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Abstract 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar samhällsprogrammets elevers 
val av skola. För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning på tre gymnasieskolor 
och skolornas respektive marknadsföring undersöktes. Undersökningen visade att samhällspro-
gramseleverna i sitt skolval framförallt påverkats mest av skolornas Öppna hus samt at skolorna 
hade rykte om att ha bra lärare, valbara kurser, skolmat och allmän stämning på skolan. Dessut-
om spelar skolans geografiska läge en roll. Vi kom fram till att de flesta eleverna vill att skolan lig-
ger nära tåg och buss och ganska centralt. I den kommunala skolan var närheten till hemmet av-
görande. Eleverna anser själva att föräldrarna och kompisarnas påverkan inte är avgörande för 
deras gymnasieval. Dessutom kom vi fram till att den större delen av eleverna hade högutbildade 
föräldrar och de flesta hade en svensk bakgrund. På den kommunala skolan, som låg på lands-
bygden, var andelen elever med utländska föräldrar störst. Vårt resultat stämmer överrens med ti-
digare forskning, då det redan tidigare har kommit fram till att elever med utländsk bakgrund of-
tast går till skolor som ligger i förorter från större städer. Dessutom är andelen elever med ut-
ländska föräldrar mycket mindre på fristående skolor än på kommunala skolor. I tidigare forsk-
ning har ytterligare kommit fram att högutbildade föräldrar gör ett mer medvetet och aktivt val 
när de väljer gymnasium och att fler högutbildade föräldrar väljer en fristående skola, än lågutbil-
dade föräldrar. På de skolors SP-programelever vi undersökte såg vi att den största delen av för-
äldrarna var högutbildade och att en stor grupp var lärare. SP-programmet är studieförberedande 
och därför kan det vara så att eleverna påverkats av föräldrarnas socioekonomiska status i sitt val, 
vilket skulle stämma överens med tidigare forskning, även om de själva ser det som ett fritt och 
självständigt val. 
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1  INLEDNING      
Gymnasievalet kan bli ett val för livet. Har man som elev turen och hamnar på en bra gymnasie-
skola med bra lärare och utbildningsmöjligheter blir det kanske lättare att i framtiden komma in 
på universitet och få en bra utbildning. Men naturligtvis finns också elever som inte har denna 
tur. Eleverna och föräldrar ska ju inte bara välja program utan även skola. Idag finns många in-
formationskanaler, som till exempel Internet, broschyrer och Öppet hus. Men når informationen 
alla elever och är det någonting som de tycker påverkar dem i deras val?  
   Just som vi påbörjat arbetet med vårt examensarbete, november 2009, kom ytterligare en rap-
port om att elevers olika förutsättningar i skolan är beroende av vilka föräldrar de har. Skolverket 
rapporterade att betygsskillnaderna mellan barn till föräldrar med grundskoleutbildning och barn 
till föräldrar med gymnasie- eller högskoleutbildning ökar. Undersökningen gäller barn i årskurs 
nio på högstadiet, Skolverket rapporterar att:  

Föräldrarnas utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som har störst betydelse för elevers slutbetyg i grund-
skolan. Betydelsen har också ökat under flera år.1

Betygen är den faktor som begränsar elevers utbildnings- och skolval. Det är också den faktor 
som starkt är kopplad till elevernas socioekonomiska bakgrund, deras föräldrars utbildningsnivå 
och ekonomiska situation, en faktor som eleverna föds till och inte kan påverka själva.  

 

   När det gäller elevers val av grundskola har det också visat sig att föräldrarnas bakgrund är av-
görande för hur de och föräldrarna väljer. Socio- ekonomiskt svaga familjer uppmuntrar barnet 
att välja skola efter vad det är intresserat av, medan socioekonomiskt starka familjer försöker 
uppmuntra barnet att välja en skola som ger goda framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter. 
Dessa familjer har även avsevärt bättre tillgång till information för att göra ett sådant val och 
kunskap och strategier för att kunna påverka t.ex. rektorer så att deras barn hamnar på den skola 
de vill.2

   Är detta rättvist? Skolan och utbildningen skall ju vara likvärdig för alla. Vi, som blivande gym-
nasielärare, anser att det är viktigt och intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar ele-
vernas skolval. Vi tror att undervisningen och elevernas prestation blir bättre och mer effektiv när 
eleven trivs i skolan och har valt gymnasiet frivilligt. Genom att undersöka samhällsvetenskapliga 
programmets elevers skolval kan vi studera en del i detta. Vår studie är även relevant för skolled-
ningen och skolans marknadsförare, eftersom vi kommer att kartlägga vilka faktorer som är vikti-
ga för eleverna vid gymnasieval och därmed har ledningen möjlighet att utveckla skolan och an-
passa marknadsföringen efter detta. Vi har särskilt fördjupat oss i marknadsföringen, då vi anser 
att detta är en mycket relevant faktor, som blir alltmer viktig, för att konkurrensen blir större och 
skolorna måste tänka på hur de marknadsför sig.  

     

 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   
Syftet med undersökningen är att undersöka hur några utvalda faktorer påverkar samhällspro-
grammets elevers skolval på tre skolor i Dalarna. Ett ytterligare syfte är att undersöka skolornas 
marknadsföring och hur eleverna anser att den påverkat deras gymnasieval. 
 
Frågeställningar: 
- Hur anser eleverna att de utvalda faktorerna har påverkat dem i deras val av skola? 
- Finns några kopplingar mellan socioekonomisk tillhörighet, genus eller föräldrars nationella 

ursprung och val av skola? 
- Hur ser skolornas marknadsföring/information ut? 
- Hur anser eleverna att respektive skolas marknadsföring påverkat deras val av skola? 
 

                                                 
1 Skolverkets hemsida, Pressmeddelanden, 2009, Föräldrars utbildning påverkar elevers slutbetyg allt mer. 
2 Kjellström (2001).  
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1.2 METOD OCH MATERIAL  
Nedan beskrivs hur vi bar oss åt för att genomföra undersökningen och valet av metod motive-
ras. Vi valde att genomföra studien på Falu Frigymnasium, Mikael Elias Teoretiska Gymnasium 
och Leksands gymnasium. Vi valde de tre skolorna, för att de respektive skola representerade en 
friskola med egen pedagogik, en friskola med traditionellt undervisningssätt och en kommunal 
skola, som dessutom representerade landsbygden. Huvuddelen av undersökningsmetoden bestod 
av en kvantitativ enkätundersökning. Vi har även undersökt skolornas marknadsföring och analy-
serat deras profil utifrån deras hemsidor och deras broschyrer. Eftersom en utav skolorna, Lek-
sands gymnasium, var mitt inne i en större förändring av sin marknadsföring ställde vi via e-post 
frågor till skolans rektor om detta. 
   Vi bestämde oss för att genomföra en enkätundersökning eftersom vi vill få reda på varför ele-
verna just valde den gymnasieskola de valt. Vi ville kunna ange frekvenser. Därför var det rimligt 
att fråga så många elever som möjligt. Hade vi gjort enstaka intervjuer, dvs. en kvalitativ studie, 
skulle vi förmodligen ha fått reda på hur eleverna kände när de valde gymnasiet. Enkätundersök-
ningen genomfördes på de tre skolorna. 
   Vi har analyserat skolornas marknadsföringsmaterial i form av hemsidor och broschyrer. I ana-
lysen har vi använt oss av en enklare bild- och textanalys där vi försökt tolka hur skolorna med 
det text- och bildmaterial de valt verkar vilja framställa sig själva. I detta har vi utgått ifrån Stefan 
Lunds profilkategorier. Stefan Lund har delat in skolors information och marknadsföring av sig 
själva i olika kategorier.  Dessa presenteras i avsnittet om tidigare forskning. Mats Börjessons teo-
ri om diskursanalys kan förtydliga hur detta kan vara möjligt. Mats Börjessons teori diskursanalys 
går ut på att diskurser beskrivs som strukturer som skapar, upprätthåller och utgör begreppsbild-
ning. Diskurser är alltså det som gör att verkligheten blir begriplig, det som skapar sammanhang 
och förståelse. Som Mats Börjesson uttrycker det ”Utan de tolkningsramar som diskurser innebär 
skulle varje enskildhet stå för sig självt, som en enskild händelse vars sammanhang, orsak och li-
kar var frånvarande – om vi överhuvudtaget skulle se något!”3

   Börjesson förklarar att diskurser styrs av historiskt och kulturellt givna regler som ordnar hur vi 
talar om något, hur vi uppfattar och framställer verkligheten. När man studerar och analyserar 
text- och bildmaterial (diskurser) försöker man, som Börjesson uttrycker det, ”fundera över det 
som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas”
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. Utgångspunkten är således att 
det inte går att beskriva verkligheten ”som den är” utan att vi konstruerar den. Börjesson tar upp 
att en av de tyngsta på området är Norman Fairclough som även utvecklat en egen variant, ”kri-
tisk diskursanalys”.  

1.2.1 Empiriskt urval 
För att hitta lämpliga respondenter till denna enkätundersökning använde vi oss av ett strategiskt 
urval. Detta urval är icke-slumpmässigt och innebär att respondenter har variabler eller karakteris-
tiska som ska undersökas.5

 

 I vårt fall är det gymnasieelever som går Samhällsvetenskapliga pro-
grammet (SP-programmet) på de tre gymnasieskolorna vi valde. Vi valde SP-programmet efter-
som det finns på flera skolor och därmed kan eleverna ha valt skolorna av andra skäl än att det 
var den enda skolan som hade programmet. Visserligen finns det olika inriktningar på SP-
programmet, så i vår undersökning har vi försökt ta reda på om någon elev valt en skola för att 
det bara var den som hade just den inriktningen. I så fall spelar andra faktorer som vi undersökt 
mindre roll. 

1.2.2 Genomförande och material 
Enkätundersökningen utförde vi på ett traditionellt sätt. Efter att ha kontaktat skolledningen för 
att be om tillåtelse för att genomföra en studie, gick vi in i de klasserna som läste i SP- program-  
                                                 
3 Börjesson (2003), s. 23. 
4 Börjesson (2003), s. 21. 
5 Trost (2001) s.32 
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met. Vi presenterade oss, framförde alla formalia och bad eleverna att fylla i enkäten som de fick i 
pappersform. Enkäten inleddes med en kort information, som vi först gett muntligt, om vad un-
dersökningen kommer handla om, vilka vi är, att alla deltagare är anonyma och att deltagandet var 
frivilligt. Enkätfrågorna var i början av etnografisk karaktär då vi försökte få information om de-
ras bakgrund (elevernas kön, föräldrars socioekonomiska status och utländska eller inhemska 
bakgrund). Sedan följde frågor om elevernas motiv vid gymnasievalet. I enkäten blev deltagarna 
även tillfrågade om hur skolans marknadsföring och skolans geografiska läge påverkade valet. Vi 
avslutade enkäten med att fråga om skolans rykte. Enkätdelen med de etnografiska frågorna kun-
de i stort sätt besvaras med antingen ja eller nej. Enkätens andra del bestod av en skala med tre 
olika svarsalternativ. På de två sista frågorna hade deltagarna möjligheten att kryssa i flera olika 
svarsalternativen. Vi hade även kunnat göra en webbaserad enkätundersökning, men vi valde att 
göra en enkätundersökning. Detta eftersom vi på ett enkelt sätt kunde nå en stor del av respon-
denter samtidigt och hade möjlighet att personligen informera om enkäten. Dessutom är eleverna 
anonyma även när enkäten genomförs på papper, eftersom vi till exempel inte känner till deras 
handstil. 
   Undersökningen börjades med en matchningsprocess där vi sökte efter gymnasieskolor som 
skulle kunna passa för vår studie. Via personliga kontakter hittades tre gymnasieskolor som skulle 
vara lämpliga. Vi hittade två friskolor i stadsmiljö, en med uttalat egen pedagogik och en mer tra-
ditionell, samt en kommunal landsbygdskola. Vi skickade e-post till skolledningen och förklarade 
vad vår undersökning handlade om och frågade om vi fick göra en enkätundersökning där. Alla 
skolledare var positiva till vår undersökning.  
   På Mikael Elias teoretiska gymnasium deltog 16 elever, på Falufri Gymnasium 42 elever och på 
Leksands Gymnasium medverkade 41 elever. På Leksands Gymnasium genomförde vi enkätun-
dersökningen på tre olika inriktningar inom SP- programmet, som var samhäll, språk och eko-
nomisk inriktning. Enkätundersökningen genomfördes i olika årskurser på grund av olika teknis-
ka och praktiska skäl. På Falufri Gymnasium frågade vi elever som gick i årskurs ett. På Mikael 
Elias deltog elever som var i första och andra året, detta på grund av att elevantalet var så litet per 
årskurs. På Leksands Gymnasium medverkade elever från årskurs två på ekonominriktningen och 
årskurs tre på samhälls- och språkinriktningen. Detta på grund av att eleverna i årskurs ett ännu 
inte valt naturvetenskapligt- eller SP-program utan läser tillsammans. Målet var istället att komma 
så nära årskurs ett som möjligt och genomföra undersökningen i årskurs två. Men på grund av 
olika praktiska skäl blev det årskurs tre som deltog från samhälls- och språkinriktningen. 
   Vi ansåg att det ändå inte spelade en större roll i vilken årskurs eleverna gick eftersom frågan 
om gymnasieval är en viktig och stor fråga som eleverna troligtvis minns även om valet ligger 
några år tillbaka. Respondenterna fick enkäterna av oss och fick fylla i enkäterna i början av en 
lektion. 
 
1.2.3 Bortfall 
Sammanlagt har vi gjort enkätundersökningen med 99 elever. Alla elever som var närvarande då 
vi genomförde enkätundersökningen fyllde ut enkäten, dvs. att vi inte fick blanka blanketter till-
baka. Dock har några elever inte svarat på alla frågor eller ibland kryssade de två svar, och där-
med blev svaret ogiltigt. Ett problem var att en stor del av eleverna som går på Mikael Elias teo-
retiska gymnasium var på praktik en längre period. Därför kunde vi bara fråga 16 elever av 27 
elever som går SP- programmet på denna skola. Detta innebär att bara ca 60 procent av eleverna 
deltog i enkätundersökningen.  
 
1.2.4 Dataanalys 
Enkäten analyserades manuellt, dvs. säger vi analyserade svaren per hand. Vi är medvetna om att 
det kanske inte är den säkraste varianten. Dock anser vi att vi har varit noga när vi analyserade 
enkäterna eftersom vi kontrollräknat varje frågas svar och sett så att det stämmer med det totala.   
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Därefter har vi skapat diagram och räknat om data i procent för att kunna göra djupare analyser 
av resultatet och dra slutsatser utifrån detta.  
 
1.2.5 Reliabilitet & validitet 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att en mening är så stabil så att mätningen inte blir utsatt 
för till exempel slumpinflytelser. För att få en hög reliabilitet krävs att alla respondenter får sam-
ma fråga på samma sätt, situationen ska vara lika för alla och alla ska vara känslomässigt på lika 
nivå.6 Validitet eller giltighet innebär att frågorna ska mäta det den är avsedd att mäta.7

 

 Frågorna i 
denna enkätundersökning var i stor utsträckning grundad på redan tidigare beprövade enkäter 
och deras mätegenskaper. Att utgå från enkätfrågor som redan är prövade gör att reliabiliteten 
och validiteten ökar. Ytterligare hade det kanske varit svårare att utvärdera enkätfrågor som inte 
har blivit prövade tidigare. Dessutom var enkätfrågorna utformade på ett enkelt språkligt sätt och 
även optiskt var enkäten översiktligt. Detta gjorde att alla respondenter, även de som kanske har 
svårare att förstå texter eller se dåligt, hade en likvärdig möjlighet att fylla upp enkäten. Slutligen 
redigerade vi även enkäten och fastställde dess slutgiltiga utformning utifrån vår handledares på-
pekanden och råd. Dessutom fylldes enkäterna i på liknande platser och tillfällen, i klassrummet i 
början av lektionen. Även det innebar en lik situation för alla. Eftersom enkäten delades ut i pap-
persform innebar också en likvärdig utgångspunkt för alla. Även de som inte har tillgång till dator 
hade möjligheten att enkelt delta i undersökningen. En annan fördel med ”traditionella enkäter” 
var att vi kunde vara säkra på att enkäten har blivit ifylld en gång av rätt person.  

