyckte 2.5 % tyckte 

att skolan levde inte upp till det de lovat, och 2,5 % att de inte trivdes inte med 

klasskompisar, lärare och personal. 
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6.5 Information, material och miljö 

Här presenteras resultatet av hur eleverna uppfattar den öppna marknadsföringen som 

skolan gör. Jag vill åter igen påpeka att undersökningen är gjord på nuvarande årskurs 

1 och de svarar utifrån hur de såg på marknadsföringen från skolan de nu går på. 

Vid frågan om eleven deltog vid skolans öppna hus svarade 73 % Ja och 27 % Nej. Av 

de som svarade Ja fick följdfrågan om skolans Öppet hus påverkade valet av skola. I 

figur 6.22 kan man se att övervägande så påverkade det valet. Med ett medelvärde på 

4.5 så bör man ta väl vara på Öppet hus. 

 

 
Fig 6.22 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Om du svarade ´Ja´ på fråga om Öppet hus. Stämmer det att 
skolans Öppet hus påverkade mitt val av skola. 

 

På frågan om respondenten hittade mycket information på internet som påverkade 

gymnasievalet, var också medeltalet lite över normalt på 3.17. Men man kan se i figur 

6.23 att här fanns det betydligt fler (21 %) så inte tyckte det påverkade alls. Jag frågade 

även om skolans hemsida hade stor påverkan när de valde skola, men här var 

medelvärdet lägre med 2.33, och 38 % instämde inte alls att hemsidan påverkade. 
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Fig 6.23 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Jag hittade mycket information på internet som påverkade mitt 
gymnasieval. 

 

På frågan om informationsblad och broschyrer som eleven fick om gymnasieval 

påverkade valet, kan man se i figur 6.24 att det var något lägre än internet, med ett 

medelvärde på 3.05. 

 

 
Fig 6.24 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: De informationsblad och broschyrer som jag fick om gymnasieval 
påverkade mitt val av utbildning. 

 

Jag frågade även om eleven deltog vid någon av de gymnasiemässor som anordnats i 

samband med gymnasievalet. Svaret där föll ut med 44 % Ja och 56 % Nej. Av de som 
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svarade Ja fick följdfrågan om gymnasiemässan påverkade valet av skola. I figur 6.25 

kan man se att det var väldigt spritt, medelvärdet ligger på 3.44. 

 

 
Fig 6.25 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Om du svarade ´Ja´ på frågan om gymnasiemässan. Stämmer det 
att den information jag fick på mässan påverkade mitt val av skola och 
utbildning? 

 

Ur en arbetsmiljöaspekt var jag nyfiken på om lokalerna hade någon påverkan. De 

som svarat här har på något sätt besökt skolan Jag ställde frågan om skolan har 

moderna och fräscha lokaler påverkade gymnasievalet? Svaret jag fick kan man se i 

figur 6.26, och det var tämligen spritt, där medeltalet hamnade på 3.12 som är strax 

under normalvärdet.  
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Fig 6.26 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Att skolan har moderna och fräscha lokaler påverkade mitt 
gymnasieval. 

 

En av de faktorer som är lite tabu-belagt i marknadsföring, men som har en stor roll är 

om skolan har en modern och bra utrustning. För större skolor med en mer laborativ 

budget så är detta en fördel. I figur 6.27 ser man att det spelar en större roll då 40 % 

svarade alternativ 5 som är näst högst på skalan, medeltalet var 3.92. Då fler och fler 

skolor ”lockar” med att de erbjuder en egen dator så ställde jag den frågan också, och 

här hamnade medeltalet på lite lägre med 3.3. Men då detta blir allt vanligare så lägger 

jag inte så stor vikt på det svaret. 

 

 
Fig 6.27 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Att skolan har modern och bra utrustning påverkade mitt 
gymnasieval. 
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Avslutningsvis frågade jag om de skolor som erbjuder resor och andra lockelser i sin 

reklam, påverkade valet. Detta hade inte så stor påverkan tyckte respondenterna, där 

40 % svarade att det inte stämde alls. Medeltalet hamnade på 2.3, svaret kan man se i 

figur 6.28. 

 
Fig 6.28 Likertskala, där alternativ 1”stämmer inte alls” och alternativ 6 ”stämmer helt”.  
Frågeställning: Vissa skolor erbjuder resor och andra lockelser i sin reklam, 
påverkade detta dig? 

