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Förord 
 
Arbetet handlar om hur skolor och näringsliv skulle kunna samarbeta på ett sätt som gynnar 
båda parterna. Området utgör relativt ny terräng och har därför upplevts som spännande. Vi 
hoppas att läsaren upplever uppsatsen som intressant och förhoppningsvis har vi kunnat 
generera nya kunskaper hos dem som läser och dem vi träffat. 
 
Vi vill främst tacka alla de respondenter som, trots pressade tidscheman, varit mycket 
tillmötesgående och ställt upp på de intervjuer som vi efterfrågat. Vidare vill vi tacka Richard 
Gatarski som kommit med synpunkter och idéer genom arbetets gång. Vi vill även tacka vår 
handledare Tomas Bay som varit mycket tillmötesgående. 
 
Trevlig läsning önskar 
 
 
 
 
Lars Johannsen    Farbod Kabirifar 
lars.johannsen@telia.com   farbod_kabirifar@hotmail.com] 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är i huvudsak en empirisk studie i hur skolledare och företrädare från olika 
företag och branschorganisationer ser på varandra utifrån ett samarbetsperspektiv. Vi har 
genomfört 10 intervjuer med rektorer samt 5 intervjuer med representanter för olika företag. 
Syftet med uppsatsen är att utforma en modell som båda parter kan använda när de ingår 
samarbete. Anledningen till att vi valt att skapa en modell är att det finns många former för 
samarbete och olika former innebär olika typer av risker och konsekvenser som 
samarbetsparterna bör ta i beaktning. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till tre aspekter 
som påverkar varandra mer än annat: 
 
Val av företag/samarbetspartner 
Typen av företag, oftast förknippat med branschen som företaget är verksamt inom, har en 
central roll för dels hur samarbetet kan utformas, dels olika risknivåer som samarbetet 
innebär. Valet av företag avspeglas ofta i vilka typer av värderingar som skolorna har och 
företagens image. 
 
Former 
Former för samarbete avgörs av vilken typ av företag som man samarbetar med samt skolans 
egna värderingar kring vilka delar av skolan som samarbetet kan appliceras på. Olika former 
av samarbete medför även olika nivåer av risker och möjligheter 
 
Konsekvenser 
Typ av företag och former är de huvudkomponenter som ger konsekvenser. Dessa 
konsekvenser kan både vara positiva och negativa vilket är viktigt att beakta för båda parter i 
förberedelsefasen 
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1. Inledning 
  
I inledningen kommer vi att ge en förklaring till bakgrunden samt redovisa upplägget kring 
syfte, metod, avgränsningar samt vår egen förförståelse av situationen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt den nationalekonomiska Solow modellen är utbildning en av de faktorer som avgör ett 
lands BNP tillväxt på lång sikt,1 vilket indikerar utbildningssystemets vikt för en nation. De 
flesta människor håller dessutom med om att skolan är en mycket viktig institution som måste 
fungera om ett samhälle skall utvecklas på ett bra sätt.  
 
Det svenska skolsystemet har de senaste 15 åren undergått radikala strukturella förändringar 
under en period som, i alla fall de första 5-7 åren, präglats av hård ekonomisk 
åtstramningspolitik. Skolreform och friskolereform har gjort att skolorna numera tvingas 
agera under principer som liknar de som råder på traditionella marknader. De som lyckas med 
detta klarar sig lite bättre och kan ge ett bättre innehåll och kvalitet än dem som inte klarar 
anpassningen lika bra. Marknadsföring som kompetensområde har av tradition inte varit något 
som skolledningen behövt utveckla och skolans förhållandevis autonoma kultur gör att 
marknadsanpassningen tar lång tid. Konsekvensen blir enligt många bedömare att skolornas 
kvalitet börjar variera så mycket att det på sikt kan leda till stora samhälleliga problem i form 
av ökade klyftor. Klyftor mellan dem som kan och dem som inte kan. En viktig förklaring till 
detta är sättet som skolorna finansieras på. Kommer en skola på något sätt efter i 
konkurrensen så sprider sig ryktet snabbt, skolan elevantal minskar och därmed intäkterna. 
När detta sker är det naturligt att skolor försöker hitta möjligheter att täppa igen hålen som 
uppstår. Ett sätt har varit sponsring från näringslivet. 
 
Näringslivet å sin sida uppvisar som vanligt en aldrig sinande ström av innovationer inom 
området reklam och marknadsföring. På senare tid har ett oändligt antal undersökningar 
påvisat barn och ungdomars köpkraft och varje ansett marknadsundersökningsföretag har 
numera en egen avdelning som använder sig av antropologer, etnografer, sociologer, 
psykologer, medicinsk teknik för att förstå hur barn och ungdomars konsumtionsbeteende ser 
ut. Resultatet är verkligen lyckat, sett ur marknadsförarnas perspektiv. I USA har 
konsumtionen bland barn och ungdomar gåt upp med 400 % mellan 1989 och 2002 och 
beräknas vara värd 30 miljarder USD per år2. Den globala påverkansmarknaden, dvs. köp som 
vuxna gör men som barn och ungdomar har stort inflytande över, värderades till 1000 
miljarder USD3. 
 
Samarbete, eller sponsring, från näringslivet är en känslig fråga för skolorna. För vad det 
handlar om är marknadsföring, eller reklam när ordet används oförsiktigt, mot barn. I Sverige 
finns det med internationella mått, omfattande lagstiftning, som skall skydda barn mot 
reklam. Den gängse attityden är att barn skall få vara barn. I en undersökning från 
                                                 
1 Blanchard, Macroeconomics, 2004 
2 Schor, Born to buy, 2004 
3 Lindstrom, Brandchild, 2004 
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konsumentrådet ser man att 90 % tycker att man skall ha ett totalt förbud emot barnreklam 
samtidigt som olika former av sponsring i skolor förekommer med jämnare mellanrum. En 
skola i norrland har till och med låtit sätta upp annonser i skolans lokaler4. Detta tillsammans 
med övriga trender inom näringslivet, bl.a. s.k. Corporate Citizenship ökar trycket på skolorna 
samtidigt som skolor anser sig ha ett större och större behov av finansiellt stöd.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Då sponsring redan förekommer i skolan är det, som Bätz och Edholm menar, inte längre en 
fråga om för eller emot utan snarare hur det skall gå till. Sponsring är dessutom bara en form 
av marknadsföring. Som vi kommer att se längre fram förekommer det en mängd olika 
metoder, framförallt i USA och som så med mycket annat så är väl det en tidsfråga innan det 
kommer till Sverige. 
 
Det finns dock ett antal olika problem som måste hanteras. Undersökningar påvisar att de 
flesta lärare är kraftiga motståndare till fenomenet marknadsföring generellt5 och att tro att 
dessa går med på att sälja skolan (elever) som kommunikationskanal utan vidare är en smula 
naivt. Skolorna har dessutom generellt sett dåliga kunskaper om hur de skall agera i 
förhållande till sponsorn, detta gäller allt från avtal, till metoder för hur långt man skall släppa 
in marknadsförarna och vad man skall ta betalt6. Utöver dessa praktiska problem finns det ett 
större sammanhang som fenomenet måste sättas in i. Dels finns det den som vi kallar den 
”etiska aspekten”. Den amerikanska sociologen Juliet. B. Schor har genomfört omfattande 
studier av hur markandsföring och efterföljande konsumtion påverkar barns- och ungdomars 
hälsa och bilden som mejslas fram är ganska mörk. Dels finns det ett mer abstrakt perspektiv 
på kommersialisering av skolor i allmänhet. Frågor som väcks är hur skolan skall se ut på sikt, 
om den i praktiken skall vara jämlik och tillgänglig för alla och vilka konsekvenser den ökade 
kommersialiseringen får. Ett litet steg i fel riktning nu kan få stora konsekvenser på samhället 
i framtiden. Alla dessa perspektiv innebär i praktiken att viss försiktighet måste iakttas från 
både näringsliv och skola. 
 
Problemen med ojämna kvaliteten, och kvaliteten generellt för den delen, i skolan och vad det 
får för konsekvenser måste balanseras mot riskerna/möjligheterna med ett ökat samarbete med 
näringslivet på kort och lång sikt. Problemet är att området utgör helt ny terräng för de flesta 
skolledare, marken är mycket minerad och kompetensen som krävs för att inte trampa fel är 
enligt många bedömare bristande. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.skolmarknad.se 
5 Albertsdottir och Jeria, 2003 
6 Bätz och Edholm, 2002 
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1.2.1 Forskningsfråga 
 
Ovanstående leder oss fram till frågan: 
 
– Hur skall en modell för samarbete mellan skolor och näringsliv se ut och fungerat för att 
samtliga intressenter skall tjäna på det? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är dels att skapa en djupare förståelse för hur de olika intressenterna ser 
på risker och möjligheter och sätta dessa i ett sammanhang, samt att komma fram till en 
modell som kan hjälpa skolan och näringslivet att orientera sig och processa frågan på ett sätt 
som gagnar alla. Vi utgår främst från skolans perspektiv då det är deras kunskaper som 
behöver stödjas. Dock måste vi hela tiden försäkra oss om att modellen tilltalar dem som i 
förlängningen skall betala, dvs. näringslivet. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till den svenska kommunalt drivna grundskolan med fokus på 
högstadium i Stockholms län samt typer av företag som kommit på tal som hypotetiska 
samarbetspartners utifrån skolors perspektiv. 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 2 Metod: Syftet är att förklara det tillvägagångssätt som vi använt oss av. 
 
Kapitel 3 Teori: Vilka modeller finns det idag? Dels vad gäller analys av risker och 

möjligheterna men även teorier kring marknadsföring och metoder för att 
kommunicera med barn och ungdomar i skolan. Vidare beskriver avsnittet 
elever som målgrupp samt situationen idag för marknadsförare som vill nå 
dessa. Avsnittet tar även upp pågående forskning samt redogör för skolornas 
situation och det vi kallar för den  ”Den Etiska Aspekten” där vi redogör för 
hur marknadsföring och konsumtion kan påverka barn och ungdomar. 
 

Kapitel 4 Empiri 
  Vad säger de intervjuade parterna 
 
Kapitel 5 Analys och slutsats 
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2. Metod 
 
Syftet med detta kapitel är att förklara hur vi har gått tillväga för att komma fram till ett svar 
på den forskningsfråga vi ställer oss. Vi kommer att välja en hermeneutisk (se 2.2.2) ansats 
med de för och nackdelar det innebär.  
 
 

2.1 Ansats 
Vår ambition med detta forskningsarbete är att komma fram till en modell som kan hjälpa 
skolan och näringslivet att samarbeta på ett sätt som genererar värde för båda parter. På sätt 
och vis skulle hela arbetet kunna jämställas med en omfattande behovsanalys med tillhörande 
lösningsförslag. För att komma dit måste vi komma ner på djupet i hur skolledarna och 
marknadsförarna upplever sin situation och se vilka möjligheter och begränsningar som de 
anser sig ha. Detta låter sig knappas göras om man antar en positivistisk ansats, då denna 
måste göras opersonlig och allmängiltig7. Att tidigare uppsatser, bl.a. Bätz, Victoria & 
Edholm Madelaine (2002), har visat att olika skolor har mycket olika inställningar till frågan 
ytterligare en aspekt som gör att positivismen ej skulle ge ett bra svar på den forskningsfråga 
som ställs. Det är möjligt att en positivistisk ansats skulle lämpa sig för att bekräfta, och på så 
sätt ytterligare externvalidera det resultat som skapas i detta arbete på en bredare population, 
men detta är ett annat forskningsprojekt. 
 

2.2 Bakgrund till ansats 
För att svara på forskningsfrågan på ett ordenligt sätt måste vi cirkulera våra resonemang 
mellan de olika parterna och tidigare forskning. Vi anser att vi inte kan ställa frågor till 
respondenter inom skolsektorn utan att förklara vad som menas med begreppet 
marknadsföring. Vi måste således delge respondenterna den information som de successivt 
ger oss. För att exemplifiera: Frågan ”Kan ni tänka er att sälja skolan som 
kommunikationskanal”? Kommer med största sannolikhet besvaras med ett rungande ”Nej”! 
Om man inte förklarar vilka metoder man kan använda och vad man kan tjäna på det. På 
motsvarande sätt kommer frågan ”Vill ni annonsera i skolan”? kanske besvaras med ett 
rungade ”Ja”! om inte man delger annonsören villkoren som skolledarna sannolikt kommer 
att ställa.  
 