1.2.6 Problem med kvantitativa undersökningar 
Enkäter ger bred information och det kan ibland vara så att informationen man får är långt bort 
från skolverkligheten. Johansson och Svedner menar att man får resultat i form av tabeller och 
diagram, som ger en allmän och ibland svårtolkad bild. För att kunna gå från undersökningen till-
baka till klassrummet, krävs en detaljerad och livlig studie och det är sällan en enkätstudie, menar 
författarna.8

   Ett ytterligare problem som kan uppstå är att vi har svårt att kontrollera om deltagarna skriver 
sanningen. Dessutom kan det förekomma att vissa av deltagarna inte förstå frågorna eller att någ-
ra bara besvara en del av frågorna. Exakt hur en deltagare uppfattar ett begrepp kan vi inte veta, 
men eftersom vi inte är intresserade av att i detalj ta reda på hur eleverna tänker är det inte ett 
problem. Eftersom vi är intresserade av att i grova drag ta reda på hur eleverna anser att de på-
verkats av utvalda faktorer passar enkäten bra. Vi menar alltså, att enkätundersökningen ger oss 
möjligheten att nå många och få en bred bild som ändå ger en indikation på vad alla dessa delta-
gare anser i de frågor vi ställt. Därmed kan undersökningens syfte uppnås med denna metod, den 
ger en grov anvisning till vilka faktorer eleverna ansett påverkat dem mer eller mindre eller inte 
alls.

 

                                                 
6 Trost (2001) s. 59 
7 Trost (2001) s. 59 
8 Johansson – Svedner (2004) s. 29 
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3 BAKGRUND – DET FRIA SKOLVALET 
För att sätta in undersökningen i ett sammanhang ges en bakgrund till området valfrihet och sko-
la i Sverige. En kort redogörelse av införandet av det fria skolvalet i Sverige ges, även friskolere-
formen nämns kort. Det samhällsvetenskapliga programmet och dess olika inriktningar nämns 
även det kortfattat. 
   Den treåriga gymnasieskolan i Sverige är en frivillig och avgiftsfri utbildning som alla som av-
slutat grundskolan i Sverige har rätt till. I dagsläget erbjuds 17 nationella program, vart och ett 
med flera olika inriktningsalternativ efter vad olika skolor valt att erbjuda och en del specialut-
formade lokala program.9

   Efter 1990-talets decentraliserings-, friskole-, och valfrihetsreformer har konkurrensen mellan 
gymnasieskolor ökat. Kommunerna blev ansvariga för gymnasieskolorna och att erbjuda alla mel-
lan 16-19 år en plats. Det stod även fritt för vem som helst att öppna friskolor, vilka kommunen 
också fick ansvar för att finansiera. Elever fick rätt att fritt välja skola, enbart begränsade av sina 
betyg, istället för att som tidigare hänvisas till den gymnasieskola som hade deras utbildningspro-
gram och låg närmast geografiskt. Reformernas syfte var att öka gymnasieskolornas möjlighet till 
profilering och utveckling av lokala utbildningsalternativ.  Genom att skolor konkurrerar med 
varandra om eleverna skulle också mindre attraktiva skolor pressas till förbättringar av sin utbild-
ning.

  

10

   Begreppet valfrihet är från början egentligen av borgerligt ursprung. På den politiska arenan 
diskuterades att alla har rätt till en likvärdig utbildning och att familjen har rätt att bestämma över 
barnomsorg och skola. Moderaterna använde valfrihetsbegreppet redan på 1980- talet. De använ-
de begreppet i tre olika bemärkelser: Valfrihet mellan offentliga och fristående skolor, valfrihet 
mellan offentliga skolor samt valfrihet mellan olika tillvalsalternativ i en skola. För Socialdemo-
kraterna spelade likvärdighetsbegreppen också en stor roll. För dem fanns likvärdighetsbegreppen 
på både individ- och systemnivå.

 

11

   Samhällsvetenskapsprogrammet, som vi har valt att undersöka, är ett studieförberedande pro-
gram som ger behörighet till de flesta grundutbildningar vid högskola och universitet. Program-
met har fyra nationella inriktningar: Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap och Språk.

  

12

  
  

                                                 
9 Skolverkets hemsida, Om Gymnasieskolan, Gymnasieutbildning. 
10 Lund (2007), ss. 281- 282. 
11 Skolverket (2003), ss. 24- 34. 
12 Skolverkets hemsida, Om Gymnasieskolan, Program, Samhällsvetenskapsprogrammet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Här redogörs för tidigare forskning om valfrihet och skola. Efter detta presenteras svensk forsk-
ning som mer specifikt behandlar elevers val av skola och vilka faktorer som påverkar detta. Vilka 
faktorer som påverkar elevers skolval berörs även till viss del under avsnitten som behandlar in-
ternationell samt svensk forskning om valfrihet och skola allmänt. Hur skolors marknadsföring 
påverkar elevers skolval berörs till viss del under avsnittet om forskning om vilka faktorer som 
påverkar elevers skolval, avslutningsvis presenteras svensk forskning som undersökt gymnasie-
skolors informations-/marknadsföringsmetoder.  
 
2.1 VALFRIHET OCH SKOLA  
Det finns en stor mängd forskning om skolan. En ansenlig mängd forskning behandlar området 
valfrihet och skola. Här ges en kort sammanfattande, men inte på något sätt heltäckande, över-
blick av den internationella och svenska forskningen om valfrihet och skola.  
 
2.1.1 Ett internationellt perspektiv på valfrihet och skola 
Paula Blomqvist, forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 
och Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har studerat effekterna av 
ökad marknadsstyrning i skolan i Välfärdsstatens nya ansikte – Demokrati och marknadsreformer inom 
den offentliga sektorn. Blomqvist och Rothstein har studerat internationell forskning på området.  
   Det var under 1980- och 90-talet som många länder genomförde reformer som innebar ökad 
valfrihet inom det offentliga skolsystemet och ledde till en expansion av den privata skolsek-
torn.13 Internationellt, visar Blomqvist och Rothstein, har det visat sig att föräldrar med högre ut-
bildning och socioekonomisk status utnyttjar möjligheten att byta skola i större utsträckning än 
andra grupper. Denna skillnad ökar ytterligare då man ser till vilka som valt att lämna den offent-
liga skolsektorn. Viktigaste förklaringsfaktorn för skillnaden i benägenhet att byta skola är föräld-
rarnas utbildning, vilket ofta sammanfaller med andra socioekonomiska beteckningar som in-
komst och yrke.14

   Blomqvist och Rothstein redogör ytterligare för vad föräldrarna tittar på när de väljer skola, om 
de som konsumenter på skolmarknaden uppfyller sin roll som enligt marknadsstyrningsteori skall 
göra att kvaliteten i utbildningssystemet förbättras. Det har visat sig att föräldrarna letar efter sko-
lor med bättre studieresultat, men att det finns en tveksamhet i hur de identifierar dessa ”bättre” 
skolor. Det verkar som att det föräldrarna tittar på när de byter skola är den socioekonomiska 
elevsammansättningen. Man byter till en skola med högre socioekonomisk sammansättning, med 
övervägande andel vita elever och bra rykte.

  

15 Något som också lockar är äldre skolor med tradi-
tionell pedagogik och disciplinerad skolmiljö, det är inte olika typer av alternativa pedagogiker 
som lockar. Man har sett att föräldrar till barn med inhemskt ursprung väljer att lämna skolor 
med hög andel barn med utländsk härkomst, ett fenomen man kallar ”white flight”. Denna etnis-
ka segregation är ett stort problem ibland annat Nederländerna. Även i USA är denna etniska 
skolsegregation stor och har, trots att boendesegregationen redan fanns där, ökat efter att skolval-
friheten införts. Föräldrar väljer alltså i första hand skolor för elevsammansättningens höga so-
cioekonomiska status och efterfrågar egenskaper som ordning och disciplin i valet av skola.16

    Hur påverkas då skolans verksamhet av valfriheten. Rothstein och Blomqvist ser att det finns 
svårigheter att skapa dynamik på skolmarknaden. Man pekar på att skolor till övervägande delen 
har fasta kostnader och att även en liten försämring i elevantal kan bli påfrestande. Dessutom kan 
det lätt bli en spiraleffekt, då skolans image är så avgörande, minskar elevantalet och skolan inte 

  

                                                 
13 Blomqvist & Rothstein (2005), s. 79. 
14 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 80- 81. 
15 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 86, 88. 
16 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 88- 90. 
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ses som populär går det lätt utför och tvärtom, är den eftertraktad vill alla elever dit. Skolmarkna-
den har, konstaterar man, en tendens till stratifiering och uppvisar tröghet i förnyandet av utbu-
det. Skolor kan väldigt snabbt klassificeras som antingen attraktiva eller förlorare och sedan är de-
ras öde förseglat. Men förlorarna försvinner inte och vinnarna utökar inte sin verksamhet, resulta-
tet är bara en ökad stratifiering av eleverna i de olika skolorna. Det som framförallt varit avgö-
rande för om skolor blivit attraktiva eller förlorare är hur den socioekonomiska fördelningen av 
elever (eller området där skolan låg) såg ut då valfriheten infördes. Alltså, föräldrar med hög so-
cioekonomisk status, de som väljer skola, vill att deras barn ska gå i skolor med barn till föräldrar 
med hög socioekonomisk status.17

   Blomqvist och Rothstein uppmärksammar att en skolas exklusivitet, att ett fåtal av de sökande 
eleverna tas in, är det som gör den attraktiv, alltså har man svaga incitament att expandera en po-
pulär skola. Att de förlorande skolorna blir kvar, med ”fel” elevsammansättning enligt de väljande 
föräldrarna, gör att de blir mindre och mindre attraktiva, får mindre och mindre resurser till allt 
mer behovskrävande elever. 

  

18

   Ekonomiskt har det visat sig att tillväxt av en offentligt finansierad privat skolsektor leder till att 
skolsystemet som helhet har en tendens att bli dyrare. Systemet ger ett överutbud av skolor och 
är svårt att reglera kostnadsmässigt. Det är alltså inte så att marknadsreglering har lett till ett mer 
ekonomiskt effektivt system, tvärtom.

    

19

   Om skolornas pedagogiska resultat förbättrats, är något som Blomqvist och Rothstein menar, 
hat motstridiga och omtvistade tendenser. Problemet består i grunden av att det är svårt att be-
stämma vad som ska menas med en skolas kvalitet och hur den ska mätas. Mäter man elevpresta-
tionerna är det problematiskt eftersom barn från stabila och ekonomiskt privilegierade sociala 
miljöer generellt är mer mottagliga för undervisning och presterar bättre resultat i skolan. Dessut-
om påverkar deras närvaro skolmiljön som blir lugnare och mer studieinriktad, vilket påverkar de 
andra elevernas resultat. Blomqvist och Rothstein konstaterar att alla barn, oavsett social eller et-
nisk bakgrund, presterar bättre i en skolmiljö där socioekonomiskt privilegierade gruppers barn 
dominerar. Alltså, ju större polarisering i socioekonomisk elevsammansättning mellan skolorna, ju 
större skillnader i pedagogiska resultat och undervisningsmiljö.

 

20 Detta leder till den onda cirkel, 
där skolor som börjar tappa elever tappar fler och fler av de högpresterande eleverna, vilket leder 
till minskade resurser och svårigheter att höja kvaliteten för att kunna hävda sig i konkurrensen. 
De skolor som behöver resurserna bäst, förlorar dem. När hänsyn tas till den socioekonomiska 
elevsammansättningen har privata skolor inte bättre pedagogiska resultat än offentliga.21

   Blomqvist och Rothstein konstaterar att när det gäller pedagogisk utveckling så skapar valfrihe-
ten och konkurrensen incitament för skolorna att satsa på en traditionell inriktning, inte pedago-
gisk innovation. Detta har gett utbudet en mer konservativ orientering efter införandet av mark-
nadsstyrning i Storbritannien. Skolor marknadsför sig gärna som bärare av traditionella värden. 
Tendensen är alltså se att valfrihet och konkurrens leder till likriktning snarare än pedagogisk 
mångfald. 

  

22

   Ytterligare problem med marknadsstyrningen är att konkurrensen skapar drivkrafter till elevse-
lektion, ”creaming”, eftersom både status och elevprestationer styrs av en skolas elevsamman-
sättning. Barn med särskilda behov är särskilt resurskrävande, en anledning att undvika dessa. 
Skolledare ser förmågan att styra elevintaget som en konkurrensfördel. Blomqvist och Rothstein 
redogör för studier där man visat att skolor genom subtila koder i informationsmaterial och an-
sökningshandlingar styr elevintaget. I ansökningshandlingar kan t.ex.  

 

                                                 
17 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 91- 93. 
18 Blomqvist & Rothstein (2005), s. 93. 
19 Blomqvist & Rothstein (2005), s. 94. 
20 Blomqvist & Rothstein (2005), s. 95. 
21 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 95- 96, 100. 
22 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 97, 100. 
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begäras uppgifter om föräldrarnas bakgrund och speciella talanger hos barnet i musik eller sport. 
En del skolor kan rent ut tala om att de inte tillhandahåller resurser för elever med särskilda be-
hov. Det har visat sig att man vid antagningsprocessen använde sig av kriterier som systematiskt 
missgynnade låginkomsttagare, etniska minoriteter och barn med handikapp eller inlärningssvå-
righeter. Valfriheten ledde alltså till ökad segregation eftersom incitamenten är så starka att välja 
bort de krävande eleverna.23

   Blomqvist och Rothstein sammanfattar själva de internationella erfarenheterna av marknads-
styrning inom skolan med att en ökad segregation kan bli en oönskad bieffekt av valfrihet. Vidare 
kan resultatet av Blomqvist och Rothsteins litteraturstudie sammanfattas med att föräldrar väljer 
skola efter dess socioekonomiska och etniska sammansättning. Jämte detta, på utbudssidan finns 
effekter som pekar mor ökad segregering mellan skolor, där utbudets tröghet på grund av frånva-
ron av incitament för populära skolor att expandera anses som viktigaste orsaken. För att mot-
verka selektion ser Blomqvist och Rothstein en central reglering av intagning till skolorna som 
viktigast. Blomqvist och Rothstein ser även positivt på möjligheterna att kombinera marknads-
styrning med aktiva offentliga satsningar för att kunna skapa pedagogisk förnyelse och desegrege-
rande effekter. 

 

24

 
 

2.1.2 Svensk forskning om valfrihet och skola 
Professor i pedagogik Donald Broady har studerat hur olika eliter vunnit på den ökade variatio-
nen inom skolväsendet. I en artikel, Gymnasieskolan och eliterna, i Pedagogiska magasinet visar han 
hur vissa utbildningsvägar är gjorda för näringslivets ledande skikt, andra för kulturellt bemedlade 
grupper eller nya framväxande eliter. Broadys forskning visar att de sociala skillnaderna i skolan 
har ökat då olika eliter har möjlighet att hitta vägar genom utbildningssystemet anpassade för just 
deras barn. Få elever med lägre socialt ursprung når det naturvetenskapliga programmet som är 
den i särklass viktigaste elitutbildningen. Läsåret 1998/99 gick 41 procent av alla läkarbarn, 37 
procent av alla universitetslärarbarn och 32 procent av alla civilingenjörsbarn naturvetenskapligt 
program, medan endast 7 procent av barnen till okvalificerade arbetare i produktionen gick det-
samma. Broady har funnit att barn till den kulturella eliten är överrepresenterade i de mest ansed-
da innerstadsgymnasierna, medan barn till den ekonomiska eliten är överrepresenterade i gymna-
sieskolorna i de norra och östra förorterna.25

Studier av eliter inte är en så exklusiv forskningsuppgift som det i förstone kan förefalla. Även när vi vill för-
stå situationen för de sämre bemedlade, kommer vi inte ifrån att det är eliterna – både traditionella eliter och 
sådana som bland annat tack vare utbildningsväsendet erövrar nya positioner -  som dominerar skolsystemet 
och som i hög grad dikterar de spelregler som även de tillbakasatta har att följa.

 Broady konstaterar att:  

26

Även Charlotte Skawonius har undersökt hur elevernas bakgrund påverkar deras utbildningsmöj-
ligheter. I avhandlingen Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på 
grundskolor undersöker Charlotte Skawonius, doktorand vid pedagogiska institutionen vid Stock-
holms Universitet elevers och familjers val av grundskola. Skawonius utgår från Pierre Bourdieus 
sociologi och hans teorier om kapital, fält och habitus. Som Skawonius uttrycker det: ”Begreppen 
kapital, fält och habitus hänger samman och bildar ett system som gör det möjligt att beskriva 
kamp om och dominans och intressen i flera dimensioner”

  

27

                                                 
23 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 100- 103. 

