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Sammanfattning 
Många industriföretag har ett stort rekryteringsbehov av personal som passar in i 
verksamheten och kan axla ansvaret i tillverkningsindustrin efter alla de människor 
som nu går i välförtjänt pension efter många år på industrigolven runt om i vårt land. 
Det krävs stor teoretisk förståelse i kombination med tekniskt kunnande på hög nivå 
för att få godkända betyg vid utgången av gymnasieutbildningen vid 
industriprogrammet. 

Marknadsföringen för olika gymnasieprogram och skolor kan göra det svårt för många 
elever att fokusera och välja utefter sina egna förutsättningar och krav tack vare den 
ökade valfriheten. Är eleven strategisk och har någon att bolla sina tankar med har han 
eller hon i regel lättare än de elever som saknar någon form av support från hemmet 
eller från sin närmaste omgivning. Detta att välja rätt till gymnasieutbildningen kan 
vara väl så förvirrande för en tonåring då det på senare år finns ett bredare och mer 
omfattande utbud att ta ställning till än det gjort tidigare.  
 
Det är lätt att tro att den som skriker högst hörs bäst, men det är faktiskt inte alltid så. 
I resultatdelen i detta arbete konstateras att trots alla locktoner från olika skolor finns 
det undantag. Scanias Industrigymnasium säljer sig själv utan reklam. Rätt elever får 
rätt utbildning. Man har genom åren arbetat upp ett grundmurat rykte.   

Lärare är ofta inspirationskällor för sina elever, och att bredda kunskaperna hos lärare 
vid grundskolan ger möjligheter till stöttning av yrkesvägledare och studievägledare i 
deras arbete. Många lärare vid grundskolan har dock ofta begränsad kunskap om 
gymnasieskolan. Samverkan mellan grundskola och gymnasieskola samt med de lokala 
industriföretagen bör fördjupas för att på sikt säkra den svenska industrins fortsatta 
existens. 
I denna undersökning försöker författaren få svar på hur man idag marknadsför 
gymnasieskolans industritekniska program. Hur samarbetet mellan grundskola och 
gymnasieskola samt med företagen i närområdet ser ut idag och hur det borde se ut.  

De viktigaste slutsatserna efter att ha arbetat med denna undersökning är att samhället 
förändras hela tiden och gymnasieskolan inklusive personal måste följa med i 
utvecklingen. Informationen och marknadsföringen till tänkta elever överskuggas 
ibland av erbjudanden om utlandsresor, bärbara datorer och körlektioner. Vi måste 
möta ungdomarna i deras verklighet, de är ständigt uppkopplade i någon form som de 
”digitala infödingar” de är. Vi lärare och pedagoger i gymnasieskolan måste lära oss 
hantera dessa nya medier för att kunna röra oss i samma verklighet som våra 
ungdomar och därmed skapa förtroenden såväl som samspel inför denna nya 
verklighet vi lever i tillsammans.  

Studien är genomförd och baserad på intervjuer med personer knutna till företag, 
grundskolor och gymnasieskolor samt genom studier av litteratur vilken berör ämnet 
och frågeställningarna.  
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Förord 
Jag vill tacka de personer som hjälpt mig med idéer, ställt upp med tid och på andra 
sätt bidragit till rapportens framåtskridande. Jag vill också tacka min familj som visat 
förståelse och uppmuntrat mig när jag varit nära att ge upp. Det har varit en väldigt 
kurvig lång väg och arbetsam resa för att nå fram till slutresultatet, men nu vid 
avslutningen av mina studier vid Linnéuniversitetet så känns det ändå skönt att ha 
kommit så här långt.   
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1. Inledning 
Många industriföretag söker idag med ljus och lykta efter personal som kan axla 
ansvaret och ta över i tillverkningsindustrin efter alla de människor som nu går i 
välförtjänt pension efter många år på industrigolven runt om i vårt land. Sverige har 
stolta traditioner inom innovation och tillverkning. Vi har genom åren tagit 
marknadsandelar med hjälp av ett stort antal uppfinnare, företagsledare och 
entreprenörer. Företagsnamn som AGA, ASEA, (numera ABB), Volvo, Scania, 
Boliden, Bahco, Sandvik etc. nämns med respekt runtom i världen. Dessa företag har 
under många år stått för en betydande del av den svenska industriproduktionen. Flera 
av dessa företag har dessutom utbildat, och utbildar fortfarande sina egen personal.   
Gymnasieskolan i Sverige har även den ett uppdrag att utbilda framtida 
industriarbetare med hög yrkeskompetens. För att kunna driva ett gymnasialt 
industriprogram krävs det i första hand elever som i sina val söker sig mot det 
industritekniska programmet eller annan teknisk utbildning som riktar sig mot 
industrin. ”I andra länder ges grundskolan (eller motsvarande) fullt ut ansvaret för att 
se till att eleverna inhämtar förkunskaperna som krävs för att följa en gymnasial 
utbildning. Den nuvarande svenska strukturen med de individuella programmen lägger 
det uppdraget inom gymnasieskolan”(Ferm2008s18). 
 

Idag använder flera företag inom industriell tillverkning i mycket stor utsträckning 
högteknologiska avancerade maskiner, man har ofta mycket hög automatiseringsgrad. 
Detta gör att de arbeten som tidigare fanns där det krävdes liten eller ingen utbildning 
helt försvunnit vid flera företag. Krav på bredare och bättre verklighetsanpassad 
utbildning ställs. Men vem skall utbildas om det inte finns sökande till landets tekniska 
gymnasieutbildningar?  
Denna rapport inriktar sig mot marknadsföring av gymnasieskolans Industritekniska 
program. Detta ämne har intresserat mig personligen då min egen yrkesbakgrund finns 
inom industrin. Detta har också blivit än mer aktualiserat då det höjts röster om 
nedläggning av den lokala gymnasieskolan vid min hemort Tingsryd, och därmed även 
det industritekniska programmet. Anledningen till dessa diskussioner inom kommun 
och i media är för höga utbildningskostnader, besparingskrav samt låga 
ansökningsprognoser till utbildningen inför kommande läsår. Om skolan skulle läggas 
ned minskar möjligheterna ytterligare för de lokala industriföretagen när det gäller att 
få tag i kompetent folk till sina olika verksamheter.  

Den lokala dagstidningen Smålandsposten tar under flera dagar i början på maj månad 
2011, upp olika scenarier. Den tredje maj kan man läsa ”Slutet nära för 
Wasaskolan”(Danielsson 2011), nästa dag en ny artikel där det slås fast att 
”Wasaskolans kris slår hårt mot industrin och ishockeyn”(Danielsson 2011), fredagen 
den sjätte maj menar tidningen att ”Wasaskolan ska räddas”(Blankenburg 2011). Här 
har lokala företagsledare, men även sportchefen i Tingsryds AIF har engagerat sig för 
att skolan ska finnas kvar, inte minst beroende på att det finns anknytningar till den 
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lokala ishockeyklubben med bland annat så kallat hockeygymnasium.   
Sett ur perspektivet att flertalet årskurs 9 elever under denna period ska få besked om 
de kommit in vid valt gymnasieprogram nästkommande höst eller inte, kan det tyckas 
att debatten och ropen på nedläggning kommer vid en väldigt olämplig tid. Många 
elever vid både den lokala grundskolan, men även de som redan studerar vid 
Wasaskolan blir oroliga och undrar vad som händer. Flera gymnasieskolor i landet 
brottas med samma problem med för få ansökningar och skenande kostnader för det 
Industritekniska programmet. 