2.2.1 Villkor, metoder och aktörer 
Övergripande centrala frågor för samarbete mellan näringsliv och skolor kan sammanfattas 
med villkor, metoder och aktörer. För att kunna svara på våra frågor bör respondenterna 
cirkulera sina resonemang med hur det ska gå till (metod), vilka krav respondenterna (villkor) 
och vilka skall få sända respektive ta emot budskap (aktörer). 
 
 

                                                 
7 Anderson, Positivism kontra hermeneutik, 1979, s 11 
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2.2.2 Hermeneutisk cirkel 
Hermeneutiska ansatser utgår ofta från den s.k. hermeneutiska spiralen. Denna spiral som i 
huvudsak sammanfattas som en pendling mellan del och helhet samt förståelse och 
förförståelse8 utgör den plattform som detta forskningsprojekt utgår ifrån (se figur 2.1) 
 
Som undersökare kommer vi in i situationen med en hel del förståelse, vilken vi redogör för i 
denna uppsats. Denna förståelse användes bl.a. till att förklara och illustrera olika möjliga 
typer av samarbetsformer för skolledare. Dessa situationer eller exempel (se bilaga 1) var dels 
fiktiva, dvs. sådana som vi själva tänkt ut, dels typer av situationer som förekommit i 
verkligheten, dels i Sverige men även utomlands. Utifrån dessa samt övriga riktlinjer som 
intervjuguiderna gav oss (se bilaga 2) genomfördes intervjuer med en till två företrädare från 
skolsektorn. Denna input som skolledarna gav oss gjorde att vi fick en förståelse för hur 
samarbetet med näringslivet som helhet bör se ut utifrån skolans perspektiv.  Då modellen och 
forskningsprojektet skall leda fram till en situation som gagnar alla parter var det centralt att 
förklara för näringslivet vilka synpunkter som företrädarna inom skolan hade haft. Sett från 
näringslivets perspektiv kom vi således även här med en hel del förförståelse kring hur 
samarbete skall gå till. Eftersom näringslivet naturligtvis hade egna synpunkter som inte alltid 
stämde överens med skolans så blev vi tvungna att revidera vår förförståelse. Genom att 
upprepa detta cykliska förfarande, vilket kan liknas vi en sorts medling i en konflikt, pendlade 
vi hela tiden fram och tillbaka mellan förståelse och förförståelse samt del och helhet. Detta 
gjordes tills dess att mättnad uppstod i materialet, dvs. att företrädarnas input inte gav något 
kvalitativt nytt. Denna metod är ett exempel på hur man arbetar enligt hermeneutisk spiral. 
 

Vill skolan?

Ja/Kanske/Nej

Vill annonsören?

Ja/Kanske/Nej

Typ av företag
Behov

Egna attityder
Lagar
Etik

Konsekvenser
Föräldrar/Elever

Nytta/resultat
Form

Relation
Kort/lång sikt

Kostnad
Transparens
Erfarenhet
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Figur 2. 1, Hermeneutiks cirkel enligt författarnas tolkning  
  
 
Inledningsvis präglades vår ansats av antaganden att skolors och annonsörers vilja att 
samarbeta, beror på ett antal faktorer. Faktorerna som dels kommer från tidigare forskning 
dels våra egna förkunskaper som vi fått genom arbete och studier utgjorde således grund för 

                                                 
8 Anderson, Positivism kontra hermeneutik, 1979 
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hur datainsamlingsprocessen struktureras. Vi ger här dock en kort förklaring till respektive 
faktor medverkande utifrån forskningsfrågan. 
 
Typ av företag 
Typ av företag som skolorna vill eller kan tänka sig samarbeta med utgör en central del av 
diskussionen. Dels därför att skolans val avspeglar deras attityder dels därför att olika typer av 
företag utgör goda exempel i hypotetiska frågeställningar. 
 
Behov 
Hela fenomenet bygger på att båda parter anser sig ha ett behov. Skolan måste anse sig ha 
behov för de pengar som näringslivet för med sig och näringslivet måste vara intresserade av 
att kommunicera med skolungdomar 
 
Egna attityder 
Om skolan präglas för mycket av antikommersialism och har för mycket förutfattade 
meningar om vad marknadsföring innebär och kommer modellen sannolika att få problem i 
praktiken. Om attityderna hos näringslivet präglas för mycket av en sorts ”nu ska vi 
kränga…” mentalitet så kommer samarbete sannolikt inte att fungera. 
 
Lagar 
Lagar utgör naturligtvis ett konkret hinder. Vi vet att marknadsföring mot barn under 12 är 
förbjudet men vi vet ännu inte i vilka former och om det påverkar övrig målgrupp, dvs. 
högstadiet. 
 
Etik 
Är det etiskt rimligt för näringslivet att utnyttja skolornas svaga finansiella situation och är det 
etiskt att skolorna säljer sina elever. Vilka gränser skall det finnas för form, innehåll och 
avsändare (producenter)? Är alla som är godkända enligt lag OK eller skall ”onyttiga” 
produkter uteslutas 
 
Konsekvenser 
Kan ett samarbete med en skola få oanade förödande PR konsekvenser för företag. Kommer 
skolorna att bli så pass beroende av näringslivet att de hamnar i knäet på det? 
 
Föräldrar 
Vad kommer föräldrar att säga? Hur många måste samtycka? Räcker det med att några 
misstycker för att modell skall fallera. Kommer de att ta sina elever ur skolan, hur många 
kommer att göra det så att ekonomin blir +/- 0 efter elevtapp 
 
Elever 
Hur kommer eleverna att reagera 
 
Nytta/resultat 
Vad blir resultatet? Kommer annonsörerna att tjäna på det, hur ska det utvärderas? Hur skall 
skolorna räkna? Om folk väljer en annan skola med en annan profil… Blir kvaliteten i skolan 
bättre med tillskott av pengar 
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Form 
Vilka former av marknadsföring kan förekomma. Tidning med annonser, radio/POD casting, 
sponsring studiebesök, företagspresentationer, etc. 
 
Relation 
Hur kommer parternas relation att se ut? Respektfullt, ömsesidigt givande och tagande där 
båda är måna om ”win-win” eller kommer båda att försöka att maximera och utnyttja 
varandra 
 
Kort/lång sikt 
Hur skall avtal se ut? Ad hoc eller 5 års samarbeten 
 
Kostnad 
Hur skall skolorna ta betalt och vem skall stå för projektledning av diverse aktiviteter. 
 
Transparens 
Är det ett villkor att skolan alltid informerar om vad som är reklam och hur detta påverkar 
själva budskapet och kommer annonsörerna acceptera det 
 
Erfarenhet 
Vilka erfarenheter finns det, både i Sverige och utomlands? USA som sannolikt har kommit 
längst kanske kan ge en bild av hur det ”riskerar” att se ut i slutändan 
 

2.3 Vår förförståelse 
 
Vårt intresse för arbetsområdet uppstod ur flera perspektiv. Dels så har det i olika 
undersökningar, bl.a. visat sig att skolor har olika resurser och olika finansiella möjligheter 
vilket enligt samma undersökningar antas ha direkta konsekvenser för kvaliteten, eller i alla 
fall hur kvaliteten upplevs vilket är centralt då skolan numera verkar under marknadsmässiga 
principer. Dels så har det under senare tid vuxit fram kunskaper som ger vid hand att 
ungdomars köp och konsumtionskraft är mycket större än vad man tidigare trott. Dessa två 
kombinerat med ett allt mer intensivt brus på mediemarknaden gör att skolan som 
marknadsföringskanal torde vara mycket attraktiv, bortsett från eventuella negativa 
konsekvenser, för annonsörerna. Vidare anser vi, som många andra, att skolan borde vara mer 
ute i det verkliga livet och se hur saker och ting fungerar. Dessa tre aspekter gör att vi önskar 
att se mer av ett sådant samarbete så länge som det sker på ett sätt som är till fördel för alla 
parter. 
 
Då målet med projektet är att utkristallisera en modell för samarbete mellan företag och 
skolor så finns det en risk för att vi i vår ambition tolkar svar från intressenterna på ett sätt 
som gagnar framtagning av modellen men som i en annan tolkning ligger till hinder för själva 
skapande av densamma.  
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2.4 Genomförande  
 
P.g.a. av ämnets omfattning och respondenternas, framförallt skolrepresentanternas, relativt 
vaga uppfattning om vad marknadsföring är och hur det skulle kunna användas i skolan 
gjorde vi i ordning ett ”pre-intervjupaket” (se bilaga 1) som dels innehöll relativt olika 
exempel på marknadsföring i skolan samt en sorts enkät med en fråga om vilka typer av 
leverantörer eller branscher som skolrepresentanten ansåg vara möjliga samarbetspartners.  
Syftet med paketet var dels att förbereda respondenten om ämnet dels att ta reda på vilka 
samarbetspartners de kunde tänkas ha och huruvida detta varierade mellan skolorna och i 
samma process snabbare komma vidare till de centrala frågorna. De företag eller branscher 
som sedan diskuterades i olika hypotetiska exempel utgjorde sedan urvalskriteriet för 
näringslivets respondenter.   Utöver den ”enkät” som vi använde som diskussionsunderlag 
och metod för inhämtning av s.k. primärinformation använde vi oss av vad som närmast 
liknade semistrukturerade intervjuer9. P.g.a. ämnets natur och respondenternas olika 
kunskapsnivåer i ämnet marknadsföring och hur detta rent av skulle gå till så varierade nivån 
av struktur i intervjuerna.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att ju lägre kunskapsnivå respondenterna hade desto mer 
strukturerade blev intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 1½timme och 
totalt genomfördes 10 intervjuer med skolor och fem intervjuer med företag varav tre via 
telefon.  
 
Telefonintervjuerna blev något kortare och i dessa var vi tvungna att lägga in en större del 
egen tolkning. Dessa tolkningar på övergripande frågor skrevs ner och skickades sedan via e-
post till respondenterna för s.k. respondentvalidering10. Samtliga respondenter bekräftade vår 
tolkning av deras svar. 
 
Initialt så spelades intervjuerna med skolföreträdarna in på band varefter de dokumenterades 
på papper. Dessa sammanfattades och utgjorde grundstommen i empirin för skolor. 
Inspelningarna avbröts i takt med att mättnad uppstod och ersattes av anteckningar vilka 
bearbetades på ett likartat sätt. 
 
Eftersom olika skolor har olika förutsättningar ville vi även se till att de skolor som 
intervjuades representerade skolvärlden i allmänhet. Det visade sig dock problematiskt 
eftersom vi av praktiska skäl inte kunde tillämpa ett urval som sträckte sig över hela nationen 
utan var p.g.a. resursbrist tvungna att koncentrera oss till Stockholm. Vi såg dock till att 
skolorna skulle vara placerade i olika socioekonomiska områden därför finns representanter 
från innestad och ytterområde (Norrort, Söderort, Västerort samt Lidingö). Skolorna 
representerades i huvudsak av rektorer medan företagen representerades av olika 
yrkeskategorier så som produktchefer, kommunikationsdirektörer, VD, marknadschef och 
ekonomichef. 
 

                                                 
9 Bryman, Samhällvetenskapliga metoder, 2004, s 301 
10 Ibid., s 259 
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2.4.1 Analysmetod 
I takt med att intervjuer genomfördes med företrädare från båda sidor på ett interaktivt sätt så 
växte analysen fram. Analysmetoden kan således beskrivas enligt den senaste versionen av 
Grounded theory11: Teori som härleds från data som samlats in och analyserats på ett 
systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband 
mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin”. Bryman fortsätter12: ”Två 
grundläggande drag i Grounded theory är således att metoden är inriktad på utveckling av en 
teori på grundval av data och ett synsätt som är iterativt eller rekursivt, vilket betyder att 
insamling och analys sker parallellt och i en växelverkan med varandra.” Även om vi inte vill 
påstå att hela undersökningen har karaktären av grundad teori, främst pga. av vår omfattande 
förförståelse, så finner vi att ovanstående stämmer väl överens med ambitionen att komma 
fram till en modell, vilket även kan beskrivas som teori, vars syfte är att hjälpa parterna i 
framtiden.  
 