 

6.6 Motställsfrågor 

För att få ovanstående grupperingar i resultatet att inte ska stå helt för sig själva så 

valde jag att ställa grupperna lite mot varandra. Här finns en möjlighet att försöka 

särskilja lite vilka faktorer som kan ha mer påverkan än andra. Av tekniska skäl så 

begränsade mitt enkätverktyg alternativen till fem stycken, där av de lite nerskalade 

alternativen. 

När jag ställde undervisning mot att träffa kompisar så ser man svaret i figur 6.29. Där 

hamnade den största gruppen där båda delarna var lika viktiga. Ser man till medeltalet 

så är det 3.05 och överväger då mot undervisning. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
  
 1. Såg jag mest fram emot att träffa kompisar.   

 2. Övervägande att träffa kompisar men även lite av undervisning.    3. Båda delarna lika mycket.    4. Övervägande undervisning men även lite av att träffa kompisar.   
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 5. Hoppades jag på en bra undervisning.      

 
Fig 6.29 Alternativfrågor med fem alternativ. 

 

När jag ställde frågan om information på internet den information man får i 

broschyrer och utskick så ser man svaret i figur 6.30. Här kan man se att internet är en 

övervägande faktor där 34 % sökte mest information på internet, mot de som fick 

mest information från broschyrer och utskick uppgick till 7 %. Medeltalet hamnade på 

2.54. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
 
 1. Sökte jag mest information på internet.   

 2. Övervägande mest på internet men även lite broschyrer och utskick.    3. Båda delarna lika mycket.    4. Övervägande mest på broschyrer och utskick men även lite på internet.    5. Tittade jag mest i broschyrer och utskick.      
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Fig 6.30 Alternativfrågor med fem alternativ. 

 

När jag ställde den fysiska träffen i Öppet hus mot reklam och hemsidor så ser man 

svaret i figur 6.31. Här har Öppet hus ett övertag, och som tidigare i undersökningen 

så visar det att man bör man ta vara på denna tillställning. Medeltalet hamnade på 2.52. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
 
 1. Hade Öppet hus mest påverkan.   

 2. Öppet hus var övervägande, men jag tittade även lite på reklam och hemsidor.    3. Båda delarna lika mycket.    4. Reklam och hemsidor var övervägande, men Öppet hus hade lite påverkan.    5. Var reklam och hemsidor viktigast.   
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Fig 6.31 Alternativfrågor med fem alternativ. 

 

Jag var intresserad av hur svaret blev om man ställde hur mycket eleven lyssnade 

vänner gentemot SYV och lärare. Svaret ser man i figur 6.32. Här kan man utläsa att 

vännernas påverkan är större, där 37 % lyssnade mest på vänner, och 12 % lyssnade 

mest på SYV och lärare. Medeltalet hamnade på 2.49. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
 
 1. Lyssnade jag mest på vänner.   

 2. Övervägande lyssnade jag på vänner, men även lite på SYV och lärare.   
 3. Båda delarna lika mycket.   
 4. Övervägande lyssnade jag på SYV och lärare, men även lite vänner.   
 5. Lyssnade jag mest på SYV och lärare.   
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Fig 6.32 Alternativfrågor med fem alternativ. 

 

När jag ställde utrustning och prylar mot bra lektionsundervisning så ser man svaret i 

figur 6.33. Här verkar det som eleverna gåt på båda delarna lika mycket, men utifrån 

medeltalet på 3.2, så är det en övervägande faktor mot bra lektionsundervisning. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
 
 1. Var utrustning och prylar viktigast.   

 2. Övervägande så var utrustning och prylar viktigast men jag tittade även lite på 
lektionsundervisning.   
 3. Båda delarna lika mycket.    4. Övervägande så var lektionsundervisning viktigast men jag tittade även lite på 
utrustning och prylar.   
 5. Var en bra lektionsundervisning viktigast.   
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Fig 6.33 Alternativfrågor med fem alternativ. 

 

Utifrån den sociala aspekten och skolans image så ställde jag vikten av val av skola eller 

val av program. Svaret ser man i figur 6.34. Här kan man se att övervägande val av 

program är viktigast. Medeltalet hamnade på 3.3. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
 
 1. Var val av skola viktigast.   

 2. Övervägande mest val av skola men även lite val av program.    3. Båda delarna lika mycket.    4. Övervägande mest val av program men även lite val av skola.    5. Var val av program viktigast.   
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Fig 6.34 Alternativfrågor med fem alternativ. 

 

Avslutningsvis ställde jag bra lektionsundervisning mot bra miljö och lokaler. Svaret 

ser man i figur 6.35. Här överväger bra lektionsundervisning, och där medeltalet 

hamnade på 2.32. 