 I Värmlands Folkblad från den 5/4 2011 står att läsa om Åsfjärdens gymnasium i 
Grums där en enig kommunstyrelse beslutar att inte ta in några elever inför 
höstterminen 2011, nästa år kommer skolan att läggas ned helt. Orsaken är mindre 
årskullar och en skenande privatskoleökning säger man. Skolan har 16 behöriga elever 
till ett 50-tal platser (A Ström 2011). I en artikel från 2010 hämtad från Sydsvenska 
Dagbladet berättas att Malmö stad undersöker möjligheter till avveckling av tre (3) 
gymnasieskolor, det talas om underskott på runt 15 miljoner kronor, här hänvisas till 
för små barnkullar på nittiotalet och därmed står man med 1000 tomma 
platser(Westerberg 2011). Detta är endast några exempel på diskussioner kring 
skolnedläggningar, det finns flera liknande fall över hela landet. Då yrkesutbildningen 
på orten försvinner minskas företagens möjligheter att påverka skolans 
utbildningsinnehåll och rekryteringsbasen minskar. Detta kan i förlängningen leda till 
minskad konkurrenskraft gentemot Europa och övriga världen. Faran för 
hemkommunen är att företagen kan flytta sin produktion till en annan ort eller 
utomlands för att stärka sin konkurrenskraft. 
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2. Bakgrund 

Det krävs stor teoretisk förståelse i kombination med tekniskt kunnande på hög nivå 
för att nå godkända betyg vid utgången av gymnasieutbildningen vid det 
industritekniska programmet. Hur går man tillväga för få fler elever att söka till 
programmet i sina förstahandsval och hur ska de svenska företagen i framtiden få tag i 
motiverad kompetent personal? Varje elev är en del av sitt lands konkurrenskraft. 
 
Bristen på kompetent arbetskraft är ett av de största hoten inom svenskt näringsliv. 
Får inte de svenska företagen tillgång till duktiga medarbetare kommer industrin sakta 
men säkert att utarmas och kanske på sikt i större omfattning än idag att flytta 
utomlands.  Fortfarande lever tyvärr en del fördomar kvar om smutsiga verkstäder, 
dånande maskiner och bullrig arbetsmiljö i kombination med enformigt arbete. I 
allmänhet ser det inte ut så vid dagens industrier. I Arbetsförmedlingens prognos Var 
finns jobben 2011? Skriver man. 

För industriell tillverkning ljusnar läget på arbetsmarknaden undan för undan. 
Företagen är optimistiska för framtiden och räknar med fortsatta exportframgångar 
och de planerar för fler anställda. Arbetslösheten är dock i utgångsläget mycket hög 
för många industriyrken och det kommer att ta en relativt lång tid innan 
rekryteringsproblemen blir mer utbredda. Området kännetecknas också av stadigt 
höjda kompetenskrav, varför många av dem som förlorade arbetet kan få svårt att 
återgå till sitt yrke. Arbetsförmedlingen räknar dock med att bristtalen ökar under det 
kommande året, men det berör i första hand yrken såsom CNC-operatörer, vissa typer 
av svetsare, och verktygsmakare. Som nämnts stiger också rekryteringsproblemen för 
olika kategorier av civil- och högskoleingenjörer. Samtidigt förblir arbetslösheten hög 
för olika typer av montörer – exempelvis fordonsmontörer – och en del av dem 
kommer att få svårt att återkomma i yrket. Även för montörerna höjer arbetsgivarna 
kompetenskraven. Vidare bedöms tillgången på olika typer av maskinoperatörer att bli 
god. Långsiktigt det vill säga under de kommande 5 till 10 åren fortsätter antalet 
anställda inom industrin att minska, men trots det är utbildningsvolymen av 
kvalificerade yrkesarbetare för liten för att täcka framtida personalbehov(AF2011s6). 

 

Det finns flera exempel på skolor och yrkesutbildningar där man arbetar på att höja 
medvetenheten och attraktionskraften kring industrin och dess olika inriktningar.  
I detta arbete undersöker jag hur representanter för dessa utbildningsinrättningar 
jobbar kring dessa frågor. Jag även tagit del av för ämnet relevant litteratur via 
universitetsbiblioteken vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.  
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2.1 Marknadsföring 

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) förklaras funktionen marknadsföring med ”Alla 
de personer i ett företag som påverkar dess möjligheter på marknaden…” 
”I modern marknadsföring sätts kunden i centrum…” 
 
Boken Levande lärarskap från 2006, där man hänvisar till ungdomsbarometern och de 
senaste tre årens undersökningar, är de viktigaste faktorerna för de elever som söker sig 
mot gymnasieskolan, oavsett kön och målgrupp: Att inriktningen och innehållet är 
intressant. Att skolan har ett bra rykte. Att betygen räcker för att komma vidare samt att 
skolan ligger nära hemmet (Feldt m.fl.2006). 

 
Vid diskussioner med kollegor och människor i skolans värld samt med folk från företag 
och organisationer där författaren arbetat genom åren kommer det fram ungefär samma 
synpunkter. Att marknadsföra ett Industritekniskt program med allt vad det innebär tar sig 
olika vägar beroende på var det ligger i landet samt vilken typ av industriell tillverkning som 
finns i närområdet. Inom de kommunala skolorna har man inte behövt marknadsföra sig i 
någon större grad tidigare, mest beroende på att man ”alltid funnits”, det vill säga att man 
funnits i människors medvetanden sedan många år. Både far och farfar kan ha gått 
utbildning i anslutning till skolan tidigare, men i den ökande konkurrensen med friskolorna 
har man varit tvungen att ”komma upp på tårna” och verkligen tala om att man fortfarande 
finns.  
Enligt Jonny Svensson vid gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby kan marknadsföringen 
göra det besvärligt för många elever att bestämma sig för en specifik yrkesbana tack vare 
den ökade valfriheten. Det kan vara svårt för eleven att veta vad man är lämpad för och 
tycker är kul om man inte provat på tidigare. Är eleven strategisk och har någon att bolla 
sina tankar med har han eller hon i regel lättare att välja än de elever som saknar någon 
form av support från hemmet eller från sin närmaste omgivning. Förr var skolornas 
”innehållsförteckning” tydligare, den fokuserade på utbudet av kurser och 
utbildningsmöjligheter, idag är det andra saker man gör reklam för och lyfter fram i sin 
marknadsföring (J. Svensson 2011). 
 