2.5 Metodkritik 
 
Då vår ambition är att skapa en teoretisk modell för hur skolor och företag kan/bör samverka 
så har tonvikten legat vid tolkning och förståelse för vad respondenter har sagt. Den främsta 
anledningen till kvalitativ ansats är den allmänna begreppsförvirring som råder kring ämnet.  
Vidare anser vi att ämnet i sig ger upphov till följfrågor som har så mycket med individens 
egna åsikter värderingar och erfarenheter att vi bedömt det som omöjligt att komma fram till 
ett vettigt svar via en kvantitativ ansats. Dock är det kvalitativa ansatsen ingalunda problemfri 
Dels kan inte forskningen inordnas i tydliga givna kategorier och eftersom vår tolkning ligger 
till grund för analys har vår förförståelse extra stor betydelse. Ytterligare ett problem är att det 
råder stor tveksamhet kring generaliserbarheten i vårt arbete, då det svåraste problemet med 
kvalitativa metoder är att data inte är representativa. Det finns därmed ingen möjlighet att vara 
säker på att resultaten från urvalet kan föras över till en större population. Ett annat problem 
som kan uppstå har att göra med interaktionen mellan intervjuare och respondent. Dels så kan 
respondenten ge svar som han/hon misstänker att intervjuaren vill ha sedan kan intervjuarna 
påverka respondenter så att han/hon avger svar som sedan blir lätta att tolka på ett sätt som 
passar författarnas förutfattade meningar. Intervjuarens ”hantverksskicklighet” är av yttersta 
betydelse för att korrekt information skall erhållas. Dessutom finns det en risk för att 
intervjuaren lyssnar efter fel saker och bara uppfattar sådant som stödjer en eventuell hypotes. 
 

2.6 Källkritik 
 
En stor del av den data som redovisas kommer från Martin Lindstrom, en dansk/australiensisk 
marketingguru, Millward Brown ett globalt undersökningsföretag från England samt den 
amerikanske sociologen Juliett. B. Schor. Vad gäller Lindstrom och Millward Brown så är 
dessa kommersiella aktörer. Ju mer häpnadsväckande information de presenterar ju större 
uppmärksamhet får det och uppmärksamhet är som bekant viktigt ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv. Detta medför att det finns en risk för att de siffror och estimat, även om de båda 
har en mycket hög trovärdighet, kan vara felaktiga. Dock rör det sig om sådana astronomiska 
                                                 
11 Strauss och Corbin, Grounded theory in pracice, 1998, s 12 
12 Bryman, Samhällvetenskapliga metoder, 2004, s 375 
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summor att även om de har en felmarginal på 10-20 % så styrks ändå poängen.  Juliet. B. 
Schor, verksam vid ett amerikanskt universitet i Boston, är inte lika kommersiell, även om 
hon säljer en bok som heter Born to Buy vilken vi refererar en del till så kan man ana en viss 
politisk – ideell agenda hos henne. De kandidat- och magisteruppsatser vi hänvisar till 
innehåller säkerligen en del risker. Dock har dessa godkänts och måste således vara av 
adekvat kvalitet. I övrigt är det väl renommerade namn som figurerar så sett på det stora hela 
bör källor ses som tillförlitliga. Vad gäller respondenterna så har alla gemensamt att de är 
ställda inför ett i huvudsak nytt fenomen. Detta betyder att de hade begränsade perspektiv på 
vad som var möjligt och vad som anses mindre möjligt. Vidare kan man säga att majoriteten 
varken var odelat positiva eller negativa till fenomenet samarbete mellan företag och skolor. 
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3. Teori     
Detta kapitel ämnar redogöra för de olika teorier som kommer att ligga till grund för detta 
undersökningsprojekt. Den redovisade teorin kommer att förklara varför skolan är intressant 
som kommunikationskanal och elever som målgrupp samt redogöra för skolors behov av bl.a. 
sponsring samt negativa aspekter som finns för marknadsföring och konsumtion hos unga 
idag.  
 
 

 3.1 Vad är marknadsföring 
För att förstå slutsatserna i uppsatsen så är det centralt att läsaren har en förståelse för vad 
marknadsföring egentligen innebär. Philip Kotler, en auktoritet inom denna vetenskap 
uttrycker det på nedanstående sätt: 
 
Tittar vi tillbaka i tiden så såg man på detta begrepp i termer av försäljning, men idag handlar 
marknadsföring om att tillfredställa kundernas behov. Många ser detta komplexa begrepp 
endast i form av försäljning och reklam. Och det är ingen överraskning, för varje dag 
bombarderas vi av tv- reklam, tidningsannonser, direkt reklam och försäljare som ringer. Det 
är alltid någon som försöker sälja oss något. Men inom marknadsföring är försäljning och 
reklam endast en del av helheten. Trots att de är en viktig del är de endast två av många 
markandsförings funktioner, och ofta inte de viktigaste. Om marknadsföraren effektivt lyckas 
identifiera kundernas behov, utveckla produkter med överlägset värde, distribuera och lansera 
de effektivt, kommer dessa produkter säljas väldigt lätt. Detta betyder inte att försäljning och 
reklam inte är av vikt. Snarare, betyder det att de är en del av en större marknadsförings mix, 
en serie av marknadsförings verktyg som jobbar tillsammans för att påverka marknaden.  
 
Kotler definierar marknadsföring som13: 
 

“a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they 
need and want through creating and exchanging products and value with others.”  

 
För att förstå denna definition krävs en vidare förklaring runt termerna: behov (need), 
önskningar (want) och begär (demand); produkter; värde, tillfredställelse och kvalitet. 
 

3.1.1 Behov, önskningar och begär 
Det mest elementära begreppet som ligger bakom markandsföring är det om mänskliga 
behov.  Man kan se på behov på många olika sätt. En välkänd modell för att analysera behov 
är Maslows behovsstege som menar att behov kan sorteras i en hierarkisk ordning  
(Physiological, Safety, Belonginess, Ego Needs och Self actualization) där det underliggande 
behovet måste vara tillfredsställt innan nästa behov kan tillgodoses14. I praktiken betyder detta 
att en människa tillgodoser sitt behov för mat innan hon börjar att leta lyxartiklar.  

                                                 
13 Kotler, Principles of marketing, 1998, s 10 
 
14 Solomon, Consumer behavior, 2002,  s 99 
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De grundläggande behoven är inte påhittade av marknadsförare utan de är grundläggande 
delar av den mänskliga uppbyggnaden. När ett behov hos en person ej är tillfredställt så 
kommer människan att göra en av två saker: leta efter något som kommer att uppfylla den; 
eller försöka att minska det behovet15.   
 
Önskningar är behov efter att de har blivit formade av kultur och individuell personlighet. 
Önskningar är beskrivna i termer av föremål som kommer att tillfredställa behovet. Allt med 
att ett samhälle utvecklas ökar dess medlemmars önskningar. . När människor är utsatta för 
fler föremål som väcker deras intresse och begäran, försöker producenter att tillhandahålla fler 
tillfredställande produkter och tjänster.  
 
Behoven hos människor är begränsade och grundläggande medan deras önskningar är 
obegränsade. Emellertid så är även människors resurser begränsade vilket leder till att de 
kommer att välja produkter som ger dom den högsta tillfredställelsen för pengarna. När detta 
backas upp av förmågan att betala, med andra ord köpkraft, blir önskningar begär. 
Konsumenter uppfattar produkter som en samling fördelar och väljer då de produkter som ger 
dom den bästa samlingen fördelar. Givet konsumenternas önskningar och resurser, begär de 
produkter med de fördelar som adderar upp till den största tillfredställelsen16.  
 
Ur ett postmodernistiskt perspektiv blir bilden kring varför människor konsumerar mer 
komplex där man måste sätta konsumtionsbeteendet i ett samband för att förstå det. Den s.k. 
Expectancy theory belyser det faktum att människor konsumerar en viss vara eller tjänst 
därför att de tror att man får ut något positivt av det17. Här kan man se samband mellan varför 
folk köper dyrare varor som har ett visst varumärke. Du blir med andra ord vad du 
konsumerar vilket har kraftiga effekter som bl.a. Lindstrom och Schor visar.  
 

3.1.2 Produkter och tjänster 
Det är med produkter som människor tillfredställer sina behov och önskningar. Vanligtvis 
associeras ordet produkt med något konkret, som en bil eller en dator. Emellertid så är inte 
begreppet produkt begränsat till att vara något konkret utan allt som är kapabelt att 
tillfredställa ett behov kan kallas en produkt.  Dessa ogripbara produkter kan kallas tjänster. 
Tjänster är aktiviteter eller fördelar som erbjuds som i grunden är abstrakta och inte resulterar 
i direkt ägande av något. I en bredare definition av ordet produkt så ingår även enheter så som 
personer, platser, organisationer, aktiviteter och idéer.  Många producenter och försäljare 
tenderar att göra misstaget att bry sig mer om de fysiska produkterna de erbjuder än de 
fördelar som dessa produkter frambringar. Dom ser sig själva som säljare av en produkt 
istället för producenter av lösningar till ett behov. Vikten av fysiska varor ligger inte lika 
mycket i ägandet av dom som i dom fördelar de förmedlar18.  

                                                 
15 Kotler, Principles of marketing, 1999, s10 
16 Kotler, Priciples of marketing 1999, s 10 
17 Solomon, s 95 
18 Kotler, Principles of marketing, 1999 s 11 
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3.1.3 Värde, tillfredställelse och kvalitet 
Konsumenter möter ofta en stor mängd produkter och tjänster som kan komma att 
tillfredställa ett givet behov. Hur väljer då konsumenterna mellan alla dessa produkter? Valet 
styrs på konsumentens uppfattning av det värde produkterna och tjänsterna levererar. 
Vägledande begreppet är kundvärde.” Kundvärde är skillnaden mellan dom värden kunden får 
genom ägandet och användandet av produkten och kostnaden av att skaffa produkten.  
 
 
Kunder bedömer ofta produkt, värde och pris subjektivt. De agerar på uppfattad värde. 
Exempelvis så om kunderna uppfattar att ett företag levererar varorna snabbt och pålitligt är 
de därför beredda att betala mer. Kundtillfredsställelse är beroende av produktens uppfattade 
prestation relaterat till köparens förväntningar. Om produktens prestation inte når upp till 
konsumentens förväntningar kommer denne att vara missnöjd. Om prestationen möter 
förväntningarna så är kunden nöjd. Om prestationen överstiger konsumentens förväntningar 
så är denna mer än nöjd. Nöjda kunder kommer tillbaka och berättar även för andra om sina 
goda erfarenheter med företaget och produkten. Nyckeln är att matcha kundernas 
förväntningar med företagets prestationer vilket öretagen strävar efter i olika typer av 
kvalitetsprogram 19   
 

3.2 Marknadsföringsmetoder 
 
Det finns få ämnen som har så många olika varianter, förkortningar och s.k. buzzwords som 
marknadsföringsmetoder. Som marknadsföringsmetoder beskriver vi här kort några centrala 
metoder. Vi har valt sponsring därför att det är ett vanligaste samarbetsformen som skolor och 
företag idag har. Sedan har vi valt att presentera WOM därför att det är en form av 
marknadsföring som förekommer vare sig skolan har tillåtit det eller inte. Sedan har vi 
presenterat Stealht och Viral därför att det kan hända att eventuella samarbeten uppfattas som 
detta. 
 

3.2.1 Sponsring 
Sponsring är något många företag använder sig av. Mestadels sker det inom sportens värld 
men det förekommer även på andra platser där företaget stödjer en händelse, aktivitet, person 
eller organisation finansiellt eller genom att tillhandahålla produkter eller tjänster så som 
kläder eller utrustning. Detta gör man i marknadsförings syfte för att generera publicitet eller 
för att nå ut till en stor publik. Detta skulle kunna vara något som utan större problem och 
implikationer kan generera inkomster för skolorna. Att få skolans idrottsutrustning betald eller 
att bli sponsrade under friluftsdagar.20  

3.2.2 Word of mouth (WOM) 
Denna metod är delandet av information via verbala medel, speciellt genom 
rekommendationer, men också genom generell information på ett informellt, personligt vis, 
istället för att använda sig av massmedia, reklam eller traditionell marknadsföring. Tekniken 
är främst tänkt som talad kommunikation även om webbaserade dialoger, så som i s.k. 
                                                 
19 Kotler, Principles of marketing, 1999, s 11-12 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Sponsorship, 2006-04-08 
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bloggar, chat rum eller e-mails nu är inkluderade i definitionen. Word of mouth 
markandsföring är högt värderad bland marknadsförare. Denna form av kommunikation anses 
ha väldigt värdefull trovärdighet när det gäller dess källa. Människor är mer benägna att tro på 
word of mouth än mer formella former av marknadsföring för att den som kommunicerar är 
mindre fallen att ha dolda motiv. Det är även så att människor har lättare att tro på personer de 
känner21. 
 
Så här säger chefanalytikern, Nigel Hollis, på ett av världens mest välrenommerade 
undersökningsföretag, Millward Brown22: 
 

- First, there is little doubt that Word of Mouth does relate to sales and brand 
performance…  The London School of Economics Advocacy Growth Study 2005 
confirmed previous work by Frederick Reichheld in the United States, finding that 
“Word of Mouth advocacy is linked to company growth in the UK; the more brand 
advocates you have, the higher your growth.” 
 