När jag gjorde mitt val av gymnasieskola: 
 
 1. Var en bra lektionsundervisning viktigast.   

 2. Övervägande så var lektionsundervisning viktigast men jag tittade även lite på 
miljön och lokalerna.   
 3. Båda delarna lika mycket.   
 4. Övervägande så var miljön och lokalerna viktigast men jag tittade även lite på 
lektionsundervisning.   
 5. Var miljön och lokalerna viktigast.   
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Fig 6.34 Alternativfrågor med fem alternativ. 
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7. Diskussion och slutord 
I detta kapitel kommer jag sammanfatta och tolka det resultat som min undersökning 

mynnat ut i. Då detta är ett resonerande kapitel utifrån examensarbetets bakgrund, 

teoretiska referensram och undersökningsresultat så kommer det inte tillföras någon 

ny fakta för dig som läsare. För att diskursen ska få en bekvämligare läsning så 

kommer jag i detta kapitel att ha en så pass följsam löpande text som möjligt och 

istället hänvisa till den statistik som återfinns i kapitlet med resultat. Jag har tidigare i 

denna undersökning gjort en uppdelning utifrån tre kategorier ”Sociala påverkan”, 

”Information, material och miljö”, ”Utbildning och framtidsförväntningar”, men jag 

kommer nu i slutdiskussionen frångå denna uppdelning. Anledning till att jag inte 

längre bryter ner undersökningen i dessa kategorier är för jag istället ska försöka hitta 

övergripande faktorer, och då kommer vissa grupper spela in i varandra. Jag kommer 

utgå från ett marknadsföringsperspektiv, då det är syftet med undersökningen. 

 

7.1 Studier om informationskanaler 

7.1.1 Internet eller tryckt material 

Då min första utgångspunkt var att titta på två tidigare studier, den ena var 

Marknadsföring av gymnasieskola, faktorer som påverkar gymnasievalet, 2008 skrivet av 

Katarina Westrin Sjöberg och där hon har gjort en undersökning bland elever i årskurs 

9. Den andra var I valet och kvalet, 2008 skrivet av Margaretha Mattsson Ottosson, även 

hon har gjort en undersökning bland elever i årskurs 9. De båda studierna har visat på 

tämliga lika resultat, men de skiljde sig på en frågeställning. Då Westrin Sjöberg (2008) 

säger att marknadsföring via internet har låg påverkan gentemot det tryckta materialet 

och ”Bara 20% av population har läst på hemsidan […]” (Westrin Sjöberg 2008, s. 34). 

Mattsson Ottosson (2008) studier säger däremot att ”Fler än 6 av 10 ungdomar som 

besvarat enkäten menar att det påverkar dem mycket till väldigt mycket (4-6) att 

gymnasieskolan har en hemsida som ger tydlig och bra information.” (Mattsson 

Ottosson 2008, s.63). Vad som även bör framgå är att i Mattsson Ottosson (2008) 

undersökning så var eleverna även positiva till broschyrer och annan tryckt 

information.  
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I min undersökning fick jag ett svar som närmade sig mer Mattsson Ottosson (2008) 

resultat i denna fråga. Min undersökning gav att eleverna ser till både information från 

internet och broschyrer och annan tryckt information, men att internetinformationen 

var dominerande. Dock så var skolans egen hemsida i min undersökning inte så 

populär som i Mattsson Ottosson (2008) undersökning, men den gav mycket mer 

positiv reaktion än i Westrin Sjöbergs (2008) undersökning. Det varierade resultatet 

om hemsidan kan säkerligen bero på att olika skolor har olika bra hemsidor.  

Slutsatsen man kan dra av detta är informationen om skolan som finns på diverse 

gymnasieinformativa hemsidor är minst lika viktiga som den informationen man 

skickar ut i tryckt form. Hemsidan är också viktigt och har ett bra 

marknadsföringsvärde, men det förutsätter att den är väl uppdaterad och väl 

konstruerad annars kommer den tappa all sin funktionalitet, och i vissa fall till och 

med motarbeta marknadsföringen. 