. Införande av betygsintag, visar 
Skawonius och hänvisar till tidigare forskning, leder till ökad kunskapssegregering, samt etnisk 
och socioekonomisk segregation av elever. Tillhörighet till klass var en starkare faktor för utbild-
ningsvalen än etnicitet. Skawonius kommer fram till att familjernas val begränsas av system 

24 Blomqvist & Rothstein (2005), ss. 107- 108. 
25 Broady (2001), ss. 56- 61. 
26 Broady (2001), s. 59. 
27 Skawonius (2005), s. 23. 
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samt att de har olika förutsättningar att göra val och veta vad de innebär. 28

Varje människas ursprungliga klasstillhörighet har en avgörande betydelse för hennes utbildningsbana och 
samverkar med kön, ställning i familjen och boendeort. Boendeortens karaktär påverkas av dess närhet till in-
tellektuella, kulturella och utbildningsresurser, vilka som bor där, lokal arbetsmarknad och vilket umgänge 
som erbjuds. Detta tillsammans med individens livsvillkor, om han eller hon har ett arbete, arbetets karaktär, 
anställningsförhållanden och  inkomst, spelar också in. Likaså värderingar och dispositioner i förhållanden till 
kultur och skola, det vill säga till lärande, auktoriteter, skolvärderingar, subjektiva förväntningar om tillträde 
till skolor och utbildningar, framgång och möjligheten att avancera på grund av studier. Socialt och kulturellt 
eller språkligt kapital har också betydelse för utbildningsbanan. Allt detta verkar genom internaliseringar av 
objektiva sannolikheter som tar sig uttryck i subjektiva förväntningar.

  Skawonius beskriver 
hur hon uppfattar Bourdieu och Passerons förklaring av hur en människas ursprungliga klasstill-
hörighet påverkar deras utbildning:  

29

Kön, ställning i familjen, boendeort, individens livsvillkor, värderingar och dispositioner i förhål-
lande till kultur och skola, socialt och kulturellt/språkligt kapital har alltså betydelse för vilken ut-
bildningsbana en människa får. Detta eftersom, som Skawonius anger ovan, alla dessa faktorer 
verkar genom internalisering av objektiva sannolikheter. Eftersom dessa tar sig uttryck i subjekti-
va förväntningar, då de internaliserats, uppfattar individen dem som sina egna. Alltså kan indivi-
den anse sig göra ett självständigt val även om valet till hög grad är beroende av dess bakgrund. 
Detta kan jämföras med Åsa Bartholdssons, universitetsadjunkt i socialantropologi vid Högsko-
lan Dalarna, resonemang i Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. 
Bartholdsson beskriver hur eleverna, förtäckt, genom att de ska ”lära sig vara sig själva”, egentli-
gen får lära sig att anpassa sig och bli som alla andra, passa in i skolans mall för hur en elev skall 
vara Eleverna lär sig att uppfatta att problem och misslyckanden beror på dem själva och blir 
självreglerande, Bartholdsson betecknar detta som tillhörande den liberaldemokratiska styrnings-
mentaliteten. Genom att lära sig att ”vara sig själv” lär man sig att vara så som skolan önskar och 
därmed lär man sig att själv styra sig själv mot skolan och samhällets mål, detta kan då betecknas 
som att försöka vara sig själv. Det blir en dold styrning där den som styrs själv reglerar sitt bete-
ende eftersom den har fått lära sig hur den är sig själv och kan beteckna det att göra det som 
andra vill som att följa sin egen inre vilja.

 

30

    Skawonius betonar ytterligare att det är stora skillnader i sannolikheten att få höga betyg och 
att komma in på ett studieförberedande gymnasieprogram mellan elever med olika socialt ur-
sprung. Därför, konstaterar Skawonius, finns det vinnare och förlorare i ett system med skolval.

 

31

   Vidare menar Skawonius att skolvalsreformen drivits fram av just de som bäst kan utnyttja möj-
ligheterna, som hon benämner urban medelklass. Systemet befäster, förbättrar och slår vakt om 
deras position.  

 

   Ytterligare flera andra forskningsrapporter visar att elevers bakgrund har betydelse för deras ut-
bildningsframgångar. Statens offentliga utredning Skolan under 1990-talet har visat att elevers ut-
bildningschanser i hög grad är beroende av kön och socialt ursprung. Elevernas framtid i gymna-
sieskolan avgörs i hög grad av deras grundskolebetyg, som i sin tur har ett starkt samband med 
elevernas socioekonomiska ursprung. En elev med ursprung ur lägre arbetarklass har ungefär fyra 
gånger mindre chans att få de högsta medelbetygen än en elev från de högsta sociala skikten. Ele-
ver från lägre arbetarklass har mellan åtta, för flickor, och tre för pojkar, gånger större chans att få 
ett medelbetyg under genomsnitt än elever från de högre skikten har att få detta.  
   Elevers sociala bakgrund slår också igenom hårt när det gäller valet av studieförberedande eller 
yrkesförberedande program. Av pojkar med lika betygsgenomsnitt var det tre av fyra med högre 
socioekonomiskt ursprung som gick vidare till studieförberedande program, men knappt hälften 
av pojkar med ursprung i lägre arbetarklass. Enligt utredningen var skillnaderna bland flickor 

                                                 
28 Skawonius (2005), ss. 321- 338. 
29 Skawonius (2005), s. 336. 
30 Bartholdsson (2008), ss. 138- 140. 
31 Skawonius (2005), s. 336. 
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ännu mer uttalade. Av elever med ursprung i de lägre samhällsskikten var det nästan exakt hälften 
så stor andel som valde studieförberedande program jämfört med elever med ursprung i de högs-
ta skikten, visade statens offentliga utredning.  
   Utredningen kom också fram till att ”utvecklingen efter gymnasiereformen gått i riktning mot 
en ännu tydligare hierarkisering av gymnasieskolans program”32. Man menar att om rekryteringen 
av elever enbart skulle ske efter grundskolebetyg och elever fritt skulle konkurrera om platserna 
på skolor ”skulle utbildningskonkurrensen sannolikt ytterligare öka och gymnasieskolans struktur 
möjligen i ännu högre grad anpassa sig till de sociala klassernas och klassfraktionernas intressen 
att reproducera de specifika arter av kapital på vilka de grundar sina ställningar”33

   Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, en rapport från Skolverket, som skrevs 2003. Syftet med 
rapporten är att belysa valfrihetsreformernas effekter, men även föräldrarnas attityder till desam-
ma. En aspekt som påverkar valmöjligheten är var i landet man bor. För många finns det inte mer 
än en skola i rimligt avstånd att välja på.

. Ytterligare flera 
forskningsrapporter pekar på vilken betydelse elevernas boendebakgrund spelar. 

34

  Att utbildningsmöjligheterna inte ser lika ut över landet och skiljer sig mellan landsbygd och 
storstad, konstaterar även Skawonius. En likvärdig utbildning för alla upprätthålls alltså inte, kon-
staterar Skawonius. Som alternativ tycker Skawonius att man ska se till att alla skolor är lika bra 
och skolor i områden där familjer med begränsade möjligheter bor helst skall vara ännu bättre.

 Det sker inte många val i Jokkmokk eller Övertorneå 
till exempel, eftersom avstånden är ett hinder. Det innebär att det inte heller finns konkurrens 
mellan skolorna och att skolvalet inte kan fungera som stimulans för utveckling. 

35

   Skolverkets rapport visade även att en situation som uppstod efter valfrihetsreformerna var, att 
skolor med många elever med invandrarbakgrund blev allt mer invandrartäta och detta har lett till 
en ökad segregation

 

36 Studien visade att elever med utländsk bakgrund inte söker sig till skolor 
med elever som har utländsk bakgrund. Det är så att elever med utländsk bakgrund stannar kvar i 
de skolorna som de går i. Detta medför att andelen elever med utländsk bakgrund ökar.37 Dess-
utom visade studien att de flesta föräldrarna var positivt inställda till rätten att välja skola.38

   Kjellman, doktor , har i sin doktorsavhandling ”Hurra för valfriheten”- Man vad ska vi välja? under-
sökt vilka motiv föräldrarna har när de väljer skola åt sina barn. Undersökningen gjordes i Stock-
holm under läsåren 1994- 1996. Vidare har författaren granskat möjligheterna till skolval, samt 
hur valen hänger samman med och påverkar skolornas sammansättning vad gäller social bak-
grund, etnicitet, utbildning och bostadsområde.  

 Även 
Ann-Christin Kjellman har visat att skolornas sammansättning skiljer sig åt vad gäller boende. 

   Skolornas sammansättning skiljer sig åt radikalt när det gäller elevernas boende, kommer Kjell-
man fram till. Medan invandrare främst bor i vissa bostadsområden eller samhällsklass, bor arbe-
tare eller högre tjänstemän i olika bostadsområden eller stadsdelar. En studie visar vidare att man 
kan se en skillnad mellan svenska elevers och invandrareelevers boendemönster. Mer än dubbelt 
så många invandrarelever bor i hyreslägenheter medan mer än dubbelt så många svenska elever 
bor i villor. Det medför att skolor som ligger i högstatusområden har elever med bättre förutsätt-
ningar och högre betyg, anser Kjellman.39

   Ytterligare tar Skolverkets rapport upp att en undersökning som gjordes på 1990- talet i Stock-
holm visade att föräldrar med invandrarbakgrund som bor i invandrartäta delar av staden inte ak-
tivt väljer skola åt barnen, medan föräldrar med svensk bakgrund söker skolor utanför det in-
vandrartäta området. Detta innebär att koncentrationen av elever med invandrarbakgrund blir 
hög i dessa skolor utan att eleverna aktivt sökt sig dit. 

  

                                                 
32 SOU 2000:39, s. 117. 
33 SOU 2000:39, s. 119. 
34 Skolverket (2003), s. 75. 
35 Skawonius (2005), s. 337. 
36 Skolverket (2003), s. 21. 
37 Skolverket (2003), s. 138. 
38 Skolverket (2003), s. 22. 
39 Kjellman (2001), ss. 43- 45. 
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Förutom att elevers boende påverkar elevers utbildning och skola, finns forskning som visar på 
att föräldrars benägenhet att göra ett medvetet val av skola påverkas av deras socioekonomiska 
och etniska bakgrund. 40

   I Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, en rapport från Skolverket som tidigare tagits upp, vi-
sades att framförallt högutbildade föräldrar medvetet väljer skola inom kommunen. De föräldrar-
na har även svensk bakgrund. De, som väljer friskola, har högre utbildning än genomsnittet.

 

41 
Detta stöds utav Kjellman som visar att 64 procent av föräldrarna som skickar sina barn till 
friskolor har en högskoleutbildning. Dessutom har 73 procent av familjerna en svensk bak-
grund.42

   Skolverkets studie Valfrihet och dess effekter inom skolområdet visar att det krävs kunnande, informa-
tion, energi, tid och resurser för att välja skola. Dessa faktorer är dock ojämnt fördelade i samhäl-
let.

 Flera olika forskningsrapporter pekar också på att föräldrar har olika tillgång till informa-
tion för att kunna göra ett skolval. 

43 Därför kan sägas att valfriheten är i första hand ett projekt för välutbildade föräldrar.44 
Samma resultat och slutsatser har Ann-Christin Kjellman45 och Charlotte Skawonius46

   Vad gäller information kom Skolverkets studie fram till att välutbildade föräldrar som aktivt 
valt skola kände sig välinformerade. Den gruppen som ansåg att de inte var välinformerade hade 
högst gymnasialutbildning och de flesta föräldrarna kom från landsbygden. 70 % av föräldrarna 
som valt friskola ansåg att de haft tillräckligt med information.

 funnit och 
gjort. 

47 De viktigaste informationsmed-
len var, enligt studien, informationsmaterial av den valda skolan samt information via vänner och 
bekanta. Minst betydelse hade media som informationskälla. 20 % uppger i studien att de inte 
hade någon informations alls om fristående skolor.48

   Kjellman menar ytterligare att information om skolor är kostsam och att den är mer tillgänglig 
för familjer med högre ekonomisk status eftersom de både har god kunskap om var informatio-
nen finns och hur de ska bedöma den, samt tillgång till inofficiell information via kontakter.

 

49

   Skawonius sammanfattar och betonar att olika familjer har olika förutsättningar att ta ställning 
till och göra val av skola till sina barn eftersom de har olika resurser. Familjerna har olika resurser 
i form av ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital som hänger samman med deras 
låga eller höga socioekonomiska status. Vissa familjer hade i Skawonius studie varken tid eller 
pengar att lägga ner på sina barns skolval utan var tvungna att koncentrera sig på att få livet att gå 
runt, att klara vardagen. Skawonius jämför de olika förutsättningarna att göra skolval åt barnen 
med att en oinsatt och en finansman handlar med aktier på aktiemarknaden.

 

50

   Påpekar gör också Skawonius, att ett marknadssystem bygger på att några är vinnare och andra 
förlorare. Föräldrar med hög socioekonomisk status väljer i högre grad aktivt skola åt sina barn, 
de har tillgång till bättre information om vilket val som ger bättre framtidsmöjligheter. Föräldrar 
med hög socioekonomisk status har inte bara större tillgång till information för att göra ett skol-
val, de har också större möjligheter att påverka skolan och att påverka att deras barn hamnar i 
den skola de valt.   

  

                                                 
40 Kjellman (2001), s.115. 
41 Skolverket (2003), ss. 50- 51. 
42 Kjellman (2001), s. 148. 
43 Skolverket (2003), s. 128, 
44 Skolverket (2003), s. 131. 
45 Kjellman (2001), s. 49 
46 Skawonius (2005), s. 322 
47 Skolverket (2003), s. 54. 
48 Skolverket (2003), s. 56. 
49 Kjellman (2001), s. 232. 
50 Skawonius (2005), ss. 321-335. 
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Skolverkets rapport visade att högutbildade föräldrar ansåg att de kan påverka skolan mer än låg-
utbildade föräldrar ansåg att de kunde. Fristående skolor ger dessutom oftast föräldrarna en stör-
re möjlighet att påverka skolans verksamhet.51

   Skawonius menar också att föräldrar med hög socioekonomisk status vet hur de ska se till att få 
sitt barn på den skola de vill (t.ex. att besöka rektorn och lyckas prata sig till att deras barn skall gå 
på skolan trots att det från början var placerat på en annan skola). Skawonius har resonerat runt 
de konstaterade olika möjligheterna och förutsättningarna att välja skola. 

  

   Skawonius kommer fram till att möjligheten att välja skola inte ger alla samma chanser till lik-
värdig utbildning och inte heller ger individen större frihet, men att den leder till att ett större an-
svar för utbildning och utbildningsval läggs på individen istället för samhället. Enligt Skawonius 
undersökning samverkar flera faktorer i hur eleverna hamnar på den skola de hamnar. Hon me-
nar att krafterna är strukturella och samhälleliga och att människors kapital, habitus och praktiska 
sinne är bland de faktorer som samverkar i hur elever hamnar.52

   Skolverkets rapport visar att vad gäller skolresultat är de elever som går i fristående skolor bätt-
re än elever i kommunala skolor. Det som är avgörande för skolresultat är elevernas bakgrund 
och skolstorleken, varför friskolornas resultat blir högre. Den genomsnittliga kostnaden för en 
elev är högre i en fristående skola än i en kommunal skola.

 Ytterligare har det forskats kring 
om det finns skillnader i resultat mellan fristående och kommunala skolor. 

53

   Kjellman visar att hur elever trivs i skolan påverkar deras betyg. Hon pekar på tidigare forsk-
ning som kommit fram till att om elever flyttas till en skola där de blir uppmuntrade att välja tre-
årigt gymnasium så ökar sannolikheten att barnet fortsätter med teoretiska studier.

 

54

   Skawonius lyfter fram att eleverna som går på en skola i hög grad bidrar till hur skolan ses på 
och hur den placeras hierarkiskt i förhållande till andra skolor. Goda och onda spiraler förstärks 
lätt eftersom skolor med duktiga elever drar till sig fler sådana och motsatt för skolor med pro-
blem och elever i stort behov av stöd.

  

55

   Skolverkets rapport menar att skolsystemet har blivit mer som en marknad där kommunen er-
bjuder olika produkter.

 Alltså samma resonemang som Rothstein och Blomqvist 
förde om skolor internationellt. Flera forskare har också resonerat kring synsättet på valfrihet och 
skola. 

