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Sammanfattning                       
 
Titel: Den kommunala skolan och en friskola sett ur ett 
marknadsföringsperspektiv 
 
Kurs: FEC 635 – Industriell ekonomi, kandidatuppsats 
 
Författare: Nils-Erik Bergbom och Teres Hansson 
 
Handledare: Leif Holmberg och Nils-Gunnar Rudenstam 
 
Syfte: Beskriva vad som menas med marknadsföring inom skolan och hur 
denna tillämpas. Vidare kommer vi att studera om det finns 
marknadsföringsmässiga skillnader mellan den kommunala skolan och 
friskolan. 
 
Metod: Vi använder oss av kvalitativ metod för att skapa förståelse för de 
studerande frågeställningarna. Vi har använt oss av intervjuer med rektorer 
på en kommunal skola, friskola och en skolområdeschef .   
 
Slutsats: Den kommunala och den fristående skolan skiljer sig inte 
nämnvärt, skolorna använder sig av traditionell marknadsföring, som 
foldrar, information via Internet, utskick till potentiella kunder. Skillnaden 
är att friskolorna använder sig av en mer frekvent marknadsföring än vad 
den kommunala skolan gör. För de skolor vi besökt behövs förbättring på 
den interna marknadsföringen, man behöver skapa en gemensam grund för 
skolans personal så att alla arbetar mot skolans verksamhetsmål. Detta kan 
vara en svår uppgift att genomföra om skolan drabbas av neddragningar, att 
då skapa en engagerad personal är väldigt svårt för den ansvariga rektorn. 
Genom att använda traditionell marknadsföring finns det möjlighet att bli av 
med ett dåligt rykte. Det kan vara kostsamt att nå ut till så många så möjligt. 
Detta kan innebära fördelar på lång sikt, eftersom det innebär att både lärare 
och elever stannar kvar på den skola som har fått ett oförtjänat rykte. 
 
Nyckelord: Marknadsföring, grundskola, rykte, Service management. 
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Abstract                       
  
 
Title: The primary school and a freestanding school in the view of 
marketing.  
 
Course: FEC 635 – Industrial economy, candidate thesis 
 
Authors: Nils-Erik Bergbom and Teres Hansson 
 
Tutor: Leif Holmberg and Nils-Gunnar Rudenstam 
 
Purpose: Describe what it means with marketing in the school environment, 
and how the marketing is applicable. Further we are going to study the 
differences in marketing between primary-, and freestanding school. 
 
Method: We use, qualitative method to create an understanding for the field 
that we had study. We had used interviews with headmasters in the primary- 
and freestanding schools. 
 
Conclusion: There is no bigger distinction in marketing between primary-, 
and freestanding school, both schools are using traditional marketing like 
folders and information by Internet. However the freestanding schools are 
using marketing more frequently than the primary school. Those schools 
that we had visited need an improvement of their internal marketing. They 
need to create a common base for the staff so they can work towards a 
common goal. It could be difficult to create an engaged and motivated staff 
in times of reducing the personal by economical determinations. It could be 
costly to use traditional marketing for the reason to stop a bad rumour, but 
in a long-term perspective it could be profitable since both teachers and 
pupil stay at the school.  
 
Keywords: Marketing, school, rumour, Service Management. 
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1 Inledning                                                          
 
I det här kapitlet presenterar vi bakgrunden till uppsatsen, vilka problem 
som kommer att behandlas, vilka avgränsningar vi gjort samt syftet med 
uppsatsen. I slutet på kapitel ett tydliggör vi vår arbetsgång genom en 
disposition. 
 
Skola och marknadsföring är det verkligen förenligt? Skolan utgör en viktig 
roll då den är en kunskapskälla på vilket samhället vilar. Grundskolan utgör 
en viktig kugge för både samhället och den enskilde individens eufori och 
framtida tillväxt. Sedan 1992 har grundskolan varit verksam under 
konkurrensmässiga betingelser, då föräldrar och elever har haft möjligheten 
att aktivt fritt välja skola. Kommer denna konkurrens att försvåra skolans 
basala syften? Skollagen säger:  
 
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 
 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, 
i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö”  (Skollagen, 1 kap., 2§). 
 
I Sverige är det skolverket som skall kontrollera att samtliga skolor följer 
skollagen. Skolverket är en central förvaltningsmyndighet för det offentliga 
skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten 
och skolbarnsomsorgen. Deras roll i det svenska utbildningssystemet är att 
ange mål för att styra, att informera för att påverka och att granska för att 
förbättra. Granskning av verksamheterna sker på många olika sätt, men 
oavsett metod är fokus alltid att hävda varje individs rätt till kunskap och 
personlig utveckling. (www.skolverket.se). 
 
I grundskolans läroplan står det att en av de viktigaste uppgifterna skolan 
har är att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv 
vilar på och ge likvärdig utbildning till alla. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen skall utformas på samma sätt till alla, det finns olika 
vägar att nå målen. Något läroplanen även trycker på är människors lika 
värde, jämställdhet och solidaritet gentemot andra (Lpo, 1994). 
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1.1 Problembakgrund  
 
Ur ett historiskt perspektiv har skolan under lång tid varit verksamma under 
helt statlig kontroll. Skolans skyddade värld tog en ny vändning 1992, då 
friskolorna gjorde sitt intåg och skolans premisser förändrades. Detta ledde 
till en ökad konkurrens mellan friskolor och kommunala skolor. 
Konkurrensen har inneburit en tävlan under nya betingelser. I förlängningen 
bör detta innebära att skolan får större krav på sig att marknadsanpassa sin 
organisation och verksamhet för att locka till sig nya intäkter d.v.s. elever 
(varje ny elev innebär en ökad intäkt). 
  
Nya ord som marknadsföring och konkurrens har börjat aktualiseras även 
inom den kommunala skolans värld.  
 
I samband med friskolans inträde gjorde den kommunala skolan inte något 
marknadsföringsmässigt. Först några år senare förstod den kommunala 
skolan, när de började förlora elever, att de måste börja vidta åtgärder för att 
få elever till sina skolor och få eleverna att stanna kvar.  
 
I dagens komplexa och konkurrensutsatta värld tvingas människan att 
dagligen söka efter ett alternativ som passar individens egna önskningar och 
behov. Det gäller även skolan. Enligt författarnas egna erfarenheter är det 
många barn idag som har kamrater som redan från början eller efter några år 
börjar i någon friskola. Detta skapar funderingar hos barnen. Vad ska barnen 
välja? Målsman får hem reklambroschyrer som informerar om de olika 
inriktningarna inom friskolan. Någon liknade information från den 
kommunala skolan har vi författare av egen erfarenhet ej fått erfara. Detta 
var upprinnelsen till val av ämne för vår kandidatuppsats. 
 
1.2 Problemformulering 

 
Mot denna bakgrund har vi valt att inrikta oss på att problematisera vad som 
menas med marknadsföring inom den kommunala skolan kontra friskolan.  
Vidare kommer vi att studera hur de gör idag, hur en marknadsföring borde 
se ut vid applicerande av marknadsföringsteorier.  

 
• Hur marknadsför sig kommunala skolor jämfört med fristående 

skolor? 
• Hur kan skolan marknadsföra sig, genom integrerad interaktion av 

Grönroos och Normanns modeller?  
• Kan marknadsföring vara till hjälp för att få bort ett dåligt rykte? 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad som menas med marknadsföring 
inom skolan och hur denna tillämpas. Vidare kommer vi att studera om det 
finns marknadsföringsmässiga skillnader mellan den kommunala skolan och 
friskolan. Utifrån detta kommer vi att undersöka hur skolans 
marknadsföring är idag och se vilka lämpliga marknadsföringsmodeller som 
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är applicerbara inom skolans värld. Uppsatsen avser också att belysa ryktets 
betydelse.  
  
1.4 Avgränsning  
 
Vi har valt att avgränsa arbetet till att endast inrikta oss på grundskolan i 
södra Sverige. Som referens för arbetet har vi valt en kommunalskola och en 
friskola. Anledningen till dessa val av skolor beror på att de ligger inom vårt 
geografiska närområde. 
 
Vidare har vi valt att lägga tyngdpunkten på: kunder, marknadsföring och 
rykte, då dessa delar är av stor relevans inom skolans värld. Vi kommer inte 
att göra en marknad/kundsegmentering mellan den kommunala och den 
fristående skolan eftersom segmentering av elever skulle leda in arbetet på 
segregering. Detta skulle då innebära en ny vinkel av vår uppsats, det skulle 
även innebära att vi hade varit tvungna att titta på skolor med olika 
pedagogiska och religiösa inriktningar för att kunna göra en relevant 
bedömning.  
 
1.5 Uppsatsens disposition 

 
För att underlätta läsningen och tydliggöra strukturen avser vi här att erbjuda 
en disposition och läsanvisning av uppsatsen. 

 
Kapitel två syftar till att delge läsaren hur vi närmat oss och behandlat det 
problemområde som studerats. Vi redogör för vårt val av metod samt 
motiven för detta val. Vidare beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. Kapitel 
två avslutas med källkritik och metodkritik 
 
I kapitel tre redogör vi för de teorier som vi ska använda. Inledningsvis 
följer en kort beskrivning av Grönroos modell, marknadsföring i 
tjänsteföretag, och Normanns modell service management system gått till 
för att sedan mer ingående beskriva teorins olika delar. 
 
I kapitel fyra redogör vi för våra empiriska resultat.  
 
I kapitel fem analyserar vi våra empiriska resultat mot de teorier som vi 
använt.   
 
Uppsatsen avslutas sedan med slutsats, egna reflektioner, källförteckning 
och underlaget för våra intervjuer.  
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2 Metod                                     
Syftet med detta metodkapitel är att delge läsaren vårt tillvägagångssätt för 
att kunna studera det valda problemområdet. Sist i kapitlet kommer vi att 
framföra vår källkritik och metodkritik. 
2.1 Kvalitativ metod 

 
Vid problemlösning är en metod ett hjälpmedel som bidrar till att uppnå ny 
kunskap och därmed en förklaring av problemet. Inom metodläran är 
kvalitativ och kvantitativ metod de två vanligaste undersökningsmetoderna. 
Val av metod påverkas av undersökningens målsättning, vad det är som 
undersöks och vad som skall upptäckas. Det finns inte något som säger att 
det inte går att använda båda dessa metoder parallellt med varandra. (Holme 
& Solvang, 1997)  
 
Det finns två olika metoder att samla in och sammanställa data; kvantitativ 
och kvalitativ metod. Kvantitativ undersökning syftar till att mäta och räkna, 
dvs. mängdbestämda/talmässiga såsom personers längd, BNP och 
täckningsbidrag. I den kvalitativa undersökningen karaktäriseras de fakta 
som samlats in dvs. artbestämma såsom referat, intervju, lagar och regler. 
(Andersen, 1998)  
 
Ib Andersen menar att kvalitativ metod är artbestämmande, Holme & 
Solvang menar att kvalitativ metod ska leda till att skapa en djupare 
förståelse för de studerande frågeställningarna. Mot bakgrund till detta har 
vi valt att använda oss av kvalitativa metoder för att ge en ökad förståelse 
för just vår specifika frågeställning.  

2.1.1 Primär- och sekundärdata  
 
Inför vår uppsats valde vi att göra en kombination av litteraturstudie och 
intervju. 
  
Att inhämta information genom exempelvis intervjuer, vilket vi har gjort i 
vår uppsats, benämns primärdata. Detta eftersom dessa data har som sitt 
primära syfte att samla in material till just den aktuella undersökningen 
(Andersen, 1998) 
  
Sekundärdata innebär användning av redan existerande data, som har 
samlats in för en tidigare undersökning (Andersen, 1998).  
 
Vi har även använt oss av sekundärdata för att få ytterligare kunskaper om 
tjänstemarknadsföring. Vi använde sekundär data för få fram relevant 
information om teorier. Primärdata fick vi genom intervjuer med 
representanter från en kommunal skola, en fristående skola. Vi valde att 
anonymisera våra intervjuer, då vi ville att materialet ska vara av allmän 
karaktär av den svenska skolan. En annan fördel med anonymitet är att 
respondenterna talar mer sanningsenligt och öppnare än om de visste att de 
kunde bli identifierade.  
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2.2 Tillvägagångssätt 
 
Vår litteratursökning inleddes med att insamla sekundärdata för att förbättra 
vår kunskap om ämnet. Sekundärdata har dels inhämtas genom litteratur 
från Lunds universitetsbibliotek UB1, Ekonomihögskolans bibliotek i Lund, 
Högskolan i Kristinastads bibliotek och Lunds stadsbibliotek samt dels via 
Internet där vi använt oss av biblioteken artikelsök. Utifrån det insamlade 
materialet sammanställde vi sedan ett antal frågor som låg till grund för våra 
intervjuer. Svaren som vi fick vid intervjuerna har vi valt att integrera i 
själva arbetet.  
 