 

7.1.2 Det fysiska mötet 

Något som kanske inte kom som en överraskning är att den information som kommer 

från det fysiska mötet har mycket stor påverkan. Av de som var på Öppet hus så ansåg 

4.5 av 6 elever att detta påverkade deras val. Även gymnasiemässor hade stor 

påverkan, men inte lika mycket som Öppet hus, detta kan tänkas bero på att under en 

gymnasiemässa är det så mycket intryck från flera olika skolor att man inte är 

mottagbar för att ta emot information från alla skolor; Medan Öppet hus har total 

fokus på en skola och mer tid tilldelat för detta ändamål. Om man då jämför det 

fysiska mötet som Öppet hus med ovanstående rubrik ”internet och tryckt 

information”, så går det att utläsa från motställningsfrågan ”Öppet hus eller reklam & 

internet” som finns med i undersökningen att båda delarna påverkade lika. Vad man 

bör beakta i detta resonemang är att under ett Öppet hus delas mycket tryckt material 

ut, vilket gör att det trycka materialet och Öppet hus går lite hand i hand. Men det 

styrker bara undersökningen, då internet visar sig vara lite starkare 

marknadsföringsvärde på egen hand, medan Öppet hus och andra fysiska möte 

tillsammans med tryckt information har ett likartat marknadsvärde.  
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7.2 Vänner eller de vuxnas värld 

Något man kan tro är att vänner har en stor påverkan på gymnasievalet, och det är 

något som Skolverkets undersökning Attityder till skolan (2006) menar. Men utifrån min 

undersökning så framgick det att vännerna hade tämligen liten påverkan. Att välja 

utifrån rekommendationer från vänner som går eller har gått på skolan hade lite högre 

frekvens men var fortfarande under normalvärdet. Det som styrker detta är att de båda 

studierna av Mattsson Ottosson (2008)och Westrin Sjöbergs (2008) visar på exakt 

samma sak. I detta fall brister den teori Lund (2006) har om att man följer sin grupp i 

valet, vad det kan bero på är att valet till gymnasiet helt enkelt är för stort och för 

viktigt för att man ska våga lita på sina vänners omdömen. Man kanske vill bryta sig 

loss och göra detta viktiga val utifrån sitt eget intresse, och där kommer Sandells 

(2006) teori in om att individen väljer utifrån sina intressen och framtidsplaner. Så ur 

ett socialt perspektiv så sker valet mer utifrån Sandells (2006) teori och inte Lund 

(2006) och Lalander & Johansson (2007) som menar på att gruppens 

handlingsalternativ begränsas utifrån gruppens gemensamma ställningstagande.  

I förhållande till gamla vänner så vill många träffa nya vänner och ser detta som en 

stark påverkningsfaktor, så att trycka på detta i sin marknadsföring är ett bra alternativ. 

Om man ur ett marknadsföringsperspektiv ska se till detta så är den indirekta 

”reklamen” inte heller så effektivt där man påverkar en mindre grupp aktiva och 

inflytelserika personer som sedan blir opinionsledare/ambassadörer och pratar gott 

om skolan i allmänna situationer. Ska man använda sig av elevambassadörer så ska de 

”användas” vid Öppna hus och liknande tillställningar där den fysiska 

marknadsföringen blir öppet påtagligt, och de kan användas som punktinsatser. Men 

detta räknas då inte som indirekt ”reklam” opinionsledare/ambassadörer gör en aktiv 

marknadsföring. 

Däremot är Lunds (2006) teori om föräldrarnas påverkan mer applicerbar, då både 

min, Mattsson Ottosson (2008)och Westrin Sjöbergs (2008) visar på att föräldrarna har 

stor påverkan. För även om respondenten inte alltid kanske känner att föräldrar 

påverkar så är de ändå en av de viktigaste samtalspartnerna. Undersökningen visar på 

att många vill uppfylla föräldrarnas förväntningar och förhoppningar på skolgången 

och detta formar omedvetet ramen för valhandlingen. Sen är det inte att förglömma 

att vi till stor del har familjen som grund för det som formar oss till de individer vi är. 
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Tyvärr är det utifrån min undersökning svårt att särskilja föräldrarnas bakgrund åt 

utifrån eleven svar i frågan om föräldrarnas påverkan, vilket jag ser som en brist i min 

frågeställning. Likaså är det i undersökningen svårt att göra kopplingar mellan 

respondenternas hemförhållanden och vilka övriga svar då det inte finns en koppling 

där i mellan, men dessa frågor fanns med för att säkerhetsställa att respondenterna 

representerade olika uppväxtmiljöer och hemförhållande, vilket de gjorde och därmed 

gör undersökningen mer tillförlitlig.   