Second, there is good reason to believe that Word of Mouth has more influence today 
than it did previously. Three factors have increased the relative impact of WOM in 
today’s marketplace: increased consumer distrust of traditional marketing 
communications, a multiplicity of brandchoices in most product and service 
categories, and increased speed and breadth of dispersion of information via new 
communication technologies. In this environment, marketers who do not develop a 
strategy to harness the power of WOM may see their brands carried away on the tide 
of popular opinion. 

 

3.2.3 Viral Marketing 
Med denna teknik söker marknadsförare att penetrera redan existerande sociala nätverk för att 
producera exponentiella förökningar i varumärkes kännedom.  
Metoden används ibland till att beskriva Internet baserad stealth marketing kampanjer, 
bloggar inkluderat, till synes enkla amatörmässiga hemsidor och andra spontana former av 
sociala interaktioner för att skapa ”word of mouth” runt en ny produkt eller tjänst23.  
 
 
3.2.5 Stealth Marketing 
Denna metod är även kallad undercover marketing. Metoden går ut på att konsumenterna eller 
de tilltänkta konsumenterna inte är medvetna om att de blir utsatta för marknadsföring. Ett 
exempel på Stealth marketing är att man anställer en skådespelare för att använda en viss 
produkt öppet och på ett trovärdigt sätt på platser där företagets målgrupp håller till. När 
skådespelaren väl är där kommer denne även att prata väl om produkten med personer som 
denne träffar och även dela ut provexemplar om detta är ekonomiskt möjligt. Målet med 
denna metod är att skapa ett ”snack” (buzz) runt produkten. Detta buzz kan nå konsumenter 

                                                 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth, 2006-04-08 
22 http://www.millwardbrown.com 2006-05-11 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_marketing, 2006-04-08 
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som är isolerade från all annan media, och olikt konventionell media, så litar konsumenter 
mer på detta24.  

3.3 Kommunikationsteori 
 
Då vi vill undersöka hur en modell för samarbete mellan skolor och näringsliv bör se ut är det 
viktigt att förstå de allmänna förutsättningarna för kommunikation och isär 
marknadskommunikation.  

3.3.1 Kommunikationsmodeller  
Det finns en uppsjö av olika kommunikationsmodeller. Vi har valt ut några för att sedan 
diskutera olika antaganden om effektiviteten i skolan som medium 
 
Shannon & Weaver 
Den kanske mest klassiska modell av kommunikation härstammar från Shannon & Weaver 
som menade att ett budskap färdas från en sändare via ett medium till en mottagare och att 
budskapet kodas då det stöps i mediets form för att sedan avkodas då mottagaren tar del av 
budskapet25 Kommunikationsprocessen kan studeras lite närmare med hjälp av en enkel 
modell.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.1  Vår tolkning av modell över kommunikationsprocessen enligt Palm, Lars, Kommunikation, Teorin i 
praktiken, 1992 
 
Modellen visar hur en sändare skickar ett meddelande genom ett visst medium till en eller 
flera mottagare. Meddelandet åstadkommer ett antal effekter. Mottagarens reaktion på 
meddelandet går tillbaka till sändaren i form av återkoppling.  
 
Sändaren 
Det kan ofta vara svårt att tyda vem som är den egentliga sändaren. I en 
kommunikationssituation där två personer deltar, kan man vanligtvis avgöra vem som är 
sändare i ett givet ögonblick. Men i en situation där t ex ett företag går och sponsrar innehållet 
i utbildningen kan det vara svårt för mottagarens att veta vem sändaren egentligen är. Är det 
skolan är företaget som sponsrar? 
 
Meddelandet 

                                                 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Undercover_marketing, 2006-04-08 
25 Shannon & Weaver, 1949 
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Kodning Meddelande Mottagare

Kommunikationsmodell

Kanal Störningar Tolkning Respons

Feedback

Kodning Meddelande Mottagare

Kommunikationsmodell

Kanal Störningar Tolkning Respons

Feedback

Människan fungerar som en unik varelse i sin kommunikation med ett specifikt sätt att 
uppfatta meddelanden. Därför är det inte självklart att använda ordet ”meddelande” på ett sätt 
som innebär att det bara kan ha en betydelse.  
 
Medium 
Ofta så förknippas medium med massmedia. Vad man glömmer bort är, att människan också 
fungerar som ett medium, i många fall som det bästa mediet. I denna studie kommer skolan 
att utgöra ett sorts medium vilket är viktigt att komma ihåg. 
 
Mottagare 
De olika termerna för mottagare kan också skapa oklarhet. ”Mottagare” kan vara dels avsedda 
mottagare, dels de som faktiskt tar emot ett meddelande. Mottagare i skolans fall kan vara 
elever, lärare och föräldrar. 
 
Effekten 
Kommunikation, framförallt masskommunikation, har en stark påverkanspotential. Men man 
får inte förväxla effekter med effektivitet. En effekt är inte per automatik effektiv. Effektivitet 
har med måluppfyllelse att göra, medan effekter kan vara alla typer av förändringar, önskade 
som oönskade. 
 
Återkoppling 
Återkoppling kan definieras som meddelandets effekt, som den kan avläsas av sändaren. Den 
bästa återkopplingen finner vi i samtal mellan två personer. Den som då talar kan hela tiden 
avläsa på den andres ansiktsuttryck och gester om budskapet har gått fram och om det fått 
avsedd effekt.   
 
Kotler 
Ovan beskriven kommunikationsmodell är egentligen teknologisk, eftersom den utvecklades 
för att beskriva hur informationsteknologin, t.ex. telefonen eller radiovågarna, förmedlar 
budskap. Den ursprungliga modellen har under tidens gång modifierats och anpassats av en 
mängd olika personer. Kotlers version presenteras i fig. 3.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.2  Vår tolkning av modell över kommunikationsprocessen enligt Kotler 
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Kotler menar att syftet är nödvändigt för att en kommunikation ens ska kunna uppstå. Syftet 
kläs senare om till ett budskap som blir meddelandet från sändare till mottagare. Det som är 
intressant från denna studies perspektiv är tonvikten som läggs på störningar och tolkning.  
 
 
Beteendepåverkan 
Ett annat perspektiv på kommunikation handlar mer om hur man påverkar mottagare. 
En av de mest kända modellerna för framgångsrik beteendepåverkan torde vara AIDA, som 
står för Attention, Interest, Desire och Action. En beteendepåverkansmodell är den som 
utarbetats av den amerikanske kommunikationsforskaren William McGuire vilken omarbetats 
och kompletterats av Lars Palm och Sven Windahl: 
1. Uppmärksammar 
2. Visar intresse 
3. Förstår vad 
4. Förstår varför 
5. Förstår hur 
6. Minns informationen 
7. Återkallar informationen 
8. Belönas 
 
Vi anser modellerna beskrivna i detta avsnitt ger läsaren en indikation på varför skolan skulle 
vara ett effektivt medium för företagen att kommunicera igenom vilket vi återkommer till 
närmare i vår analys 
 

3.4 Marknadsförarnas situation idag 
 
Att ge en kortfattad bild över marknadsförarnas situation idag är en aning vanskligt. Det finns 
dock för undersökningens del ett par relevanta aspekter. För att redogöra för 
marknadsförarnas situation på ett sätt som ger läsaren en bättre förståelse väljer vi att dela upp 
marknadsförarna i olika huvudgrupper; primära och sekundära marknadsförare. De primära 
marknadsförarna är de som har ungdomarna som primär och direkt målgrupp. Med detta 
avses att barn och ungdomar själva är konsumenter av produkten eller tjänsten som 
marknadsförs. Exempel på sådana typer av produkter är snabbrörliga konsumentvaror (godis, 
läsk etc.) kläder, spel etc. De sekundära marknadsförarna är de som ser ungdomar som vikiga 
påverkare av vuxnas beslut. Sådana producenter är t ex biltillverkare, hotell, reseföretag. 
 
Marknadsföring mot barn och ungdomar har en relativt lång historia. Den centrala skillnaden 
mellan nu och då var att då riktade marknadsförarna sig i huvudsak mot mamman, enligt den 
s.k. Gatekeeper teorin. I takt med utvecklingen, sett ur ett generellt perspektiv rullat vidare 
med allt vad det betyder i form av ökat medieutbud parallellt med att föräldrarna arbetar allt 
mer så har konsumtionsbeslutet successivt flyttats över till barn och ungdomar. 
Marknadsförarna och marknadsundersökningsföretagen har tagit fasta på detta och inom 
undersökningsbranschen finns, som vi redogjort för, en enorm mängd av research som spårar 
utvecklingen mycket noga.  
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Oavsett om marknadsförarna ser tweens som primära målgrupper, dvs. direkta köpare, eller 
sekundära, dvs. påverkare av köp så har de sedan länge noggrant studerat hur de skall utforma 
sina budskap för att nå fram till barn och ungdomar. I Sverige har dock fenomenet varit 
begränsat tack vare lagstiftning. Även om marknadsföring mot barn och ungdomar varit 
förbjuden så har den ändå nått fram tack vare det offentliga rummet, nya och gamla medier 
som, trots att de inte är tillåtna att konsumeras av barn och ungdomar. I takt med att 
konkurrensen hårdnar, leverantörer blir fler och fler, produktlivscykler blir kortare och 
kortare, så räcker inte traditionell medieannonsering längre utan marknadsförarna måste hitta 
nya sätt att nå sina målgrupper. Några nya begrepp som vuxit fram under senare tid är bl.a. 
sponsring, ”endorsment”, Event marketing, WOM strategier, PR, Viral marketing, 
Stealthmarketing, Gerillamarknadsföring för att nämna några. En röd tråd genom alla dessa 
metoder är att det gäller att dölja att budskapet är reklam. Detta faktum har vållat en viss 
debatt som tar sin utgångspunkt i att det är ett oärligt förfarande och barn och ungdomar luras 
då de inte ser den egentliga avsändaren. Ovanstående är ett tydligt tecken på att det blir 
svårare och svårare för marknadsförare att nå fram med sitt budskap eftersom bruset är så 
högt.  
 

3.5  Elever som målgrupp 
”Brandmarketingguru” Martin Lindstrom har tillsammans med det globala 
undersökningsföretaget Millward Brown gjort den mest omfattande studien kring tweens, 
barn I åldern 8-14, hitintills. Tusentals barn, från 15 olika nationer (US, Europa, Sydamerika) 
har besvarat enkäten26 och de tendenser som 
visas, sägs vara gällande även för Sverige vilket 
en nyligen genomförd enkät av United Minds 
gör gällande27. Studien gör några 
häpnadsväckande fynd28: 

• Ju mer barnen handlar desto större 
påverkan får de på vuxnas inköp. Denna 
påverkansmarknad beräknas vara värd ca 
340 mdr USD 2004. Globalt beräknas 
den vara värd 1000 mdr Dollar (1 
trillion). Detta faktum kanske förklarar 
varför Nickelodeon, kabel-tv för enbart 
barnprogram, har Ford Motor Company, Embassy Suites och Bahamas 
turistinformation som kunder 

• Ca 80 % av alla ”varumärkesköp” som föräldrar gör styrs av tweens 
• 67 % av alla bilköp är starkt påverkade av tweens 
• 35 % av alla tweens representerar flera olika identiteter viket gör att marknadsförare 

måste förändra sitt sätt att kommunicera 
• 50 % av alla är online dagligen och 25 % av dessa interagerar med anda tweens I 

andra länder 

                                                 
26 http://millwardbrown.com 2006-05-11 
27 Enligt telefonsamtal med konsult på United Minds 
28 www.dualbook.com/aboutbc.php (brandchild) 
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• 50 % av alla tweens skulle hellre slänga ut tv: n än att bli av med sin 
Internetuppkopplade dator 

• 53 % av alla tweens upplever att de är stressade och att vänder sig till varumärken 
vilka de tror kan förbättra deras liv 

• 84 % av alla tweens skulle aldrig ens överväga att köpa ett varumärke som inte 
officiellt stödde någon miljöfråga.  

• 56 % av alla tweens letar efter en religion som kan göra dem lyckliga 
• I enbart USA beräknades tweens 2002 påverka inköp för 1,18 biljoner dollar 
• 64,2 % av alla tweens drömmer om att bli rika. En siffra lika hög som den för 

drömmen om berömmelse 
• När föräldrar sagt nej till ett visst köp fortsätter 6 av 10 att tjata om ett visst 

varumärke. Detta gäller varor som de själva skall konsumera såväl som andra varor 
som hushållet som helhet konsumerar. Detta menar författarna säger mycket om 
tweens ”bonding to brands” 

• En genomsnittlig tween i USA, UK eller Australien ser mellan 20-40 000 
reklamfilmer på år och spenderar 60 % mer tid framför tv än i skolan 

• Rädsla och någon form av tryck från omgivningen är de dominerande drivkrafterna 
hos tweens idag. 