De som vi valde att intervjua var rektorn på en kommunal skola, rektorn på 
en friskola och skolområdeschefen i södra Sverige, dvs. den personen som 
är chef över rektorerna inom den kommunala skolan då det gäller 
grundskolan.  
 
Den 16/4 kl.10.00 gjorde vi vår intervju med rektorn på den kommunala 
skolan (rektor A). Den 23/4 kl.10.00 genomförde vi intervju med rektorn på 
friskolan (rektor B). Den 26/4 kl.10.00 gjordes intervjun med 
områdeschefen. Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare men vi 
antecknade också under intervjuerna. Anledningen till detta var att ha 
anteckningarna som säkerhet i händelse av något tekniskt missöde. Efter 
intervjuerna sammanställde vi svaren.  
  
2.3 Presentation av källor 

 
Syftet med detta avsnitt är att skapa en bild av författarna så att läsaren 
sedan ska kunna skaffa sig en egen uppfattning.  
 
Rektorn på den kommunala skolan: Han är från början tekniker, 
instrumentmakare. Han gjorde sin lärarutbildning i Kalmar där han 
utbildade sig till musiklärare. Han arbetade först, som gitarrpedagog och 
sedan en kombinationstjänst som musiklärare ifrån 1976 fram till 1993 då 
han blev skolledare. För den tjänsten krävdes en kompletteringsutbildning 
till hans pedagogutbildning.  
 
Rektorn på friskolan: Han är civilekonom, internationell ekonom med 
inriktning mot Tyskland. Han har jobbat som ekonom i Italien för Assi som 
senare blev Assidomän. Han lämnade den banan 1993 och läste ett år 
pedagogik på lärarhögskolan och blev lärare i företagsekonomiska ämnen 
främst på gymnasiet och komvux. Han har arbetat som lärare i 
företagsekonomiska ämnen och data och språk under några år och sen kom 
han in på en nationell satsning, som hette ”IT i skolan”, som var den största 
satsningen på svensk skola i kompetensutveckling. Han var 
regionalsamordnare för Blekinge på halvtid och sedan halvtid som 
handledare för pedagoger i IT. Det var han verksam med fram till december 
2002 då han valde att lämna detta och är sedan januari 2003 rektor på denna 
skola.  
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Skolområdeschef, Hon har varit lärare i 10 år och därefter studierektor samt 
rektor på en kommunalskola. Hon är sedan år 2000 skolområdeschef. 
Befattningen innebär bl.a. chef över rektorerna (F-9).  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att de svaren som vi fick ifrån våra respondenter 
i samband med våra intervjuer kan speglas av respondentens egna 
värderingar och tolkningar. 
 
Marklund, Sixten: professor i pedagogik Han har skrivit det avsnitt som vi 
använt i samband med vår historik. En nackdel med sekundärdata är att man 
kan föra vidare eventuella fel som redan förekommer. Den information och 
data som förekommer i exempelvis uppslagsverk kontrolleras många 
gånger, men är inte garanterat fria från fel. 
 
Normann, Richard: professor och författare till boken Service 
Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen. Han grundare till 
SMG, The service management group som inriktat sig på 
strategiförändringar och affärsutveckling inom serviceindustrin. Bosatt i 
Paris sedan 1977.  
 
Grönroos, Christian: ekon.dr. författare till Service management och 
marknadsföring – en CRM ansats, professor i marknadsföring vid Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors. Han har erfarenhet som konsult för både 
svenska och utländska företag. 
 
Kapferer, Jean-Noël: fransk professor inriktad på forskning om 
kommunikation. Han är också ordförande för stiftelsen för studier och 
information om rykten. 
 
Richardsson, Gunnar: författare till boken svensk utbildnings-historia. 
Richardsson är historiker och pedagog. Tidigare var han aktiv som professor 
vid Linköpings universitet. 
 
Andersen, Ib: författare till boken Den uppenbara verkligheten val av 
vetenskapliga metoder. Lektor vid Handelshögskolan i Köpenhamn. 
 
Bergström, Fredrik och Sandström, Mickael: författare till Konkurrens bildar skola – 
en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna.  
Båda forskare anknutna till Handels utredningsinstitut. 
 

2.4 Metodkritik 
 
Vi vill observera läsaren på att de slutsatser vi kommit fram till i våra 
intervjuer inte kan gälla som representativt utan endast kan ge vissa 
"antydningar". Eftersom endast tre intervjuer genomförts är det inte 
tillräckligt för att kunna anse resultatet som signifikant.  
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3 Teori                                     
I detta teoriavsnitt kommer vi att använda oss av två modeller Grönroos och 
Normanns Service management system, anledningen till två modeller beror 
på att vi anser det behövligt att ha två modeller som fungerar som ett 
komplement mot varandra, och utifrån dessa modeller ta fram brister och 
möjligheter för en framtida marknadsföring.  
 
3.1 Service Management System 
 
Richard Normanns modell, Service management system, tar upp betydelsen och 
samspelet mellan de olika delarna i modellen (se fig.3.1). Normann tar upp ledningens 
roll för att skapa motivation och engagemang bland personal som en nödvändighet för 
att skapa en bra interaktion mellan modellens delar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.1 Normanns Service Management System 

3.1.1 Marknadssegmentet 
Detta segment vänder sig till de grupper som berörs av Service Management 
Systemet, såsom kunder och personal (Normann, 2000). 

 
3.1.1.1 Kund 
Kund är en person eller grupp som använder sig av organisationens tjänster. 
Även om organisationen endast möter en individ kan det dock vara så att 
organisationen kan ha en hel familj som kund. I och med att skolan bara 
träffar barnet kan detta göra att skolan blir omedveten om att se hela 
familjen som kund. Det är viktigt att skolan är observant på att det är 
familjen som är kund, då den person som organisationen har kontakt med 
kan vara oförmögen att själv fatta vissa beslut (Grönroos, 1988). 
 
Traditionellt uppfattas kundbegreppet som att kunderna finns utanför 
organisationen och att det är dessa kunders behov som ska eftersträvas och 
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tillfredställas. Begreppet kund är dock mer komplicerat än så. En 
organisation blir inte serviceinriktad genom att enbart tillfredställa och lösa 
problem för kunder utanför organisationen. Medarbetare går också att 
betrakta som kunder. Medarbetarna ”skapar nöjda kunder”, så om inte de är 
nöjda och engagerade blir kvalitén på tjänsten nedsatt och kunden kan 
komma att välja en annan leverantör av tjänsten (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998). 

3.1.2 Servicekonceptet 
Segmentet behandlar de fördelar som kunden erbjuds. En tjänst är svår att 
specificera och kan omöjligt demonstreras i förväg. Ett sätt att beskriva för 
kunden är att på ett så klart sätt som möjligt beskriva vad tjänsten kan 
erbjuda, och vilka kundfördelar tjänsten medför. Vidare kan en tjänst till 
kund, utgå ifrån organisationens kärnservice och kringservice, dvs. 
underordnade tjänster. Värderingen och kundupplevelsen av erhållen service 
bestäms av två faktorer: 

1) Inkluderar servicepaketet alla kärn- och kringtjänster för kundens 
förväntningar, 

2) Svarar dessa komponenter mot gängse standard och kvalitetskriterier mot 
kundens förväntningar.  
Detta innebär för att få en nöjd kund behövs en interaktion mellan kärn- och 
kringtjänster.  
Dock är det viktigt att ha i åtanke att kvaliteten på en tjänst är subjektiv.  
Serviceföretagen/organisationen måste vara kritiska när de lägger till 
kringtjänster eller höjning av kvalitetsnivån i servicepaketet. Skapas stora 
förväntningar medför detta ytterligare kringservice och det finns då en risk 
att fokus tas bort från organisationen kärnservice (Ibid.). 
 
3.1.2.1 Konkurrens mellan fristående och  kommunal skola  
 
Konkurrensens betydelse för elevernas prestationer 
Svensk grundskoleutbildning har genomgått en i många avseende dramatisk 
förändring sedan reglerna för finansieringen av de fristående skolorna 
ändrades och eleverna i större utsträckning gavs möjligheten att friare välja i 
vilken skola de vill gå. Den kanske viktigaste förändringen är att 
konkurrensen om eleverna har ökat mellan skolor (Bergström och 
Sandström, 2001). 

Positiva konkurrenseffekter 
Effektiviteten i ett skolsystem kan påverkas av att konkurrensutsättas, detta 
enligt ESO rapporten Konkurrens bildar skola. Ifall skolan inte utsätts för 
konkurrens finns det en risk att skolan inte uppnår bästa resultat när det 
gäller att effektivt utnyttja de givna resurserna. Detta kallas att 
verksamheten får en X-ineffektivitet. Ineffektivitet i den kommunala skolan 
verkar osannolikt för många, speciellt för de anställa som redan idag anser 
att de arbetar så metodiskt och pedagogiskt som möjligt. Detta är dock inget 
mått på X-ineffektivitet. Personalen arbetar med full kapacitet men då 
organisationen kan vara bristfällig innebär det att personalen kan vara 
sysselsatta med fel arbetsuppgifter. Detta leder i sin tur till ett sämre resultat 
för verksamheten. Konkurrens innebär att denna typ av ineffektivitet blir 
tydligare, då jämförelser kan ske med andra organisationer. Förbättringar i 
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verksamheten kan göras genom lärdom av andra organisationer (Bergström 
och Sandström, 2001). 
  
Skoltiden och familjespecifika komponenter är faktorer som kan bidra till 
konkurrens mellan de kommunala skolorna och friskolorna. Hur mycket tid 
som avsätts till varje ämne är ytterligare en konkurrensfaktor. I friskolorna 
involveras föräldrarna i skolarbetet och detta är ett arbetssätt som de 
kommunala skolorna har tagit till sig. Det här sättet att härma varandras 
verksamheter och organisationer är ett sätt att konkurrera med varandra. 
Urvalseffekt är också en konkurrensfaktor dvs. genom att det kommer in 
nya aktörer på marknaden sker det gradvis en uppgradering på nivån i den 
bransch som det handlar om. I de flesta fall leder detta till att en del aktörer 
måste lämna marknaden. De bättre företagen slår ut de företag som inte når 
upp till den nya givna nivån. Det är viktigt att det på marknaden finns 
möjligheter till att gå in på marknaden samt att försvinna från marknaden 
dvs. ”entry” och ”exit”. Skolor bör vara lätta att starta men i gengäld bör det 
vara möjligt att stänga en skola som inte har tillräcklig kvalité. Denna roll 
innehas idag av skolverket (Ibid.). 

Negativa konkurrenseffekter  
Det finns negativa sidor med konkurrens mellan olika kommunala skolor 
och friskolor. De elever som är ambitiösa och begåvade väljer de skolor som 
har bättre rykte. Detta medför i sin tur att utbildningskvaliteten i andra 
skolor därmed kommer att minska. Det är dock inte säkert att det blir denna 
effekt. Risken är ändå stor vilket beror på att de föräldrar som engagerar sig 
i skolarbetet får barn som lyckas bra i skolan. Dessa föräldrar stöttar barnen 
i att göra ett aktivt val av skola. I de fall en skola förlorar elever som är 
studiemotiverade kan detta få negativa följder för skolan såsom att antalet 
resurskrävande elever tenderar att öka. Problemet innebär även att det inte 
alltid blir en ökning av resurstilldelningen. 
Inte bara eleverna kan välja att gå över till andra skolor. Även lärarna ifall 
de konkurrerande skolorna erbjuder bättre anställningsvillkor. Detta behöver 
inte bli den givna gången ifall de konkurrerande skolorna är förberedda för 
det konkurrensmässiga tillvägagångssättet. 
Det finns dock en risk att duktiga lärare söker sig till andra skolor om det 
uppstått effekter som gjort arbetsbelastningen tyngre. Detta kan innebära att 
kvaliteten sjunker på dessa skolor (Ibid.). 
  
Sviktande elevantal och mindre duktiga lärare kan bli ödesdigert om 
kommunen inte har anpassat ekonomin efter rådande konkurrenssituation. 
När friskolor startas kommer elever att flytta till de nya skolorna och 
kommunen förlorar skolpengen till den nya verksamheten. Detta är negativt 
för den kommunala skolan om inte elevunderlaget ökar av andra elever som 
flyttar in. Den kommunala skolan kan tvingas att dra in när det gäller 
administration, lokalkostnader samt andra overheadkostnader. Nivån på 
undervisningen kan då påverkas negativt då anslagen för det pedagogiska 
materialet samt ersättning till lärarna kommer att försämras (Ibid.). 