En annan del av vuxenvärlden är de som arbetar inom skolan, då med huvudfokus på 

högstadieskolan de går på. Här var deras påverkan lägre än väntat. Att SYV knappt 

påverkar elevens val ser jag som en brist, det är trots allt studievägledarens val att 

hjälpa eleven in. Vad som kan vara en bristande faktor i min frågeställning är att 

respondenterna tolkade frågan som att SYV påverkade dem i en ”tvingande” 

ståndpunkt, men det känns också tämligen orimligt. Då jag jämförde SYV med vänner 

så kommer SYV långt efter, och det vittnar ytterligare på en låg påverkningsfaktor hos 

SYV, då jag tidigare i kapitlet tagit upp att vänner inte hade så stor påverkan. Även att 

lärare på högstadieskolan har väldigt låg påverkan styrker bara den låga förhållningen 

till SYV. Detta kan bero på att eleverna helt enkelt är så skoltrötta på grundskolan att 

de inte orkar lyssna på vad högstadiet har att säga längre. Det kan även vara en 

mognadsfaktor, att ungdomarna är i en utvecklingsfas där de inte har så stor tillit på de 

vuxna utan de vill styra över sig själva mer och mer.   

Så för den enskilda gymnasieskolan ska man inte sätta allt för mycket tillit på den 

informationen eleverna får från sin högstadieskola, utan ska förlita sig på sin egen 

marknadsföring.  

7.3 Undervisningskvalitet eller prylar 

Att välja efter hur bra standard skolan har på prylar och arbetsmiljö kände jag är en 

aktuell fråga. Då man som gymnasieskola inte får använda lockelseprodukter i sin 

marknadsföring så blir det extra intressant om eleverna ändå väljer utifrån vad skolan 

har att erbjuda. Det är här Öppet hus kommer till sin största tillgång, då man kan visa 

upp skolan utan att ”reklamatisera” vad man har att erbjuda.  

Många pedagoger pratar då gärna om sin undervisning, av naturliga skäl, men är det 

viktigt att visa upp hur skolan ser ut och vad man har för prylar? Utifrån min 
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undersökning så blev det ett övervägande Ja på den frågan. Att skolan har modern och 

bra utrustning hade väldigt stor påverkan, även att skolan hade fräscha lokaler var 

viktigt, men inte lika viktigt som utrustningen. Denna frågeställning får man beakta 

lite, då olika program är olika beroende av utrustning, där de teoretiska programmen 

inte är lika beroende som de praktiska. Men av svarsfrekvensen att döma så blir det 

extra viktigt med bra kvalité på utrustningen då respondenterna representerade både 

teoretiska och praktiska program, och ändå var det väldigt få som inte tyckte det 

påverkade alls.  

Att få en egen dator är fortfarande en god påverkansfaktor, men det avtar och är inte 

lika spännande längre om man jämför med tidigare studierna. Så helt klart bör det 

finnas med på ett eller annat sätt i marknadsföringen, men inte lika centralt som 

tidigare.  

 

Skolans sätt att undervisa/arbeta har en stor påverkningsfaktor då detta visade sig var 

viktigt vid valet. Även att eleverna får påverka sin undervisning var viktigt. Här har 

skolorna kommit olika långt i den utveckling mot ett entreprenöriellt lärande som 

skolverket förespråkar, vilket ger eleverna mer möjligheter att styra och påverka sin 

egen undervisning. Men det utgår inte ifrån undersökning om detta sätt är ett bra sätt, 

utan vad undersökningen visar är att eleverna väljer mycket utifrån vilket sätt man 

arbetar/undervisar på. Så ser man det ur ett marknadsföringsperspektiv så är det 

viktigt att man förmedlar hur man arbetar och undervisar, då olika sätt passar olika 

individer; Oavsett om man har en gammaldags katederundervisning eller en 

individstyrd undervisning, har mycket eller lite läxor så är det viktigt att förmedla det. 

 

Den mest intressanta delen här är vilket som man då ska utgå mest ifrån ur ett 

marknadsföringsperspektiv, undervisning eller prylar & miljö? Utifrån den 

motställningsfrågan jag gjorde så blev svarat, båda delarna. Så här kan man tänka sig 

att de praktiska skolorna bör nästan trycka lite hårdare på miljö och prylar medans de 

teoretiska ska utgå från undervisningen. Nu hör det ju till att skolan ska ha 

undervisning i fokus och inte prylar, men denna undersökning utgår från ett 

marknadsföringsperspektiv och där är skolvärlden inte alltid bara undervisning. 
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7.4 Framtidsförväntningar 

Som Sandell (2007) skriver så utgår många ungdomar från sina intressen och bygger 

sina framtidsplaner där omkring. Då de svar som i undersökningen fick högst medeltal 

var just om går i skolan för att få en examen och fortsatta studier, samt för att lära sig 

något så man efter skolan kan arbeta och få lön. Detta är helt enkelt något man måste 

ha som en ledstjärna i sin marknadsföring, vad blir man när man är klar? 