Den amerikanske sociologen Juliett. B. Schor refererar i sin bok ”Born to Buy” till en rapport 
från McNeal som visar att barn i åldern 4-12 gjorde inköp till ett värde av 6,1 mdr USD 1989, 
23,4 mdr USD 1997 och 30 mdr USD 2002, En ökning med 400 %. Den största ökningen 
fanns inom godis, snacks och läsk kategorin. Nr två var leksaker. Barn i åldrarna 12-19 gjorde 
av med ännu mer pengar; 170 mdr USD, vilket motsvarar 101U$D per person och per vecka. 
Samma rapport visar vidare att barnen handlar ensamma. 6-12 åringar uppskattas gå till 
butiker två till tre gånger per vecka. Eller att en på fyra har gått och handlar själv innan de 
dom har börjat i förskolan.  

Den omfattande 
researchen visar att 
om man vill få en 
stark position inom 
segmenten 18-25 så 
måste man börja 
kommunicera med 
dem långt tidigare 
vilket gör att 
gruppen sekundära 
marknadsförare 
växer kraftigt i takt 
med att denna 
kunskap sprider sig. 
Idag är det många som har en uttalad strategi för detta. Figuren ovan illustrerar detta. 

 

Sammanställningen gör gällande att dagens unga konsumenter har mer köpkraft och 
produktkännedom än vad många tror. Dom är den första generationen att växa upp med en 
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mus i handen och dataskärmen som sitt fönster mot omvärlden. De har tillgång till enorma 
mängder information som de kan klicka fram på några få sekunder. Det är inte missvisande att 
påstå att det stora utbudet av information från en mängd olika medium hjälper till att forma 
denna generation. De är vana vid att saker och ting ska ske med högsta hastighet. Tålamodet 
är begränsat. Därför krävs det stort engagemang från företagens sida när de riktar sig mot 
denna kundgrupp. Det krävs även försiktighet och precision.  Sammanfattningsvis borde 
ovanstående vara belägg för att skolan och dess elever, I varje fall ur ett kommersiellt 
perspektiv torde vara intressant för näringslivet. 

3.5.1 Restriktioner 
 Det finns en hel del regler, lagar och riktlinjer i frågan om marknadsföring mot barn, unga 
människor och minderåriga. Detta framgår bland annat av förarbetena till 
marknadsföringslagen, Internationella Handelskammarens (ICC) grundregler, 
Markandsdomstolens (MD) praxis, olika branschorganisationers egna koder samt avgöranden 
i näringslivets etiska nämnd Marknadsetiska rådet (MER). En grundläggande princip är att 
barns naturliga godtrogenhet och begränsade erfarenhet inte får utnyttjas. Eftersom denna 
målgrupp antas vara mindre kritisk och mer mottaglig för överdrivna produktlöften ställs det 
speciellt höga krav på hederlighet och vederhäftighet i reklam som riktas mot denna 
målgrupp. Reklam som innehåller våld utan förmildrande eller förklarande inslag (MD 1996: 
7) har förbjudits enligt MFL med särskilt hänseende av barn som målgrupp.29 Detta är bara ett 
exempel på en lag som reglerar reklam mot denna målgrupp.   
ICC har under artikel 14 i sina grundregler samlat de regler som är gällande för reklam mot 
barn och ungdom. Det primära syftet med ICC: s grundregler är att utgöra ett underlag för 
fastställande av nivå på den etiska standarden på markandsföringsområdet och att ange vad 
som utgör god affärssed. Marknadsföring som anses strida mot god affärssed kan även 
bedömas strida mot 4 § MFL.30  
Utöver dessa internationella och nationella lagar och regler har de flesta kommuner i 
Stockholm riktlinjer för hur skolorna ska agera vidkommande frågor som sponsring och 
reklam.  
    
 

3.6. Skolornas situation 
 
Skolornas situation har under de senaste 15 åren kraftigt förändrats. Vi kommer nedan att gå 
igenom deras situation ur ett antal olika perspektiv så som finansiering, formellt uppdrag, 
lagar och förordningar etc. Anledningen till att vi valt dessa perspektiv är att de påverkar 
skolornas vilja, behov och förmåga att arbeta med marknadsföring. 

 
3.6.1 Skolor och hur de finansieras 
Skolorna kommunaliserades 1991 och ansvaret för drift och ekonomi lades ut på respektive 
kommun. Grundmodellen för hur skolor finansieras utgörs av den s.k. skolpengen. Principen 
fungerar så att varje elev för med sig ett belopp, som skolan får tillgodogöra sig. Utöver denna 
intäkt finns ett sorts grundbidrag. En genomsnittlig skola i Stockholm, från förskola till Åk 9 
                                                 
29 www.konsumentverket.se (2006-05-14) 
30 Ibid. 
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innehar ca 700 elever. Detta betyder att de rörliga intäkterna är dominerande och de fasta 
intäkterna är marginella. Kostnadssidan har dock en annorlunda struktur. Dels så har skolan 
stora fasta kostnader i sina lokaler. En annan stor kostnadspost är personal, därtill tillkommer 
halvfasta kostnader för skolbespisning, IT, administration etc. En icke obetydlig kostnad som 
tyvärr uppstår är den för vandalisering. När man ser på skolornas ”resultaträkning” ur detta 
perspektiv så ser man att den inte är helt oproblematiskt. Det skolorna har att balansera sin 
budget med är i princip storleken på klasserna vilket för övrigt är en av de vikigaste 
kvalitetsparametrarna ur båda föräldrars och lärares perspektiv. Skolpengen får mycket stora 
effekter på marginalen. Det vill säga att om en skola har 700 elever eller 720 jämt fördelade 
elever, dvs. 1 extra elev per klass, så ger det en marginalintäkt på ca 1 800 000 (om 
skolpengen är 80 000 kr per elev som en företrädare uppgav) som det i princip inte finns 
några kostnader för, utöver läromedel vilka i sammanhanget är ytterst marginella.  I 
ovanstående sammanfattning av den finansiella situationen ser man att skolor är ytterst 
känsliga för konkurrens, utan att egentligen konkurrera på helt fria villkor, de kan ju t ex inte 
välja leverantör av lokaler. De är också mycket känsliga för demografiska trender i deras 
upptagningsområde. Om det helt plötsligt blir 10 % mindre elever i en årskull så märks detta 
omedelbart och eftersom kostnadsstrukturen ser ut som den gör får skolorna svårt att parera 
inkomstbortfall. De rörliga kostnaderna är ju så få, dessutom finns det begränsningar för hur 
de får ta med sig överskott från räkenskaps år till räkenskapsår. 

3.6.2. Skolornas uppdrag 
Skolornas uppdrag formuleras av riksdagen och sedermera utbildningsdepartementet. 
Skolornas nuvarande uppdrag formuleras huvudsakligen via den skolplan som antogs 1994 
och anger ett antal mål på lång och kort sikt som skolorna mer eller mindre själva får tolka 
som de anser passar dem bäst. I skollagens andra paragraf står det:  
 
” 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 ungdomar. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig”. 
 
Varje skola sorterar under barn och ungdomsförvaltningen och rektorn svarar inför chefen för 
varje barn och ungdomsförvaltning. Hur denna relation ser ut varierar mycket över landet. En 
del skolor praktiserar mycket stort självbestämmande medan andra är något mer styrda. Detta 
betyder i praktiken att skolorna i Sverige fungerar på mycket olika sätt. Vidare så varierar 
skolpengen något mellan olika kommuner. 
Utifrån ovanstående kan man fråga sig vad ordet likvärdig skall betyda? Dels så kommer 
skolan kvalitet bero på hur den styrs, vilket i sin tur beror på hur duktiga förvaltningschefer, 
skolledare och rektorer är på att organisera skolan, dels så beror det till viss del på lokala 
förutsättningar. En undersökning visar t ex att en skola spenderar ca 3000 kr per elev och 
läsår på läromedel medan en annan skola spenderar 180 kr per elev och läsår31 
 
Författarna till ”Risker och möjligheter med sponsring i skolan” menar att i vissa skolor ber 
föräldrarna om att få köpa nya böcker till sina barn som de kan skriva i och behålla i stället 
för att skriva av böckerna.32 Ovanstående indikerar kraftig att utbildningen i de svenska 
grundskolorna är långt ifrån likvärdig. 
 
                                                 
31 Bätz och Edholm s 9 
32 Ibid  
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3.6.3 Friskolereformen 
Före 1992 fanns friskolor i Sverige endast med särskilt tillstånd från regeringen. Av alla 
landets elever gick mindre än 1 procent i icke-offentliga skolor. Efter friskolereformen 1 juli, 
1992 ändrades förutsättningarna radikalt. Elever och föräldrar kan nu välja om de vill gå i en 
skola som drivs kommunalt eller i privat regi. Om detta är bra eller dåligt tvistar många om 
och debatten pågår kontinuerligt. Det bör dock tilläggas att konkurrensen inte sker på 100 % 
lika villkor. T ex har friskolorna bättre möjlighet att välja leverantörer av lokaler vilket som 
tidigare nämnts påverkar kostnadsmassan. En annan aspekt är att de, på gott och ont, kan 
börja på ”ny kula”. Kvaliteten på en skola är ju i mångt och mycket en direkt följd av lärares 
engagemang. I en skola där lärarna har gått länge är engagemanget kanske något lägre, dock 
inte tillräckligt lågt för att skolan skall kunna säga upp vederbörande. Huruvida reformen ökar 
kvaliteten på skolan generellt får framtiden utvisa. Enligt en rapport från Skolverket har det 
under 2002 stängts 15 kommunala skolor medan det startats 57 nya friskolor. Siffrorna säger 
något om den dramatiska förändring som skolor genomgått i riktning mot traditionell 
marknad.  
 

3.6.4 Skolors attityd till marknadsföring 
Hur skolor står sig i denna nya situation varierar naturligtvis från skola till skola. Något som 
dock kan antas ha central betydelse för hur respektive skola klarar sig i den nya konkurrensen 
är den enskilda skolans förmåga att marknadsföra sig vilket i sin tur påverkas av vad 
personalen inom skolan har för attityd till fenomenet marknadsföring. Även om vi inte hittat 
några empiriska belägg så torde man kunna anta att om personalen har en negativ inställning 
till marknadsföring så kommer de inte att bli speciellt duktiga på det. Vidare om de är 
negativa att marknadsföra sin skola kan man anta att de knappast kommer att vara villiga att 
sälja sina elever som kommunikationskanal. 
 
En studie genomförd av Albertdottír och Jeria går på ett förtjänstfullt sätt igenom de attityder 
till marknadsföring som dominerar inom skolvärlden. Studien omfattar bl.a. ett antal 
intervjuer med lärare och rektorer om hur de reagerar på och tolkar 
marknadsföringsbegreppet. Sammanfattningsvis kan man säga att det är med stor 
misstänksamhet som de ser på processen marknadsföring. Respondenterna menar att 
marknadsföring kännetecknas av33: 

• Fina ord 
• Ytligt och inget innehåll 
• Oärligt/överdrivet 
• Handlar om pengar 
• Falskt 
• Orättvist 
• Manipulation 
• Girighet 
• Främmande begrepp 
• Sälja/reklam som ICA och Konsum 
• Omoraliskt att använda 

 

                                                 
33 Albertsdottìr & Jeria, s 24 
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En skola hade haft en konferens med temat kundorientering, vilken inte riktigt gått som det 
var planerat. Så här sade en rektor34: 
 
”Det ordet (kundorientering) höll på att stoppa en hel process. För ingen orkade fundera över vad det 
kunde betyda och sprang istället runt och ylade som vargar för ordet… … de var förbannade på alla 
möjliga sätt. Språklärarna till exempel indignerade för ett sådant språkbruk. Kund tyckte man hörde 
hemma på konsum eller ICA, men inte i skolan. Hela konferensen blev en pseudodiskussion, vi kom 
ingen vart.” 
 