Faktorer som påverkar graden av konkurrens 
Ovannämnda former av konkurrens kan påverkas av de politiska 
beslutsfattarna. Denna påverkan sker genom att lagstiftningen kan främja 
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alternativt förhindra konkurrens när det gäller utbildningsmarknaden. Den 
möjlighet som eleverna har att välja skola i samverkan med elevens val och 
den resurstilldelning som skolan fått ger en accentuerad konkurrensbild. 
Införandet av de fristående skolorna intensifierar också konkurrensen då 
detta medför ökad möjlighet för andra att starta skolor. I fall dessa friskolor 
dessutom får samma finansiella förutsättningar som övriga skolor kommer 
detta att bidra till att öka konkurrensen ännu mer mellan de kommunala och 
de fristående skolorna (Ibid.). 
 
I motsats till det ovannämnda resonemanget som innebär ett politiskt beslut 
där det inte ges likvärdiga finansiella förutsättningar leder detta till att 
konkurrensen hämmas när det gäller utbildningsmarknaden (Ibid.). 
 
Det geografiska avståndet för att kunna välja mellan alternativa skolor utgör 
en grad av konkurrenspåverkan. Detta kan vara en anledning till att 
konkurrensen troligen är större i tätbebyggda områden. Graden av hur svårt 
det är att starta en ny skola är av stor betydelse för konkurrensen. 
En etablerad skola som inte lyckas leva upp till föräldrars och elevers 
förväntningar kan räkna med att utsättas för konkurrens från nystartade 
skolor. Det föreligger då en konkurrenssituation som ger den etablerade 
skolan incitament att försöka erbjuda en bra utbildning (Ibid.). 
 
Det är av stor betydelse hur konkurrensen mellan skolorna fungerar, vilken 
möjlighet har föräldrar och elever att utvärdera skolorna? Vad finns det för 
tillgänglig information som är av betydelse för eleven val av skola. När 
förutsättningarna för att jämföra olika skolor ökar blir det svårare för en del 
skolor att klara sig i konkurrensen. Det leder i sin tur till att skapa 
incitament för att försöka uppnå en bättre nivå på utbildningen som de 
erbjuder (Ibid.). 
 
3.1.2.2 Tjänster 
”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga 
aktiviteter som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid sker i samverkan 
mellan kund och servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor 
och/eller tjänsteleverantörers system, och som utgör lösningar på kundens 
problem” (Grönroos, 2002, sida 58) 
 
Det är en av många definitioner av ordet tjänst. Men det övergripande för 
alla författare är att det är en aktivitet som kunden kräver för att lösa sina 
problem. 
 
När en tjänst ska marknadsföras är det lätt att göra ett misstag genom att se 
på tjänsten som en konkret vara, vilket det inte är. För att kunna 
marknadsföra en tjänst måste det byggas upp en helt nytt marknadsförings 
kunnande, vilket innebär applicering av nya begrepp och modeller, som 
utgår ifrån tjänsteföretagets miljö och arbetsförutsättningar (Grönroos m.fl. 
1988). 
 
Vad är det som kännetecknar en tjänst? Här är fyra grundläggande 
egenskaper hos en tjänst: 



 16

• En tjänst är immateriell. Den är abstrakt och kan inte bedömas innan den 
köpts. Varken kunden eller säljaren kan se, ta eller smaka på tjänsten. Det 
är svårt att konkretisera en tjänst. 

• En tjänst är inte ett ting, utan en aktivitet eller en process. När processen är 
slut upphör tjänsten. Man kan inte lagra en tjänst.  

• En tjänst kännetecknas av att produktion och konsumtion i stort sett 
sammanfaller, dvs. dessa två aktiviteter inträffar på samma gång. 
Konsumenten inverkar på en del av dessa och påverkas av dessa.  

• Kunden medverkar i tjänsteproduktionen. Kunden har därför två roller. 
Dels uppträder den både som konsument och produktionsresurs och dels 
deltar kunden med sina unika krav och beteende vilket medför variation i 
både process och resultat. Det gör det svårt att standardisera och styra 
processen och därmed resultatet. (ibid.) 

 
En tjänst kan delas in tre kategorier; kärn-, bi- och stödtjänst. Med kärntjänst 
menas den lösning på ett givet problem hos kunder i målgruppen som kan 
härledas till basen av tjänsteidén. För en skola är detta utbildningen skolan 
ger barnen i de olika givna områdena. En kärntjänst måste alltid finnas, utan 
den blir verksamheten meningslös (ibid.). 
 
Bitjänst är sådana bitar som behövs för att organisationen ska kunna utföra 
kärntjänsten. Då en bitjänst tas bort, omöjliggörs eller försvåras 
användningen av kärntjänsten för kunden. I skolan kan sådana bitjänster 
vara schemaläggning, klassindelning mm (ibid.).  
 
Stödtjänster är sådana tjänster som i och för sig inte behövs för att kunna 
utnyttja kärntjänsten, men som gör det lättare eller på något annat sätt gör 
det mer attraktivt att använda kärntjänsten. I skolans värld kan detta vara 
studievägledare och skolhälsovården (ibid.).  
 
Gränsen mellan bi- och stödtjänst kan ibland suddas ut, en bitjänst kan vara 
utformad, inte bara som en nödvändighet utan också som ett attraktivt 
tillskott. Då används bitjänsten också som en stödtjänst. Samma tjänst kan 
också vara stödtjänst ibland och bitjänst ibland. (Grönroos m.fl. 1988) 

3.1.3 Serviceleveranssystemet 
 
Som det framgår av namnet handlar det om hur en tjänst ska levereras. 
Serviceleveranssystemet består av: 
Personal: I de flesta serviceorganisationerna råder det en stor 
personaltäthet. Normann nämner ”Sanningens ögonblick” som det moment 
när en kund och en serviceleverantör står i interaktion med varandra. Detta 
ögonblick kan inte påverkas av organisationen. Det är nu personalens 
kunskap och motivation ska samspela med kundens krav och förväntningar. 
En stor tillgång i serviceföretaget är människor. Människan har tillgångar 
såsom kunskap, motivation, viljan samt lojaliteten. Beroende på hur dessa 
kvaliteter tillvaratas så kan detta vara avgörande för företagets tillväxt och 
överlevnad. 
  
Kund: Kundens roll i serviceleveranssystemet är komplex. Normann tar upp 
4 punkter: 
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• Specifikation av tjänst; djupet av kundens delaktighet, dvs. i vilken grad 
kunden deltar i processen, från att bara tillhandahålla data till ett aktivt 
deltagande. 

• Samproduktion; kunden deltar praktiskt i det som ett serviceföretag annars 
skulle ha utfört. 

• Kvalitetskontroll; Kundens insyn i det arbete som blir utfört 
• Underhåll av normer; det är viktigt med kundens samspel med 

serviceföretaget för att serviceföretaget vill att de anställda ska få en positiv 
feedback på sitt arbete.  

 
Teknologi och fysisk support: för att underlätta en leverans av en tjänst så 
har företaget ett informationssystem för att kunden ska få snabbare service. 
Exempel på detta kan vara Internet och intranät. (Ibid.) 

3.1.4 Imagen 
 
Detta segment är enligt Normann ett informationsverktyg med vilken 
ledningen kan påverka personalens och kundernas åsikter om 
organisationen. 
Image är en modell som speglar våra värderingar och förståelse av en viss 
händelse.  
Den image som serviceföretaget skapar, styrs av vilken typ av tjänst det är. 
Serviceföretagets organisation och kultur, samt de som är involverade i 
tjänsten och vilka serviceanvändarna är, bildar organisationens image 
(fig.3.2). (Ibid.) 
 
Kultur, organisation, människor 
 
 
Tjänster 
 Särskilda  
 Imagepåverkande 
 aktiviteter 
Marknadssegment 
 
Fig. 3.2 Faktorer som bestämmer imagen  
 
Företagets image kan påverkas genom att ledningen stärker imagen med 
diverse åtgärder, som i sin tur leder till att påverka människors beteende. 
Det är en vidare påbyggnad av serviceföretagets grundimage. (Ibid.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 
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Rekrytering:    Personal 
Målgrupper  
 
   
   
     Aktieägarna 
 
 
Andra resursinnehavare   Kunder 
(marknaden) 
 
 
Fig. 3.3 Grupper mot vilken imagen riktas 
 
Marknaden kan vara den grupp som imagen riktar sig mot. Marknaden är de 
idag existerande kunderna men även potentiella kunder. Aktieägarna och 
företagets anställda är också en grupp, om inte den viktigaste, som 
organisationen vill rikta sig till (se fig. 3.3). (Ibid.) 
 
3.1.4.1 Marknadsföring 
Vad som menas med marknadsföring är inte klart och tydligt. 
Marknadsföring och hur den ska bedrivas kan variera dels mellan olika 
företag men också inom en och samma organisation. Fortfarande ser många 
att marknadsföring är lika med reklam och försäljning. Marknadsföring 
handlar dock även om relationer och interaktioner där syftet är att bygga 
långsiktiga affärsrelationer. Det är då nödvändigt att medarbetarna 
samarbetar så att en bra relation till kunden skapas, vilket i ett 
framtidsperspektiv ger en nöjd kund (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1999). 
 
Marknadsföring kan delas in i två delar: intern och extern marknadsföring. 
Båda bitarna är väsentliga för att kunna tillgodose kundens behov, önskemål 
och krav.  
 
Extern marknadsföring 
Kotler (1999) menar att marknadsföring är en social process genom vilken 
en individ eller grupp får sina behov och önskemål genom att skapa och byta 
produkt och värde med andra. Man kan dela in den extern marknadsföring i 
produktmarknadsföring och tjänstemarknadsföring. Extern marknadsföring 
= kunden i centrum. 
 
Intern marknadsföring 
Målgruppen vid intern marknadsföring är samtliga medarbetare, eftersom 
personalens attityd till sitt arbete, kundinriktning och 
marknadsföringsintresse är beroende av attityden. Intern marknadsföring bör 
verka åt alla håll inom organisationen för att vara effektiv (Grönroos, 1996). 
 
 

 
 
 

   Image 
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3.1.4.2 Rykte 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera teorier kring rykte och mun-till-mun 
kommunikation, pga.  att ”rykte” gott eller dåligt var vanligt förekommande 
under våra intervjuer och kan ha stor betydelse för skolans marknadsföring. 

Definition av ryktet 
Procter & Gamble, ett av USA: s största företag, har sedan 1981 tagit emot 
flera tusen telefonsamtal från oroliga kunder, pga. ett rykte. Anledningen till 
detta beror på att kunderna vill veta om företaget står i förbindelse med 
Satan. Enligt rykte skulle Procter & Gamble: s firmamärke, se fig.1, 
innehålla det satanistiska talet 666, om man betraktar stjärnorna i firma 
märket noga. För att Procter & Gamble skulle lyckas inom affärsvärlden, så 
skulle de slutit ett förbund med Satan och 10 % av deras vinst skulle gå till 
en satanistisk sekt. Detta rykte lär ha uppstått 1980 i västra Mississippi, och 
spred sig snabbt vidare. Många religiösa grupper blev illa berörda av 
innebörden av firmamärkets stjärnor och ville bojkotta dess varor (Kapferer, 
1988). 
 
 

 
 
Fig.1 t.v. Procter & Gambles firmamärke (Kapferer, 1988, sid. 58) 
 
 
Ett negativt rykte, sant eller falskt, kan för ett företag få stora konsekvenser 
som exemplet ovan påtalar. Kapferer (1988) menar att nästan alla rykten 
karakteriseras av liknande förlopp. Ett rykte sätts i gång, utan att ingen 
egentligen vet hur, och sprids som ringar på en vattenyta. Processen 
utvidgas och når en höjdpunkt för att sedan avta och splittras upp i mindre 
rykteshärdar. Slutligen upphör ryktena oftast helt, men ibland inte.  
 
Vad är ett rykte och hur fungerar ryktet? Kapferer menar att ryktet är vårt 
äldsta nyhetsmedium. Sedan urminnes tider har människan haft behov av att 
kommunicera och innan skriften hade uppfunnits så spreds meddelanden 
från mun till mun. 
  