56 Hälften av kommunerna i deras undersökning uppger att valmöjligheten 
har lett till ökat konkurrenstänkande på skolnivå. Bara en liten del av kommunerna anger att val-
friheten är som en drivkraft för förändring.57  Även en del skolledare anser att valfriheten inte 
medfört några positiva effekter förutom att skolorna har blivit bättre på att informera.58 Konkur-
renssituationer medför ökad marknadsföring.59 Skolverkets slutsats är  att valfrihetsidén inte utgår 
från att barnen och föräldrar är samhällsmedborgare som ställer politiska krav utan snarare ses 
barnen och föräldrar som kunder.60

   Kjellman beskriver det som att skolan mer och mer har blivit som en vara. Föräldrarna blir 
kunder, som får göra rationella val när de väljer skola. Det innebär för skolorna att de måste höja 
sin undervisningsstandard. Denna syn på skolor anser Kjellman bygger på den neoklassiska na-
tionalekonomiska skolan, som utgår ifrån att människan är egennyttig och rationell.

 Kjellman har en liknande syn. 

61

                                                 
51 Skolverket (2003), s. 106-111. 

 Thomas 
Englund har studerat hur synen på skolan har förändrats. 

52 Skawonius (2005), ss. 322-323. 
53 Skolverket (2003), s. 90- 92. 
54 Kjellman (2001), s.47. 
55 Skavonius (2005), s. 327. 
56 Skolverket (2003), s. 36. 
57 Skolverket (2003) s. 83. 
58 Skolverket (2003), s. 88-89. 
59 Skolverket (2003), s. 105. 
60 Skolverket (2003), s. 160. 
61 Kjellman (2001), ss. 20- 21. 
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   Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, har studerat hur synen på vad utbild-
ning är till för, för lika möjligheter eller olika, för samhället eller individen, har förändrats. Eng-
lund har resonerat kring hur synen på skolan förändrats och hur detta hänger samman med synen 
på om utbildning ska organiseras i offentlig eller privat regi. Englund visar hur synen på skolan 
förändrats från att den setts som att vara till för det allmänna goda, till att vara till för det privata 
goda. Det gemensamma utbildningssystemet började ifrågasättas under senare delen av 1980-talet 
vilket lett till att offentliga skolor kan profilera sig samt att vem som helst har rätt att starta en 
privat eller privatisera en befintlig skola. Elever har rätt att välja skola. Som Englund beskriver det 
ersätts ett skolsystem för det allmänna goda med ”flera olika, av varandra oberoende skolor 
byggda på föräldragruppers privata visioner i sin tur grundade i skilda pedagogiska, religiösa och 
ekonomiska synsätt”62

I ett ”public good”-perspektiv är den kollektiva, gemensamma demokratiska bestämmanderätten över utbild-
ning i den stora demokratin förmedlad via staten eller en parlamentariskt vald församling på en lägre nivå den 
grundläggande principen. Varje uppväxande tillförsäkras rätten till en likartad utbildning vars utformning och 
innehåll bestäms i kollektiv demokratisk ordning. Det avgörande i ”private good”-perspektivet däremot är att 
enskilda föräldrar i högre grad ges bestämmanderätten över utbildningens utformning och innehåll. Utbild-
ning ses här som primärt relaterad till varje enskild familjs och de barn som denna innehåller samt där föräld-
rar är de som har att fatta beslut angående barnens (utbildnings-) karriärer.

. Detta medför enligt Englund att olika uppfattningar och inriktningar inte 
längre kommer att konfronteras i skolan, utan istället isoleras, den egna familjens värderingar för-
stärks i den valda skolan. Detta innebär att föräldrars pedagogiska, sociala, politiska och religiösa 
tillhörigheter sanktioneras, barn ses som föräldrarnas egendom, en tillbakagång till den patriarkala 
skolan. Då barn inte konfronteras med olika uppfattningar och olika synsätt ges de inte möjlighet 
att själva ta ställning och utforma sina liv. De blir istället underkastade de värderingar och den 
livssyn som följer med deras uppväxtvillkor. Englund beskriver det som ett byte i perspektiv från 
skolan som ett ”public good” till ett ”private good”: 

63

Utbildning betraktas inte längre som en kollektiv medborgerlig rättighet, enligt Englund, utan 
som en rätt för föräldrar att välja, en individuell rättighet. Englund menar att hela samhällets de-
mokratisyn förskjutits från en betoning av beroendet och samhörigheten mellan samhällsmed-
lemmar till en betoning av individens ansvar och fria val. Skolans uppgift är inte längre medbor-
garförberedelse utan förberedelse för den privata karriären. Skolor profileras för att bättre kunna 
passa individuella preferenser från familjer och deras barn, istället för att bli en plats för utveck-
lande av gemensamma medborgerliga referensramar. Valet står alltså mellan en demokratisk ut-
formning och en föräldragruppsstyrd. Om familjearvet ges företräde framför samhället urholkas 
det allmänna utbildningssystemet på sin uppgift att förbereda för demokratin. Föräldrar bör istäl-
let för att välja skolor åt sina barn, menar Englund, söka påverka det allmänna skolsystemet. Utan 
den pluralism som barn möter i ett allmänt utbildningssystem försvagas skolans demokratifost-
rande roll. Utbildning som medel för att kunna delta i förvaltning av och ansvar för ett samhälle 
genom att utöva civila och politiska rättigheter, för att kollektivt via institutioner besluta om sam-
hällets framtid är dock utmanad. Synen på medborgarskapet är dock på väg att förändras. Eng-
lund kallar det ett ”privat medborgarskap”: ”Det är autonoma, egennyttiga individer som är den 
sociala handlingens centrum, isolerade och drivna av egenintressen och relaterade till varann ge-
nom marknaden utan några som helst sociala dimensioner”

 

64

   Esping-Andersen har gjort en välfärdsdefinition som går ut på att ju större dekommodifierande 
och antistratifierande

. Gösta Esping-Andersen har disku-
terat begreppet välfärd. 

65

                                                 
62 Englund (1992), s. 160. 

 effekt samhällen har desto högre välfärdsnivå har samhället, blir det själv-  

63 Englund (1993), s. 3. 
64 Englund (1993), s. 27. 
65 Med dekommodifiering menar Esping-Andersen i vilken grad människors levnadsstandard gjorts oberoende av 
marknaden, genom sociala rättigheter har medborgarna inte längre status av varor på en marknad. Ett anti-
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klart att samhällets förmåga att erbjuda likvärdiga utbildningsmöjligheter har en avgörande inver-
kan på välfärdsnivån. Om utbildningssystemet är stratifierande och reproducerar befintliga klas-
strukturer bidrar det till en lägre välfärdsnivå. Om det istället bidrar till att splittra upp befintliga 
klasstrukturer, erbjuder människor så lika förutsättningar som möjligt och kvalificerar dem för 
marknadens krav, blir välfärdsnivån högre. Utbildningssystemets dekommodifierande och anti-
stratifierande förmåga är därför central för ett samhälles välfärdsnivå enligt Esping-Andersens de-
finition av välfärd som ett samhälle där medborgarna har likvärdiga möjligheter.66

 
  

2.1.3 Svensk forskning om vilka faktorer som påverkar elevers skolval  
Denna sista forskningsdel är specifikt inriktad på svensk forskning om vilka faktorer som påver-
kar elevers skolval.  
   Skolverkets tidigare nämnda rapport, Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, fann att 57 % av 
föräldrarna som valt skola inom kommunen uppger att de aldrig har tänkt på att välja en annan 
skola än den som ligger närmast bostaden. Därför uppger de flesta föräldrarna att deras barn går i 
den skolan som ligger närmast hemmet.67

   Det som inte var relevant vid skolvalet, för de som valt fristående skola, var enligt Skolverkets 
undersökning att kamrater går i samma skola, att den ligger nära hemmet, att skolan erbjuder bra 
valmöjligheter, samt att skolan är liten. De som valt fristående skola poängterar att det är helt 
oviktigt om skolan ligger nära hemmet eller inte. Dessutom är det irrelevant för dem om kamra-
ter går till skolan. 

 

68

   Ytterligare visar Skolverkets studie att ryktesspridning har betydelse för skolval och att föräldrar 
föredrar skolor med traditionell pedagogisk inriktning och skolor som har en disciplinerad mil-
jö.

 

69 Särskilt i en kommun med många valmöjligheter är ryktesspridningen stor.70

   Kjellman visade att föräldrarna med hög utbildningen lägger stor vikt vid att valet av gymnasie-
program skall leda till stora framtida utbildningsvalmöjligheter. För lågutbildade föräldrar är det 
dock viktigare att ta hänsyn till barnets intressen.

 

71

   Ytterligare kom Kjellman fram till att för 96 procent av föräldrarna, som valt friskola, är det 
viktigt att skolan har bra lärare. Bara 77 procent av föräldrarna, som valt kommunal, skola tyckte 
detta. Däremot var det mer relevant (77 procent) för föräldrarna, som valt kommunalt skola, att 
skolan har bra lokaler. Bra 57 procent av föräldrarna, som valt friskola, tyckte att det var viktigt.

 

72

   Kjellman lyfter även fram att en undersökning av Skolverket visade att föräldrarna är mer in-
tresserade av en skola som ger goda kunskaper, en god social miljö, samt tar väl hand om utsatta 
elever, än om vad skolan har för inriktning eller speciell profil.

 

73

   Vad gäller rykte var det enligt Kjellman relevant för föräldrarna att skolan ansågs som stabil och 
lugn. I innerstadskolorna var det även viktigt att skolorna har ”bra resultat”. Detta visade en stu-
die av Skolverket från 1996 som Kjellman refererade till.

 

74

   Katarina Westrin Sjöberg har i sitt examensarbete från lärarutbildningen på Malmö högskola, 
Marknadsföring av gymnasieskola, faktorer som påverkar gymnasievalet, undersökt vilka faktorer som på-
verkar elevers programval på en skola, särskilt hur skolans marknadsföring påverkat dessa, samt 
hur skolan jobbar med marknadsföring. 

 Några lärarstudenter har i sina exa-
mensarbeten mer specifikt undersökt vilka faktorer som påverkar elevers gymnasieval. 

                                                                                                                                                         
stratifierande samhälle strävar efter jämlikhet och solidaritet och minskar befintliga status eller klasskillnader. Ett stra-
tifierande samhälle skapar och ökar klyftor. 
66 Esping-Andersen (1990) 
67 Skolverket (2003), s. 66- 68. 
68 Skolverket (2003), s. 79. 
69 Skolverket (2003), s. 106. 
70 Skolverket (2003), s. 111. 
71 Kjellman (2001), s. 49. 
72 Kjellman (2001), s. 186. 
73 Kjellman (2001), s. 63. 
74 Kjellman (2001), s.63- 65. 
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   Westrin Sjöberg kom i sin undersökning, som bestod av enkäter samt en intervju med biträ-
dande rektorn (om marknadsföring), fram till att de flesta eleverna hävdar att de gjort självständi-
ga val men att tidigare forskning pekar på att föräldrarna ändå är de mest betydelsefulla personer-
na i valprocessen75. Fredrik Björn och Johan Karlström har i sitt examensarbete från lärarpro-
grammet, I valet och kvalet. En studie av valet till det samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet, kommit 
fram till samma resultat. Björn och Karlström undersökte vilka faktorer som påverkat samhälls-
programmets elevers val av skola och även de kom fram till att eleverna ansåg sig ha gjort själv-
ständiga val. Björn och Karlström gjorde en enkätundersökning på tre skolor i Gävle, , Borgar-
skolan, Vasaskolan och Thorén Business School. En majoritet av eleverna i deras undersökning 
kryssar i enkäten för påståendet att ”ingen påverkade mig i någon större grad, valet var mitt 
eget”76. Björn och Karlström tar upp att tidigare forskning visat att föräldrar kan delta mer i valet 
än vad eleverna uppfattar det som, till exempel ger de kanske förslag i början men låter sedan 
barnen välja. Det kan vara så, menar Björn och Karlström, att eleverna känner ett behov av att 
påvisa sin individualism och sitt oberoende av vuxenvärlden och därför angett att det var deras 
eget val. Eller så, påpekar de, kanske de skulle fått ett annat svar om de intervjuat eleverna, svaret 
kanske inte var genomtänkt. Eller så kanske eleverna endast tänkte på att det i slutändan ändå var 
de som gjorde valet, inte vad som påverkade dem i processen.77

   Westrin Sjöberg kom också fram till att de flesta elever ansåg att utbildningens innehåll är en 
viktig faktor i gymnasievalet. 

 

78

   Vad gäller själva marknadsföringens påverkan kommer Westrin Sjöberg fram till att det är sko-
lans ”Öppet hus” och tryckt broschyrmaterial som Ditt gymnasieval och skolans egna tryckta mate-
rial om de olika programmen och inriktningarna som, enligt eleverna själva, påverkat dem anting-
en mycket eller ganska mycket. Även Björn och Karlström kom fram till att skolans Öppna hus 
hade en viss betydelse för elevernas val av skola.  

  

   Skolans hemsida hade inte påverkat elevernas val, kom Westrin Sjöberg fram till, 80 procent av 
eleverna hade inte tittat på den och 18 procent visste inte ens om att möjligheten att söka infor-
mation där fanns. Westrin Sjöberg refererar till en tidigare C-uppsats av Björn Larsson vid Söder-
törns högskola, Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? där samma resultat framkommit. 
Elever påverkas i gymnasievalet mer av det tryckta materialet än av information/marknadsföring 
på Internet.  
   Vad gäller marknadsföringens påverkansgrad i gymnasievalet kom Westrin Sjöberg dock fram 
till att 56 procent av eleverna hävdat att den påverkat dem i liten omfattning eller inte alls. Gym-
nasieeleverna ansåg inte heller att besök på gymnasiemässan påverkade deras val. Skolans läge 
spelade inte heller in och studie- och yrkesvägledaren hade påverkat dem i liten omfattning eller 
inte alls, även om kvinnorna upplevde en något högre påverkansgrad från studie- och yrkesvägle-
daren. 
   Skolans marknadsföring, kom Westrin Sjöberg fram till, har även föräldrarna som målgrupp. 
Hon funderar på hur effektivt detta är om hennes resultat, att eleverna väljer själva, stämmer. 
Eleverna själva lägger, enligt Westrin Sjöbergs enkätundersökning, stor vikt vid skolans rykte. En 
del elever anser att det är det viktigaste för skolan, vad gäller marknadsföring, att förbättra sko-
lans rykte som några anser ger en felaktig bild av skolan.79

   Björn och Karlström kom även fram till att skolorna har mycket att tjäna på att aktivt arbeta 
med sin marknadsföring. Enligt undersökningen fäster eleverna relativt stor vikt vid vilka förmå-
ner som erbjöds, 80 procent av de elever som gick på skolor som erbjudit förmåner (som tex en 
egen bärbar dator) hade angett att detta hade stor eller viss betydelse inför valet (drygt en fjärde-

    

                                                 
75 Sjöberg hänvisar bland annat till Linda Bengtsson (2006) Föräldrapåverkan i samband med gymnasievalet och Anders 
Lovén (2000) Kvalet inför valet, om elevers förväntningar och mötet med vägledare i skolan. 
76 Björn & Karlström (2008), s. 34. 
77 Björn & Karlström ss. 34- 38. 
78 Westrin Sjöberg (2008), s. 3 ff, ss. 38-42. 
79 Westrin Sjöberg (2008), ss. 38- 42. 
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del av alla elever som fått förmåner hade angett stor betydelse). Nio av tio elever i undersökning-
en hävdar att de inte skulle byta skola även om exakt samma utbildning erbjöds på en annan sko-
la, vilket visar att valet av skola påverkas av annat än att skolan råkar ha den programinriktning 
eleverna vill ha.  
   Det som Björn och Karlström kommer fram till är att eleverna väljer mer efter skolornas för-
månserbjudanden och annan marknadsföring än efter själva utbildningsinnehållet. Björn och 
Karlström pekar på att detta stämmer överens med tidigare forskning. Därför menar man att sko-
lor kan vinna på att försöka presentera sina program som spännande och tydligt profilera sig. 
Slutsatsen som Björn och Karlström drar är att det är en oerhört komplex fråga, det är svårt att 
veta vad som egentligen påverkar eleverna i deras val även om de kommit fram till vissa faktorer 
som verkar viktiga.80

 

 För att sammanfatta den presenterade forskningen kan man säga att elevers 
utbildningsmöjligheter påverkas av deras socioekonomiska bakgrund, de har bättre förutsättning-
ar om de har föräldrar med hög utbildning eller yrken med högre status. Eleverna själva upplever 
dock att de gör självständiga val till gymnasiet. 