Ovanstående indikerar att marknadsföring aldrig är något man kommer att syssla med inom 
skolan. Detta är dock en skev blid som till stor del kommer ifrån lärares och rektorers 
okunskap kring vad marknadsföring egentligen är. Det verkar som om marknadsföring 
jämställs med dålig direktreklam, lögn, buffel och båg. Studien visar nämligen att skolan 
anser att det är viktigt att informera och kommunicera intensivt med både elever och föräldrar 
men att detta skall göras på ett korrekt och sakligt sätt och. Vidare skulle arbetet tala för sig 
självt och även om det var svårt så var man tvungen att ha ytterst god kontroll på rykten och 
ryktesspridning. Från ett ur begreppet marknadsförings, mer neutralt perspektiv kan man säga 
att skolan ägnar sig löpande åt diverse marknadsföringsprocesser de vet bara inte om det. 
Slutsatsen som man kan dra efter att ha gått igenom uppsatsen är att skolor mycket väl kan 
använda sig av diverse marknadsföringsprocesser. Skolledningen måste dock se till att 
processer och begrepp används och förstås på ett adekvat sätt. Slutsatsen styrks även att Bätz 
och Edholm som menar att skolan saknar kunskaper om sponsring och därför ryggar tillbaka 
och hamnar i underläge. Lösningen blir kunskap kring sponsringsprocessen, avtal och policys. 
 
 

3.7 Den etiska aspekten 
 
Juliet Schor, ansedd amerikanska sociologen verksam vid Boston College, undrade om de inte 
fanns ett samband mellan de illavarslande symptom som ungdomar visar upp idag och den 
överkonsumtion, var sig det gäller snabbmat, godis eller media som finns i samhället idag. 
Detta, menar Schor, styrks av Lindströms studier som visar att rädsla och press är de två 
vanligaste elementen som karaktäriserar tweens’ liv idag. 
 
Fenomenet hänger ihop med andra trender i samhället. En av dem som påverkar direkt är den 
ökade pressen på människor i sitt dagliga arbete. Ett viktigt mönster som kan utläsas enligt 
Schor är det hon kallar för ”Guilt Money”. Det visar sig att föräldrar som arbetar mer och 
därmed är mer fysiskt frånvarande spenderar mer pengar på att köpa saker till sina barn och 
det omvända gäller även, dvs. att ju mer tid människor spenderar tillsammans med sina barn 
desto mindre pengar spenderar de på saker. En annan viktig aspekt som kommer från den 
ökade pressen på tidsschemat är att föräldrar inte har tid att övertala sitt barn vad de skall äta 
utan ger dem det de vill ha samtidigt som man inte har tid att lämna tillbaka inköpa varor, 
vilket får konsekvensen att 89 % av föräldrarna anser att de måste fråga barnen innan de 
köper något. 
 

                                                 
34 Albertsdottìr & Jeria, s 26 
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Något som oroar Schor är hur marknadsföringen är uppbyggt35.  Det centrala temas är ”The 
marketing of cool” vilket byggs upp via ett antal hörnstenar: Exklusivitet och dyrt, Anti- 
adultism, Agecompresseing och Taboo. För i tiden var barn inte så orienterade kring status på 
de varor de köpte. Det handlade mest om de var roliga eller inte. Numera medför det en 
statuskick att ha saker som inte andra har och detta görs genom att göra varorna 
svåråtkomliga, d.v.s. dyra. Effekten blir att barn resonerar enligt: jag har Traxter det har inte 
du… Här ser Schor hur grupper bildas på ett sätt som barnen har litet inflytande över då det är 
deras föräldrars ekonomi som avgör om man får vara med i gänget eller inte. Superiority som 
Reebok använde som röd linje i sin kampanj för Traxter ger ett tydligt budskap. Cool 
associeras även till att vara äldre än vad man är (agecompresseing) vilket ofta utnyttjas 
tillsammans med Taboo. I vissa exempel säger marknadsförare att om produkten blev 
förbjuden i skolan så var det sannolikt mycket bra för försäljningen. Effekterna som detta får 
är att barnen kommer i ett sorts ”vi mot dom” förhållande till vuxenvärlden vilket i 
förlängningen inte är hållbart då det blir producenterna som uppfostrar ungdomarna. De 
tydligaste exemplen på agecompresseing ser man oftast hos unga flickor där girlpower har 
blivit till ”sexpower” föräldrarna rasar vilket gör det hela ännu coolare36. (64) Problemen med 
dessa fenomen är att barn och ungdomar får en felaktig bild av verkligheten. Studier har visat 
barn tror att brottslighet förekommer i mycket större utsträckning än vad det i verkligheten 
gör (eftersom det handlar så mycket om brottslighet i media) Ett annat är att de som ser mer 
på TV är mycket mer rädda för främlingar. Andra studier påvisar att de som ser mer på TV 
tror att USA är rikare än vad det egentligen är vilket skapar en felaktig förväntning om 
framtida ekonomiska situationer (På tv är allt övre medelklass och uppåt) Andra studier visar 
att mycket användande av droger, alkohol tobak och skräpmat sprider sig neråt i åldrarna och 
ger fysiologiska effekter. En annan aspekt av problemet är att agecompressing, cool och Anti-
adultism uppmuntrar en idealiserad bild av hur man skall vara vilket ger förvirring och dålig 
självkänsla och ju mer media som konsumeras desto värre blir det då de vuxna inte kan hjälpa 
till att rätta till det hela (eftersom marknadsförarna har skapat ”vi mot dom”).  Återigen är det 
passande att referera till Lindstorms undersökningar vilka påvisade att rädsla och press är de 
vanligaste karaktäristika hos ungdomar idag och i pressen i Sverige förekommer det ofta 
artiklar om hur ungdomar far illa enligt de symtom vi beskrivit ovan. Detta görs subtilt enligt 
en reklambyrå från NY, där ägaren säger  att man inte kan sälja grejor till kids genom att tala 
om för dem att de skall köpa men om man säger att de är en tönt om de inte har produkten, så 
får man deras uppmärksamhet37. 
 
 
 
 

                                                 
35 Schor, Born to buy, s 48 
36 Ibid, s 64 
37 Ibid, s 65 
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Extremt exempel på marknadsföring i skolorna. 
Schor tar upp ett antal extrema fall på marknadsföring i USA. Skolor blir fylla med 
läskautomater vilka ofta sponsras av en leverantör. Skolorna blir således en ”Coke-School” 
eller ”Pepsi-School” med tillhörande ”Coke Education Day” etc. I en ”Coke-School” blev en 
elev suspenderad när han hade en Pepsi tröja på Coke dagen. Skolor säljer annonsutrymme på 
skolbussar, inne i skolan, på stadion osv. i Ett annat företag gav skolorna bärbara datorer vars 
PowerPoint program var fulla med s.k. banners från videospel, Wall Mart Visa buxx etc.  
Mera subtila former är när matteböcker använder sig Nike skor, Gatorade etc. i de olika 
räkneexemplen. Då är det dock inte skolan som säljer annonsutrymmet utan det är förlagen.  
 
På senare tid har dock annonsörer tvingats till ett mer defensivt förhållningssätt då olika 
föräldragrupper börjat reagera som en sorts ringar på vattnet från ett ökat medvetande om vad 
som orsakar ohälsa. I ett skoldistrikt i LA var så många som 40 % av barnen obesa (mer än 
övervikiga). Ett faktum som ledde till att man i Oakland förbjöd läsk. 
 
Om research företagen 
Skolor har även sålt tillgång till eleverna till researchföretag. I ett samarbete mellan 
Nickelodeon, PBS och ett researchföretag fick man tillgång till eleverna under 6 månader till 
ett belopp av 7100USD. Strategin för undersökningsföretagen var att bli kompis med eleverna 
och sedan rapportera hur de betedde sig. Bland kunderna till informationen fanns KFC, 
Nabisco, Kelloggs och Nike. 
 
Företagen, lever högt på att få tillgång till barnen. En drivande orsak är att barnen får betalt 
och då blir 40USD helt plötsligt mycket pengar. De 40USD hade nog inte räckt till en övre 
medelklass familj om det var mamman som fick pengarna. 
 
Det finns snart inga gränser för hur långt man är villig att gå när det gäller 
konsumentbeteende. Man har, om än inte på barn, använt sig av magnetröntgen på hjärnan för 
att se hur den reagerar på olika budskap. Syftet enligt Robert Rehier, mediapsykolog, är att 
aktivera den emotionella mellanhjänan, något som han kallar för Downshifting the brain. I 
praktiken betyder det att individen tappar sin kritiska förmåga när detta sker. Han är numera 
mycket orolig för hur annonsörer använder sig av denna teknik.  
 
Vilka effekter får allt? 
Genom sina studier finner Schor att det råder stark korrelationen mellan hög konsumtion och 
allmänt hälsotillstånd.  Dvs. Att de som konsumerar mycket (Media och varor) har i allmänhet 
en lägre självkänsla, är mer deprimerade och lider mer av psykosomatiska symptom (stress, 
ångest etc.) som de klagar över. Dessutom gäller det omvända dvs. att de som konsumerar lite 
har färre problem.  Till detta följer att vissa har sämre relationer (bråkar oftare) med sina 
föräldrar. Socialiserar mindre med andra barn. Har svårare att klara sig i skolan. Vidare 
refererar Schor till andra studier som påvisar hur dessa, konsumtionsorienterade egenskaper 
också korrelerar till avundsjuka, possesivness och non-generousity. Schor hävdar vidare att 
egenskaperna inte bara korrelerar utan även drivs fram av dessa vilket hon noggrant redogör 
för. Sammanfattningsvis säger oss detta att i USA så leder ökad marknadsföring till ökad 
konsumtion som i sin tur leder till minskat välmående. 
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3.8 Pågående forskning och debatt 
 
I Sverige finns relativt lite kunskap om marknadsföring i skolan. En rundringning till 
Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Sveriges kommuner och landsting visar att 
det inte finns någon sammanställning över hur utbrett fenomenet är. I USA finns däremot en 
organisation, CERU, vid Arizona State University, som följer utvecklingen noggrant. Varje år 
utger de en rapport, Annual Report on Schoolhouse Commercialism Trends, som följer 
utvecklingen. Den 6: e rapporten som visar ökningar inom samtliga områden. Den åttonde 
rapporten visar avtagande tillväxt av aktiviteter samtidigt som man finner att ett kraftigt 
motstånd har börjat växa fram, framförallt mot program som har en negativ inverkan på barns 
hälsa.  Rapporterna återger ingen uppdelning av vilka branscher som dominerar men från 
genomläsning framträder läsk- och ”junkfood” industrin som den största branschen  
Rapporten skriver vidare att det är svårt att uppskatta några exakta siffror om vilka summor 
det rör sig om men refererar till en rapport som visar att skolor får ca 2,4 miljarder dollar per 
år från näringslivet38. Ett antal skrämmande exempel på vad som kan hända när näringslivet 
får för stor makt i skolan tas upp. Ett av dessa var en tjej som, för att finansiera cheerleader 
verksamheten, tog fram och sålde vatten på en egen flaska. Skolan hade ett ”exclusive 
agreement” med läskleverantör som förbjöd verksamheten och flickan blev avstängd från 
skolan . 
 
I olika artiklar ger professor Alex Molnar, huvudman för CERU sin syn på det som pågår och 
menar att företag är företag och deras uppdrag är att tjäna pengar vilket man aldrig kan 
komma ifrån och sammanfattar att marknadsföringen i generellt sett i USA har gått för långt39 
Det skall dock påpekas att det finns goda exempel som bl.a. kännetecknas av att skolorna 
tillämpar ett större medvetande om sitt värde samt att man mer noggrant väljer ut vilka 
företag och vilken information man använder. 
 
Övriga diskussioner äger rum på ett mer övergripande plan. En kanadensisk motsvarighet till 
den amerikanska rapporten genomfördes första gången 200640. Sammanfattningsvis visar den 
samma trender dock är fenomenet långt ifrån lika utbrett som i USA. Den kanadensiska 
rapporten har dessutom ett annat perspektiv som den amerikanska inte har, nämligen 
diskussionen kring utbildningens roll i samhället och citerar Labaree (1997) som menar att 
utbildning har tre centrala roller; den första är demokratisk jämställdhet där utbildning är till 
gagn för samhället och förberedande för medborgarskap. Det andra är social effektivitet som 
också är till gagn för samhället då utbildning förbereder för arbetsliv och den tredje aspekten 
är social rörlighet där utbildning är till gagn för den enskilde individen. Det är det sista 
perspektivet där man kan se elever som konsumenter av utbildning. Det är i detta 
sammanhang som man kan se skadorna som den ökade kommersialismen medför och citerar 
Labaree än en gång:  
 
But the biggest problem facing U.S. schools is not the conflict, contradiction, and compromise 
that arise from trying to keep a balance among educational goals. Instead, the main threat comes from the 
growing dominance of the social mobility goal over the others. …We find public schools under attack, not 
just because they are deemed ineffective but be cause they are public. After all, if education is to withdraw 
public control entirely and move toward a fully privatized system of education. 