Mycket beror på hur studie- och yrkesvägledare arbetar med eleverna i årskurs 9, men 
givetvis även de lärare eleverna har under hela sin grundskoletid påverkar naturligtvis. 

”Grundskolan är en strategisk nivå för gymnasieskolan, där sker valen till 
gymnasieutbildningen”(Ferm2008s281). 

Normer som planteras hos elever vid grundskolan från vuxen personal men även tyckanden 
från föräldrar, kompisar och andra anhöriga påverkar eleverna val. 

http://www.ne.se/
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”När barnen kommer till skolan har de mycket skilda erfarenheter från sin uppväxttid. 
Erfarenheterna har stor betydelse för barnens fortsatta utveckling och skolresultat. En 
mängd faktorer i hemmiljön ger barnen skilda förutsättningar och skolframgång. 
Föräldrarnas utbildning och kulturella inriktning, deras engagemang osv. spelar en 
avgörande roll för elevens skolresultat (Elmeroth m.fl. 2006 s158)  

Ett exempel på marknadsföringens argumentation för att få elever att söka sig mot 
industrin kan se ut som nedanstående utdrag från Stefan Lunds artikel Valfrihet och 
konkurrens från 2007. 

Du får vara med och utveckla svensk och internationell industri  
Du kan jobba och bo utomlands  
Du kan göra karriär och tjäna pengar  
Du kan få ett kvalificerat jobb med stora valmöjligheter  
Du kan påverka ditt jobb och välja mellan olika branscher 

    (Lund 2007 s294)  
Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 
marknadsföringssed. En viktig grundregel är att reklam måste kunna identifieras som sådan. 
Detta är viktigt när man vänder sig till barn och unga (Konsumentverket.se) 
I samtal med en kollega, Jonny Svensson, som arbetat med utbildning under många år, samt 
även varit anställd vid olika industriföretag genom åren framkommer att det sannerligen 
inte blir det lättaste för flera elever att sätta sig in i hur de ska välja gymnasieutbildning, 
speciellt om de redan tröttnat på skolan sedan ett antal år tillbaka och inte nått alla 
grundskolans betygsmål. Grupptryck från kompisar att välja rätt, ta ansvar, vara flexibel och 
att kunna avkoda alla budskap från reklambyråer och slipade marknadsförare kräver 
verkligen sin man eller kvinna. Varje skola väljer vad man vill visa upp av sig själv, i vilka 
miljöer man vill synas och vilka företeelser man vill förknippas med.  
Förutom de aktiva val eleverna ska göra gällande själva utbildningens kärna, lockar man 
idag ofta ungdomarna med egna bärbara datorer, körkortsutbildning, truckkort, 
svetslicenser och så vidare. Man talar tyvärr sällan eller ingenting om hur krokig och tuff 
resan mot alla dessa erbjudanden i själva verket kan vara för vissa elever.  
Denna ”djungel” av information tvingas våra ungdomar ta ställning till vid 15-16 års ålder. 
Alla elever har inte samma förutsättningar ett ta till sig och förstå innebörden av det stora 
utbudet. Orsakerna till det kan vara flera.  
Baserat på egna erfarenheter är det för mig tydligt att problemet med att få elever att söka 
sig till Industriprogrammet har funnits under flera år, men ingen tycks ännu idag ha något 
medel för att vända den negativa trenden. Etableringen av friskolor har medfört att den 
kommunala etablerade skolan måste höja sig ett snäpp eller två för att kunna hävda sig i 
marknadsföringen gentemot konkurerande friskolor. Man har kanske i den kommunala 
verksamheten lutat sig tillbaka i tron att eleverna kommer med automatik, vilket inte längre 
sker. Väletablerade kommunala skolor har även de, likt många friskolor, sett sig tvungna att 
vända sig till reklambyråer för att få ut sina budskap. Oavsett marknadsföringsstrategier 
måste stämpeln som smutsigt, bullrigt, ointressant och långtråkigt på något sätt tvättas bort. 
Detta kan ske med hjälp av ännu mera information om hur det egentligen ser ut vid våra 
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industriföretag. Genom ”Öppna hus”, studiebesök och liknande kan industriföretagen 
tillsammans med yrkesutbildningarna hjälpas åt.   
 
 

2.2 Tidigare forskning 

Lektor Stefan Lund vid Linnéuniversitetet i Växjö pekar i sin avhandling, Marknad och 
medborgare från 2006 på alla de olika val våra 14-15 åringar tvingas ta ställning till vid sina 
gymnasieval.  
Att välja till gymnasieutbildningen kan vara väl så förvirrande för en tonåring då det på 
senare år finns ett helt annat och mer omfattande utbud att ta ställning till än det gjort 
tidigare. I ett av Stefan Lunds andra arbeten, en artikel från 2007 Valfrihet och konkurrens 
menar Lund att saklig och objektiv information blandas med annonsering och reklam. 
Många friskolor tenderar dessutom att i högre grad än de kommunala skolorna locka med 
olika typer av ekonomiska erbjudanden för att locka till sig elever(Lund 2007).  

I artikeln Valfrihet och konkurrens, diskuterar Stefan Lund vidare de utvecklingstendenser 
som tagit form inom gymnasieskolan efter kommunaliseringen, friskoleetableringen och 
elevers ökade valfrihet inom en lokal arbetsmarknad(Lund2007s281).  
I samma artikel säger Lund att ”Inom det lokala utbildningssammanhang som ska 
diskuteras i denna artikel ger exempelvis ingen av gymnasieskolorna industriprogrammet på 
grund av för lågt söktryck(Lund2007s282)”.  
Här har vi yrkeslärare inom industriprogrammet något att ta tag i inför framtiden. 
Industriprogrammet tillsammans med de lokala företagen måste vakna upp och visa upp sig 
tidigt för eleverna på ett positivt sätt, kanske redan i grundskolan. Detta arbete är i flera fall 
redan igång på ett antal platser. Bland annat vid grundskolorna i Ronneby och i Växjö. 
”I samband med att konkurrensen om eleverna ökar på den lokala utbildningsmarknaden 
skapas även ett tryck på gymnasieskolorna att profilera sig. Inom den utbildningsvariation 
som skapas ska eleverna kunna urskilja de skillnader som finns mellan olika 
utbildningsalternativ”(Lund 2007s285). Det är här det Industritekniska programmet ska 
synas och höras.  

Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 säger:  

”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 
dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna 
ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt”(Lpf94). 

”Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening 
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stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt 
arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i 
informationen till skolorna och deras elever”(Lpf94). 