Kapferer hänvisar till Allenport och Postman, som en av de först inom 
ryktesforskningen, som menar att ryktet är ett ”påstående med anknytning 
till dagsaktuella händelser, avsett att bli trott, som sprids från person till 
person, vanligen muntligen, utan att det finns konkreta omständigheter som 
kan garantera dess säkerhet” (Kapferer, 1988, s 11). Ryktet kan således 
spridas genom en mängd media eller kanaler. Det är detta som ger ryktet sin 
stora slagkraft i den mån att ryktet kan spridas snabbt och nå många åhörare. 
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Kapferer (1988) menar dock att ryktet oftast bildas genom en interaktion 
mellan människor, det vill säga från mun- till- mun.  
 
Från en organisations perspektiv uppfattas ryktet som en information eller 
uppgift från en inofficiell källa. Rykten förnekas ofta av organisationer 
antingen för att ryktet hunnit före den officiella bekräftelsen eller också för 
att ryktet motsäger denna källa (Kapferer, 1988). 

Ryktets negativa klang 
Ryktet är ett värdeladdat ord med en negativ klang. Kapferer (1988) anser 
att anledningen till denna negativa laddning kan vara att ett rykte ofta 
uppstår utan att organisationer och företag vet om det, något som ger en 
känsla av att inte ha kontroll.  
 
Ett enkelt svar på varför negativa rykten är mer frekventa är att människor 
helt enkelt föredrar att prata om negativa händelser. Att ryktet ofta har 
konsekvenser för företag i form av minskad vinst, ökad stress på 
arbetsplatser samt att ryktet ofta försämrar företagens image, förstärker 
ryktets negativa laddning, (se Procter & Gamble). 
 
Det finns två andra anledningar till att det mest är negativa rykten som 
sprids. Negativa rykten innehåller mer informationsvärde, det vill säga att 
budskapet består av de negativa inslagen som ger bränsle för 
ryktesspridningen. För det andra skapar negativa rykten samförstånd, det 
vill säga det är lättare att skapa samförstånd mot något än för något 
(Kapferer, 1988). 

Ryktesprocessen 
Ett ryktes liv i tre stadier:  
Det första stadiet har att göra med bildandet av ett rykte. Det andra stadiet 
med hur mottagare utvärderar och tolkar ett rykte, om det sprids vidare eller 
dör och det tredje stadiet har med hur omfattande och hur länge ryktet varar 
(Kapferer, 1988). 
 
Bildandet av ryktet 
Kapferer (1988) tar även upp åtta stycken konkreta orsaker till hur rykten 
kan uppstå; expertens tolkning, förtroende, en förbryllande händelse, 
vittnesbörd, fantasier, vandringssägner, missförstånd och manipulation.  
 
Tilltron för experter är stor pga. deras expertis inom sina områden, vilket 
föranleder också till att de syns mer i media. Förtroende har att göra med 
vilken situation ryktet sprids på. Exempel på detta kan vara att en individ 
råkar avlyssna ett samtal mellan två andra utan att dessa vet om det eller att 
någon fått tillgång till information som inte var menat att bli offentlig. När 
sådan information upptas är risken stor att ett rykte bildas. 
  
Många rykten har någon förbryllande händelse som källa. En sådan händelse 
kan var när någon hade hört att Presidenten i New Delhi blivit mördad. 
Genom att informationen av händelsen hade repeterats många gånger 
försökte grupper såsom media lägga pussel av händelsen. Ju fler bitar som 
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saknades, desto mer utrymme finns för fria tolkningarna av media gruppen 
som saknar grundläggande information om händelsen.  
 
En vittnesbörd är hur människor uppfattar en viss händelse. Det är inte 
själva händelsen som skapar ett rykte utan endast vilket förhållande man har 
till händelsen, det vill säga uppfattningsförmågan av händelsen och vad 
personen sedan väljer att berättar det vidare. Detta leder ofta till att rykten 
inte alltid överensstämmer med det som verkligen hände. Fantasier, 
förvrängning av verkligheten är en anledning som kan leda till skapandet av 
ett rykte, så att den passar in i vår egen verklighet.  
En vandringsägen kan skapa ett rykte i form av en strävan att förankra en 
myt. Det speciella med dessa rykten är att de är väldigt varaktiga. De kan 
försvinna i en tid för att då och då aktualiseras. 
Vanligen tolkas budskapet felaktigt vilket är en av många anledningar till att 
ett rykte skapas.  
Missförstånd uppstår oftast då budskapet är oklart.  
Manipulation, ibland kan det finnas anledning för någon att sprida osanna 
och överdrivna rykten, för helt enkel ge en lite krydda för sin omgivning 
(Kapferer, 1988). 
 
Utvärdering av ryktet 
Det andra stadiet i ett ryktes liv är den utvärdering eller tolkning som en 
händelse går igenom vilket resulterar i om det sprids vidare eller inte. 
Händelser som anses sanna eller trovärdiga sprids med större sannolikhet 
vidare som rykten. Individen informerar sig omedvetet om en källa för att 
lättare kunna ta ställning till meddelanden från källan. En faktor som spelar 
in är om budskapet kommer från en välunderrättad och pålitlig källa. Det 
spelar också roll om källan är opartisk, om vi ska tro källan (Kapferer, 
1988). 
 
Spridning av ryktet 
En anledning till att rykten sprids är, att lusten att kontrollera information är 
inte så viktigt för gemene man. Ett rykte sprids då budskapet ifråga 
innehåller en form av spänningsmoment. Då människor blir berörda av en 
nyhet uppenbarar sig ett behov av att även delge andra människor den 
aktuella informationen. Att vara först med den nya informationen är ett 
självändamål, det primära är inte att budskapet är sant (Kapferer, 1988). 
 
De flesta rykten dör till slut. Intresset för den informationen som ryktet 
innehöll blir ointressant eller så var det inte spännande nog, folk tröttnar. 
Många rykten blir också irrelevanta på grund av att omgivningen förändras. 
(Kapferer, 1988) 
 I fallet med Procter & Gamble så fick företaget slut på ryktet om att tillhöra 
en satanistisk sekt genom att 1985 byta logotypen som de hade haft sedan 
1882. Var nu detta det bästa alternativet? Där finns andra strategiska 
alternativ som hade kunnat fungera, exempelvis tystnad eller reklam (Ibid.). 

 
Tystnad.  
Att ignorera ett rykte är att inte upprepa det. Genom att ignorera ett rykte så 
sprids det inte vidare och chansen att ryktet dör av sig självt ökar. Detta kan 
dock också vara farligt. Ett rykte kan endast ignoreras tillfredställande om 
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intresset i den grupp ryktet sprids i är svagt angående ryktets innehåll. För 
att avgöra detta är det bra att ha kontakt inom den grupp där ryktet har 
spridit sig (Ibid.). 
 
Reklam 
Då Procter & Gamble är väldigt duktiga på reklam så borde detta vara ett 
självskrivet val. Fördel med reklam är att ha kontroll över vad kundgruppen 
ska veta. Givetvis så hade en landsomfattande reklam inneburit enorma 
kostnader, med den risken att den kundgruppen som skulle nås aldrig skulle 
bli informerade. Reklamen skulle också ha inneburit att namnet Procter & 
Gamble hade kommit i förgrunden och själva produkten hade kommit i 
skymundan. Detta skulle då gå emot företagets policy. Procter & Gamble 
har aldrig strävat efter att få ut sitt namn, utan enbart att göra sina produkter 
kända (Ibid.).  

Mun-till-mun kommunikation 
Marknadskommunikationen anses som avgörande för att företag skall kunna 
överleva i en konkurrensutsatt marknad. För ett företag ska visa att de finns 
är de nödsakade att kommunicerar på ett eller annat sätt.  
Det är viktigt att medvetengöra för potentiella kunder att företaget finns. 
Detta är marknadskommunikation, aktiviteter som företaget engagerar sig i, 
för att på något sätt påverka marknaden direkt eller indirekt att köpa mer av 
företagets produkter eller tjänster. Detta gäller ej generellt för alla företag då 
vissa företag behöver kommunicera med deras personal, ägare och samhället 
i övrigt (Kotler, 2000).  
 
Mun-till-mun kommunikation utgör en del av hur kommunikation som kan 
ske på marknaden. Mun-till-mun kommunikation uppstår enbart som ett 
resultat av annan marknadskommunikation. Med detta menas att 
diskussioner mellan individer i ett företag uppstår med anledning av att en 
konsument har uppmärksammat exempelvis en annons eller reklamfilm och 
som har berört konsumenten. En konsument kan ha haft bra eller dåliga 
erfarenheter av företaget och därför känner ett behov av att delge andra 
människor detta (Grönroos, 2002). 
 
Det finns främst två anledningar till varför mun-till-mun kommunikation är 
så bra för företag. För det första finns mun-till-mun kommunikation alltid 
till hands. För det andra sker mun-till-mun kommunikation vanligen via 
källor som konsumenterna betraktar som trovärdiga och misstankarna att 
försöka sälja något försvinner. Detta gör att denna typ av kommunikation 
anses ha mer inflytande på konsumenten än kommersiella källor, särskilt när 
det gäller tjänster (Kapferer, 1988). 
 
Kotler (2000) anser att mun-till-mun kommunikation kan ske på olika sätt: 
öga-mot-öga, person till publik, via telefon eller via brev. 

Ryktet inom marknadsföring 
Ryktet kan påverka ett företag på en mängd olika sätt. Ryktet påverkar även 
konsumenternas inköpsbeteende och bilden av företagen. Inför ett köp av en 
vara eller tjänst söker konsumenter oftast information i olika källor; 
tidningar, hemsidor, broschyrer, annonser, frågar kompisar. Detta kan 
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exempelvis vara att söka information på olika sätt för att bygga upp 
kunskapen om produkten eller tjänsten för att kunna göra ett bra val. De 
söker även information efter köpet, för att få en bekräftelse att rätt val har 
gjorts. Det sätt som påverkar kundernas val effektivast anses av många 
författare vara mun-till-mun kommunikationen (Kapferer, 1988). 
 
Den främsta kanalen som rykten sprids via är mun-till-mun kommunikation. 
Rykte och mun-till-mun kommunikation är dock inte samma sak. Med rykte 
underförstås något hittills dolt som av en händelse kommer i dagen, utan att 
företaget vet om det och ibland mot dess önskan. Denna händelse blir sedan 
officiell via mun-till-mun kommunikation. Ur ett 
marknadsföringsperspektiv skulle företag när ett positivt rykte cirkulerar 
kunna stimulera folk att använda mun-till-mun kommunikation. Ryktet är ett 
väldigt användbart redskap för marknadsförare, att ryktet inte är någon dold 
händelse som bara dyker upp (Ibid.). 

Ryktet och målgrupp 
Varje rykte har sin egen målgrupp och marknad. Det finns tre faktorer som 
avgör vilken publik eller grupp människor ryktet kommer att tilltala. Den 
första är erfarenhetsfaktorn. En publik som hört ett liknande rykte tidigare 
som inte var tillförlitligt kommer inte att finna ryktet trovärdigt. Den andra 
faktorn har att göra med att innehållet i varje rykte attraherar sin speciella 
publik. Den sista faktorn utgörs av att varje social grupp utser sina egna 
syndabockar. Ett rykte om en grupps syndabockar kommer att tilltala den 
gruppen mer än andra grupper (Kapferer, 1988).  

3.1.5 Kultur och filosofi  
 
Kultur är ”den uppsättning övertygelser, normer och värderingar som utgör 
grunden för samarbetsinriktat mänskligt beteende och som gör mänskliga 
handlingar i viss utsträckning förutsägbara och inriktade mot ett gemensamt, 
accepterat tillstånd”. Faktorer som föder en kultur t.ex. språk, vanor och 
sociala kontakter. Kultur är generellt stabil men inte oföränderlig, om de 
rätta elementen infinner sig. 
Företagskultur samt företagets image har ett samband. Imagen används som 
ett kommunikationsvertyg vars roll är att överföra kultur och dominerande 
idéer i organisationen samt i dess omgivning. (Ibid.) 
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3.2 Marknadsföring i tjänsteföretag 
 
Modellen (se fig. 3.4), är tagen från Christian Grönroos ”Marknadsföring i 
tjänsteföretag”, som visar på samspelet mellan traditionell-, interaktiv- och 
intern marknadsföring. Här följer en förklaring av de olika begreppen som 
finns i modellen;  
 

 
  Fig. 3.4 Tjänsteföretags tre marknadsfunktioner 
 

3.2.1 Traditionell marknadsföring 
 
Detta är den form av marknadsföring som ses som reklam, personlig 
försäljning, priserbjudande och PR-aktiviteter som påverkar kundens 
förväntningar. Detta slag av marknadsföring finns till för att skapa ett 
intresse för tjänsten, visa för potentiella kunder samt förhoppningsvis leder 
detta till att kunden prövar tjänsten som erbjuds (Grönroos, 1996).  