                                                 
38 AROSC 6th edition, CERU 
39 Molnar and Garcia The battle over commercialized schools 2005 
40 Who’s Calling the shots. Report on Schoolhouse commercialism in Canada,  
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Ovanstående utvecklas av Kuehn (2003) som menar att skolor är en integrerad del av de 
institutioner som utgör demokrati. Demokrati kräver ett offentligt rum där beslut granskas och 
debatteras. Detta medför automatiskt ett krav på utbildning eftersom befolkningen även i 
fortsättningen kritiskt ska kunna granska det som sker och om man då tar bort skolorna från 
det offentliga rummet genom ökad kommersialisering och privatisering kommer endast de 
som har råd att utbilda sig vilket går rakt emot demokratins grundtankar. 
 
En annan forskare, Kathleen Lynch från  University College, menar att man för att förstå 
förutsättningar och konsekvenser av marknadsanpassningen av skolan bör fenomenet sättas i 
en samhällelig kontext41. I en artikel som sammanfattas i det pedagogiska magasinet menar 
Lynch att privatiseringen av skolan, som så många andra offentliga institutioner har sitt 
ursprung i den nyliberala politik som dominerar den politiska arenan42.  En nyliberal politik 
som vilar på föreställningen om att marknaden kan ersätta staten som huvudproducent av 
samhälleligt förnuft och samhälleliga värden vilket hon menar på många sätt är raka 
motsatsen till idéerna om medborgerliga rättigheter, särskilt när det gäller de av staten 
garanterade rättigheterna till utbildning, välfärd, hälsa och andra offentliga åtaganden43 I 
denna nya värld, där medborgaren/konsumenten lovprisas och framställs som en 
resursstark person i stånd till att göra de val som krävs, hålls individen – snarare än nationen – 
ansvarig för sin egen välfärd. Statens uppgift är att underlätta och jämna vägen för en sådan 
marknadsstyrd medborgare44 Lynch fortsätter sin argumentation om att utbildning blir en vara 
som tillhandahålls på marknaden, en marknad där det i praktiken inte råder valfrihet för alla. 
Skälet till att det blivit på detta sätt menar Lynch är enkelt; Unesco gjorde bedömningen att år 
2000 omsatte den globala utbildningsindustrin 2000 miljarder dollar. 
 
Det stora problemet enligt Lynch är att man ignorerar det som folk kanske helst vill ha, vilket 
inte är ett val mellan olika skolor och universitet (eller offentliga tjänster) utan tillgång till 
utbildning av god standard. En utbildning som man har råd med, som är någorlunda 
lättillgänglig och som man har möjlighet att komma in på. Många inte är i stånd till att göra 
aktiva konsumtions val eftersom de saknar resurser, tid och i många fall förmåga.  
 
Ytterligare perspektiv framförs av Karin Hjort, docent vid institutet för pedagogiskt Sociologi 
på universitetet i Köpenhamn handlar om hur marknadsanpassningen påverkar relationen 
mellan elev och lärare där hon menar att om marknadsanpassningen for fortgå så påverkas 
utbildningen på ett negativt sätt genom att skolan endast tillhandahåller tjänster och där 
elevens  (kunden) ställer kraven. Dessa krav blir vanskliga då, likt sjukvården, kunden är på 
ett mycket grundläggande sätt beroende av leverantörer och fortsätter med att man inte kan 
jämföra skolor med chips och popcorn45.  
 
Sammanfattningsvis finns det många teoretiska idéer om vad som kan hända på lång sikt, 
dock finns det inte mycket om alternativen. De årliga mätningar som CERU gör bör sättas i 
sammanhang med hur en aktuell skola utvecklar sig. Efter det kan uttalande om kvalitet, 
mångfald, jämlikhet osv. bättre göras. 

                                                 
41 Från Rättingheter till Vara, PM 2006, C. Lynch 
42 Apple, 2001 och Bonal, 2003). 
43 Tooley 1996, 2000.  
44 Rutherford, 2005. 
45 Eleven blir kund och läraren konsuult. PM 2006. K Hjort 
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4. Empiri 
 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Den första delen består av en sammanställning av 
resultatet vi erhöll från intervjuer av skolledare. Den andra består av en liknande översikt över 
det resultat som framkom av intervjuer vi gjort med företag.  
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Sammanställning från skolintervjuer  
Våra intervjuer genomfördes i enighet med vår intervjuguide och inför varje huvudfråga var 
vi ibland tvungna att utveckla och förklara vi vad vi menade. Syften med varje fråga återfinns 
i metodavsnittet.  Kursiva centrerade citat har lyfts fram för att illustrera åsikter. 
 

4.1.1 Typ av företag 
Innan vi utförde våra intervjuer så lät vi respondenterna fylla i en enkät bestående av en fråga 
om huruvida skolan skulle kunna tänka sig att samarbeta med olika 
leverantörer/varukategorier. Denna enkät användes primärt som diskussionsunderlag varför vi 
inte valt att redovisa ett resultat. Dessutom ändrades svaren successivt under intervjun. Men 
enkäten hjälpte oss att förstå vilka företag som är välkomna till samarbete med skolan och 
vilka som inte är det.  
 
Svaren vi fick kring frågan ”typ av företag” styrdes väldigt mycket av uttrycket ”det beror 
på”. Beroende av samarbetets form så är i stort sett vilket företag som helst välkommet att 
samverka med de flesta skolorna. Exempelvis så kan ett företag som Coca Cola komma och 
hålla en föreläsning om hur det fungerar att sköta ett företag från alla dess olika positioner 
men respondenterna skulle ha svårt för att låta Coca Cola göra reklam för sina produkter. 
Samma sak gäller ett företag som Karamellkungen. Dessa två företag producerar produkter 
som inte ligger i linje med skolans värdegrund och är därför begränsade i sina möjligheter till 
samarbeten. Men med det sagt så menas inte att det inte finns möjligheter. Däremot visar 
studien att företag som ligger i bana med skolans värderingar har större potential att samverka 
med skolorna på olika sätt. Stadium kom ofta upp under intervjuerna som en intressant 
samarbetspartner. Varför? Jo för att Stadium säljer kläder och utrustning som används till 
olika sportaktiviteter. Att röra på sig och att vara ute i det fria är som bekant en viktig 
värdering för skolan och därav är Stadium ett mer naturligt val för skolorna. Även företaget 
Temaresor diskuterades. Här var det en respondent som kunde tänka sig att personal från 
Temaresor med stor kunnighet om företagets produkter skulle kunna komma och vara en del i 
geografi undervisningen. Än en gång för att det inte strider mot skolans värderingar. Men 
även olika banker och försäkringsföretag är potentiella samarbetspartners till flera skolor som 
ingått i studien. En skola i Sundbyberg uttryckte en stark vilja att samverka med SEB inom 
olika områden. Trots allt så är banker och försäkringsbolag något som vårat samhälle inte 
skulle fungera utan och dessa ser inte skolledarna några problem i att samarbeta med.  
 
Tidigare i detta stycke skriver vi att dom flesta respondenter kan tänka sig att samarbeta med 
dom flesta företagen så länge det följer skolans värderingar. Självklart finns det några som 
inte alls skulle kunna tänka sig samarbeta med t ex Coca Cola eller med exempelvis Internet 
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sajter Lunarstorm eller Playahead. I de två senare företagens fall kan vara för att dessa är så 
kontroversiella och för att skolledarna har sån liten insyn i den typen av produkt.  
 
En annan varukategori som lyftes fram rätt så genomgående är hårdvaror och då främst 
datorer. Flera skolor har fått sina datorer från olika företag tidigare helt utan något motkrav 
från företagens sida och detta vill skolorna gärna fortsätta med. En skola skulle kunna tänka 
sig att benämna datorrummet för exempelvis ”Ericsson rummet” om de skulle ingå i någon 
form av samarbete med Ericsson. Andra skolor skulle acceptera att företaget som sponsrar 
med datorer kan ha sitt namn på datorn.  Ett annat exempel av ”det beror på” typen är 
Aftonbladet. Flera av de frågade skolorna har berättat att Aftonbladet ringer ofta och vill 
komma till skolorna för att rekrytera tidningsbud bland eleverna. Detta är något som 
rektorerna inte velat samarbeta med Aftonbladet kring. Men hade detta företag haft ett annat 
angreppssätt och kommit med ett förslag om att hålla en föreläsning kring hur det är att jobba 
på företag eller med media i allmänhet så kanske det hade fört med sig större lycka.  
Som en summering så ligger valet av företag inte så mycket i företag eller dess produkter i sig 
utan i formen av samarbetet som kan erbjudas skolorna. Så länge skolornas värderingar och 
principer respekteras och tillvaratas så finns det stora möjligheter till givande samarbeten.  
 

”Sådant som går i linje med skolans värderingar.” 

4.1.2 Behov  
Alla intervjuade skolor har formulerat någon form av behov av att jobba tillsammans med 
näringslivet. Dom flesta skolor har dock uttryckt att dom har ekonomiska behov. Dessa behov 
sträcker sig mellan allt från undervisningsmaterial till fler lärare. Det visade sig dock svårare 
för respondenterna att kunna estimera några mer specifika belopp som dom skulle tycka 
täckte deras behov. Däremot har vi kommit fram till att det ekonomiska behovet ligger 
någonstans mellan en halv till en miljon kronor per skola. Majoriteten av respondenterna 
ansåg att detta var rimliga siffror som måste komma till för att höja kvaliteten märkbart på 
den befintliga undervisningsnivån. Samtliga respondenter som anser sig ha ett ekonomiskt 
behov har även uttryckt att dom är beredda att lägga ett merarbete för att kunna få in dessa 
pengar. Flera av de skolledare som ingick i undersökningen anser att de eventuella pengar 
som kommer in behöver vara öronmärkta. Detta kan vara för att underlätta administrationen 
samt för att undvika komplikationer. Det är bara en skola som anser att dom finansiella medel 
som finns och som kommer från kommunen räcker till. Detta är en innerstads skola som inte 
har några problem att fylla sin elevkvot. En anledning till varför vissa skolor inte fyller sina 
kvoter gällande elever är den ökande konkurrensen från friskolor. Flertalet skolledare har 
uttryckt önskningar om mer bidrag för att tackla just detta problem. Att kunna marknadsföra 
sina skolor bättre för att locka till sig eleverna.  Behoven som finns och som kommit till 
uttryck i denna undersökning är inte bara finansiella. Många skolor anser att det är väldigt 
viktigt att samarbeta med det svenska näringslivet för att ge sina elever en inblick i hur 
världen ser ut utanför skolornas väggar. Att ge eleverna positiva målbilder är en essentiell 
uppgift enlig flera respondenter. Detta för att eleverna ska kunna se att deras skrivande, 
räknande och läsande leder till ett högre mål.  
 

”Ja resurs brist har vi. Runt en miljon kanske.” 
 