I den nya gymnasieförordningen GY11 trycker man på att eleverna vid de tolv 
yrkesprogrammen ska ha fått en grund för yrkesverksamhet efter avslutad 
gymnasieutbildning.  
”Industritekniska programmet (IN) ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell 
teknik och industriteknisk produktion. Efter examen från programmet ska eleverna ha de 
kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell 
materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning 
och annan sammanfogning (Skolverket 2011s17)”.    
Man säger vidare att ”Med en gymnasieexamen befästs och förstärks kvaliteten i svensk 
gymnasieutbildning(Skolverket2011s21)”. Därmed vill Skolverket trycka på och betona att 
utbildningen måste ge en god specifik förberedelse för det yrke eller de högskolestudier 
eleven ska fortsätta till(Skolverket2011s13).  
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3 Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte med detta arbete är att försöka finna svar på hur jag som lärare, 
tillsammans med mina kollegor ska kunna forma och marknadsföra ett 
attraktivt industritekniskt program dit elever söker sig med sina 
förstahandsval. 
Följande frågor kommer att undersökas. 

  

• Hur kan gymnasieskolan marknadsföra det industritekniska programmet? 

• Behövs bredare och/eller tätare samarbete mellan grundskolans högstadium 
och gymnasieskolans yrkesförberedande program? 

• Hur kan ett samarbete mellan högstadiet, gymnasieskolan och företagen se ut 
idag? 

 
För att avgränsa arbetet kommer jag att tala med personer från min nuvarande 
arbetsplats vid Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby samt från grundskola 
och gymnasieskola vid min hemort Tingsryd. Jag kommer även att tala med 
studiekamrater vid Linnéuniversitetet med samma inriktning och bakgrund 
som jag själv samt med folk från företag och organisationer jag känner till 
genom mitt tidigare arbete som produktionstekniker inom industrin.  
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4 Metod 
Den använda datainsamlingsmetoden ska beskrivas så att det är möjligt för läsaren att sätta 
sig in i hur forskaren kommit fram till sina resultat. Det kan röra sig om huruvida resultaten 
verkar trovärdiga och rimliga eller vilken möjlighet till generalisering som kan finnas. Detta 
innebär att författaren ska ge läsaren all möjlig hjälp för att han eller hon ska kunna sätta sig 
in och förstå hur studien genomförts (Carlström/Carlström Hagman 2006 s 420). 

 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Metoden för datainsamling vid denna studie valdes för att få kvalitativa svar på de 
frågeställningar som ställts. Till hjälp har jag haft boken Metodik för utvecklingsarbete och 
utvärdering av Inge Carlström och Lena-Pia Carlström Hagman, vid insamlandet av 
information samt vid val av tillvägagångssätt. Seminarieboken av Maria Björklund och Ulf 
Paulsen har hjälpt mig att förstå strukturen på innehållet under varje rubrik i detta arbete. 
Internet och sökmotorn www.google.se valdes i första hand tack vare att jag känner väl till 
denna sökmotor med dess olika funktioner. Även andra sökmotorer har använts, dock inte 
lika frekvent. Möjligheten att sköta studierna från hemmet och ändå ha bra kontakt med 
omvärlden underlättades av att använda internet för att samla bakgrundsinformation till 
arbetet. 
 ”Praktiskt går det till så att man med utgångspunkt i sina problemformuleringar tar fram 
ett eller flera nyckelbegrepp, sökord. Dessa används sedan när man söker böcker, rapporter, 
artiklar m.m. ur databaser som passar det område som är aktuellt. Vissa databaser ger 
fulltext direkt, andra ger korta sammanfattningar, s.k. abstracts, från vilka det sedan går att 
gå vidare om sammanfattningarna verkar passa det aktuella området” (Carlström/Carlström 
Hagman 2006s175).  
E-mail har varit ett bra komplement till telefon för att ta kontakt med ansvariga inom olika 
verksamheter. På så vis har jag i regel fått svar på mina frågor inom ett dygn. Var och en 
har haft möjligheten att svara i sin egen takt.  
Att kunna kontrollera och ta del av företag, myndigheters och utbildares hemsidor har gett 
mycket information med fokus mot yrkesutbildningar, lärlingsprojekt och industriprogram. 
Jag har använt mig av tryckt media i form av rekommenderad studielitteratur men också 
minnesanteckningar från seminarier. Anteckningar från Lärarutbildningens tre VFU-
perioder har också kommit till användning i detta arbete. Jag har även följt debatter och 
diskussioner i såväl lokala som rikstäckande dagstidningar via internet, även 
pappersversionerna av någon dagstidning har fungerat som källa i vissa fall.  
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4.2 Urval 
I en intervju i ett nyhetsprogram i radions P4 hörde jag för första gången talas om lektor 
Stefan Lund vid Linnéuniversitetet i Växjö och beslutade mig för att ta reda på mer om 
hans forskning. Forskningen berörde mina frågor kring hur elever gör sina gymnasieval och 
vilka faktorer som spelar in, det förde i sin tur mig vidare till universitetsbiblioteket i Växjö. 
Här fann jag flera arbeten med liknande innehåll men beslutade mig att hålla fast vid Stefan 
Lunds arbeten. Övrig forskning inom ämnet jag fann och tog del av visade sig vara över 10 
år gammal och därmed utdaterad och till stora delar irrelevant för att träffa dagens 
generation ungdomar.  

Jag har även tagit hjälp av mitt sociala kontaktnät, med personalansvariga personer inom de 
lokala företagen, representanter för gymnasieskolan vid min hemort Tingsryd och vid 
Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, men naturligtvis även mina studiekamrater vid 
Linnéuniversitetet som har bidragit med åsikter, tankar och angreppspunkter om hur det 
fungerar inom just deras respektive yrkesområden.       

 

4.3 Sökord 

För att med hjälp av Internet och sökmotorn www.google.se finna rätt typ av information 
har jag bl.a. använt sökorden ”Industriskolor”, ”gymnasieskolor som riskerar nedläggning”, 
”Industriprogrammet”, ”söktryck mot gymnasieutbildning”. 

 

4.4 Öppna intervjuer 

Ett antal öppna intervjuer,(ostrukturerade) har genomförts med personer på olika nivåer 
inom skolan och i dess närhet. ”Det finns två huvudformer av intervjuer: ostrukturerade 
och strukturerade. Den ostrukturerade intervjun har allt oftare benämnts kvalitativ Mellan 
dessa båda ytterligheter finns olika varianter. Man kan t.ex. tänka sig en ostrukturerad 
intervju där vissa områden är föremål för närmare utfrågning. Intervjuaren är då fri att 
formulera frågor efter situationen, men tvingas ändå till en viss disciplin, då vissa bestämda 
områden tas upp (Carlström/Carlström Hagman 2006 s 188)”. 
Denna metod har valts beroende på flexibilitet. Intervjupersonen har fått möjlighet att tala 
fritt inom sitt respektive område. Frågorna har formats kring rekrytering och 
marknadsföring för skolor och utbildningar.  
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Jag har samtalat med Eva Carlsson, rektor vid Wasaskolan i Tingsryd, gymnasieskola med 
bland annat Industriprogram och Teknikprogram. Eva har arbetat inom skolan i många år 
och får därför anses insatt i ämnet, hon har fungerat som bollplank i vissa frågor. 

Rektor vid Snäckebacksskolan i Ronneby är Anna Karlsson. Hon har genom sin stora 
erfarenhet om grundskolans högstadium givit en bredare bild av hur eleverna påverkats av 
olika skolors marknadsföring, hon har ställt relevanta frågor och kommit med tips vid min 
informationssökning. 