2.1.4 Svensk forskning om gymnasieskolors marknadsföring  
Stefan Lund, vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet har i Valfrihet och konkurrens: 
Utvecklingstendenser inom Gymnasieutbildningen undersökt hur gymnasieskolor i Sverige arbetar med 
marknadsföring samt hur denna påverkar elevers skolval. Lund har undersökt hur kommunalise-
ringen, friskoleetableringen och elevers valfrihet lett till att gymnasieskolor profilerar sig med syf-
te att informera och locka elever. Detta trots att syftet med valfrihetsreformerna inom skolan var 
att öka skolornas profileringsmöjligheter och utveckla lokalt anpassade utbildningsalternativ. 
Lund har undersökt gymnasieskolornas profilerings- och marknadsföringsstrategier, som hemsi-
dor, tryckt informationsmaterial och Öppet hus. Lund tolkar resultatet av sin undersökning så att 
det inom gymnasieutbildningen verkar ha skapats lokala praktiker där saklig och objektiv infor-
mation sammanblandas med annonsering och reklam.  
   Lund delar in gymnasiernas profilering i fem kategorier, arbetsmarknadsorienterad, näringslivs-
orienterad, akademiskt orienterad, marknadsorienterad och pedagogiskt orienterad. Eftersom 
Lund ger en väldigt kortfattad och precis beskrivning av sina olika kategorier presenteras de här i 
citatform, för att undvika förvanskning av Lunds definitioner:  

Arbetsmarknadsorienterad Profileringskategorin orienterar sig mot verksamheter utanför skolan. Den yrkesför-
beredande gymnasieutbildningen kan inte på egen hand förbereda eleverna för deras integration på arbets-
marknaden. Gymnasieskolans nära kontakter med arbetsmarknaden och dess branschorganisationer fram-
hålls. Utgångspunkten är att eleverna ska ges kunskaper och färdigheter som är dagsaktuella för de branscher 
och yrken som utbildningen gäller. Gymnasieskolans kontakter med arbetslivet antas öka elevernas möjlighe-
ter till anställning efter gymnasiestudierna.  
 
Näringslivsorienterad Profileringskategorin riktar sig till verksamheter utanför skolan. Den studieförberedande 
gymnasieutbildningen förstärks genom att olika näringslivsföreträdare agerar som mentorer för eleverna. 
Inom profileringskategorin framhålls vikten av att eleverna under sin utbildningstid får ta del av och vistas i 
den sociala miljö som näringslivet representerar. Gymnasieutbildningen måste tillhandahålla mer än ämnes-
kunskaper. Eleverna ska via sin gymnasieutbildning etablera sociala kontakter och »socialiseras in» i, ska kun-
na föra sig i, det sociala sammanhang som de utbildas för. 
 
Akademiskt orienterad Profileringskategorin står för ett bildningsideal där de vetenskapligt grundade ämnena 
ska ge eleverna beständiga kunskaper. Kategorin har även ett starkt samband med den utbildningspolitiska re-
toriken kring kunskapssamhället där allmängiltiga kunskaper och färdigheter utmålas som nödvändiga i med-
borgarnas liv. Innehållet är starkt kopplat till högre utbildning, elevers förberedelser för högskoleutbildning 
och till en akademisk bildningskanon med humanistiska och naturvetenskapliga ämneskunskaper. 
 
Marknadsorienterad Profileringskategorin utgår från läroplanen där olika segment betonas för att skapa inne-
hållsliga nischer (exempelvis ekonomi och idrott). Gymnasieskolorna relaterar sig till utvecklingen på utbild-
ningsmarknaden och dess utbildningsutbud. Ofta använder skolorna olika typer av argument som vi normalt 

                                                 
80 Björn & Karlström (2008), ss. 34- 38. 
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hittar inom varureklamsektorn. Gymnasieskolorna försöker locka eleverna med olika erbjudanden: »Köp det 
här och du får det här.» Eleven beskrivs få en unik utbildning och sägs få kunskaper och färdigheter som de 
inte kan få på annat håll. Profileringskategorin baseras på att skolorna handlar framgångsorienterat och målra-
tionellt. Samtidigt förutsätter och konstituerar skolorna eleven som en konsument som också förväntas agera 
som en sådan. Gymnasieskolorna riktar sig till vissa grupper av elever, de som är speciellt begåvade i exem-
pelvis idrott eller de som har speciella ambitioner inom utbildningen.  

Pedagogiskt orienterad Profileringskategorin utgår från att eleverna ska ha möjlighet att påverka och argumentera 
för hur deras utbildning ska läggas upp, ofta kopplat till »mikrodemokratier» där beslutsvägarna är korta och 
flexibla. Elever och lärare arbetar i en nära och jämlik relation. Inom profileringskategorin är gemenskap och 
samhörighet viktiga aspekter av utbildningen. Eleverna ska i undervisningen tillåtas argumentera och få gehör 
för sina ståndpunkter. 81

Lund påpekar också att det är vanligt att skolor använder sig av flera kategorier samtidigt. Lund 
menar att friskolorna försöker skapa och muta in ett eget innehållsområde på den lokala skol-
marknaden. Ofta försöker man framhålla utbildningens innehåll som extra betydelsefullt för ele-
vernas framtida studie- och yrkeskarriärer. Enligt Lund är det också vanligare att friskolor använ-
der sig av ekonomiska erbjudanden än att kommunala skolor gör det.  

 

   Lund visar att gymnasieskolors profilering inte bara handlar om att beskriva utbildningsmål och 
pedagogiska mål, utan om annonsering och reklam. Skolor som ser profilering som reklam ser 
elever som konsumenter på en utbildningsmarknad. Lund menar att om utvecklingen som han 
undersökt fortskrider kan det leda till att eleverna får tillgång till allt mindre saklig och objektiv 
information. Eleverna blir kunder som förväntas genomföra individuella och nyttomaximerade 
valhandlingar. Lund jämför med forskning om Storbritanniens skolsystem som visar att fri mark-
nad inom utbildningssystemet leder till ökad stratifiering och ökad hierarkisering mellan skolor. 
De lokala behoven av olika typer av skolprogram får stå tillbaka för utbildningsföretagens vinstin-
tresse, som helt avgör skolprofileringen.82

   Ågerup tjänstgjorde under ett år på en friskola, i Barnens marknad berättar han om sina upplevel-
ser. Fokus för rektor och tillika vd och därmed för skolan, är att maximera antalet elever. Detta 
görs dels genom trixande för att behålla de befintliga eleverna och genom marknadsföring för att 
få in nya elever.  

 Praktisk erfarenhet av en fristående gymnasieskolas 
marknadsföring och hur försäljning av undervisning kan konkurrera med tiden och resurserna 
som läggs på undervisning, har läraren Karl Ågerup. 

   Ågerup tror dock att de negativa effekterna av att skolor är tvungna att konkurrera om elever 
går att komma till rätta med. Han vill att skolor ska kontrolleras och mätas av Skolverket, även 
vad gäller mjuka värden som demokratisk uppfostran och trivsel. Han tycker att elevenkäter kan 
kombineras med frekventa och oanmälda besök. Lösningen anser han, är att skolans ekonomi 
görs beroende av undervisningens resultat. Detta för att undvika en privat skolas konflikt mellan 
vinst och undervisningskvalitet. ”Om skolan får betalt efter hur mycket kunskaper den förmedlar, 
till exempel genom att jämföra elevernas ingångskunskaper med vad de har när de slutar, behöver 
den inte längre prioritera mellan försäljning och undervisning”83

fler prov, granskningar och kontroller.
. Detta ska göras med hjälp av 

84

                                                 
81 Lund (2007), s. 290- 291. 

 

82 Lund (2007), ss. 290-292, ss. 297- 299. 
83 Ågerup (2006), s. 223. 
84 Ågerup (2006), ss. 220-226. 
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4 VAD SOM PÅVERKADE SAMHÄLLSELEVERNAS SKOLVAL OCH 
HUR SKOLORNAS MARKNADSFÖRING SER UT 
 
Allra först ges en kort presentation av de olika skolorna, Falu Frigymnasium, Mikael Elias Teore-
tiska Gymnasium samt Leksands Gymnasium, och deras marknadsföring. Efter detta presenteras 
resultatet av enkätundersökningen som genomfördes i de utvalda SP-klasserna på de tre olika 
skolorna. 
 
4.1. FALU FRI GYMNASIUM I FALUN 
Falu Frigymnasium ligger i centrala Falun, grundades 2001 och har cirka 300 elever. Gymnasie-
skolan erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Omvård-
nadsprogrammet. Skolan drivs i aktiebolagsform och skolan satsar på att eleverna får möjligheten 
att samarbeta, ansvara för sitt eget lärande och ha olika och fria valmöjligheter, står på skolans 
hemsida. Elever som går på denna skola får ett gymkort och har därför möjligheten att träna gra-
tis på ett gym. Dessutom erbjuder skolan ett träningsläger på Lanzarote samt språkresor till 
Frankrike, England, Spanien och Tyskland. Eftersom skolan har internationella kontakter, er-
bjuds resor till Israel/Palestina, Namibia och Indien. Ytterligare kan man läsa på hemsidan att 
eleverna har möjligheten att äta skollunchen på en restaurang i närheten som erbjuder olika rätter 
varje dag. Enligt hemsidan lär eleverna sig en arbetsmodell som utvecklar deras kreativitet, själv-
ständighet och deras självkänsla.85

4.1.1 Skolans logo 

  

Falu Frigymnasiums logo är blå och vit och består huvudsakligen av en vit hake. 
Dessutom finns skolans namn med.  

 

4.1.2 Skolans hemsida 
Hemsidans dominerande färger är grå, blå och röd och sidan gör ett modern och översiktligt in-
tryck. På startsidan presenterar skolan aktuella händelser, som till exempel öppet hus och veckans 
matsedel. Menyn består av ”Hem”, ”Blivande elev”, ”Program” och ”Om oss”. På hemsidan kan 
man läsa om skolans historik, fakta, personal och andra händelser. Den informerar ytterligare om 
skolans profil, vad en blivande elev kan förvänta sig och vad skolans program innebär.  

                                                 
85 Tillgänglig på http://www.falufri.se (2009-12-16) 

Figur 1: Falufri gymnasiums logo 

http://www.falufri.se/�
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Figur 2: Falufri Gymnasiums hemsida 
 
4.1.3Skolans broschyr 
Falufri Gymnasiums broschyr är ett häfte på 27 sidor och i storlek A4. Framsidan domineras av 
färgerna blått och vitt. Dessutom finns en stor bild på framsidan, som föreställer sex glada män-
niskor. Broschyren informerar om skolan, deras speciella arbetssätt och om de olika program-
men. Dessutom finns en karta över skolans lokaler med, personalen presenteras och intervjuer 
med en del elever som redan har tagit studenten finns med. Dessutom informeras om skolans 
partners som finns i tre världsdelar.  
 
4.2 MIKEAL ELIAS TEORETISKA GYMNASIUM I FALUN 
Mikael Elias teoretiska Gymnasium har funnits i Sverige i cirka 40 år. Gymnasieskolan finns på 
tolv orter i Sverige och erbjuder det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga samt teknik-
programmet. Dessutom framhäver hemsidan att Skolans grund vilar på traditionella värderingar 
som ska praktiseras på ett nytt sätt. Dessutom är alla skolor små och personliga kan läsas på sko-
lans hemsida. Skolan i Falun ligger centralt. Varje elev får en egen bärbar dator när han eller hon 
börjar skolan. Eftersom skolan är utrustad med ett trådlöst nätverk, har eleverna möjligheten att 
använda internet, när de är i skolan. Skolan har dessutom etablerat en del internationella kontak-
ter med skolor och företag och därför har eleverna möjligheten att göra studieresor utomlands. 
Enligt hemsidan kan eleverna äta skollunchen på tre olika ställen i skolans område. De får välja 
mellan en sushibar, ett café eller en restaurang som erbjuder husmanskost.86

 

 

 

 
                                                 
86 Tillgänglig på http://www.teoretiska.se (2009-12-16) 
 

http://www.teoretiska.se/�
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4.2.1 Skolans logo 

Logon består av en svart, grön ornament som liknar en blomma. Dessutom 
finns skolans namn ”Mikael Elias teoretiska Gymnasium” med, där ordet teore-
tiska är framhävt med störst teckenstorlek.  

 

 

4.2.2 Skolans hemsida 
Hemsidans mest framträdande färger är grå och ljusgrön. På startsidan finns en kortare beskriv-
ning om skolan och en meny där man kan välja stad. Hemsidan har en modern och översiktlig 
design. På hemsidan för Falun finns på startsidan information om öppet hus och andra aktuella 
händelser. I menyn finns information om de olika programmen, vad eleverna tycker och persona-
len presenteras.  

 

Figur 4: Mikael Elias teoretiska gymnasiums hemsida 

Figur 3: Mikael Elias teoretiska gymnasiums logo 
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4.2.3 Skolans broschyr 
Mikael Elias teoretiska gymnasiums broschyr är ett 21cm x 21cm stort vitt häfte, som har en 
präglad fram- och baksida. Broschyrens papper är tjockare än vanligt. På alla sidor syns delar av 
logon och broschyrens färger är ljusgrön, grå och vit. På de vänstra sidorna finns olika svart/vita 
collage, medan information i textform finns på högersidorna.  
   I början av broschyren hälsar skolans verksamhetschef välkommen. Dessutom informeras om 
öppet hus.  Vidare informeras om lärarnas utbildningar och att alla är behöriga.  På nästa sida står 
om Mikael Elias som person.  Dessutom kan man läsa om skolans mål och ambitioner och om 
samarbete med andra skolor och företag. I slutet av häftet presenteras de två olika programmen, 
som finns i Falun, och hur deras kursplaner ser ut. Broschyren avslutas med information i stick-
ordsform.  
 
4.3 LEKSANDS GYMNASIUM 
Leksands Gymnasium är en kommunal skola och den enda gymnasieskolan i Leksands kommun. 
Skolan erbjuder 17 olika program. Läsåret 2007/2008 hade man 788 elever. Då gick 45 elever i 
årskurs två och 66 elever i årskurs tre på samhällsvetenskapliga programmet (SP). Leksands 
Gymnasium erbjuder tre olika inriktningar på SP: Ekonomi, Språk och Samhällsvetenskap med 
internationell profil där utbyte med Uganda och samarbete med Röda Korset ingår.87

   Leksands Gymnasium har haft en folder med informationsblad som man delar ut i samband 
med informationsdagar och Öppet hus. Dessa har varit utformade enbart för att vara just infor-
merande och ge korrekt fakta och information om vad de olika programmen och inriktningarna 
innehåller. Dessa är dock under omformning och kommer att ersättas av nya foldrar den 16 janu-
ari 2010. Eftersom Leksands Gymnasium för tillfället arbetar med att redigera de gamla informa-
tionsblad, ge dem en mer modern grafisk design, har vi valt att inte närmare analysera utform-
ningen på dem eftersom de inte längre är i bruk. Det räcker att konstatera att deras utformning 
utstrålade att de mer var till för att ge information, inte att fungera som reklambroschyrer i syfte 
att marknadsföra skolan.  

  

   De nya informationsbladen kommer att delas ut på skolans Öppna Hus. Skolan kommer även, 
för första gången, att skicka ut julkort till alla elever i årskurs nio i Leksands kommun och närom-
rådet där de bjuder in till det Öppna huset. Vykortet kommer även att göras i affischformat och 
sättas upp på lämpliga platser. 
   Hemsidan är också något som skolan arbetat och arbetar med att modernisera, samt att finnas 
på Facebook och Youtube för att nå ungdomar.88

4.3.1 Skolans logo 

 

Leksands Gymnasium använder sig av kommunens vapen, 
som är gult och svart och föreställer en nyckel. Bredvid det 
står ”Leksands Gymnasium” i svart.  

 

 

4.3.2 Skolans hemsida 
Skolans hemsidan nås via Leksands kommuns hemsida. Sidans dominerande färger är vinröd och 
vit. På startsidan finns en bild på skolan och information om aktuella händelser och två menyer. 
Menyn till höger informerar om de olika programmen skolan har. Till vänster finns information 

                                                 
87 Tillgänglig på http://www.leksand.se/sv/Startsida/Barn-och-utbildning/Gymnasium/ (2009-12-16) 
88 Frågor och svar via e-post med John Arrias (2009-12-11) 

Figur 5: Leksands gymnasiums logo 

http://www.leksand.se/sv/Startsida/Barn-och-utbildning/Gymnasium/�
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personalens kontaktuppgifter, skolplan, olika redovisningar och veckoinformationen. Hemsidan 
framstår framförallt som inriktad på att ge saklig information. 