7.5 Slutord och vidare forskning 

Så här i avslutningsskedet så tycker jag att undersökningen berört och öppnat upp 

vyerna på de faktorerna som låg till grund för hela examensarbetet. Att man som 

marknadsförare för en skola har många aspekter att ta hänsyn till är ett faktum, men 

här finns möjligheter att komma till lite nytänk och omvärdera fokus lite. Att vänner 

kanske inte har så stor roll i påverkan, och att man ska vara noga med att informera 

skolans arbetssätt är intressanta faktorer. Även att i vårt konsumtionssamhälle så spelar 

faktiskt prylar en allt större del, även i skolan och undervisning. Men framförallt alltid 

kunna har svar på tal när man får frågan ”vad blir jag av den här utbildningen?”. 

För vidare forskning hade det varit intressant att segregera de praktiska programmen 

med de teoretiska och se hur mycket undervisningsmaterial spelar roll på respektive 

program. Det vore även spännande att forska vidare på föräldrarnas påverkan på sina 

barns gymnasieval, utifrån föräldrarnas egen utbildning, bakgrund, hemmiljö och 

förväntningar. 

Jag kom även fram till att SYV har låg påverkningsfaktor, vilket vore av intresse att 

undersöka på varför fallet är så? 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
Brev till rektor. 

Hej, 

 

Mitt namn är Robert Frick, studerar just nu yrkeslärarutbildning på distans, denna 
utbildning studeras på Linnéuniversitetet. Jag är nu i slutskedet av min utbildning och 
skriver min examensuppsats, där jag gör en forskning om varför elever gör sina val av 
gymnasieprogram och gymnasieskola? Studien är sätt ur ett 
marknadsföringsperspektiv, och ska resultera i information som kan förbättra skolor i 
sin marknadsföring. 

 

Jag går i samma utbildningsgrupp som XXX, som är anställd hos er. Han är vänlig nog 
att hjälpa mig med en enkätundersökning. 

 

I denna studie ingår som sagt en enkätundersökning på elever i årskurs 1, 
undersökningen är helt frivillig. Av etiska skäl är det på sin plats att informera rektor, 
då undersökningen görs på elever som ännu inte är myndiga. Om skolan har någon 
policy mot detta, alternativt om man behöver kontakta föräldrar vore behöver jag fick 
veta detta. Men åter igen så är undersökning helt frivillig och anonym, så det brukar 
inte vara några problem.  

Enkätundersökning kommer genomföras genom att lärare, i detta fall XXX, hjälper 
mig med att samla in e-postadresser från de elever som vill svara på enkäten. Sen får 
de webb-adress till enkätfrågorna via e-post. Så de behöver inte svara under skoltid, 
om detta tar upp undervisningstid. Viktigt är att, alla är självklart anonyma i 
undersökningen, och i uppsatsen kommer svaren vara avidentifierade.  

 

När studien är klar kommer jag skicka resultatet från till er, som förhoppningsvis kan 
ge tipps och idéer när ni ska marknadsföra skolan. 

 

Tack på förhand, 

 

        //Mvh Robert Frick 

 tfn. 073-6495725 

 e-post. Robert_frick@live.se 

mailto:Robert_frick@live.se
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BILAGA 2 (antal sidor: 11) 

Undersökningens frågor. 

Val av gymnasieutbildning 

Vad påverkade ditt val av gymnasieprogram och skola? 

Mitt, och jag är i slutskedet på min yrkeslärarutbildning, studeras på Linnéuniversitetet. 
Jag skriver en C-uppsats om varför elever gör sina val av gymnasieprogram och 
gymnasieskola, och denna undersökning ligger till grund för den forskningen. 
Undersökningen är helt frivillig, och vill du inte svara på en eller flera frågor behöver 
du heller inte det. Frågorna är skriva så att du ska tänka tillbaka till den tid du gjorde 
ditt gymnasieval, och svara utifrån hur du tänkte då.  
 
Du är självklart anonym i undersökningen, och i uppsatsen kommer svaren vara 
avidentifierade.  
Ett stort tack för du deltar och hjälper mig i denna studie.  
 