Yrkeslärare och tillika programansvarig vid industriprogrammet Jonny Svensson, 
gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, har kommit med värdefulla synpunkter på hur det 
ser ut i ”verkligheten” och vad jag i mitt arbete bör tänka på. Jonny har i många år arbetat 
som utbildare både inom den privata och den offentliga sektorn och får därför sägas vara 
väl förkovrad med yrkeslärarrollen inom industriprogrammet.  
Harald Stenberg, yrkeslärarelärare vid Kungsmadskolan i Växjö och Julia Utbult, 
projektledare vid GoTech har berättat om samarbetet mellan skolan och näringsliv via 
GoTech i Växjöområdet.  

4.5 Etiska överväganden 

Via den svenska statliga myndigheten Vetenskapsrådets hemsida på internet (www.vr.se) och 
fliken Etik har jag tagit del av följande. ”Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla 
vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Även om vissa frågor 
som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte endast om lagar och regler. Etiska 
aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på 
samhället”(vr.se/etik). 
De personer jag samtalat med i de öppna intervjuerna har blivit informerade om varför och 
till vad jag använder de uppgifter jag får av dem. Samtliga personer är över 18 år. 

4.6 Metodkritik 

4.6.1 Litteratur 

Källor är i första hand valda utifrån tillförlitlighet och aktualitet. Som huvudkälla har jag valt 
lektor Stefan Lund, detta beror på att det i första hand är en avhandling, Marknad och 
medborgare, som synats av ett flertal experter och kunniga inom området samt en artikel som 
även den är granskad av ett antal kunniga personer som måste sägas vara förtrogna med 
ämnet. Lunds arbeten finns även utgivna genom Linnéuniversitetet. 

http://www.vr.se/
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Arbetsförmedlingens prognos, Var finns jobben 2011, borgar för hög trovärdighet och bra 
relevant standard på materialet då det är en statlig myndighet som lyder under 
Arbetsmarknadsdepartementet.  

Via regeringskansliets hemsida har jag tagit del av Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 
av Anita Ferm, särskild utredare.  

När det gäller dagspress har jag valt etablerade media, lite större dagstidningar som läses 
och kommenteras av många människor. Jag har dessutom jämfört innehållet med andra 
liknande artiklar för att känna mig mer säker på källans tillförlitlighet och relevans. Då 
dagstidningars målsättning i flera fall är att sälja så mycket lösnummer som möjligt har jag 
varit försiktig med innehållet och varit tuff i min källkritik, det finns en fara i att alltid blint 
lita på dagspressen. 

”Forskare måste alltid vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, 
förfalska, vilseleda eller plagiera.  
Forskningsfusk – så kallad oredlighet i forskningen – kan leda till att människor och djur 
utsätts för risker. Det i sin tur kan göra att förtroendet för forskare och forskning skadas. 
Alla forskningsresultat måste därför redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera 
och upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt 
godtagen.”(vr.se 2012.) 

Metoden att i huvudsak använda Internet med sökmotorn www.google.se som verktyg 
känns bra, dock ska påpekas att vissa hemsidor saknar uppdateringar och har ibland 
tvivelaktig, något föråldrad information. Det krävs ibland mycket arbete för att kontrollera 
tillförlitligheten. Jag kan även känna att det varit svårt att hitta litteratur i bokform då 
fenomenet med marknadsföring i skolvärlden får ses som ett relativt nytt begrepp. Det har 
varit betydligt lättare att hitta material på olika hemsidor på Internet.  

4.6.2 Samtal 

När det kommer till intervjuer är den personliga kontakten viktig och positiv. En nackdel är 
att faran för intervjupersonen/personernas objektivitet riskerar påverkas vid diskussioner, 
då mina egna värderingar riskerar att omedvetet skina igenom (Carlström/Carlström 
Hagman 2006 s189). Trots denna risk beslutade jag mig ändå för att genomföra öppna 
intervjuer då flexibiliteten i en diskussion lyfter fram åsikter som inte alltid förmedlas vid en 
enkätundersökning. Det låga antalet intervjupersoner väcker givetvis också frågor kring om 
personen/personerna är representativa samt för få i antal. Men intervjupersonerna är 
spridda geografiskt och är verksamma vid olika skolor vilket ger en bredare och mer 
nyanserad bild av problemet.  
Mer forskning i ämnet kommer att behövas då hela gymnasiereformen ser annorlunda ut i 
och med övergången till Gy11 hösten 2011. Intervjuer och fördjupande samtal med elever i 
årskurs 9 och deras vårdnadshavare/föräldrar kan vara en bra infallsvinkel för en djupare 
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studie.  Det gör också att man kan jämföra olika skolor i olika regioner för att på så sätt få 
fram de olika regionala skillnaderna och därigenom kanske snappa upp olika redskap att 
använda vid rekryteringen av nya elever. Det gäller i första hand industriprogrammet, eller 
som det heter enligt den nya gymnasiereformen GY11, Industritekniska programmet.  

 

5 Resultat 

Här redovisas resultatet av mina efterforskningar kring gymnasieskolornas 
marknadsföringsstrategier gällande industriprogrammet/industritekniska programmet. 
Efterforskningarna berör områdena skola och arbetsliv. Frågorna berör samarbete mellan 
företag och skola. Jag hörde talas om Scanias industriprogram i Södertälje via min 
handledare och började fundera på om det finns liknande upplägg när det gäller 
gymnasieutbildning på andra platser i landet. Idéer formade sig kring hur man kan gå 
tillväga för att få studenter till industriprogrammen. Jag beslutade mig att söka vidare 
information i ämnet via Scanias egen hemsida. 

5.1 Marknadsföringsstrategier 

• Hur marknadsför gymnasieskolan det industritekniska programmet?  
 

Rektor Eva Carlsson vid Wasaskolan i Tingsryd, berättar i en öppen intervju att man 
besöker och har utbyte med elever och personal i årskurs 9 vid grundskolan ett flertal 
gånger under läsåret. Från gymnasieskolan kommer rektor och lärare till föräldramöten och 
andra sammankomster för att informera om gymnasieskolans utbud och väcka tankar och 
idéer hos både elever och föräldrar.  
I november 2011 bjöd Wasaskolan samt de lokala företagen i Tingsryd in 120 ungdomar i 
årskurs 9, för att få en helkväll vid Kreativum i Karlshamn. 70 ungdomar nappade på 
erbjudandet om en helkväll med teknik och företagsinformation varvat med Tacos och 
lekar i Kreativums stora experimenthall. Det är viktigt att synas även om man inte vet vad 
evenemanget kommer att ge i framtiden. 
  