 

Figur 6: Leksands gymnasiums hemsida 
 

4.4 VAD SOM PÅVERKAT ELEVERNAS SKOLVAL 
Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. Vi kommer börja med att jämföra elevernas 
familjära bakgrund och elevernas prioritering vad gäller skolval. Dessutom ska vi redovisa hur 
skolans marknadsföring påverkade eleverna vid skolvalet. Ytterligare ska vi jämföra vilken roll 
skolans geografiska läge spelade för roll och vad eleverna anser om skolornas rykte. Resultatdelen 
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avslutas med att vi titta på genus- och profilskillnaderna på Leksands Gymnasium. Vi valde att 
inte göra det på de andra gymnasieskolorna eftersom där frågade vi bara elever som inte hade nå-
gon särskilt profil. Dessutom deltog bara få män. Att se genusskillnader då, är inte möjligt, tyckte 
vi.  
 
4.4.1 Elevernas bakgrund 
På Falufri Gymnasium genomförde vi enkätundersökningen med 42 elever, varav 37 elever var 
kvinnor och fem elever var män. Alla gick första året på denna gymnasieskola. De flesta elever, 
nämligen 75 procent bodde i villor. Bara 16 procent bodde i radhus och 9 procent i en lägenhet. 
Föräldrarna var alla, förutom en elevs förälder, från Sverige. En kvinna hade två föräldrar från ut-
landet. I undersökningen på Mikael Elias teoretiska gymnasium deltog sammanlagt 16 elever, var-
av 12 var kvinnor och fyra män. Nio av eleverna gick första året, medan sju elever gick andra året. 
De flesta, nämligen tolv elever bodde i en villa. Alla förutom, en kvinna som hade en utländsk 
bakgrund, hade svenska föräldrar. På Leksands Gymnasium genomförde vi enkätundersökningen 
med 41 elever, varav 24 elever var kvinnor och 17 elever var män. Eleverna var från blandade 
årskurser, och från tre olika inriktningar på samhällsvetenskapliga programmet. Eleverna från 
samhällsprogrammets samhällsvetenskapliga inriktning med internationell profil gick tredje året 
och av dessa deltog alla elever som närvarade vid enkätundersökningen, 19 elever. Av de elever 
som gick språkinriktningen deltog också alla elever i årskurs tre som var närvarande, Åtta st., var-
av alla var kvinnor. Från inriktningen ekonomi deltog alla de närvarande eleverna i årskurs två, 14 
st., varav åtta var kvinnor och sex män. De flesta eleverna, gick första året på denna gymnasiesko-
la. De flesta eleverna, 73 procent, bodde i villa. Bara 16 procent bodde i radhus och 17 procent i 
en lägenhet. Nästan alla elever hade föräldrar som båda är födda i Sverige, sex elever hade en för-
älder som inte är född i Sverige och 1 elev hade föräldrar som båda är födda utomlands. En av 
eleverna hade en förälder som är född i ett annat nordiskt land. Två elever hade båda föräldrar 
som var födda i ett europeiskt land och fyra hade båda föräldrar som var
födda i utomeuropeiska länder. 
   Vad gäller föräldrarnas utbildning på Falufri gymnasium, hade bara en elev förälder utan gym-
nasieutbildning. De flesta, nämligen 29 elever hade föräldrar, som gått på gymnasiet. Dessutom 
hade de flesta elever föräldrar med minst en förälder med högskoleutbildning. 17 elever hade en 
förälder med högskoleutbildning och 12 elever angav att båda föräldrarna var högskoleutbildad. 
Ytterligare angav 34 elever att båda föräldrarna arbetar. Sex elever hade en förälder som har ett 
arbete. Vi märkte att många elever skrev att minst en förälder är lärare. Sammanlagt 21 procent 
hade förälder som arbetar som lärare.  
   På Mikael Elias teoretiska gymnasium hade ungefär 81 procent av eleverna föräldrar som både 
hade en gymnasieutbildning. Dessutom hade 37,5 procent av eleverna föräldrar med högskoleut-
bildning. 25 procent av eleverna hade en förälder med högskoleutbildning.  
   På Leksands gymnasium var det däremot ingen elev som hade någon förälder utan gymnasieut-
bildning. De flesta, nämligen 33 elever hade två föräldrar, som gått på gymnasiet. Endast en elev 
visste inte om föräldrarna har gymnasieutbildning. Dessutom hade de flesta elever, 30 st., föräld-
rar med minst en förälder med högskoleutbildning. 18 elever hade en förälder med högskoleut-
bildning och 12 elever angav att båda föräldrarna var högskoleutbildade. Endast fem elever angav 
att de inte hade någon förälder som hade högskoleutbildning och sex elever angav att de inte viss-
te om någon förälder hade det. Vidare angav alla elever att de hade minst en förälder som arbeta-
de. Nästan alla elever, 37 st., att båda föräldrarna arbetar och 4 elever att endast en av deras för-
äldrar arbetade. Vi märkte att många elever skrev att minst en förälder är lärare. Sammanlagt 24 
procent, eller 10 elever, hade minst en förälder som arbetar som lärare. 
 Om man nu jämför resultaten från de tre skolorna, syns att den största delen av eleverna har en 
svensk bakgrund. På Leksands Gymnasium är dock antalet av eleverna med utländsk bakgrund 
större än på de båda friskolorna. Dessutom bor de flesta elever på alla tre skolor i villor. En stor 
del av eleverna på alla skolor har högutbildade föräldrar. Vi märkte att en del elever från Falufri 
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Gymnasium och Leksands Gymnasium angav att minst en förälder var lärare. Procentantalet var 
21 procent på Falufri Gymnasium, respektive 24 procent på Leksands Gymnasium. Dock får 
man se föräldrarnas yrke med försiktighet. En del elever skrev inte alls vad föräldrarna arbetar 
med och många elever skrev bara företagets namn eller yrkesbeteckningar som var svårtolkade. 
Men exakt vad föräldrarna arbetade med kom oftast inte fram. 
 
4.4.2 Faktorer som var relevanta för elevernas gymnasieval 
På Falufri gymnasium tyckte 37 elever att gymnasievalet var mycket viktigt för dem. Bara fem 
elever tyckte att valet var mindre viktigt. 38 elever skrev att skolan som de besöker nu, var första 
handsvalet. Skolan var inte förstahandsvalet för två elever och en elev kryssade i ”vet ej”. De fles-
ta nämligen 32 elever tyckte att deras betygsresultat inte påverkade deras skolval. Åtta elever an-
såg att betygsresultaten påverkade skolvalet lite och en elev menade att betygen påverkade gym-
nasievalet mycket. Av alla elever har fem läst tidigare att annat program på gymnasienivå. Två 
elever har tidigare läst på ett kommunalt gymnasium i Falun. De läste handel, respektive Es-
tet/bildprogrammet. Eleverna angav att de inte trivdes. Ytterligare läste en elev handelspro-
grammet vid Leksands Gymnasium, dock bytte eleven för hon tyckte att handel ”gav för lite”. En 
annan elev skrev att han läste samhälls/medieprogrammet i Uppsala men att han inte trivdes där. 
Ytterligare läste en elev human innan. Hon skriver att hon bytte för att hon ”kom in på första-
handsvalet.” Sex elever har dessutom tidigare läst vid en annan gymnasieskola. 
   På Mikael Elias teoretiska gymnasium ansåg 13 av 16 elever att valet av gymnasieskola var 
mycket viktigt. Bara tre elever tyckte att det var mindre viktigt. 11 elever menade att Mikael Elias 
teoretiska gymnasium var deras första handsval. Bara fyra elever valde en annan gymnasieskola i 
första hand. De flesta, nämligen 13 elever tyckte att deras möjligheter att välja skola påverkades 
inte alls av deras betygsresultat. Två av de 16 eleverna har tidigare läst ett annat gymnasiepro-
gram. Båda eleverna, en man och en kvinna, har läst naturvetenskapliga programmet innan. 
Kvinnan bytte eftersom hon var ”mer intresserad av samhället.” Hon valde natur först eftersom 
”det är bredast”. Mannen tyckte att det naturvetenskapliga programmet var ”för svårt”. Dessut-
om är han den enda eleven som har läst vid en annan skola tidigare. Eleven läste vid Falufri, men 
han ”tyckte inte om deras system”.   
   På Leksands Gymnasium ansåg ungefär hälften av eleverna, 20 st., att valet av gymnasieskola 
var viktigt. Lika många, 20 st., ansåg det som mindre viktigt. Endast en elev ansåg att det inte alls 
var viktigt. 38 elever skrev att skolan som de går på nu, var förstahandsvalet. Skolan var inte för-
stahandsvalet för tre elever. De flesta, 34 elever tyckte att deras betygsresultat inte påverkade de-
ras skolval. Sju elever ansåg att betygsresultaten påverkade deras skolval lite, ingen elev ansåg att 
dess betygsresultat påverkat deras skolval mycket. Av alla elever har fem tidigare läst ett annat 
program, varav fyra ett annat program på samma skola. Endast en elev har läst vid en annan skola 
och den bytte till Leksands gymnasium p.g.a. att familjen flyttade. Tre av eleverna hade tidigare 
gått naturvetenskapliga programmet, två motiverade bytet med att matten var för svår. En elev 
hade bytt från media med motiveringen att den ville ha bredare framtidsmöjligheter vad gäller ut-
bildning och arbete.  
   24 elever ansåg på Falufri Gymnasium att det inte alls var viktigt att söka det program som de-
ras föräldrar ansåg var bra. 18 elever tyckte att detta var mindre viktigt. Dessutom tyckte 27 ele-
ver att det inte alls var viktigt att söka samma program som deras kompisar. 15 elever tyckte att 
det var mindre viktigt. På frågan om hur viktigt det är att välja programinriktning efter fritidsin-
tressen tyckte 15 elever att det var mycket viktigt, 22 elever ansåg att det var mindre viktigt och 
fyra angav att detta inte var alls viktigt. 36 elever kryssade i att de tyckte att det var mycket viktigt 
att välja en skola som verkade rolig. Fyra elever tyckte att det var mindre viktigt och en elev ansåg 
att det inte alls var viktigt att välja en skola som verkade rolig. Nästan alla, nämligen 40 elever, 
tyckte att det var mycket viktigt att välja en skola som kan ge ett bra jobb eller bra utbildnings-
möjligheter i framtiden. Bara en elev tyckte att detta var mindre viktigt. Vad det gäller samhälls-
programmets inriktning, tyckte 10 elever att det var viktigt att den som de ville ha 
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fanns på den valda skola. 24 elever tyckte att detta var mindre viktigt och sju elever menade att 
det inte alls var viktigt. Ytterligare tyckte de flesta elever, nämligen 25 elever att förmåner som 
skolan möjligtvis erbjuder var mindre viktiga vid skolvalet. 11 Elever tyckte att det inte alls var 
viktigt, medan sex elever ansåg att det var mycket viktigt. Vad det gäller status, tyckte 24 elever att 
det var mindre viktigt att skolan har en hög status. Bara sju elever ansåg att detta var mycket vik-
tigt och 11 elever menade att det inte alls var viktigt. Dessutom skrev åtta elever att skolans ar-
betssätt påverkade gymnasievalet. Andra faktorer var mycket frihet och möjligheten att påverka. 
En elev skrev att ”det är bra med friskola, för då är det skönare och lättare att arbeta”.  
   På Mikael Elias teoretiska gymnasium tyckte däremot tio elever att det inte alls var viktigt att 
söka den skola som föräldrarna ansåg var bra. Sex elever tyckte att det var mindre viktigt. Ytterli-
gare ansåg 12 elever att det inte alls var viktigt att söka samma skola som deras kompisar. Bara 
fyra elever menade att det var mindre viktigt. Däremot tyckte åtta elever att det var viktigt att väl-
ja en programinriktning efter deras fritidsintressen. Sex elever tyckte det var mindre viktigt och 
två elever inte alls viktigt. 13 elever menade att det var mycket viktigt att välja en skola som ver-
kade rolig. Bara tre elever ansåg att det var mindre viktigt. Alla elever vi frågade på denna skola 
tyckte det var mycket viktigt att välja en skola som kan ge dem ett bra jobb eller bra utbildnings-
möjligheter i framtiden. Åtta elever menade att det inte alls var viktigt att inriktningen på sam-
hällsprogrammet fanns på skolan. Bara fyra elever tyckte det var mycket viktigt. Dessutom tyckte 
sju elever att det var mycket viktigt att skolan erbjöd bra förmåner. Ytterligare sju elever tyckte 
det var mindre viktigt och bara två tyckte att det inte alls var viktigt. På frågan om eleverna tyckte 
det var viktigt att skolan hade hög status svarade fyra elever att det var mycket viktigt, åtta elever 
tyckte det var mindre viktigt och fyra elever ansåg att det inte alls var viktigt. Andra faktorer som 
var avgörande för deras skolval var slumpen och en elev skrev att han ville gå på en liten skola. 
Några elever skrev även att de ville komma bort från deras hemstad. 
   På Leksands Gymnasium ansåg 22 elever att det inte alls var viktigt att söka det program som 
deras föräldrar ansåg var bra. Endast 3 elever tyckte att det var mycket viktigt, 16 elever ansåg det 
mindre viktigt. Här syntes dock en skillnad mellan manliga och kvinnliga elever. Av de 24 kvinn-
liga eleverna ansåg 18 st., 75 procent av kvinnorna, att det inte alls var viktigt att välja efter vad 
föräldrarna ansåg, endast en ansåg det mycket viktigt. Däremot ansåg bara 4 st., 24 procent, av de 
manliga eleverna att det inte alls var viktigt att välja efter vad föräldrarna ansåg, som hos de 
kvinnliga var det få, endast två som ansåg det mycket viktigt. Det är visserligen inte samma antal 
kvinnor som män som deltagit och det är inte något stort antal elever det rör sig om totalt, bara 
41, men det skulle eventuellt kunna vara så att de manliga eleverna ser det som lite viktigare att 
söka det program som deras föräldrar ansåg var bra.  
   På frågan om det var viktigt att söka samma program som kompisarna ansåg åtta elever, på 
Leksands Gymnasium, att det var mycket viktigt, 15 elever att det var mindre viktigt och 18 ele-
ver att det inte alls var viktigt. Det var alltså något fler elever som fäste vikt vid att välja som 
kompisarna 56 procent (23 st.), än det var som inte gjorde det 44 procent (18 st.). Här verkade 
det också vara en viss skillnad mellan manliga och kvinnliga elever. Av de kvinnliga var det endast 
åtta procent (Två st.) som såg det som mycket viktigt, 38 procent (Nio st.) som angav mindre vik-
tigt och hela 54 procent (13 st.) som inte alls såg det som vikigt. Av killarna ansåg 35 procent (Sex 
st.) att det var mycket viktigt, 35 procent (Sex st.) att det var mindre viktigt och 29 procent (Fem 
st.) att det inte alls var viktigt. Återigen är det osäkert att dra slutsatser på grund av det olika anta-
let kvinnor och män och den lilla totalen, men det verkar som att fler män anser det som mycket 
viktigt att välja som kompisarna. 
   Att välja program efter fritidsintressen var viktigt för de flesta eleverna. Mycket viktigt för 15 
elever (37 procent), mindre viktigt för 19 elever (46 procent) och inte alls viktigt för bara sju ele-
ver (17 procent). En liten skillnad kunde ses mellan män och kvinnor, sex kvinnor angav att det 
inte alls var viktigt, medan endast en man angav att det inte alls var viktigt. 
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Att välja en skola som var rolig var mycket viktigt för de flesta eleverna, 24 elever (59 procent). 
Det var mindre viktigt för 13 elever (32 procent) och inte alls viktigt för bara fyra elever (10 pro-
cent). 
   De flesta eleverna, 29 st. (71 procent) ansåg det mycket viktigt att välja en skola som kan ge ett 
bra jobb eller bra utbildningsmöjligheter i framtiden, 11 elever (27 procent) ansåg detta mindre 
viktigt och endast en elev (två procent) ansåg det inte alls viktigt.  
   Endast 11 elever ansåg att det var mycket avgörande för deras val att den inriktning de valt en-
dast fanns på deras skola. 10 stycken ansåg detta mindre viktigt och hela 20 stycken tyckte att det 
inte alls var viktigt. Att skolan erbjöd bra förmåner hade betydelse för de flesta eleverna. Majori-
teten tyckte att det var mindre viktigt, 21 st. (51 procent). Åtta stycken tyckte det var mycket vik-
tigt och 12 st. (29 procent) tyckte att det inte alls var viktigt. Eleverna tyckte ungefär likadant om 
vikten av att skolan hade hög status. De flesta, 21 st., tyckte att detta var mindre viktigt, sex st. 
tyckte att det var mycket viktigt och 14 stycken tyckte att det inte alls var viktigt. Dessutom angav 
sex män att idrottsprofilen var avgörande för valet, tre st. hockey och tre st. baseball. Fyra elever 
som går samhällsinriktningen angav att Ugandaresan som ingår var avgörande. Sju elever nämnde 
redan här närheten till hemmet som viktig, varav fyra även angav att de inte fick flytta för föräld-
rarna. En elev angav att en bra grund inför framtiden var viktigt och en uppgav bra hjälp. En an-
gav att ekonomi verkade intressant. 
   På frågan om relevan-
sen om geografiska läget 
av skolan, tyckte 26 ele-
ver på Falufri gymnasi-
um att läget var mindre 
viktigt. 14 elever tyckte 
att det var mycket viktigt 
och bara en elev svarade 
att detta inte alls var vik-
tigt.  
   Däremot var det för 
majoriteten viktigt att 
skolan ligger centralt i en 
stad, på eller nära hem-
orten och nära till tåg 
och buss. Mest orrele-
vant var att skolan ligger 
nära naturen. En elev 
svarade att han ville gå till en skola som ligger ”lång hemifrån”. En annan elev tyckte att det var 
viktigt att skolan ligger någon annanstans än på hemorten.  
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Tio elever på Mikael Elias teoretiska 
gymnasium tyckte det var mycket vik-
tigt hur skolans geografiska läge är. 
Sex eleverna ansåg att det var mindre 
viktigt. Till höger visas vad som var 
relevant för skolans geografiska läge. 
De flesta eleverna tyckte att det är vik-
tigt att skolan låg centralt i en stad och 
nära till tåg och buss. Däremot var det 
inte viktigt att skolan ligger nära natu-
ren.  