3.2.2 Interaktiv marknadsföring 
 
Köpar- säljarinteraktioner innebär olika slag av kontakt mellan kund och 
tjänsteföretag, såsom:  

• Kontakten mellan kunden och tjänsteföretagets personal. 
• Kontakten mellan kund och företagets system och fysisk-tekniska resurser. 
• Kontakten mellan kunderna. 

 
Med fysisk-tekniska resurser innefattas sådant som företagets lokaler med 
dess läge, exteriör och inredning. Men även personalens sätt att vara, dess 
förmåga och beteende klassas som fysisk-tekniska resurser. Alla 
komponenterna påverkar kundens uppfattning av den tjänst som kunden får. 
Hanteringen av dessa komponenter är därför en 
marknadsföringsangelägenhet. Grönroos benämner denna del som 

Traditionell 
marknadsföring 

Produktion 

Marknad  
(Köp och konsumtion) 

Intern 
Marknads-
föring 

Interaktiv marknadsföring 
(Köpar- säljarinteraktion) 
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interaktiva marknadsföringsfunktionen. Den innefattar utformning och 
användning av resurser som normalt kan uppfattas som produktionsresurser 
(ibid.). 
 
Även medkonsumenter kommer att påverka kundens uppfattning av tjänsten 
(ibid.).  

3.2.3 Intern marknadsföring 
 
De två tidigare nämnda marknadsföringsfunktionerna är riktade utåt mot 
företagets marknader. Människor inom företaget utgör i de flesta fallen en 
central resurs i den interaktiva marknadsföringsfunktionen. Det är därför 
väsentligt att företaget kan få hela sin personal kundinriktad och 
marknadsförings intresserade. Endast då kan den interaktiva 
marknadsföringen bli effektiv. Av denna anledning behöver man interna 
åtgärder, som syftar till att få medarbetarna att bete sig på ett, ur 
marknadsföringssynvinkel, önskvärt sätt. Det behövs en intern 
marknadsföringsfunktion (Grönroos, 1996). 
 
De övergripande målen med intern marknadsföring är för att företaget ska 
kunna: 

• Attrahera lämpliga medarbetare 
• Hålla kvar lämpliga medarbetare 
• Styra och motivera medarbetarna så att de blir kundinriktade och 

marknadsföringsorienterade och därigenom gör en bra insats som är 
möjligt i den interna marknadsföringen. 

 
Den centrala uppgiften inom intern marknadsföring är motivering. Det 
gäller att styra och motivera personalen, så att kundintresset och 
marknadsföringsinriktad, varigenom deras insats i den interaktiva 
marknadsföringen effektiveras. Detta är ingen ny företeelse inom 
tjänsteföretag. Det finns olika former av personaladministrativa åtgärder, 
självstyrande grupper som försökt att göra personalen mera motiverad till 
sitt arbete (ibid.). 
 
Motivation av människor är i grunden en fråga om att påverka attityder och 
värderingar. Det är i själva verket också vad företaget försöker att 
åstadkomma på sina yttre marknader. Företaget strävar efter att påverka 
potentiella kunders attityder gentemot ens tjänster i en för företaget 
fördelaktig riktning, varigenom man vill motivera en given person att köpa 
just av det påverkande företaget (Arndt & Friman (red), 1983). 
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4 Empiri                                    
 
4.1 Historik – Kommunala skolan 
 
Sveriges första skolordning såg sitt ljus i 1571 års kyrkoordning. De 
viktigaste ämnena utgjordes då av latin och kristendomskunskap. 
(Richardson, 1994)  
 
Under 1800-talets mitt lades grunden för det moderna Sverige. Sverige gick 
från ett bondesamhälle till ett Sverige bestående av industrier. 1842 kom den 
första folkskolestadgan, den innebar obligatorisk skolgång, skolan skulle 
helst vara stationär dock förekom viss undervisning i hemmen, då det ansågs 
vara motiverat. 1842 började folkskolan införas i Sverige, och vi fick ett 
parallellskolesystem. Parallellskolesystemet innebar att kommunala 
folkskolor och statliga högre skolor följde parallellt med varandra. (Ibid.) 
 
I samband med demokratisering och parlamentarismens genombrott efter 
1918 tillsattes en skolkommission vars uppgift var att lägga fram förslag till 
en omorganisation av skolväsendet. Kommissionen utgick från politisk och 
social synvinkel att fördelen med en ”enhetsskola” var att ”det gav en känsla 
av samhörighet mellan nationens alla medborgare”. Kontentan var att 
folkskolan borde omvandlas till en 6-årig bottenskola. Det skulle dock dröja 
till 1927 års skolreform då det framkom att realskolan skulle vara 4-årig och 
bygga på den 6-åriga folkskolan (Ibid.). 
 
Två statliga kommittéer påbörjade en utredning av skolan som resulterade i 
1940-års skolutredning och 1946 –års skolkommission. Riksdagen fattade 
ett kompromissbeslut 1950 som byggde på 1946-års skolkommission, dvs. 
införandet av 9-årig skolplikt och enhetsskola skulle införas på försök. 
Resultatet blev att redan efter halva försökstiden så skulle en enhetsskola 
införas istället för folkskolan och realskolan. (Marklund (Red.),1993). 
 
En utvärdering av resultaten och förslagen skedde av 1957 års 
skolberedning. Resultatet innebar ett rikare system av tillvalsämnen för 
årskurserna 7 och 8. I årskurs 9 skulle där bli en uppdelning på nio linjer, en 
som skulle vara förberedande för gymnasiala studier, åtta allmänna och 
yrkesinriktade linjer. 1962 fattade riksdagen beslut om detta och införde en 
gemensam skollag. Skolans namn blev grundskolan. (Ibid.)  
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4.1.1 Den intervjuade kommunala skolas historik 
 
Den kommunala skolan har ca 650 elever, och har en grundskola som 
innehar årskurserna 4-9 och två skolor med årskurserna F-3. Skolorna ligger 
i södra delen av Sverige. (Den kommunala skolans hemsida) 
 
En av skolorna med årskurserna F-3 har ca 80 elever fördelade på 4 klasser 
och ligger ca 1 km öster om de andra två skolorna. Skolan har en mycket 
kreativ utemiljö som används ofta. En del undervisning sker utomhus. 
(Ibid.) 
 
Den andre av skolorna för årskurs F-3 har ca 100 elever i 4 klasser och 
ligger nära skolan för årskurserna 4-9. Skolan arbetar mycket med lek, 
rörelse och motorikträning. (Ibid.) 
 
Skolan med årskurserna 4-9 har ca 470 elever fördelade på 6 klasser i 
årskurserna 4-6 och 12 klasser för årskurserna 7-9. Årskurserna 7-9 bedriver 
ett aktivt internationaliseringsarbete. Skolan har ett elevutbyte med Uden i 
land och med Lippstadt i Tyskland. Skolan deltar dessutom i ett 
skolutvecklings projekt, ”Culture across Europé”, där Sverige, Danmark,  
Belgien, Grekland och Italien ingår. (Ibid.) 
 
I årskurserna 4-6 pågår både nära och globalt miljöarbete. (Ibid.) 
 
 
4.1.1.1 Den kommunala skolans intentioner/elev 
 
Varje elev ska alltid känna att det är meningsfullt att framföra sina 
synpunkter och all personal ska vara lyhörd för elevers åsikter. 
 
Varje elev ska våga ta ställning, ha egna åsikter och kunna respektera 
andras. 
 
Varje elev ska känna att han/hon tillsammans med sina kamrater kan 
påverka innehållet och planeringen av undervisningen.  
 
En möjlighet för den kommunala skolans elever att kunna nå dessa mål är 
enligt ledningen på skolan följande punkter; 
 

• personalen skall vara kunnig, engagerad och ha goda ämneskunskaper. 
• all personal arbetar i arbetslag och i varje klass finns två eller tre personer 

som har helhetsansvar för en och samma grupp elever. 
• kunskapen sätts i centrum. Det är också viktigt att prioritera den enskilde 

elevens behov och förutsättningar. 
• elevernas språkutveckling är viktig och det är vikigt att eleverna lär sig att 

använda ett rikt och vårdat språk. 
• skolan har barn från andra kulturer och därför arbetar skolan utifrån ett 

internationellt perspektiv. 
• eleverna skall lära sig att ta eget ansvar för sitt lärande. 
• eleverna skall ha goda studieresultat. 
• skapande av traditioner när det gäller kultur, musik och idrott är viktigt. 
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• det är viktigt att utgå från den enskilde elevens förutsättningar och det 
finns en elevvårdsgrupp som har till uppgift efter inarbetade rutiner att 
stötta barn med behov av särskilt stöd. (Den kommunala skolans hemsida) 

 
Hur skall skolan uppnå detta; 

• Varje klass har klassråd och representanter i elevrådet. Förutom 
dessa forum har skolan väl fungerande antimobbningsgrupper. 

• Kontinuerlig utvärdering av undervisningen mellan lärare och elever. 
• Elevskyddsombuden, ESKO ser till så att eleverna har inflytande 

över arbetsmiljön. 
• Elevernas inflytande och ansvar ökar med mognad och ålder. (Ibid.) 

 
4.1.1.2 Den kommunala skolans intention/föräldrar 
 

• Föräldrarna ska känna att de är välkomna till skolan. 
• Inför skolans arbete skall varje förälder känna delaktighet. 
• Skolans värderingar och mål skall föräldrarna känna till.  

 
Hur skall skolan uppnå detta; 
 

• Varje elev ska tillsammans med förälder kallas till utvecklingssamtal 
som äger rum en gång per termin.  

• Ett klassmöte skall hållas minst en gång per termin av varje klass. 
• Varje klass ska utse klassombud, för deltagande i 

klassombudsmöten. 
• Föräldrarna kan ta del av skolans arbete via veckobrev, 

föräldragrupper, öppet hus dagar, informationskvällar, lärarsamtal 
och utvecklingssamtal. (Intervju med rektor A) 

 
4.1.1.3 Skolan och dess omvärld 
 
Kommunal skolas mål är: 
 
”öka beredskapen för aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle; 
skapa ett medvetande och förståelse för andra människors levnadsvillkor; 
ge ungdomarna tillräckliga kunskaper för att kunna välja studier och 
yrkesinriktning på ett sätt som passar den enskilde individen; 
eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ökat intresse 
för att ta del av samhällets kulturutbud” (Den kommunala skolans hemsida) 

4.1.2 Skolan kringservice 
 
4.1.2.1 Studievägledare 
 
Studie- och yrkesvägledningen syftar till att ge eleven rätt kunskap för att 
kunna fatta rätt beslut. I detta ingår information om utbildningar, yrken samt 
arbetsmarknad. 
 
Målsättningen med vägledning är att ge eleven bättre beslutsunderlag för 
eventuellt val - ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ 
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som finns och vad de kan innebära. Begreppet "vägledning" kan innefatta 
mycket bl.a. ingår information om utbildningar, yrken samt arbetsmarknad. 
(Ibid.) 
 
4.1.2.2 Skolhälsovård 
 
Den kommunala skolan erbjuder sina elever en allmän hälsokontroll av dem 
som går i årskurs 1, 4, 6, och 8 samt vid behov.  Den ger förälder tillfälle att 
träffa skolläkaren och skolsköterskan och eventuellt informera om det är 
något som skolan borde känna till och/eller ställa frågor angående elevens 
hälsa. Skolsköterskan erbjuder också eleverna hälsosamtal i årskurs 4, 6 och 
8 samt vid behov. Skolhälsovården på skolan arbetar med förebyggande 
hälsovård och hälsofostran i samverkan med lärarna. Skolsköterskan ingår i 
skolans elevvårdsgrupp. (Ibid.) 
 
Skolhälsovårdens mål: 
 
”Att följa elevernas utveckling 
Att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa 
Att verka för sunda levnadsvanor” (Ibid.) 
 
4.2 Historik – Friskola 
 
För att få driva en friskola måste det finnas ett tillstånd från staten. Det är 
Skolverket som fattar detta beslut. För att en friskola skall få tillstånd måste 
de följa grunderna i den nationella läroplanen gällande för de elever som går 
i friskola. De ska ha samma kunskaps art och nivå som elever i kommunala 
skolan. Före 1992 fanns det ett fåtal friskolor runt om i Sverige, men 1992 
kom skolreformen med ett nytt system för kommunala bidrag för fristående 
skolor. Under läsåret 1991/92 fanns ca 90 fristående grundskolor. Under 
läsåret 2001/2002 fanns det 488 verksamma fristående grundskolor. 
(www.skolverket.se).  
 
Friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än kommun eller 
landsting. Friskola kan ägas av en förening, stiftelse eller ett företag. Det 
finns friskolor på grundskole-, och gymnasienivå. Det finns även särskolor 
som ofta är integrerade vid en fristående grundskola eller gymnasieskola.  
Förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående grundskola eller 
särskola (www.friskola.se). 
 
En fristående skola är öppen för alla. Alla som vill har alltså rätt att gå i en 
av Skolverket godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där 
eleven är bosatt eller i en annan kommun. Har Skolverket förklarat att 
friskolan är berättigad till kommunala bidrag är hemkommunen alltid 
skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där. Bidraget 
baseras på kommunens egen skolpeng. Bidragsberättigade grundskolor och 
gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen (ibid.). 
 
Fristående skola får inte ta ut någon ansöknings- eller anmälningsavgift. Det 
brukar finnas flera sökande per plats. En fristående grundskola kan använda 
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sig av kösystem, närhetsprincip eller syskonförtur som intagningsmetod 
(www.skolverket.se).  
 
En friskola kan ha en allmän inriktning men det finns också fristående 
skolor med annan inriktning. Det kan till exempel vara en religiös 
inriktning, språklig/etisk eller speciell ämnesprofil (ibid.). 

4.2.1 Den intervjuade fristående skolans historik 
 
Den fristående skolan startades 1998 av några lärare som ville använda sig 
av dess speciella pedagogik och vid starten fick de med sig några elever från 
den kommunala skolan. Idag finns det ca 120 elever och ca 20 medarbetare 
på skolan. Har klasser från förskola till årskurs 9 och dessutom 
fritidsverksamhet (intervju med rektor B). 
 
Friskolan bedrivs som en ideell förening som är religiöst och politisk 
obunden. Styrelsen för föreningen är både föräldrar och lärare. De föräldrar 
som har barn på skolan kan själva välja att vara med i föreningen. Syftet 
med föreningen är att skapa en grund för både personal och föräldrar att få 
inflytande i skolan och att ge alla ett forum för skolfrågor som berör dem. 
Samtidigt är det meningen att alla ska få möjlighet till insyn i skolan och hur 
den drivs.(Den fristående skolans hemsida) 
 
4.2.1.1 Pedagogiken på friskolan 
Friskolans pedagogik handlar om ett sätt att förhålla sig till lärandet (folder 
från friskolan).  
 
Det grundläggande är att bevara barnens lust att lära och att skolarbete 
känns meningsfullt. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas både som 
individ och som en del av gruppen (ibid.).  
 
Skolan ska vara liten, för att detta minskar risken för mobbning och 
skadegörelse. Friskolan har i dag ca 120 elever, kan ta emot upp till 140 
elever men sen anser skolan att de skulle förlora en huvudtes i deras 
pedagogik (intervju med rektor B).  
 
Eleverna ha ett fritt och undersökande arbetssätt som strävar efter att skolan 
ska fungera som en pedagogisk verkstad. Verkligheten utanför skolan är det 
bästa läromedel som en elev kan ha. Möjligheten att utföra experiment och 
undersökningar begränsas inte. Eleverna beskriver den information de har 
inhämtat fritt i ord, bild, foto eller film, dramatisering mm.(Den fristående 
skolans hemsida)  

 
4.2.1.2 Friskolan/föräldrar 
Aktiva föräldrar innebär många fördelar för barn, föräldrar och personal. 
Det blir en mer öppen miljö där alla känner till varandra. (Den fristående 
skolans hemsida).  
 
Föräldrarnas hjälp kan behövas i olika arbetsgrupper, såsom utemiljö, fester 
och annat. Föräldrarna förväntas att deltaga på föräldramöten, 
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planeringssamtal, redovisningskvällar och annat som berör barnens 
skolgång (ibid.).  
 
Föräldrarna bestämmer själva hur mycket de vill engagera sig i skolan men 
skolan hade inte kunnat fungera utan hjälp från föräldrarna (ibid.).  
 
4.2.1.3 Friskolan/elev 
Skolans mål är att elevernas egen fantasi och skaparglädje till största del ska 
styra undervisningen. De ska själva ta ansvar för sitt lärande och ges 
verktygen att uttrycka det på det sätt som passar eleven bäst. (Den fristående 
skolans hemsida). 
 
Skolans verksamhet har som mål att stimulera elevernas upptäckarlust, 
skaparlust och företagsamhet. Man ska uppmuntra det kritiska tänkandet, 
liksom saklighet och allsidighet. Lika viktigt är det att eleverna får ett 
livslångt lärande med ett demokratiskt samhällsengagemang. Dessutom är 
det viktigt att eleverna lär sig att sätta sig in i andras situation och ha respekt 
för andra människor, både barn och vuxna (ibid.). 
 
Eleven kommer genom egna erfarenheter att uppleva samarbetets fördelar. 
Gemensamma beslutsprocesser och möjligheterna att verkställa besluten 
anses utveckla den sociala samhörigheten som samhället bygger på. Bäst 
utvecklas eleven om hon tillåts vara aktiv och produktiv i meningsfulla 
sammanhang och i en miljö där hon har ett verkligt inflytande och ett 
påtagligt ansvar. Eleven ska förstå sitt värde och får därmed en förmåga att 
ta ett allt större ansvar för sin egen del och andras situation ju mer förtrogen 
hon blir med arbetssättet. Det är viktigt att eleverna lär sig att ta eget ansvar 
för sitt lärande och att de känner sig trygga och stolta över sitt eget 
kunnande. Arbetet ska organiseras så att det bli omväxlande och produktivt. 
Det ska utgå ifrån elevernas behov och förutsättningar (ibid.). 
 
Läraren är en del i det kollektiv som klassen utgör och fungerar som en 
resurs för eleverna som passar den enskilda eleven bäst (ibid.). 
 
 
4.3 Intervju med rektorn på den kommunala skolan 
 
Kund 
Rektorn ansåg att barnen och föräldrarna var deras kunder. Barnen var en 
självklar kund men skolan har också ett oerhört stort ansvar mot föräldrarna, 
som i sin tur har ansvar för barnen.  
 
Konkurrens  
Den kommunala skolan ansåg att skolan inte kände av konkurrensen i något 
större perspektiv. Vid start av en friskola så skulle en del elever byta 
skolform. En del av dessa elever skulle dock återvända till den kommunala 
skolan. Vissa elever och föräldrar kommer och tittar på den kommunala 
skolan men väljer ändå friskolorna, då familjen redan har anknytning till 
dessa. Det är enligt rektorn, ändå viktigt att agera för att klara av en växande 
konkurrens. 
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Definition av marknadsföring 
Rektorn ansåg att marknadsföring innebar att skolan talade om vad skolan 
var bra på, vad skolan stod för och vilka mål de hade med sin verksamhet. 
Fördelarna ska lyftas fram utan att det leder till en överdrift. En överdrift 
skulle kunna innebära att skolan lovar mer än vad de kan leva upp till, det 
skulle inte gagna skolan eftersom en sådan marknadsföring så småningom 
skulle bli genomskådad.  
 
Marknadsföringen idag 
Marknadsföring för den kommunala skolan har blivit allt viktigare under de 
senaste åren, berättade rektorn. Anledningen till detta beror på att allt fler 
elever av olika orsaker byter till friskolorna. För denna skolans del har en 
hemsida lagts ut på nätet. Här kan intresserade föräldrar få information. En 
folder har arbetats fram som skickats ut i närområdet. På skolan anordnas 
dagvandringar där intresserade familjer är välkomna att delta under en 
skoldag. Skolan marknadsför sig också som den modernaste skolan i 
kommunen. Det handlar om nya moderna lokaler. 
 
Marknadsföring i framtiden 
Rektorn ansåg att marknadsföringen går att utveckla ytterligare i framtiden. 
Ett exempel är genom att vidareutveckla och hålla broschyrerna ajour. 
Vidare tror rektorn på vikten av det personliga mötet. Skolan skall ha mer 
öppna visningar såsom de dagvandringarna som de redan har idag. 
Hemsidan skall hållas uppdaterad och ge så färsk information som möjligt.  
 
Intern marknadsföring 
Den interna marknadsföringen har enligt rektorn på den kommunala skolan 
aktualiserats. På grund av neddragningar inom skolan så har det blivit en 
större medvetenhet när det gäller att marknadsföra skolan. En del av 
lärarkåren har varit engagerade i detta arbete. Rektorn ansåg att arbetet när 
det gäller marknadsföring av skolan kan intensifieras. Hur skolan skall gå 
till väga i detta utvecklingsarbete, har de ingen plan för i dagsläget. Det är 
vikigt att personalen lär sig att värdera skolarbetet och att personalen kan 
utföra kvalitetsmätningar som skall leda till en kvalitetssäkerhet inom 
skolans verksamhet. Detta arbete är påbörjat och rektorn menar på att det är 
av stort värde att personalen kan framträda professionellt när det gäller att 
presentera skolan och dess fördelar.  
 
Skolledningens engagemang i elever och personal är en del i 
marknadsföringen. Det är enligt rektorn viktigt att det finns bra relationer 
mellan de människor som vistas på skolan. Ifall stämningen är bra på skolan 
så sprids detta via eleverna till andra barn och ungdomar. Eleverna är enligt 
rektorn det viktigaste marknadsföringensverktyget en skola kan ha. 
 
Rykte 
Enligt rektorn har skolan generellt ett gott renommé av folk utifrån. Rektorn 
får ofta positiva samtal från tidigare elever som har gått på skolan. Men 
negativa rykten kan vara svåra att ta död på. En händelse som inträffade för 
ca 3-5 år sedan, var att en elev använde narkotika, dock inte på skolans 
område men i samma veva spred sig ett rykte att man knarkade på skolan. 
För barnen är detta ett spänningsobjekt, vad är rykte och vad är sanning? 
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Personalen på skolan försöker med personlig påverkan gå in i klasser och 
prata med elever för att på så sätt ta död på ryktet. Detta är dock svårt, då 
vissa föräldrar och elever har svårt att ta till sig hur det verkligen ligger till.   
 
4.4 Intervju med rektorn på friskolan 
 
Kund 
Rektorn på friskolan bedömde att de jobbade för barnen, då barnen är deras 
kärnverksamhet. Ordet kund är dock ett vitt begrepp och rektorn tyckte att 
det var svårt att kartlägga vem skolan hade som kunder. Han ansåg eftersom 
barnen var deras kärnverksamhet så blir det föräldrarna som blir skolans 
kunder utåt sett. 
 
Konkurrens 
Rektorn resonerade att som föräldrar kan de säga att mitt barn ska inte gå i 
kommunal skola utan ska gå på en friskola. De tror mer på en friskola än på 
en kommunal skola. I de fallen blir det ett konkurrensläge mellan friskolor. 
Andra föräldrar har redan bestämt att det är en viss friskola med en bestämd 
inriktning som passar familjens grundvärderingar. Rektorn förklarade vidare 
att då handlar det om att konkurrera med en skola som har en helt annan 
pedagogik. Konkurrensen ligger då i att tydliggöra skolans pedagogik och 
inriktning. 
 
Definition av marknadsföring 
Marknadsföring för friskolan innebar att synas utåt. 
  
Marknadsföring i dag 
Friskolorna har en tradition i att marknadsföra sig. Detta har friskolan 
behövt för att denna skolform ska kunna överleva Friskolan hade en 
broschyr om skolan och dess pedagogik. Broschyren hade satts upp på de 
enskilda förskolorna i skolans geografiska närområde. De hade också satts 
upp broschyren på barnavårdscentraler, bibliotek, stora företag och på 
universitet. Det gick inte att informera om friskolan i den kommunala skolan 
då kommunen inte tillåter detta. Skolans broschyr är ett relativt billigt sätt 
att marknadsför sig på. Annonsering begränsas då det är dyrt och att 
annonsen lätt försvinner bland övriga annonser. Skolan också en hemsida 
som uppdateras kontinuerligt. 
 
I det området skolan ligger i finns det i dag sju friskolor med ungefär 1000 
elever, som är fördelat på fyra grundskolor och tre gymnasieskolor. 
Skolorna vill göra detta område känt och visa att där är faktiskt finns sju 
friskolor. För att uppnå detta samarbetar skolorna med diverse arrangemang.   
 
Föräldrarna är en viktig del i skolans marknadsföring. Är föräldrarna nöjda 
med verksamheten så sprider de detta vidare till andra föräldrar. Detta gäller 
även i motsatt riktning. 
 