Vid gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby arbetar Jonny Svensson som yrkeslärare vid 
skolans Industritekniska program, han berättar att man förutom utskick till årskurs 9 
eleverna i närområdet, åker ut till ett antal högstadieskolor för att tala om att man finns och 
vad man gör vid respektive utbildning, ofta har man en eller två elever med sig som tidigare 
studerat vid skolan man besöker.  
Ett exempel på marknadsföringsstrategi man genomfört i Ronneby var en tävling där de 
besökande vid skolans ”öppna hus” skulle försöka sätta ihop ett så kallat 3D-pussel i plåt på 
tid. Den snabbaste fick en resa på motorcykel framåt vårkanten, med en av yrkeslärarna vid 
programmet. Vinnaren gick i årskurs 4 och hela skolan var ute och hejade på. Som ännu ett 



Hans Kristiansson 

14 

 

 

led i marknadsföringen var den lokala tidningen tillkallad och på plats. Det hela blev ett 
reportage om utbildning och teknikintresse på bästa plats i lördagstidningen.  

För att få elever att söka sig till det industritekniska programmet och industrin kan 
reklamen vara utformad enligt exemplet nedan från Kungsmadskolan i Växjö, man 
samarbetar med Gotech som är en ekonomisk förening. Föreningen har funnits sedan 2008 
och drivs av de största teknikföretagen i Växjö. Föreningen syftar till att öka intresset för en 
yrkeskarriär inom ett teknikföretag. Upplägget benämns som ett teknikcollege. I 
marknadsföringen har man dessutom lagt till ”Nya” för att understryka att det är saker på 
gång. 

”Nya INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET (exempel) 

Industriföretagen och Kungsmadskolan samarbetar om följande erbjudanden till dig på 
programmet. 
1. Utbildningsstipendium, 500 kr varannan månad, 2 500 kr per år. Kraven är god närvaro, 
klart med skola, kurser och praktik. 
2. Garanterat sommarjobb efter åk 1. 
3. Anställningsintervju efter studenten med avsikt till visstidsanställning. 
4. Möjlighet till stipendium på studentdagen. 
5. Programmet ingår i Teknikcollege Kronoberg och är kvalitetssäkrat enligt 
Industrikommitténs tio krav. 
6. Truckkort som en del i utbildningen. 
7. Du kan ta EU-licens i svetsteknik. 
8. Studieresa i åk 3 där vi kombinerar teknik och nöje. 
(Kungsmadskolan.se)” 
 
Julia Utbult, projektledare vid GoTech berättar att man i sin marknadsföring organiserar 
studiebesök för åttondeklassarna i Växjö och följer sedan upp med ett besök i klassrummen 
då de talar om studiebesöket, gör en utvärdering och pratar om industri och Teknikyrket. 
Julia berättar vidare att man finns med vid de bokbordstillställningar där gymnasierna 
presenterar sig för grundskolorna. Tillsammans med Industritekniska programmet vid 
Kungsmadskolan har man tagit fram en broschyr där man bland annat erbjuder truckkort, 
certifiering inom olika svetsmetoder, garanterat sommarjobb och garanterad 
anställningsintervju. Man erbjuder även ett utbildningsstipendium på 500 kronor varannan 
månad. 
Eleverna är våra främsta marknadsförare menar Julia Utbult vidare, missnöjda elever som 
inte tycker utbildningen givit dem rätt kompetens ger i förlängningen sämre 
ambassadörer. Samverkan med företagen behövs för att skapa en skarp och framgångsrik 
utbildning. Utan samarbetet med företagen blir det inga studiebesök för åttor eller extra 
resurser till satsningar på specifika program. (Julia Utbult 20120222). 
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Att flera företag inom ett specifikt område går samman för att på så sätt få upp intresset för 
utbildningar kommer vi troligtvis att få se mer av på sikt(E.Carlsson 2011). Teknikcollege 
som nämns i texten ovan är ett sätt att fokusera kraft och kompetens åt rätt håll. 

Ett attraktivt industriprogram måste genomsyras av ett positivt klimat, engagerade lärare 
och pedagoger samt elever som är trygga och har kul tillsammans. Det ska även ge arbete 
efter examen(J.Svensson 2011). Ett sådant rykte sprider sig och som Scanias Jarkko 
Rantalainen säger, ”programmet säljer sig själv”. 

Jonny Svensson, industrilärare och tillika programansvarig vid Gymnasieskolan Knut Hahn 
i Ronneby menar att den bästa reklamen för ett industriprogram eller en skola är dess rykte, 
vad som sägs i folkmun. Mår eleverna bra och har kul tillsammans under sin utbildningstid 
får skolan ett positivt rykte att rida vidare på. Här har pedagogerna och lärarstaben en viktig 
uppgift att fylla. Skolans rykte, lärares engagemang, lärartäthet vid respektive skola, 
möjligheter till arbete direkt efter utbildningen samt tidigare elevers synpunkter och 
belåtenhet väger mycket tungt i reklamsammanhang riktade till årskurs 9 eleverna 
(J.Svensson 2011-03-11).  
Mats Trondman, professor i sociologi, hänvisade vid en föreläsning i Kalmar lördagen den 
8/5 2011, till något han kallade Relationskapitalet. Han beskrev det som att när barnen har 
förtroende för oss vuxna kan vi få dem att göra det vi vill att de ska göra. Förtroende vinns 
genom relationer (Trondman 2011).  
Ett sådant förtroende kan byggas genom att man som lärare åker ut till skolorna i årskurs 9 
och berättar hur de gymnasieprogram eleverna ska söka till fungerar och vad man gör där. 
Marknadsföring helt enkelt baserat på personliga relationer.  

Söktrycket mot det Industritekniska programmet vig gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby 
inför läsåret 2012/2013 ligger på 24 elever till 16 platser. Detta är bättre än på flera år. 
Lärarstaben vid programmet har genom idogt arbete med marknadsföring lyckats föra fram 
utbildningen som ett bra val. Man har här även tagit hjälp av lokala dagstidningar för att tala 
om att man finns och vad man pysslar med. 

5.2 Samarbete mellan skolor och arbetsliv 

• Vilka olika samarbetslösningar finns när det gäller de lokala företagen, kommunen 
och skolorna? 

Scanias industrigymnasium tillsammans med bland andra Volvogymnasiet i Skövde, 
Wilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda och Kungsmadskolan i Växjö är ett antal goda 
exempel, dessa utbildningar förser moderbolagen, dvs. de företag som till viss del 
finansierar utbildningen, och de övriga lokala företagen med relevant utbildade ungdomar .  
 
Det finns flera exempel på företag som i egen regi utbildar gymnasieungdomar för att på så 
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sätt försöka trygga den egna försörjningen av personal, ett är Volvogymnasiet i Skövde som 
2011 haft cirka 100 sökande till 48 platser. Annelie Kinell, skolassistent och 
marknadsförare, menar att gymnasieskolan har väldigt mycket hjälp av moderbolaget i sin 
marknadsföring. Skolan tillhör Volvo Personvagnar men arbetar även mot Volvo Powertrain till 
lika delar Man har utexaminerat 24 elever årligen och samtliga har hittills anställts. Annelie 
Kinell berättar att under nedgången för tre år sedan när det var mycket neddragningar och 
uppsägningar speglades det i söktrycket mot utbildningen. Man har nu hämtat sig igen. 