    

 

   Vad gäller Leksands Gymnasiums geografiska läge fäste de allra flesta elever, 37 st. (90 procent) 
vikt vid detta. De flesta, 26 st. (63 
procent) ansåg att läget var mycket 
viktigt, 11 st. att det var mindre vik-
tigt och endast fyra st. att det inte 
alls var viktigt. De allra flesta, 31 
elever (75 procent) ansåg det viktigt 
att skolan låg på eller nära hemor-
ten. 13 st. ansåg att det var viktigt att 
skolan låg nära där de kan utöva sina 
fritidsintressen och 10 st. att ha nära 
till tåg och buss. Männen tyckte att 
det var viktigare att skolan låg nära 
där de kunde utöva sina fritidsin-
tressen, Nio st. (53 procent) jämfört 
med fyra st. kvinnor (17 procent). 
För kvinnorna var det viktigare, nio 
st., att skolan låg nära tåg och buss 
än för män, endast en. 
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   Angående skolans rykte 
tyckte de flesta, 20 elever, 
på Falufri Gymnasium att 
rykte om sko lan var mind-
re viktigt. 17 elever tyckte 
dock att riktigt var mycket 
viktigt. Det var dock vik-
tigt för de flesta att skolan 
har positivt ryckte om bra 
lärare, bra allmän stämning 
och bra och intressanta 
valbara kurser. Det som 
inte var så relevant var 
mycket resor och välutrus-
tade datasalar och bra tek-
niska resurser.  

 

    
    
 
På Mikael Elias teoretiska gymnasi-
um var för de flesta elever, närmare 
bestämt nio elever, mindre viktigt 
vad skolan hade för rykte. För fem 
elever var det dock mycket viktigt.  
   Till höger syns vilka faktorer som 
var relevanta för skolans rykte. De 
flesta eleverna ansåg att det var vik-
tigt att skolan hade positivt rykte om 
sig om skolmaten och läraren. Mind-
re viktigt var bra rykten om resor och 
välutrustade datasalar och tekniska 
resurser.  
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Angående skolans rykte 
ansåg 31 elever (76 pro-
cent) på Leksands 
Gymnasium att det var 
av vikt, nio att det var 
mycket viktigt, 22 att 
det var mindre viktigt 
och 10 (24 procent) att 
det inte alls var viktigt. 
   Allra viktigast för ele-
verna var det att skolan 
hade rykte om sig att ha 
bra lärare, 25 elever (61 
procent) ansåg detta. 
Att ha bra och intres-
santa valbara kurser var 
näst viktigast, 23 elever 
ansåg detta. 19 ansåg att 
fräscha lokaler var viktigt. 14 st. att ha en bra allmän stämning och 12 att ha mycket resor. Nio 
stycken att ha bra skolmat och endast fem att ha välutrustade datasalar och bra tekniska resurser. 
 
4.4.3 Påverkan av skolornas marknadsföring  
När man se hur skolans marknadsföring 
påverkade elevernas gymnasieval, syns att 
majoriteten av eleverna på Falufri Gymna-
sium tyckte att skolans broschyr påverkade 
dem i viss mån. Den minsta andelen, dvs. 
14 procent tyckte att broschyren påverkade 
dem vid gymnasievalet. 89

 

 

 

   Mer än hälften av eleverna på Falufri 
Gymnasium tyckte att skolans hemsida inte 
påverkade deras gymnasieval. Bara två pro-
cent tyckte att hemsidan var avgörande för 
valet av gymnasieskolan.  

 

   

 

                                                 

89 Procenttalen i cirkeldiagrammet har räknats fram så att det antal som kryssat en viss faktor delats med det totala 
antlet kryss på frågan (de 6 olika alternativens totala antal kryss). Samma gäller för diagrammet som visar skolans ryk-
te. 
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   Vad det gäller skolans öppna hus, ansåg 
hälften av eleverna att det i viss mån var av-
görande för gymnasievalet. 37 procent till 
och med tyckte att skolans öppna hus var 
avgörande för valet av gymnasieskola.  

 

 

 

   På Mikael Elias teoretiska gymnasium 
tyckte bara två elever att skolans broschyr 
av avgörande, resten ansåg antingen att 
broschyren var avgörande i viss mån eller 
inte alls.  

 

 

   

    Majoriteten, nämligen tio elever tyckte 
att skolans hemsida inte var avgörande 
för deras gymnasieval. Bara två elever an-
såg att hemsidan var avgörande.  

 

 

    

   På frågan om skolans öppna hus var 
avgörande för elevernas gymnasieval, var 
åsikterna spridda. En knapp majoritet på 
Mikael Elias teoretiska gymnasium ansåg 
att skolans öppna hus var avgörande.  
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   När man ser till hur eleverna på Lek-
sands Gymnasium menade att skolans 
marknadsföring på verkade deras gymna-
sieval, syns att majoriteten av eleverna, 33 
st. (80 procent) tyckte att skolans broschyr 
inte var avgörande för deras gymnasieval. 
Bara sju st. (17 procent) ansåg att den i viss 
mån var avgörande för deras val och en-
dast en elev ansåg att den varit avgörande.  

 

 

   Nästan inga elever hade fäst någon vikt 
vid hemsidan, hela 37 st. ansåg att skolans 
hemsida inte påverkat deras gymnasieval. 
Endast 4 st. ansåg att den påverkat i viss 
mån.  

 

    
 
 
   
 De flesta eleverna, 25 st. (61 procent) 
tyckte dock att skolans Öppna hus hade 
påverkat deras val. 12 elever tyckte att sko-
lans Öppna hus varit avgörande för deras 
val och 13 stycken att det i viss mån varit 
avgörande.16 elever tycke att det inte på-
verkat deras val.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4 Leksands Gymnasium: Några antydningar till skillnader mellan de olika inriktning-
arna 
   På språkinriktningen hade alla elever utom en minst en förälder med högskole- eller universi-
tetsutbildning, 4 en förälder och 3 båda föräldrarna. Alla utom en bodde i villa och alla var kvin-
nor. Fem utav de totalt åtta tyckte att valet av gymnasieskola var mycket viktigt och fyra st., hälf-
ten ansåg att öppna huset var avgörande för deras gymnasieval. Sex elever såg det som viktigt att 
skolan hade rykte om sig att ha bra lärare. 
   På inriktningen samhällsvetenskap med internationell profil hade sju av 19 (37 procent) minst 
en förälder som var lärare. Alla utom en hade minst en förälder med högskole- eller universitets-
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utbildning, varav 7 en förälder och 8 båda föräldrarna. Fyra tyckte att öppna huset var avgörande 
och sju att det i viss mån var avgörande, alltså mer än hälften av eleverna. För dessa elever var det 
viktigast att skolan hade rykte om sig att ha bra lärare (11 st.), sedan fräscha lokaler och bra och 
intressanta valbara kurser (Nio st. vardera), efter detta att ha mycket resor (Åtta st.) och sedan en 
bra allmän stämning (Sju st.). 
   På ekonominriktningen var det 4 elever som ansåg att öppet hus var avgörande för deras gym-
nasieval, fem st. i viss mån och fem st. som ansåg att det inte påverkat. Av totalt 14 elever hade 
endast åtta elever angett att minst en förälder hade högskole- eller universitetsutbildning, sju en 
förälder och en båda föräldrarna. Tre elever hade angett att ingen förälder hade eftergymnasial 
utbildning och tre elever hade angett vet ej.90

  
 

                                                 
90 Enkätundersökning Leksands Gymnasium 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
I detta avslutande avsnitt diskuteras, jämförs och analyseras resultaten från granskningen av sko-
lornas marknadsföring/information och resultaten från enkätundersökningen bland SP-eleverna i 
förhållande till den tidigare forskning som presenterats.  
   Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar samhällsprogrammets ele-
vers skolval på tre skolor i Dalarna. Ett ytterligare syfte var att undersöka skolornas marknadsfö-
ring och hur eleverna ansåg att den påverkat deras gymnasieval. Detta studerades med hjälp av 
frågeställningarna: Vilka faktorer anser eleverna har påverkat dem i deras val av skola? Finns någ-
ra kopplingar mellan socioekonomisk tillhörighet eller genus och val av skola? Hur ser skolornas 
marknadsföring ut? 
   Genom att använda oss av Stefan Lunds profilkategorier kom vi fram till att Falu Frigymnasi-
um framförallt är tydligt pedagogiskt orienterat. Man betonat att eleverna ska ha möjlighet att på-
verka, lärare och elever är i en jämlik relation där läraren är handledare och eleven själv är väldigt 
aktiv. Gemenskap verkar viktigt, t.ex. broschyrens bilder på människor som är glada tillsammans.  
   Mikael Elias Teoretiska Gymnasium är, lika tydligt som Falufri är pedagogiskt orienterat, främst 
akademiskt orienterat. Traditionella värderingar, stilren design på marknadsföringsmaterialet, bil-
der i broschyren som kan associeras till kunskap, Mikael Elias Teoretiska Gymnasium är också 
tydligt ett företag, man erbjuder olika ”kunskapspaket”, istället för det traditionella begreppet 
program. Marknadsföringsmaterialet ser proffsigt ut, det skulle mycket väl kunna vara producerat 
av en reklambyrå. Mikael Elias Gymnasium kan därför ses som lika starkt marknadsorienterat 
som akademiskt orienterat.  
   Leksands Gymnasium är mer svårplacerat. Det är ett kommunalt gymnasium som tillhandahål-
ler många olika program och gjort så länge. Det har inte startats för att ha en speciell profil. Där-
för kan det ses som innehållande lite av varje av arbetsmarknadsorienterat, näringslivsorienterat 
och akademiskt orienterat Man har kontakt med arbetsmarknad och näringsliv, klassiska bild-
ningsideal verkar starka. Leksands gymnasiums information verkar mer vara just information och 
inte så mycket presenterad på ett marknadsföringssätt.  
    Stefan Lund menade att skolorna gör mer och mer reklam för att försöka locka elever. Andra 
faktorer, som till exempel de lokala behoven är inte relevant längre. Även i vår undersökning kom 
vi fram till att skolorna använder sig av olika sätt för att locka elever. Broschyrerna från de båda 
friskolorna som vi använde i vår undersökning, såg proffsiga ut, tyckte vi. Man skulle verkligen 
kunna påstå att det var reklambroschyrer. Skolorna prisade för sina förmåner och skrev varför 
man just ska gå på denna skola. Bilderna i broschyrerna var harmoniska. Bilden som förmedlades 
var att den framtida eleven kommer få en bra utbildning av bra lärare, få massor olika möjligheter 
att påverka egna utbildningen och att eleven kommer ses som en individ. Nu kan naturligtvis frå-
gan ställas vem som vinner mest på skolreklamen. Det är klart att skolan vill få så många nya 
kunder, eller elever, som möjligt. För att få dem är skolan tvungen att göra reklam. Detta medför 
naturligtvis en stor konkurrenskamp på skolmarknaden. Men å andra sidan har alla rätt till att väl-
ja en skola och för detta krävs information om skolorna. Det viktigaste är nog att alla har möjlig-
heten att få tag i den informationen. Även den kommunala skolan, Leksands Gymnasium har 
börjat se mer till att utforma sin information till att mer vara utav marknadsföringskaraktär med 
syfte att göra reklam för skolan. Samt satsat på att synas på Facebook och Youtube. Även de 
måste tänka på att marknadsföra sig i den ökade konkurrensen om eleverna, det gäller inte bara 
att ha en bra utbildning att erbjuda, skolan måste också se till att framföra och presentera denna 
på ett sätt som tilltalar eleverna. Samma regler som för alla andra varor och tjänster som produce-
ras och skall säljas, det krävs rätt marknadsföring för att kunden skall välja produkten/tjänsten.  
   Björn- Karlström och Catharina Westrin Sjöberg kom fram till att skolornas Öppna hus har en 
betydelse för gymnasievalet. Även i vår undersökning svarade eleverna att skolorna Öppna hus 
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påverkade dem mer än skolans broschyr. Skolornas egna hemsidor hade nästan ingen betydelse, 
kom vi fram till. Att Öppna husen påverkar eleverna mycket är ganska självklart, tycker vi. Ele-
verna har ju där möjligheten att se skolornas helhet, de kan träffa lärarna och de ser skolbyggna-
den. Eleverna har möjlighet att själva avgöra hur de upplever skolan, det är ju en sak vad som står 
i en broschyr, på Öppet hus kan de själva bedöma sådant som hur de uppfattar atmosfär och lä-
rare. Dock blev vi lite förvånade över att hemsidorna inte alls var avgörande. I dagens samhälle är 
ju Internet en naturlig del av livet. Särskilt unga människor verkar ju vara uppkopplade jämt. Och 
friskolornas hemsidor, som vi tittade på, var ju informativa och hade en fin design, enligt vår me-
ning. Skolorna behöver kanske göra mer reklam för deras hemsidor, tror vi. Även detta, att ele-
verna inte fäst någon vikt vid skolornas hemsidor, stämmer överens med Björn- Karlströms re-
sultat. Kanske är eleverna bekväma och tittar på det material de får hemskickat eller i handen, att 
söka sig till skolans hemsida kräver ett visst engagemang. Om det är så att eleverna vill titta på 
material om skolan tillsammans med föräldrarna kan det ju också vara lättare att titta på en 
broschyr tillsammans. 
   Det vi kom fram till, som även Fredrik Björn och Johan Karlström visat, är att eleverna oftast 
anser sig göra ett självständigt val, när de väljer gymnasiet och att förmåner spelar en viktig roll 
vid gymnasievalet. Dessutom svarade många elever att kompisarnas val inte är avgörande för de-
ras egna val. Dock skilde sig elevernas svar mellan skolorna. På Mikael Elias Teoretiska tyckte de 
allra flesta elever att det inte alls var viktigt. På Falu frigymnasium tyckte endast 15 av 42 elever 
att detta var mindre viktigt. En knapp majoritet av SP-eleverna på Leksands gymnasium, 23 st., 
ansåg däremot att det var mer eller mindre viktigt att välja som kompisarna, åtta elever tyckte det 
var mycket viktigt och 15 att det var mindre viktigt.  
   Att en elev själv är övertygad om den skolan han eller hon valde är viktigt för då kommer san-
nolikheten vara större att eleven har framgångsrika och positiva år på gymnasiet framför sig, tror 
vi. Att skolor gör reklam med förmåner kan ses på ett negativt och positivt sätt. Förmåner kan ju 
ses som mutor. Särskilt elever som kanske inte får saker, som datorer eller resor hemifrån, kan bli 
frestade att välja en skola på grund av förmåner, tror vi. Men å andra sidan har det blivit ganska 
vanligt med resor, även på kommunala skolor, tycker vi. Att elever till exempel får en laptop från 
skolan kan ju ses som en ”present” eller mutor, men det kan även vara så att skolan lägger stor 
vikt vid jämlikhet mellan eleverna (jämlikare förutsättningar ekonomiskt, tillgång till samma ar-
betsredskap) och arbete med datorer. Att eleverna anser sig göra självständiga val för oss in på 
nästa diskussion. Om elevernas föräldrars bakgrund har någon betydelse. 
   Även om eleverna själva anser sig göra självständiga val betyder inte detta att de omedvetet på-
verkats av sina föräldrars bakgrund. Det faktum att de flesta eleverna på SP-programmet har för-
äldrar med hög socioekonomisk status och har föräldrar födda i Sverige pekar t.ex. på att föräld-
rarnas bakgrund har betydelse för elevernas val. Som tidigare forskning visat. Eleverna har kanske 
växt upp i en miljö där det ses som självklart att välja ett program som ger bra möjlighet inför 
fortsatta studier och arbetsliv. Detta var något som nästan alla elever själva angav att de såg som 
viktigt. Eleverna kan mycket väl ha internaliserat de åsikter och önskemål som deras föräldrar har 
att de ser valet som sitt eget. Att de såg det som sitt eget val att välja ett studieförberedande pro-
gram. Detta kan jämföras med Åsa Bartholdssons, universitetsadjunkt i socialantropologi vid 
Högskolan Dalarna, resonemang i Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. 
Bartholdsson beskriver hur eleverna, förtäckt, genom att de ska ”lära sig vara sig själva”, egentli-
gen får lära sig att anpassa sig och bli som alla andra, passa in i skolans mall för hur en elev skall 
vara (positiv, reflekterande, ansvarstagande, måttfull och trygg samt uppvisar lust att lära och en 
positiv hållning till skolprojektet och dess företrädare). Eleverna lär sig att uppfatta att problem 
och misslyckanden beror på dem själva och blir självreglerande, Bartholdsson betecknar detta 
som tillhörande den liberaldemokratiska styrningsmentaliteten. Genom att lära sig att ”vara sig 
själv” lär man sig att vara så som skolan önskar och därmed lär man sig att själv styra sig själv 
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mot skolan och samhällets mål, detta kan då betecknas som att försöka vara sig själv. Det blir en 
dold styrning där den som styrs själv reglerar sitt beteende eftersom den har fått lära sig hur den 
är sig själv och kan beteckna det att göra det som andra vill som att följa sin egen inre vilja.91