//Med vänliga hälsningar Robert Frick  

 

Har du frågor eller synpunkter, kontakta robert_frick@live.se 

Ansvarig för enkäten är  Robert Frick 

 

  

A Social påverkan   

     

1 Går du just nu i 
årskurs 1 på 
gymnasiet? 

Ja   Nej    

2 Jag är själv. 
 

Tjej 

 

Kille 

  
  

  

3 Jag går i skolan 
för att mina Stämm      Stämm

 

mailto:robert_frick@live.se
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vänner gör det. er inte 
alls  

er helt 

 

4 Jag går i skolan 
för att få träffa 
kamrater. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

5 Jag går i skolan 
för att mina 
föräldrar tycker 
det. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

6 Jag valde utifrån 
att det finns ett 
stort 
elevinflytande och 
bra elevråd. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

7 SYV påverkade 
mitt gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

8 Jag valde samma 
skola som mina 
vänner. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

9 Jag valde samma 
program som 
mina vänner. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

10 Lärarna på min 
högstadieskola 
påverkade mitt 
val. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

11 Skolans 'image' 
påverkade mitt 
gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

12 Jag valde skola för 
jag hade vänner 
som gått/går på 
den och sa att den 
var bra. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 
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13 Är flertalet elever 
på mitt program 
av samma kön? 

Ja   Nej    

14 Om du svarade 
´Ja´ på fråga 13. 
Stämmer det att 
flertalet elever på 
mitt program är 
av samma kön 
påverkade mitt 
val? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

15 Om du svarade 
´Nej´ på fråga 13. 
Stämmer det 
Antalet killar och 
tjejer är blandat 
påverkade mitt val 
av 
gymnasieprogram? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

16 Området där jag 
bor är.  

Centrum i större stad. 

 

Utkanten av större stad. 

 

Förort 

 

Liten stad 

 

På landet 

  
  

  

17 Jag bor i. 
 

Villa. 

 

Radhus. 

 

Lägenhet. 

 

Delat boende, och bor 
på flera ställen. 

  
  

  

18 Vem bor du 
tillsammans med? 

 

Jag bor med båda mina 
föräldrar. 

 

Jag bor ibland hos pappa 
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och ibland hos mamma. 

 

Jag bor enbart med en av 
mina föräldrar. 

 

Jag har flyttat hemifrån. 

 

inget alternativ stämmer 
för mitt boende 

  
  

19 Vilken utbildning 
har din pappa?  

Grundskoleutbildning. 

 

Gymnasieutbildning. 

 

Yrkesutbildning. 

 

Högskoleutbildning. 

 

Vet ej. 

  
  

  

20 Vilken utbildning 
har din mamma?  

Grundskoleutbildning. 

 

Gymnasieutbildning. 

 

Yrkesutbildning. 

 

Högskoleutbildning. 

 

Vet ej. 

  
  

  

21 Är du född i 
Sverige? Ja   Nej    

        

B Utbildning och framtidsförväntningar   

     

1 Tycker du det var 
svårt att välja 
gymnasieskola? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 
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2 Hur viktigt anser 
du det är att lyckas 
med skolarbetet? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

3 Jag känner mig 
motiverad att gå i 
skolan. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

4 Jag tyckte 
undervisningen på 
högstadiet var för 
lätt. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

5 Jag går i skolan 
för att få betyg 
och en examen 
för fortsatta 
studier. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

6 Jag går i skolan 
för att lära mig 
något så att jag 
efter skolan kan 
arbeta och få bra 
lön. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

7 Jag vet vilket yrke 
jag vill syssla med 
som vuxen. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

8 När jag valde 
denna utbildning, 
så gjorde jag det 
för jag visste vad 
jag ville göra efter 
gymnasiet. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

9 Hade dina betyg 
på högstadiet 
någon påverkar på 
det val du gjorde? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

10 Fanns den 
utbildning du ville 
gå placerad i din 
hemkommun. 

Ja   Nej    
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11 Avståndet till 
skolan påverkar 
mitt gymnasieval. 

Ja   Nej    

12 Om du svarade 
´Ja´ på fråga 11. 
Överväger du att 
inte gå en 
utbildning om den 
är för långt bort? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

13 Skolans kvalité på 
undervisningen 
påverkade mitt 
gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

14 Skolans sätt att 
undervisa/arbeta 
påverkade mitt 
gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

15 Jag valde för att 
lärarna på skolan 
har gott rykte om 
sig. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

16 Jag valde utifrån 
att eleverna har 
möjlighet att 
påverka 
undervisningen. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

17 När jag valde 
gymnasieskola så 
utgick jag ifrån 
den skolan som 
har minst läxor 
och prov. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

19 Om du INTE var 
nöjd med mitt val 
och har bytt skola. 
Vad påverkade 
ditt val mest? 

 

Jag var nöjd med mitt val 
och har inte bytt skola. 

 

Skolan levde inte upp till 
det de lovat. 