Marknadsföring i framtiden 
Enligt rektorn hade friskolan begränsade medel för marknadsföring. På 
skolan hade det diskuterats om att använda sig av direkt reklam till 



 34

hushållen. Skolan vill inte använda sig av riktad reklam då de ansåg att detta 
blir för kostsamt. 
Det bästa sättet för friskolan att i framtiden marknadsföra sig på, är att bli ett 
känt varumärke. Det krävs att skolan blir känd, nämns i pressen och andra 
mediasammanhang. Rektorer på redan etablerade skolor kunde gå in som 
konsulter vid start av nya friskolor med samma pedagogik i övriga landet. 
Detta är ett koncept som andra friskolor hade använt sig av och som idag är 
kända varumärken. 
 
Intern marknadsföring 
Rektorn ansåg att det torde vara lättare med en intern marknadsföring för 
denna friskola, då det finns en klar pedagogik att arbeta efter, förutom de 
nationella styrdokumenten. Det har visat sig att i realiteten har det inte varit 
tillfredsställande att hitta en gemensam syn på verksamheten. Även den 
interna marknadsföringen har begränsade resurser. Skolan har dock fått 
projektpengar i växtkraft 4 för att arbeta fram vad skolan står för, vilka mål 
verksamheten har och för att personalen gemensamt skall kunna känna 
delaktighet i detta. Den interna marknadsföringen är viktig för friskolan då 
elever ofta rekryteras via lärare på skolan, genom eleverna samt skolans sätt 
att arbeta på. 
 
Rykte 
Enligt rektorn var det viktigt att göra området som skolan ligger på, positivt 
känt därför att området var fram till 1975 ett inhägnat område för 
mentalvården, och i folks medvetande är fortfarande området förknippat 
med mentalvård. Folk använder inte området och dess omgivande park, 
något som rektorn inte kunde förstå, en sådan underbar park med alla dessa 
blommor och träd. Fastän det är en av närområdets största grönområde 
använder ingen parken förutom några joggare på morgonen. Rektorn trodde 
att parken är ett område som inte dra till sig människor. Detta vill 
friskolorna i området ändra på, framför allt vill de berätta att det finns 1000 
elever i parken. Det tror rektorn kan öppna folks ögon att det faktiskt händer 
något i området. 
 
Eleverna på friskolan borde kunna vara skolans bästa ambassadörer. Det är 
dock inte alltid så enkelt. De elever som går på skolan, vill inte visa utåt att 
de går på en friskola. Friskola är lika med särskola, enligt eleverna.   

 
4.5 Intervju med skolområdeschefen 
 
Kund 
Skolområdeschefen ansåg att alla i samhället var deras kunder men främst 
personer med barn. Det var även viktigt att ge framtida föräldrar en positiv 
bild, då deras barn kanske kommer att gå i den kommunala skolan i 
framtiden. 
 
Konkurrens 
Skolområdeschefen ansåg inte att det råder lika konkurrens. Den 
kommunala skolan har ett geografiskt upptagningsområde och har till 
uppgift att tillhandahålla platser i skolan. Den kommunala skolan har inte 
möjlighet att säga nej till någon elev. Elevers fritidsintressen kan i vissa fall 
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styra var de vill gå i skola dvs. närheten till faciliteten där fritidsaktiviteten 
bedrivs. ”För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan 
skall hemkommunen sörja för att sådan utbildning kommer till stånd” 
(Skollagen 4 kap, 5 §) 

 
Definition av marknadsföring 
Skolområdeschef såg marknadsföring på två sätt. Dels som reklam, PR och 
TV-reklam men också skolans marknadsföring, som var att visa upp skolan i 
ett positivt sammanhang och att träffa föräldrar för att på så sätt ge en 
positiv bild av skolans verksamhet. 

 
Marknadsföring i dag 
Skolområdeschefen ansåg att den marknadsföring som skolan har idag, 
består i att ge föräldrarna möjlighet att komma till skolan för att bilda sig en 
egen uppfattning om verksamheten. Ett annat bra sätt är att det skrivs 
positiva artiklar om skolan i dagspressen dvs. att skolan har goda 
omvärldskontakter. Ytterligare ett sätt är att man har ”öppet hus”, 
informationsmöten och foldrar. En bra interaktion mellan föräldrar och 
skola har stor betydelse för ett bra samarbete mellan hem och skola. Duktig 
personal innebär en hög nivå på utbildningen vilket i sin tur medför bra 
marknadsföring av skolan. 
 
Marknadsföring i framtiden 
Skolområdeschef ansåg att informationen som ges via hemsidan borde 
förbättras och utvecklas. Relationsmarknadsföring är viktig att 
vidareutveckla, vilken skall ge föräldrar och elever tid att undersöka skolan 
och att vara med på lektioner. Det skall finnas möjlighet att få information 
angående skolans kringverksamhet. Kommunikationen mellan lärare och 
elever bör utvecklas.  
  
Intern marknadsföring 
Enligt skolområdeschefen var det den enskilde rektorns ansvar att skapa ett 
bra arbetsklimat som kan ge en bättre kommunikation och ett större 
engagemang i verksamheten. 
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5 Analys                                    
 
I detta kapitel kommer vi att analysera våra empiriska resultat mot våra 
sedan tidigare angivna teorier. 
 
5.1 Service Management System 
 
5.1.1 Marknadssegmenten 

5.1.1.1 Kommunal skola 
Konkurrens 
Den kommunala skolan måste ha kapacitet att ta emot alla elever som finns i 
skolans upptagningsområde vilket gör att den kommunala skolan inte har 
samma möjlighet att välja elever som en fristående skola. (Intervju med 
skolområdeschef). 
 
Kund 
Den kommunala skolans marknadssegment består av elever, föräldrar samt 
skolans personal. (Grönroos, 1988). 

5.1.1.2 Friskola 
Konkurrens 
En friskola kan använda sig av kösystem, närhetsprincip eller syskonförtur 
vid antagning av elever. Skolans speciella inriktning kan tilltala en elev att 
söka t.ex. om skolan har en religiös inriktning eller om skolan har en viss 
sorts pedagogik. (www.skolverket.se) 
 
Bland annat bedrivs friskolan som en ideell förening med samverkan från 
föräldrarna, t.ex. genom att delta i skolans styrelsearbete och på så sätt får 
en större inblick i skolans verksamhet. (Den fristående skolans hemsida). 
 
Kund 
Friskolans marknadssegment består av elever, föräldrar samt skolans 
personal, men det som skiljer sig från den kommunala skolan är att friskolan 
själv kan välja elever. (Ibid.) 

5.1.2. Servicekonceptet 
 
5.1.2.1 Kommunal skola 
• Enligt skolområdeschefen erbjuder den kommunala skolan utbildning som 
riktar sig till alla elever och där undervisningen läggs upp efter varje elevs 
behov. 
 
• Den kommunala skolan har antimobbningsplan. En del elever byter skola 
just på grund av mobbning.  
 
• Skolan har kringtjänster såsom skolhälsovård, där eleverna har möjlighet 
att ta kontakt med vuxna när problem uppstår. 
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• Även kringtjänster typ studievägledning där eleverna kan få hjälp att 
kartlägga eventuella framtida studieplaner eller yrkesbanor.  

 
• Extra resurser för elever som har behov av särskilt stöd. 
 
5.1.2.2 Friskola 
En friskola kan erbjuda mindre klasser med fler medarbetare, för skulle 
dessa ha större klasser skulle de från gå sin pedagogiks grundtes. Eleven kan 
få mer utrymme att märkas. Man kan också snabbare upptäcka om problem 
uppstår och på så sätt minska risken för elevbortfall, mobbning mm. 
(Intervju med rektor B) 
 
En elev kan finna en skola som kan erbjuda en inriktning som barnet är 
intresserad av eller finner mer lämplig för elevens behov. (Ibid.) 

5.1.3 Serviceleveranssystemet 
 
5.1.3.1 Kommunal skola 
Kund: Eleven skall ta ansvar för sitt eget lärande. Utgår från elevens egna 
förutsättningar. Föräldrarna görs delaktiga i barnens vardag i skolan genom 
utvecklingssamtal, klassmöten och veckobrev.(Den kommunala skolan 
hemsida) 
 
Samproduktion; För att eleven skall kunna inhämta kunskaper är det en 
förutsättning att eleven deltar praktiskt. Föräldrar deltar i en samproduktion 
genom att delta i skolkonferenserna. (Ibid.) 
 
Kvalitetskontroll: Både elever och föräldrar får insyn i skolans planering 
och arbete i samband med utvecklingssamtal, klassmöten, veckobrev, 
skolkonferensen, klassråd samt elevråd. (Ibid.) 
 
Underhåll av normer; Elevernas studieresultat, kontinuerlig utvärdering av 
de ämnen som lästs. (Ibid.) 
 
Personal: Kunnig och engagerad personal. Ifall personalen är kunnig inom 
sitt område blir den levererade tjänsten bra och eleverna blir nöjda och 
stannar kvar inom den kommunala skolan. (Ibid.) 
 
Teknologi: Information angående skolan och dess verksamhet sker via 
skolans hemsida. På hemsidan kan man dessutom få kontakt med lärarna via 
E-mail vilket underlätta för arbetande föräldrar som önskar kontakt med 
enskilda lärare. (Ibid.) 
 
5.1.3.2 Friskola 
Kund: På friskolan är det eleven som själv bestämmer hur den vill redovisa 
den inhämtade information, det kan vara genom att skriva fritt eller 
dramatisera de den har lärt sig. Eleven kan med hjälp av personal komma 
fram till det sätt som kan vara mest lämpligt för att kunna inhämta 
information. (Intervju med rektor B) 
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Samproduktion: Kunden för friskolan har även en samproduktion med 
skolan i och med förälderns delaktighet i styrelse eller andra 
skolverksamheter. (den fristående skolans hemsida) 
 
Kvalitetskontroll: I och med sin delaktighet i skolans verksamhet får de en 
ökad insyn i hur själva pedagogiken fungerar, helt praktiskt. (Ibid.) 
 
Underhåll av normer: Genom kontinuerliga träffar mellan kund och lärare 
kan läraren få en bekräftelse på sitt arbete. (Ibid.) 
 
Personal: Där är förhållandevis stor personaltäthet på friskolan. Lärarna har 
ett större ansvar då de är medlemmar eller styrelsemedlemmar i skolans 
ideella förening. (Intervju med rektor B)  
 
Teknologi: För att få ut information till nuvarande och potentiella kunder 
används Internet som ett medel. (Ibid.) 

5.1.4 Imagen  
 
5.1.4.1 Kommunalskola 
 
Marknadsföring 

• Hemsida har lagts ut på nätet. 
• Folder har utvecklats. 
• Dagvandringar, dvs. möjlighet att se skolans verksamhet 
• Moderna lokaler. (Intervju med rektor A) 

 
Rykte 
Ryktet att det finns droger på skolan skapar en felaktig bild som vissa tar till 
sig, vilket leder till att skolan tappar elever till andra kommunala skolor och 
friskolor. Ett rykte av denna sort kan vara svårt att ta död på. Fastän 
händelsen hände för ca fem år sedan återkommer ryktet med jämna mellan 
rum och skapar förvirring bland elever och föräldrar. (Ibid.) 
 
5.1.4.2 Friskola 
 
Marknadsföring 

• Hemsida har lags ut på nätet 
• Broschyr om skolans verksamhet (Intervju med rektor B) 

 
Rykte 
Friskolan får dels tampas med ryktet om det området som skolan ligger på 
och dels elevernas inställning utåt av friskolan. Dem har även kommunens 
ovilja att på kommunens hemsida visa vilka skolor det finns att tillgå, både 
kommunala och fristående skolor. (Ibid.) 

5.1.5 Kultur och filosofi 
 

5.1.5.1 Kommunal skola 
Skolans övergripande principer är att; 

• Varje elev ska alltid känna att det är meningsfullt att framföra sina 
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synpunkter och all personal ska vara lyhörd för elevers åsikter.  
• Varje elev ska våga ta ställning, ha egna åsikter och kunna 

respektera andras.  
• Varje elev ska känna att han/hon tillsammans med sina kamrater kan 

påverka innehållet och planeringen av undervisningen. (Den 
kommunala skolans hemsida) 

 
Den tjänst som föräldrarna och samhället kräver av skolan är att hos barnen 
öka beredskapen för aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle, 
skapa ett medvetande och förståelse för andra människors levnadsvillkor, 
samt ge ungdomarna tillräckliga kunskaper för att kunna välja studier och 
yrkesinriktning på ett sätt som passar den enskilde individen. 
Eleverna ska dessutom utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få 
ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud. (Ibid.) 