   Att välja som kompisarna sågs som olika viktigt på olika skolor. På Mikael Elias teoretiska 
gymnasium tyckte de allra flesta elever att det inte alls var viktigt. På Falufri gymnasium tyckte 
endast 15 av 42 elever att detta var mindre viktigt. En knapp majoritet av SP-eleverna på Lek-
sands gymnasium, 23 st., ansåg däremot att det var mer eller mindre viktigt att välja som kompi-
sarna. Detta kan vara helt naturligt eftersom Skolverket undersökning fram till att föräldrarna, 
som väljer friskola åt barnen, accepterar en längre pendlingsväg för barnen till skolan. Det med-
för att föräldrarna inte kan ta lika mycket hänsyn till barnens kompisar. 

 Det-
ta kan jämföras med hur barn till föräldrar med hög socioekonomisk status kan lära sig vad som 
är rätt val så att de sedan kan se det som sitt eget val. Eleverna kan allstå vara påverkade av sina 
föräldrars bakgrund även om de själva ser det som ett fritt och självständigt val.   

   Vad gäller föräldrarnas nationella ursprung är det svårt att dra några säkra slutsatser på grund av 
undersökningens lilla omfattning. Däremot verkar de resultat som ändå finns gå i linje med tidi-
gare forskning. Den största andelen elever med utlandsfödda föräldrar fanns på den kommunala 
skolan på landsbygden. Detta överensstämmer med tidigare forskning som kommit fram till att 
elever med föräldrar med utländsk bakgrund mer sällan väljer skola och därför hamnar på en 
kommunal skola eller en skola nära hemorten. Det stämmer även med tidigare forskning att an-
delen elever med föräldrar födda utomlands är mycket lägre på fristående skolor. Ann-Christin 
Kjellman har också kommit fram till at högutbildade föräldrar gör ett mer aktivt val. Att de flesta 
eleverna på SP-programmet totalt sett har välutbildade föräldrar stämmer även överens med tidi-
gare forskning om val av gymnasieutbildning och hur den hänger ihop med föräldrarnas socio-
ekonomiska status. Elever till välutbildade föräldrar med högstatusyrken och god ekonomi väljer 
studieförberedande program.  
   De flesta elever, oavsett skola, ansåg att det är mycket viktigt att söka en skola, som är rolig. 
För detta har man stor förståelse för, eftersom elevernas gymnasietbildning tar en längre tid. 
Dessutom var för de flesta mycket viktigt att eleverna får bra framtida utbildnings- och arbets-
möjligheter. För eleverna som gick på Mikael Elias teoretiska gymnasium, var det även viktigt att 
skolan ligger centralt och nära tåg och buss. Däremot tyckte eleverna på Leksands Gymnasium 
att det var viktigare att skolan ligger nära eller på hemorten. För Falufri gymnasiums elever var 
det även viktigt att skolan ligger nära hemmet, dock ansåg de också att det var viktigt att skolan 
ligger centralt. Även detta stämmer överens med vår tidigare forskning. Broady, till exempel, an-
gav att majoriteten av eleverna som läser det naturvetenskapliga programmet kommer från välut-
bildade familjer. Man kan förvänta sig att elever från välutbildade familjer lägger stor vikt på en 
bra utbildning. Eftersom SP- programmet är också studieförberedande och vår undersökning vi-
sade att en stor del hade välutbildade föräldrar, är det ganska naturligt att eleverna anser att bra 
framtida utbildning- och arbetsmöjligheter är viktigt för skolvalet. Ytterligare skrev en del av ele-
verna från Falufri gymnasium att skolans speciella pedagogik och arbetssätt var avgörande för de-
ras skolval. Vidare var det naturligt att dess elever som valt ett studieförberedande program lade 
stor vikt vid utbildningens förberedande inför framtida studier och arbetsliv. En undersökning av 
Skolverket kom fram till att de föräldrar som väljer aktivt en skola för ett barn, tycker att avstån-
det från skolan till hemmet är mindre viktigt och att långa pendligsvägar är respektabla om skolan 
är bra. Även detta stämmer överrens med vår undersökning. Eleverna som gick på friskolorna 
tyckte att det inte var viktigt att skolan ligger nära hemmet, medan eleverna som gick på Leksands 
gymnasium ansåg att det var relevant att skolan ligger nära eller på hemorten. Det var även flera 
elever på Leksands gymnasium som valt skolan för att de inte fick flytta för sina föräldrar. Så 
närheten till hemorten kan vara avgörande och ibland helt avgörande för valet. Dessutom kom 
Skolverkets undersökning fram till att ryktespridning är betydelsefull för skolvalet. Det vi kom 
fram till i vår undersökning var att eleverna på alla skolor tyckte att det var viktigt att skolan,
                                                 
91 Bartholdsson (2008), ss. 138- 140. 
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de valde, hade bra lärare. Eleverna från Mikael Elias teoretiska gymnasium tyckte även att det var 
viktigt att skolan hade gott rykte om skolmaten. Detta kan bero på att skolan erbjuder och gör 
reklam för skolmat som serveras på tre olika restauranger. Dessa elever tyckte även att förmåner 
som skolan erbjöd var viktiga, egen bärbar dator i detta fall. Kanske kan skolmaten och de bärba-
ra datorena ha varit det som tillsist avgjorde för dessa elever. En del av eleverna som gick på Fa-
lufri gymnasium tyckte att skolans speciella pedagogik var avgörande för deras skolval. Dock vi-
sar Skolverkets undersökning att föräldrar föredrar skolor med traditionell pedagogik. Falufri 
gymnasium har kanske genom att de funnits ett tag hunnit bygga upp ett rykte om sig, t.ex. som 
eleverna ansåg, att ha bra lärare, som gör att eleverna lockas att välja dem. Det kan också vara så 
att eftersom en stor del av eleverna hade föräldrar som var lärare eller arbetade med andra högut-
bildade yrken så kan de få hjälp och stöd hemifrån. Även denna skola har en del förmåner som 
t.ex. en hel del resor.  
   Vår slutsats är att gymnasievalet är ett komplext, men viktigt val som påverkas av massa olika 
faktorer. I slutändan har det också lite med slumpen att göra på vilken skolar man hamnar, tror 
vi.  
   Vår undersöknings resultat verkar även bekräfta tidigare forskning om att det framförallt är ele-
ver från socioekonomiskt starka familjer, med föräldrar med antingen, eller både, hög utbildning 
och välbetalda yrken med hög status. Frågan är om det fria skolvalet verkligen leder till ökad val-
frihet. Som Skawonius konstaterar är det svårt att anse detta då strukturer av segregation för-
stärks. Individens valfrihet blir mer begränsad och beroende av vilken socioekonomisk grupp den 
tillhör. Kan verkligen ökad valfrihet för de socioekonomiskt privilegierade kombinerat med 
minskad valfrihet för de socioekonomiskt underprivilegierade ses som ökad valfrihet. Höjden av 
valfrihet måste vara så likvärdig tillgång till utbildning som möjligt, för att ge så stor möjlighet till 
valfrihet över utbildning, yrke och framtid för individen som möjligt. Ett system där framtidsmöj-
ligheter bestäms av föräldrarnas utbildning och socioekonomisk status kan inte klassificeras som 
valfrihet. 
   Blomqvist och Rothstein, liksom Ågerup ser positivt på möjligheten att minska problemet med 
ojämnt fördelade kostnader, spiraleffekter och därmed ej likvärdig kvalitét på utbildning. Detta 
med hjälp av olika resultatmätningar. Men Blomqvist och Rothstein redogör inte för vad det är 
man vill mäta och hur, alla som fördjupat sig i mätbara och icke mätbara resultat och värden och 
hur dessa ska mätas vet att området rymmer en enorm problematik. Kommer fokus i skolorna att 
hamna på att prestera bra efter de synliga standardiserade kvalitetsmåtten, kommer elevernas lä-
rande och utveckling, inklusive de mindre mätbara värdena i skolans värdegrund, att hamna i 
bakgrunden? Kommer mätningen att utgå från elevernas utgångspunkt och mäta förbättringar el-
ler ställs alla mot samma måttstock? Ågerup är inne på att mäta resultatförbättringar, men hur 
konstruerar man ett rättvist system, i vilken takt skall man bestämma att varje individ skall kunna 
utvecklas efter. Blomqvist och Rothstein resonerar som sagt inte alls kring detta, deras position är 
dock tydlig, individuell valfrihet (för vissa) går före jämlika förutsättningar (en bredare form av 
valfrihet för alla). Blomqvist och Rothstein pekar dessutom själva på att tendenserna i första hand 
inte är att marknadsstyrning och konkurrens leder till pedagogisk förnyelse utan en konservativ 
likriktning, alltså inte någon mångfald. De resonerar inte kring sitt tidigare konstaterande, att ökad 
valfrihet gynnar de med större socioekonomiska resurser, som gör ”bra” val, och missgynnar de 
med sämre resurser. 
   Det vore intressant att vidare undersöka hur stor andel av skolornas resurser som läggs på 
marknadsföring och jämföra med vad dessa medel skulle kunnat ge i form av anställda lärare eller 
specialpedagoger. I slutändan handlar det om vilken typ av samhälle och skola vi vill ha, en för; 
med Thomas Englunds ord; ”public good” eller ”private good”.  
 
5.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Eftersom vi såg att så få män läser SP- programmet (Bara 26 procent av eleverna vi frågade var 
män.) skulle kunna undersökas varför just så få män väljer detta program. Dessutom var bara 12 
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procent av eleverna på Falufri Gymnasium män. Eftersom denna skola har en speciell pedagogik, 
som är högskole- eller universitetsförberedande, skulle man kunna få reda på varför just på en så-
dan skola, där självständighet krävs, antalet av manliga elever är så få. Ytterligare kom vi fram till 
att på språkinriktningen på Leksands gymnasium bara gick kvinnliga elever. Även här kan under-
sökas orsaken till detta.  
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BILAGA 1: ENKÄT TILL SAMHÄLLSPROGRAMMETS ELEVER 

Enkätundersökning 

 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som ska skriva ett examensarbete där vi undersöker vilka fak-
torer som påverkade er i era val till gymnasiet. Vi vore tacksamma om ni skulle vilja 
hjälpa oss med detta genom att svara på denna enkät.  
 
Enkäten är anonym. Att delta är helt frivilligt. Du kan också välja att besvara enkäten 
men hoppa över vissa frågor. Markera de frågor du inte vill svara på genom att sätta 
ett kryss efter frågan istället för i en ruta. Exempel: 
1) Jag är X  Tjej � Kille �     
 
 
Tack på förhand,  
 
Karin Kers och Dagmar Schröter, studenter på Högskolan Dalarna 
 



 
 

 

1) Jag är   Tjej � Kille �     

2) Jag går i årskurs  1�  2 �    3 �   

3) Jag bor i   Villa �  Radhus �  Lägenhet �   
 
4) Har du någon förälder som är född utomlands?   
Ingen förälder � En förälder � Båda föräldrarna � 
� Norden (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island) 
� Annat land 
Vilket land. _________________________________________ 
 
5) Har du någon förälder som har:     
a) Gymnasieutbildning?   
Ingen förälder � En förälder � Båda föräldrarna �  Vet ej � 
     
b) Eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet?   
Ingen förälder � En förälder � Båda föräldrarna � Vet ej �
     
6) Arbetar någon utav dina föräldrar?  En �  Båda �  Vet ej �  

Om ja, vilket yrke eller vilka yrken arbetar den eller de med? 

__________________________________________________ 

 
7) Var valet av gymnasieskola viktigt för dig?    
Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
8) Var den skola du går på nu ditt förstahandsval?   
Ja � Nej � Vet ej �            
       
9) Påverkades dina möjligheter att välja skola av dina betygsresultat?  
Mycket � Lite � Inte alls � 
 
Om dina möjligheter att välja skola påverkades av dina betygsresultat, vilken annan 
skola var ditt förstahandsval? 
_________________________________________________ 
 
10) Har du tidigare läst på annat gymnasieprogram? 
� Nej � Ja 
Om ja, vilket var det och varför bytte du?___________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
11) Har du tidigare läst vid en annan gymnasieskola?  
� Nej � Ja  
Om Ja, vilken skola och varför bytte du?___________________________________  
 
___________________________________________________________________ 
12) Vilka faktorer var viktiga för dig i ditt gymnasieval? 



 
 

 

a) Jag tycker att det var viktigt att söka det program som mina föräldrar ansåg. 

Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 

b) Jag tycker att det var viktigt att söka samma program som mina kompisar. 

Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 

c) Jag tycker det var viktigt att välja programinriktning efter mina fritidsintressen. 

Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
d) Jag tycker det var viktigt att välja en skola som verkade rolig. 
Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
e) Jag tycker att det var viktigt att välja en skola som kan ge mig ett bra jobb eller bra 
utbildningsmöjligheter i framtiden. 
Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
f) Den inriktning på samhällsprogrammet som jag ville ha fanns bara på denna skola. 
Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
g) Jag tycker det var viktigt att skolan erbjöd bra förmåner (t ex bärbar dator, körkort) 

Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
h) Jag tycker att det var viktigt att välja en skola som hade hög status. 
Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 
i) Annat som var avgörande för mitt val av skola____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
13) Hur påverkade skolans marknadsföring mig? 
a) Jag tycker att skolans broschyr var avgörande för mitt gymnasieval. 

Ja  � Nej  � I viss mån  � 

b) Jag tycker att skolans hemsida var avgörande för mitt gymnasieval. 

Ja  � Nej  � I viss mån  � 

c) Jag tycker att besök på skolans öppna hus var avgörande för mitt gymnasieval. 

Ja  � Nej  � I viss mån  � 

________________________________________________________________________ 

14) Hur viktigt var gymnasiekolans geografiska läge? 

Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 



 

 

 

a) För mig var det viktigt att skolan låg… (du får kryssa flera svarsalternativ) 

� på eller nära min hemort 

� centralt i en stad 

� nära naturen 

� nära till affärer, caféer och restauranger 

� nära där jag kan utöva mina fritidsintressen  

� nära till tåg och buss 

� annat: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
15) Skolans rykte var viktigt för mitt skolval. 

Mycket viktigt � Mindre viktigt � Inte alls viktigt � 
 

a)För mig var det viktigt att skolan hade rykte om sig att … (du får kryssa flera svars-

alternativ.) 

� ha god skolmat 

� ha bra lärare 

� ha fräscha lokaler 

� ha en bra allmän stämning 

� ha mycket resor 

� ha bra och intressanta valbara kurser 

� ha välutrustade datasalar och bra tekniska resurser 

� annat ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för hjälpen! 

Karin & Dagmar 
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