 

Jag trivdes inte med 
mina klasskompisar, 
lärare och personal. 

 

Det program jag valt 
passade inte mig och det 
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jag ville gå fanns inte på 
den skolan. 

 

Utrustningen och 
lokalerna på skolan var 
för dålig. 

  
  

        

C Information, material och miljö   

     

1 Deltog du vid 
skolans Öppet hus 
vid något tillfälle? 

Ja   Nej    

2 Om du svarade 
´Ja´ på fråga 1. 
Stämmer det att 
skolans Öppet hus 
påverkade mitt val 
av skola. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

3 Jag hittade mycket 
information på 
internet som 
påverkade mitt 
gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

4 Skolans hemsida 
hade stor 
påverkan när jag 
valde skola. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

5 De 
informationsblad 
och broschyrer 
som jag fick om 
gymnasieval 
påverkade mitt val 
av utbildning. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

6 De 
informationsblad 
och broschyrer 
som jag fick om 
gymnasieval 
påverkade mitt val 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 
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av skola. 

7 Deltog du vid 
någon av de 
gymnasiemässor 
som anordnats i 
samband med 
gymnasievalet. 

Ja   Nej    

8 Deltog du vid 
någon av de 
gymnasiemässor 
som anordnats i 
samband med 
gymnasievalet? 

Ja   Nej    

9 Om du svarade 
´Ja´ på fråga 8. 
Stämmer det att 
den information 
jag fick på mässan 
påverkade mitt val 
av skola och 
utbildning? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

10 Att skolan har 
moderna och 
fräscha lokaler 
påverkade mitt 
gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

11 Att skolan har 
modern och bra 
utrustning 
påverkade mitt 
gymnasieval. 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

12 Vissa skolor 
erbjuder en dator, 
påverkar detta dig 
något vid val av 
gymnasieskola? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 

 

 

13 Vissa skolor 
erbjuder resor och 
andra lockelser i 
sin reklam, 
påverkade detta 
dig? 

Stäm
mer 
inte 
alls 

    

  

Stäm
mer 
helt 
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D Sammanfattning   

     

1 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola: 

 

Såg jag mest fram emot 
att träffa kompisar. 

 

Övervägande att träffa 
kompisar men även lite 
av undervisning. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Övervägande 
undervisning men även 
lite av att träffa 
kompisar. 

 

Hoppades jag på en bra 
undervisning. 

  
  

  

2 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola: 

 

Sökte jag mest 
information på internet. 

 

Övervägande mest på 
internet men även lite 
broschyrer och utskick. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Övervägande mest på 
broschyrer och utskick 
men även lite på internet. 

 

Tittade jag mest i 
broschyrer och utskick. 

  
  

  

3 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola: 

 

Hade Öppet hus mest 
påverkan. 

 

Öppet hus var 
övervägande, men jag 
tittade även lite på 
reklam och hemsidor. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Reklam och hemsidor 
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var övervägande, men 
Öppet hus hade lite 
påverkan. 

 

Var reklam och 
hemsidor viktigast. 

  
  

4 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola: 

 

Lyssnade jag mest på 
vänner. 

 

Övervägande lyssnade 
jag på vänner, men även 
lite på SYV och lärare. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Övervägande lyssnade 
jag på SYV och lärare, 
men även lite vänner. 

 

Lyssnade jag mest på 
SYV och lärare. 

  
  

  

5 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola: 

 

Var utrustning och prylar 
viktigast. 

 

Övervägande så var 
utrustning och prylar 
viktigast men jag tittade 
även lite på 
lektionsundervisning. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Övervägande så var 
lektionsundervisning 
viktigast men jag tittade 
även lite på utrustning 
och prylar. 

 

Var en bra 
lektionsundervisning 
viktigast. 

  
  

  

6 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola:  

Var val av skola viktigast.   
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Övervägande mest val av 
skola men även lite val 
av program. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Övervägande mest val av 
program men även lite 
val av skola. 

 

Var val av program 
viktigast. 

  
  

7 När jag gjorde 
mitt val av 
gymnasieskola:  

Var en bra 
lektionsundervisning 
viktigast. 

 

Övervägande så var 
lektionsundervisning 
viktigast men jag tittade 
även lite på miljön och 
lokalerna. 

 

Båda delarna lika mycket. 

 

Övervägande så var 
miljön och lokalerna 
viktigast men jag tittade 
även lite på 
lektionsundervisning. 

 

Var miljön och lokalerna 
viktigast. 
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BILAGA 3 (antal sidor: 3) 
Undersökningens svar 

Uppdelat i kategorierna. 
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