 
5.1.5.2 Friskolan 
Friskolan vill ge sina kunder större möjlighet till flexibilitet och insyn i 
verksamheten. (Den fristående skolans hemsida) 
 
Föräldrarna vill som kunder att deras barn skall få större utrymme för 
personlig utveckling då klasserna har mindre elevantal. De vill också att 
problem såsom mobbning behandlas snabbt och effektivt. (Intervju med 
rektor B) 

 
5.2 Marknadsföring i tjänsteföretag 
5.2.1 Traditionell marknadsföring 

 
5.2.1.1 Kommunal skola 
Skolan gör sig synliga genom hemsida och folder. Skolan har ”öppet hus”, 
där man som blivande elev har möjlighet att se hur en lektion och hur skolan 
fungerar. Skolan har informationskvällar, veckobrev och utvecklingssamtal 
som ger en möjlighet för läraren att förstärka skolans image. (Den 
kommunala skolans hemsida) 
 
Även konkurrensen mellan friskolor och kommunala skolor kan fungera 
som ett incitament att förbättra sig. (Bergström och Sandström, 2001)   
 
5.2.1.2 Friskola 
Enligt rektorn på friskolan fanns en begränsning på marknadsföringen för 
skolan. Man hade ändå en folder som var uppsatt runt om i skolans 
närområde på fria förskolor, barnavårdscentraler m.fl.  
 
Man har ett samarbete med andra friskolor i samma område, tillsammans 
anordnar man större evenemang för att visa upp sina skolor.  
 
Vissa föräldrar hyser större tilltro till friskolan än till den kommunala 
skolan. Då blir det ingen konkurrens mellan kommunal skola och friskola 
utan konkurrens mellan fristående skolor. I detta fall kan man lägga 
tyngdpunkten på det man är bra på. Det faktorer friskolorna använder sig av 
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för att marknadsföra sig är bl. a skolans pedagogik, storlek på klasserna och 
interaktion mellan skola och föräldrar. 

5.2.2 Interaktiv marknadsföring 
 
5.2.2.1 Kommunal skola  
Varje elev ska tillsammans med förälder kallas till utvecklingssamtal som 
äger rum en gång per termin. Ett klassmöte skall hållas minst en gång per 
termin av varje klass. Varje klass ska utse klassombud, för deltagande i 
klassombudsmöten. Föräldrarna kan ta del av skolans arbete via veckobrev, 
föräldragrupper, öppet hus dagar, informationskvällar, lärarsamtal och 
utvecklingssamtal. (Intervju med rektor A) 
 
Skolan inre och yttre miljö påverkar elevers/föräldrars val av skola. Den 
skolan vi har besökt kommer att bli Lunds modernaste kommunala skola. 
(Ibid.) 
 
Hur läraren bemöter eleven kan påverka kvalitén på tjänsten som i sin tur 
påverkar elevens helhets intryck. (Ibid.) 
 
Skolans hantering av mobbning och andra problem inverkar på val av skola 
för elev/förälder. Antimobbingprogram kan fungera som en 
kvalitetsbedömning speciellt i de fall då man har ett barn som är utsatt. 
(Ibid.) 
 
Vilka positiva och negativa rykten som en skola har, kan influera elevens 
aktiva val av skola. (Ibid.) 
 
5.2.2.2 Friskola 
Eleven kommer genom egna erfarenheter att uppleva samarbetets fördelar. 
Gemensamma beslutsprocesser och möjligheterna att verkställa besluten 
anses utveckla den sociala samhörigheten som samhället bygger på. Bäst 
utvecklas eleven om hon tillåts vara aktiv och produktiv i meningsfulla 
sammanhang och i en miljö där hon har ett verkligt inflytande och ett 
påtagligt ansvar. Eleven ska förstå sitt värde och därmed få en förmåga att ta 
ett allt större ansvar för sin egen del och andras situation ju mer förtrogen 
hon blir med arbetssättet. Det är viktigt att eleverna lär sig att ta eget ansvar 
för sitt lärande och att de känner sig trygga och stolta över sitt eget 
kunnande. Arbetet ska organiseras så att det bli omväxlande och produktivt. 
Det ska utgå ifrån elevernas behov och förutsättningar. (Intervju med rektor 
B) 
 
Läraren är en del i det kollektiv som klassen utgör och fungerar som en 
resurs för eleverna att som passar den enskilda eleven bäst. (Ibid.) 

5.2.3 Intern marknadsföring 
 
5.2.3.1 Kommunal skola 
Den kommunala skolans intention är att skapa motivation och engagemang 
bland personalen, men rektorn har svårt att hitta vägar för att uppnå detta. 
Man har börjat med kvalitetsmätningar av skolans verksamhet och lärarens 
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roll, resultatet från detta kommer att ligga till grund för skapandet av 
motivation för de anställda.  
 
5.2.3.2 Friskola 
Viktigt för skolan att rekrytera lärare som står för de värderingar som skolan 
har. Annars kan detta förvirra elever/föräldrar om lärarna ger olika budskap 
vid olika tillfällen. Som på sikt kan detta medföra att elevernas/föräldrarnas 
värderingar av skolan förändras och skolan val av pedagogik urholkas. 
(Intervju med rektor B) 
 
Rektorn på friskolan anser att styrdokument kan medföra att mer tid behöver 
avsättas för att genomföra projekt. För att få bukt med detta använder de sig 
av ett EU sponsrat projekt; växtkraft, mål 4. Ett projekt som ska ena 
personalen att se den röda tråden i verksamheten.  
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6 Slutsats                                    
 
För att svara på vår problemformulering använder vi oss av resultatet i 
analysen. 
 
Hur marknadsför sig skolorna i dag?  
 
Både den kommunala och den fristående skolan skiljer sig inte nämnvärt åt, 
båda skolorna använder sig av traditionell marknadsföring, såsom foldrar, 
information via Internet, utskick till potentiella kunder.  
 
Skillnaden är att friskolorna använder sig av en mer frekvent 
marknadsföring men det gör inte den kommunala skolan. Detta beror på att 
den kommunala skolan fortfarande lever på att den får den mängd elever de 
behöver, så varför behöver de marknadsföra sig. Det är först när skolan 
börjar tappa elever som den börjar fundera på att marknadsföra sig. Detta 
innebär att fristående skolor har ett försprång som för den kommunala 
skolan vara kan svårt att komma ifatt. 
 
Hur kan skolan marknadsföra sig, genom en integrerad interaktion av 
Grönroos och Normanns modeller? 
 
Med Normanns modell vill vi visa att när alla delarna fungerar i harmoni så 
leder detta till en ökad kvalité av tjänsten. Lärarna känner sig uppskattade av 
eleverna och lärarna blir uppskattade av skolans ledning. Detta leder till ett 
bra arbetsklimat. Vilket i sin tur medför goda resultat som kan användas 
inom intern marknadsföring. I brist på harmoni mellan de olika delarna leder 
detta till motsatt verkan.  
 
Skolans intention är att skapa motiverande och engagerande lärare. 
Misslyckas skolan med detta så kommer det att innebära disharmoni i 
Normanns teoris olika delar. För att lyckas med skolans marknadsföring är 
motivation av personal en viktig ingrediens.  
 
Grunden för att sprida ett marknadsmässigt budskap utåt förutsätts av att 
skolan genomsyras av en basal intern marknadsföring. För att detta ska 
kunnas åstadkommas är det viktigt för ledningen att skapa incitament för en 
motiverande och engagerad personal.  
 
För att teoretiskt lyckas med spridning av ett marknadsmässigt budskap kan 
skolan använda sig av Grönroos modell. I Grönroos modell är det viktigt att 
modellens tre delar traditionell-, interaktiv- och intern marknadsföring 
fungerar tillsammans. För att få den interna marknadsföringen i Grönroos 
modell att fungera kan skolan börja med att först använda sig av Normanns 
modell Service management system som strävar efter att få en motiverad 
och engagerad personal.  
  
För de skolor vi besökt behövs det förbättring på den interna 
marknadsföring, skolan behöver skapa en gemensam grund för skolans 
personal så att alla arbetar mot samma håll. Detta kan vara en svår uppgift 
för rektorn att genomföra om skolan drabbas av neddragningar, 
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knapphändigt material och minskade resurser, att under dessa betingelser 
skapa en engagerad personal.  
 
Kan marknadsföring vara till hjälp för att få bort ett dåligt rykte? 
 
Ifall skolan använder sig av en traditionell marknadsföring kan det vara 
kostsamt att nå ut till så många som möjligt. Dock kan det innebära att 
skolan tjänar på det på lång sikt eftersom det innebär att både lärare och 
elever stannar kvar på den skola som har fått ett oförtjänat dåligt rykte. Det 
kan dock vara svårt att nå ut till de människor som skolan verkligen vill nå 
ut till eftersom de har redan skaffat sig en uppfattning om skolan.  
 
För att skolan ska lyckas med sin marknadsföring så är intern 
marknadsföring det billigaste och effektivaste alternativet. Detta eftersom 
skolans ledning har möjligheten att påverka de anställda, elever och 
föräldrar i en positiv riktning. 
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7 Egna reflektioner              
 
Det råder inte idag konkurrens på samma villkor eftersom att friskolorna har 
möjligheten att själva påverka vilka elever de vill ha. Den möjligheten har 
inte den kommunala skolan, för enligt skollagen måste det finnas plats till 
de elever som finns inom skolans upptagningsområde.  
 
Rent generellt så har friskolan större resurser eftersom de oftast är sponsrade 
av företag och på så sätt har friskolorna mer resurser att marknadsföra sig 
med. Detta kan vara bra då friskolor i större utsträckning är tvungna att 
marknadsföra sig än en kommunal skola. Det har i vårt arbete varit 
intressant att se den kommunala skolans begynnande arbete när det gäller att 
marknadsföra sig. Den broschyr som den kommunala skolan delar ut till 
elever och föräldrar, när det är dags att välja skola eller att byta skola för en 
högre årskurs, ger en bra information om skolans verksamhet och mål. Detta 
har tidigare känts svårt att som förälder känna sig engagerad när det är 
läroplanen som måste hanteras för att bedöma skolans verksamhet. 
 
Friskolornas intåg i det svenska skolsystemet anser vi, genom de intervjuer 
som vi gjort, har en positiv inverkan på undervisningsnivån. Dessutom 
gynnar konkurrensen utvecklingen av ett ständigt nytänkande inom skolans 
värld. Friskolornas synsätt när det gäller den individuella utvecklingen för 
varje elev är ett synsätt som återfinns i arbetslivet och kanske kan detta 
synsätt även appliceras i den kommunala skolan. Detta torde vara en 
utmaning för den kommunala skolan då varje klass har många fler elever. 
Det är ett system som är mer resurskrävande både vad det gäller lärare och 
material. 
 
Har skolan ett dåligt rykte så ligger det på föräldrarnas ansvar att ta reda på 
sanningshalten i detta rykte. Det heter ju ”ingen rök utan eld”, så kanske 
bakom ett dåligt rykte ligger viss sanning. Det är dock upp till elever och 
föräldrar att värdera sanningen. En intressant idé borde vara att ventilera 
sådana här rykten i den lokala pressen.  
 
Teori i all ära men hur ofta fungerar det i verkligheten. För att en teori ska 
fungera skulle det innebära ett liv i en optimal värld där alla människor 
levde i samförstånd. Tyvärr är inte verkligheten sådan utan teorierna är ju ett 
riktmärke som man strävar efter.  
 
Det skulle vara intressant att i en framtida uppsats se hur den kommunala 
skolan har lyckats i sin strävan att utveckla sin marknadsföringsplan i 
förhållande till friskolorna.  
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9 Bilaga      
 
9.1 Intervju underlag 
 
 
1. DIN BAKGRUND 
 
 
2.SKOLANS BAKGRUND 
 
 
3.VAD INNEBÄR MARKNADSFÖRING FÖR DIG? 
 
 
4.VEM ÄR ERA KUNDER? 
 
 
5.HUR MARKNADSFÖR NI ER IDAG? 
 
6. HUR KÄNNER NI AV MARKNADSFÖRINGEN FRÅN 
KONKURRERANDE SKOLOR? 
 
 
7. ANSER NI ATT KOMMUNEN BEHÖVER EN AKTIV 
MARKNADSFÖRING AV SKOLANS VERKSAMHET? 
 
 
8. HUR MYCKET PENGAR AVSÄTTS TILL MARKNADSFÖRING 
AV SKOLAN OCH DESS VERKSAMHET? 
 
 
9.HUR VILL NI ATT MORGONDAGENS MARKNADSFÖRING 

SKA SE UT? 
 

10. HUR FUNGERAR DEN INTERNA MARKNADSFÖRINGEN? 
 
 
 
 
 
  