 Ett annat exempel är Wilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda där man samarbetar med 
ITT Flygt Water & Wastewater AB, skolan har en del av sina undervisningslokaler inne på 
verkstadsområdet. Rektor vid Vilhelm Mobergsgymnasiet, Thomas Claesson, berättar att 
man har haft ett fantastiskt söktryck mot sin utbildning till läsåret 2011/2012. Till 16 platser 
har 32 elever sökt i sina förstahandsval. 58 har sökt i andra och tredje hand och på grund av 
detta har man tagit in 20 elever. Man marknadsför sig både regionalt och lokalt och lägger 
ned mycket arbete på detta. Av de 16 först antagna eleverna kom endast 3 från kommunen. 
Samarbetet med ITT Flygt är givetvis en stor fördel när det gäller att kunna visa upp goda 
industrimiljöer och ett bra löneläge menar Thomas Claesson vidare.  

Ett annat bra exempel på lyckad och mycket väl beprövad utbildningssatsning är Scania 
Industrigymnasium i Södertälje. Scania Industrigymnasium har sedan 1941 utbildat 
industritekniker. Sållningsprocessen är tuff med personliga intervjuer och tester i bland 
annat matematik och svenska. Man vänder sig till målinriktade teknikintresserade ungdomar 
som dessutom får lön under hela sin utbildningstid. Till skillnad från sina kamrater i den 
vanliga gymnasieskolan får de betald semester, istället för sommarlov. Man utbildar helt i 
egen regi i karaktärs- såväl som i yrkesämnen utan samverkan med den kommunala skolan. 
Man har en lärarstab på i runda tal 30 lärare som utbildar både gymnasieelever och vuxna. 
Jarkko Rantalainen, lärare vid skolan berättar att man funnits i 70 år och är därmed väldigt 
kända i sitt upptagningsområde, programmet och skolan ”säljer” sig själv. 

 Skolan fick så sent som år 2008 motta Teknikföretagens utmärkelse ”Årets 
Teknikutbildning i gymnasieskolan” Enligt skolans hemsida tar man in upp till 48 elever 
varje nytt läsår(Scania.com). Jarkko Rantalainen berättar i mailkonversation att innevarande 
år hade man 234 sökande till dessa 48 platser, nästan 5 sökande per plats.  
Som jämförelse kan nämnas en artikel från Svenska Dagbladet den 13 maj 2011, där det 
berättas att av alla de cirka 26000 elever vilka går ut årskurs 9 i Stockholms län, söker endast 
26 stycken till det industritekniska programmet i sitt förstaval (Malmström, 2011). Alltså 
endast en promille av ungdomarna väljer inriktning mot vanliga industriprogram i 
Stockholms län. 
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5.3 Samarbete företag, gymnasiet, högstadiet 

• Hur kan ett samarbete mellan högstadiet, gymnasieskolan och företagen se ut idag? 

 

Beroende på lokala inriktningar och hur företagsstrukturen i närområdet ser ut kan 
samarbetet se ut på olika vis.  

 
I en artikel på Tingsrydssidan i Smålandsposten från den 17 november 2011 beskrivs hur 
”Nior blev gymnasieelever för en dag”. Prova på dag är ett nytt koncept för att locka 
kommunens niondeklassare till Wasakolan, kommunens gymnasieskola. Då kan vi visa 
programmens själ, säger rektor Eva Carlsson(E.Olsson 2011).  

I Tingsryd har man även valt att satsa på en så kallad ”företagssafari” där lärare under en 
dag får besöka tre olika företag via gemensam busstur och gemensam lunch. Ytterligare ett 
forum är temaluncher, där rektorer och företagsledare träffas på något av kommunens 
olika företag och äter gemensam lunch och diskuterar kring ett aktuellt tema.(Vi 
foretagare.com) 

Smålandsposten från den 21 juni 2012 berättar om 60 elever i Växjö som haft sommarjobb 
under en vecka genom ett samarbete mellan GoTech, Teknikum och Kungsmadskolan. 
Lönen för ”arbetet” har varit 980 kronor per elev. Meningen med sommarjobbet är att 
försöka öka det svala intresset för industri och teknik(P.Steneros 2012). 

Vid Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby har man samarbete med flera av företagen i 
närområdet, däribland golvtillverkaren Tarkett. Jonny Svensson, yrkeslärare vid skolans 
industritekniska program berättar att samarbetet i Tarketts fall går ut på att ett antal elever 
vid Industriprogrammet som är särskilt duktiga och har betyg i samtliga kärnämnen, bereds 
plats att få sommarjobb vid företaget. I flera fall har det historiskt sett givit ett antal fasta 
anställningar efter att eleverna gått ut gymnasieskolan. Detta har även blivit en morot för 
flera andra elever vid programmet för att nå sina studiemål och även de få chans på jobb 
längre fram. Jonny menar att de praktikperioder som ligger i årskurserna 2 och 3 även de 
bäddar för eleverna att komma i jobb efter avslutad skolgång. I den nya 
gymnasieförordningen har regeringen infört regeln om ett eller flera lokala programråd. 
Detta för att förstärka samverkan mellan skola och arbetsliv. I Ronneby kommun har man 
gått ännu längre och har förutom programråd tillsammans med representanter från företag i 
Ronnebys närområde, även något man kallar för ”Lokala styrgruppen” där man samverkar 
med ett antal företag på andra sidan länsgränsen i Småland. (J. Svensson 2012) 
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6 Diskussion 

Hur gör då skolor och utbildare för att få elever att söka sig till just sina utbildningar?  

I Stefan Lunds avhandling Marknad och medborgare från 2006 nämner han exempel som, 
arbetsmarknadsorienterad, näringslivsorienterad, akademiskt orienterad, 
marknadsorienterad, pedagogiskt orienterad finns ofta för eleverna att ta ställning och 
förhålla sig till (Lund2006s111).  
 

Att den som skriker högst hörs bäst, är faktiskt inte alltid sant. Resultatet av min 
undersökning visar att trots alla locktoner från olika skolor finns det undantag. Scanias 
Industrigymnasium säljer sig själv utan reklam. Man har genom åren arbetat upp ett 
grundmurat rykte. Visserligen har man en hemsida fylld med information, men det är en 
service där alla kan surfa in och ta del av informationen, inte bara studietörstande elever. 
Man frågar sig vad det är som gör exempelvis Scanias utbildningar så attraktiva i förhållande 
till den kommunala utbildningssfären. Naturligtvis spelar det in att eleverna vid Scanias 
utbildning har ett anställningskontrakt, med viss lön under sin utbildningstid. Jag är ändå 
tveksam till att det är hela sanningen. Även sociala och regionala skillnader spelar in vid 
gymnasievalet. Alla har inte samma möjligheter, dvs. alla bor inte i Södertälje och alla har 
inte tillgång till utbildning på hemorten. Det måste finnas fler exempel likt Scanias över hela 
landet för att höja medvetenheten bland ungdomar och göra industriprogrammet mer 
synligt och attraktivt. Vid Kungsmadskolan i Växjö har man sett en positiv trend tack vare 
ett ganska nytt samarbete med Gotech. En sammanslagning mellan de största 
industriföretagen i Växjö och som drivs med medel från företagen. Här arbetar man för att 
öka populariteten för industriprogrammet och för att trygga regionens tillgång på yrkesfolk. 
Harald Stenberg (2011), lärare vid Kungsmadskolan berättar att i år har man tagit in alla de 
19 elever som sökt till utbildningens 16 platser. Föregående år sökte endast 2 elever, då 
bestämdes att man inte skulle starta utbildningen. 2009 sökte 6 elever och man tog in 6. 
Harald berättar att man tack vare marknadsföringen och samarbetet med Gotech numera är 
med ”på kartan” hos ungdomarna. I lokaltidningen Smålandsposten, på Växjösidan från den 3 
september berättar man att ”Industriprogrammet drar full klass i höst”. Rektor Klas 
Gummesson berättar i artikeln att detta är en frukt av samarbetet med Gotech och de 
besök man tillsammans gjort ute hos studievägledare och elever i grundskolorna (Fehrm 
2011).   

 

Det är viktigt hur gymnasieskolorna profilerar sig utåt och mot grundskolan. Min 
uppfattning är att många tror fortfarande att ett industrijobb är smutsigt, ointressant, 
långtråkigt och bullrigt. Min egen erfarenhet är att en god pedagog eller äldre nöjd kamrat 
kan vara den bästa reklamen för ett gymnasieprogram. Här måste vi försöka komma fram 
med vårt budskap om att industrin inte ser ut på samma sätt längre. Ofta är det rent och 
snyggt hos industriföretagen idag, dessutom kan rätt person tjäna bra med pengar om man 
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är duktig och visar framfötterna. Tyvärr verkar det som om Industriprogrammet inte får 
ens ”de elever som brukar” söka, dessa elever vill inte till industrin längre. De går till lite 
mer ”avancerade” och kanske lite ”finare” utbildningar. Har Industriprogrammet profilerat 
sig alldeles för försiktigt och inte fått fram budskapet i tillräcklig utsträckning?  

Gemensamma ansträngningar och samarbeten mellan skolor och företag likt mellan Gotech 
och Kungsmadskolan i Växjö är på frammarsch, inte minst tack vare Teknikcollege. 
Liknande konstellationer kommer vi sannolikt att få se mer av i framtiden. Det är viktigt att 
kunna garantera sommarjobb och ge ungdomarna inblick hos de olika företag som är 
knutna till samarbetet. Vi alla inom skolan och ute i yrkeslivet måste ha ett gemensamt mål 
att främja teknikintresse och arbeta för bredare rekrytering för framtiden.     

 
Eleverna blir vid tiden för ansökan till gymnasieskolan ofta bombarderade med färgglada 
broschyrer och allehanda locktoner från ett stort antal skolor både från regionen men även 
från nationella utbildningssäten.  
Många lärare vid grundskolan har dock ofta begränsad kunskap om gymnasieskolan. 
Samverkan mellan grundskola och gymnasieskola och inte minst de lokala företagen bör 
fördjupas för att på sikt säkra den svenska industrins fortsatta existens. Detta kan vara 
något för grundskolan att ta till sig. Vad händer till exempel med de elever som inte nått 
målen vid utgången av årskurs 9, men ändå sett Industriprogrammet som en sista möjlighet 
att komma in vid gymnasieskolan?  
 
Lärare kan och är ofta inspirationskällor för sina elever, och att bredda kunskaperna hos 
lärare vid högstadiet ger möjligheter till stöttning av yrkesvägledare och studievägledare i 
deras arbete. Personlig kontakt, möten, att synas på rätt sätt i rätt forum, intensivare 
kontakt med lokala företag, det måste vi arbeta vidare med på bred front, där finns nyckeln. 
Harald Stenberg, lärare vid Kungsmadskolan i Växjö, menar att det inte bara handlar om att 
göra det Industritekniska programmet mer attraktivt, det handlar om att höja populariteten 
hos hela gymnasieskolan både vad gäller kärnämnen och karaktärsämnen. 
Marknadsföringen är en mycket viktig del i arbetet med rekrytering, både gentemot eleverna 
i årskurserna vid högstadieskolorna men även mot lokala och regionala företag som så 
småningom i sin tur ska rekrytera de utexaminerade elever som lämnar 
gymnasieskolan.(H.Stenberg 2011) 
 

 Den tekniska och administrativa utvecklingen inom industrin har gått i rasande fart de 
senaste åren. Omvandlingen har skapat nya krav på arbetskraftens sammansättning och 
kvalifikationer. Konjunkturkänslighet gentemot den globala marknaden har även den blivit 
allt tydligare. Detta har vi sett inte minst genom den senaste finanskrisen från cirka mitten 
av 2008 då många människor fick lämna sina arbeten på grund av att efterfrågan på 
tillverkade produkter nästan helt försvunnit inom vissa segment. Företagen måste bredda 
sina kundpaletter för att på så sätt försöka sprida riskerna vid framtida kriser och 
ekonomiska recessioner, vilket ställer andra krav på personalens grundutbildning än 
tidigare. 
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Att vidareutbilda, stötta och på alla sätt informera personal och pedagoger redan i 
högstadiet är en vinst i sig. Att vidare medvetandegöra gymnasieskolans tekniska 
inriktningar och hur det i sin tur hänger ihop med det lokala och regionala näringslivets 
önskan att kunna rekrytera i framtiden är en annan viktig del i marknadsföringen av 
yrkesprogrammen i allmänhet och industriprogrammen i synnerhet. 

Samhället förändras hela tiden och gymnasieskolan inklusive personal måste följa med i 
utvecklingen. Min uppfattning efter att ha arbetat med ämnet är att marknadsföringen av 
utbildningar författas och distribueras ofta av vuxna människor, ibland överskuggas 
informationen om en utbildning av erbjudanden om utlandsresor, bärbara datorer och 
körlektioner. Det har i vissa fall blivit en ”månglarnas marknad”. Vi måste istället möta 
ungdomarna i deras egen verklighet seriöst och trovärdigt. Våra ungdomar finns hela tiden 
på olika platser i den digitala världen, ständigt uppkopplade i någon form som de ”digitala 
infödingar” de är. Information och ryktesspridning går idag med ljusets hastighet mellan 
våra ungdomar, det är där vi ska synas och låta höra talas om oss på ett positivt sätt. Vi 
lärare och pedagoger i gymnasieskolan måste lära oss hantera dessa nya medier för att 
kunna röra oss i samma verklighet som våra ungdomar och därmed skapa förtroenden såväl 
som samspel inför denna nya verklighet vi lever i tillsammans. Personligen kan jag 
reflektera över alla de pengar som går åt till marknadsföring istället för att användas till 
undervisning eller andra satsningar på kärnverksamheten i skolorna.  
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