”Halv till en miljon. Men dom behöver vara öronmärkta.” 
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4.1.3 Egna attityder  
Den generella attityden kring markandsföring är ofta särskilt positiv. När det kommer till 
våran undersökning så är fallet inte annorlunda. De flesta skolledare ställer sig i början 
kritiska till marknadsföring i skolan men menar på att det skulle vara till stor nytta i flera 
aspekter för skolan att samarbeta med företagen på något sätt. Vissa skolor har större 
erfarenhet och vissa mindre av samarbeten med företag. En skola i Hägersten har samarbetat 
med ett lokalt bostadsföretag i samband med en annons för skolan i Metro. Bostadsföretaget 
fick en del i annonsen och betalde för det hela. En annan skola belägen i Huddinge hade under 
några år ett avtal med McDonald’s som gick ut på att skolan fick 20000 kronor per år som var 
öronmärkta för ett antimobbningsprogram och för detta fick företaget sätta upp en skylt på 
skolans område. Detta samarbete bringade en del uppmärksamhet till skolan från media som 
gjorde det lite svårare att fortsätta utbytet. Samarbetet med McDonald’s las dock ner mest på 
grund av restriktioner i dom riktlinjer för sponsring som tillkommit på senare tid i Huddinge 
kommun. Det finns en del andra exempel men dessa går vi in på mer senare i detta kapitel. 
Det som ändå har varit som en röd tråd igenom denna fråga och de svar vi erhållit är att 
skolorna ser ett allt större behov av att interagera med näringslivet. En rektor tycker till och 
med att det handlar om att ”vinna eller försvinna”. Denne menar att konkurrensen är så hård 
från friskolorna att om inte skolan hittar andra sätt att finansiera verksamheten, dels för att 
höja standarden och dels för att locka till sig tillräckligt med elever, så kommer i alla fall 
denna specifika skola inte kunna stå emot. Vi kan även se att genomgående i denna studie så 
är de tillfrågade överens om att skolan och dess personal ligger kvar lite i det ”gamla 
tänkandet”. Med det gamla tänkandet menar vi att skolan ska hållas fri från allt som har med 
reklam att göra. Det ska vara en frizon för eleverna. Men detta är näst intill omöjligt i dagens 
samhälle. I varje skolas kök finns det mjölkmaskiner där det står Arla och brödet är från Vasa. 
Så dagens svenska skola är inte reklamfri och detta förstår skolledarna. Men samtidigt finns 
det en viss misstänksamhet från skolornas sida. Denna misstänksamhet beskrevs av en 
respondent med fyra ord; ”säljer vi oss nu”? Och detta är en skepticism som ligger i flera av 
de undersökandes tankar. Men trots detta påstår alla respondenter att de på något sätt vill 
jobba ihop med näringslivet för att på olika sätt kunna berika elevernas tillvaro. Dessa 
samarbeten ska antingen höja den dagliga driften av undervisningen på något sätt eller bara 
vara till för skolans kringverksamhet, verksamhet så som utflykter, skol/idrottsresor, 
skolmiljön osv.  
En del av de skolor som vi intervjuade hade under terminen blivit uppringda av Lidingö 
Gymnasiums elever som ville skicka ut blyertspennor med reklam tryck på. Och det visade 
sig att olika rektorer hade agerat och reagerat väldigt olika kring denna fråga, eftersom dessa 
pennor, hade ibland kommit till skolorna oannonserat. På dessa pennor fanns reklam för STS 
resor, Kanal 5 och Lunarstorm. En rektor hade vid ett telefonsamtal tackat nej till dessa 
pennor men fick ändå se en bunt stående i skolans lokaler. Denne tog dessa i förvar och 
bestämde att de inte skulle delas ut. Några andra skolledare tyckte att det var perfekt med 
gratis pennor och delade därmed ut dessa till sina elever. Detta visar på att reklam 
förekommer i olika former på skolorna med det ger även en fingervisning kring hur 
hanteringen av relationen med skolorna ska ske. Den rektorn som fick pennorna utan att vilja 
ha dom kommer säkerligen inte att vilja ha annat från Lidingö Gymnasium heller hädanefter.   
 

”Säljer vi oss nu?” 
 

”Så här är det, det är vinna eller försvinna, och då är alla medel tillåtna på olika sätt.” 
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4.1.4 Etiken 
Detta kan ses som en grundläggande fråga kring detta ämne. En del av de tillfrågade anser att 
om nyttan eller resultatet är tillräckligt stort så är det ett pris man är villiga att betala. Andra 
uttrycker en vilja att hålla ute reklam från skolan eftersom eleverna dagligen utsätt för så 
mycket utanför den redan. Men när dessa informeras om att det redan finns utpräglad reklam i 
deras skolor så som Arla och Wasa så håller dom med om att skolan är en del av marknaden 
och att det är allt svårare att hålla den ”ren” från reklam. Så istället för att kämpa emot dessa 
marknadskrafter kan skolorna använda dom till sin egen nytta i så stor utsträckning som 
möjligt. De flesta rektorer som intervjuades pratar mycket om skolans värderingar och 
principer. Att dessa måste upprätthållas för att eventuella samarbeten ska vara möjliga. Och 
många förslag till olika samarbeten har yttrats, samarbeten som inte skulle ifrågasätta skolans 
värdegrund. Exempelvis så har flera respondenter sagt att företagen kan komma till skolan 
och hålla föreläsningar om hur det är att arbeta eller hur en viss produktionsapparat fungerar, 
utan att detta skulle vara på något sätt etiskt tvivelaktigt. Nästan alla rektorer ställer som krav 
att få berätta för sina elever innan en liknande föreläsning att detta även kan ses som reklam 
från företagets sida. Så att eleverna är medvetna och inte förs bakom ljuset.  
  

”Får inte ifrågasätta skolans objektivitet.” 
 

”Det handlar ju väldigt mycket om mina värderingar.” 
 

! För en miljon kan man ju tänka sig att tumma lite på riktlinjerna! 
 

”Kan jag då värdera våra vinster så mycket,  så att man får acceptera  det  som vissa kommer 
att se som negativt och förluster.” 

 

4.1.5 Föräldrar 
Hur kommer elevernas föräldrar att reagera vid ett eventuellt samarbete med ett eller flera 
företag? Kommer deras åsikter att avgöra framtida projekt?  
 
Åsikterna om föräldrarnas samtycke eller ej till olika typer av samarbeten skiljer sig inte 
avsevärt mellan våra respondenter. Alla de intervjuade skolorna har i någon form föräldrar råd 
som i de flesta fall skulle rådfrågas innan någon form av större projekt skulle inledas. Men 
ingen rektor skulle låta ett avgörande ligga i föräldrarnas händer helt och hållet. Men flera har 
uttryckt att föräldrarnas reaktioner kan styras av valet av företag som skolan ingår ett 
samarbete med. Reaktionerna skulle exempelvis inte alls vara starka om det är ett lokalt 
företag som är inblandat medan det skulle kunna blåsa stormvindar om det t ex är Uncle 
Ben’s, som det finns et exempel på, men det beskrivs senare. Generellt sett dock så skulle inte 
föräldrarna i dom intervjuade skolorna ha några större invändningar mot samarbeten med 
näringslivet.  
 

”Jag tror inte dom skulle reagera speciellt, jag tror att dom är mer öppna än lärarna.” 
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4.1.5 Elever 
Enligt våran studie så går denna fråga lite ihop med den om föräldrarna. Och svaren är även 
här liktydiga. Varje skola har ett elevråd som i flesta fall skulle informeras och medverka i en 
diskussion innan större samarbeten. Men även här finns exempel på tidigare erfarenheter där 
elever har reagerat på olika sätt. Att elevernas åsikter skulle beaktas råder inga tvivel om men 
som med föräldragruppen så är det inte på något sätt avgörande för eventuella projekt. Det är 
även så att eleverna inte i samma utsträckning har den kapacitet som krävs för att kunna 
bedöma och avväga hur ett samarbete kommer att se ut eller te sig. En rektor sade på ett bra 
sätt; ”Dom har ju en tillit till lärarna”. Om lärarna säger att det är bra så tycker dom det”. 
Nästan alla rektorer uttrycker att de har det sista ordet och om de anser sig tillräckligt 
övertygade om att nyttan är stor nog så är viss kritik och negativa drabbningar något som de 
kan tackla med sin övertygelse.  
 
”Det finns ju alla aspekter. Vissa nöjer sig med skolan och andra skulle tycka att det skulle 
vara kul.”   
 

4.1.6 Konsekvenser 
En konsekvens som det finns enighet om bland respondenter som inte får bli en följd av ett 
samarbete är att skolan på något sätt blir beroende av det företag som dom samverkar med. 
Av denna anledning ser en del av rektorerna hellre att samarbeten sker kring skolans 
sidoverksamhet istället för runt kärnverksamheten. Med sidoverksamhet menas t ex 
skolmiljön, idrottsresor, skoltröjor, utflykter osv. Detta för att om något skulle gå snett under 
samarbetet så är det lättare att avsluta projekt kring sådan verksamhet än kring exempelvis 
undervisningen. Risken för negativa reaktioner från föräldrar och beslutsfattare osv. kan öka 
om skolan väljer att samarbeta kring skolans kärnverksamhet menar en del av de tillfrågade.  
Risken för negativa konsekvenser har även en del med valet av företag och formen av 
samarbetet att göra också. Som sagt tidigare så anser vissa respondenter att ett projekt med ett 
lokalt företag skulle bringa mindre negativa åsikter än om det vore ett företag utifrån. Även 
lite mer kontroversiella företag i detta samanhang så som McDonald’s och Lunarstorm kan 
bringa större konsekvenser än väntat. En respondent ansåg att de konsekvenser som 
möjligtvis skulle framkomma skulle vara från lärarnas håll. Denne antog att lärarna kanske 
inte skulle vara lika mottagliga för olika samarbeten med företag som de andra intressenterna 
skulle vara.  
 
 

4.1.7 Form 
Denna är ett annan av de grundläggande frågorna kring detta ämne. Många och bra idéer 
växte fram från respondenterna under våra samtal. Den mest populära formen av samarbete 
som framkom är studiebesök alternativt att företaget kommer till skolan och håller en 
föreläsning om hur deras verksamhet fungerar. Några skolor var öppna för de flesta former av 
marknadsföring eller reklam medan vissa var lite med återhållsamma. En form som 
genomgående fick ett rungande negativt svar är direktförsäljning på skolornas område i 
samband med olika aktiviteter. Detta med (skollagen) i baktanken om allt på skolan ska vara 
avgiftsfritt. Andra former som skulle accepteras av flera deltagare i studien efter viss 
övervägning är sponsring av skolresor, sponsring av skoltröjor, olika former av fadderskap, 
praktik (PRAO), vissa har även talat om reklamskyltar och affischering. Några menade att 
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tänkbara projekt skulle formas på ett sätt som bringade kunskap till eleverna. Idéerna är 
många och det märks desto längre in i intervjuerna vi kommer att de flesta skolledare inte är 
främmande för olika former av marknadsföring. Under våra samtal kom det fram att flertalet 
respondenter är öppnare än de trott sig själva vara. Det visade sig att vissa inte var direkt 
konsekventa i sina svar. Man vill hålla skolan reklamfri men man säger tidigare att man kan 
tänka sig tillåta ett företag som Puma komma och lotta ut 20 par skor till eleverna. 
 

4.1.8 Kort eller långsikt 
De flesta tillfrågade anser att långsiktiga förhållanden med företagen skulle vara det mest 
gynnsamma. Anledningen till detta är flera. Dels för att kunna implementera iden bland alla 
intressenter men även för att många av de processer som sker i skolan är långsamma. Men 
flera av respondenterna skulle inte tacka nej om t ex ett företag gav dom en massa datorer på 
kort sikt. Vissa ser dock administrativa problem med att få en bunt med datorer eller dylikt på 
kort sikt. Även detta är en anledning till längre samarbeten.  
 

”Något som fungerar över tid, som gynnar alla parter.” 
 

”Helst på lång sikt men om någon kommer och ger skolan 50 nya datorer på kort sikt så 
säger jag inte emot.” 

 

4.1.9 Transparens  
Vid denna fråga går de flesta samma linje. Ett krav som ställs från flera av de undersökta är 
att de måste få berätta för sina elever att de olika projekten som görs, vare sig det är en 
föreläsning eller en skolresa till Romme, även kan ses som reklam för det företag som 
medverkar. I flera fall vill man även kunna efterarbeta projekten i form av arbeten där man 
kritiskt granskar samarbetet. Detta handlar om att kunna ge eleverna ett kritiskt 
förhållningssätt till den information dom tar in. Detta är ett krav från skolornas sida som de 
tillfrågade inte skulle vika från. Endast en rektor ansåg att detta krav inte var nödvändigt.  
Samtidigt som skolan vill kunna vara öppen så anser dom tillfrågade att även företagen måste 
vara relativt öppna mot dom. Ett samarbete skulle inte fungera om inte parterna respekterar 
varandra eller om skolan känner sig förda bakom ljuset. 
 

4.1.10 Erfarenhet 
Från våran studie som utgjorts av skolor inom Stockholms stad så finns det ett fåtal exempel 
där skolor har samarbetat med företag kring olika projekt. Dessa samarbeten har varit väldigt 
olika. Det mest kontroversiella exemplet är den om en skola i Huddinge kommun som hade 
ett avtal med McDonald’s där skolan fick 20000 kronor per år mot att McDonald’s fick sätta 
upp en skylt på skolans fasad. Dessa pengar var då öronmärkta för skolans 
antimobbningsprogram. Detta projekt avslutades dock för några år sedan på grund av 
riktlinjer som kom till inom Huddinge kommun som reglerade denna typ av sponsring. Det 
skrevs relativt mycket om detta i media och det uppmärksammandes på olika sätt. 
Anledningen till skriverierna kan kanske ses som självkara, att skolan som har så starka 
värderingar nu samarbetade med snabbmatkedjornas konung. Detta var en lärdom för denna 
skola som nu säger att om det är några företag som man bör undvika att samarbeta med som 
en kommunal skola är det McDonald’s, Coca Cola och Shell.  



 39

 
Ett annat mindre kontroversiellt samarbete skedde nyligen mellan en skola i Hägersten och ett 
bostadsbolag vid namn Småa. Denna skola tog själva kontakt med bostadsbolaget angående 
en reklamkampanj de tänkte göra i Metro. Bostadsbolaget tyckte att iden var utmärkt och 
skolan erbjöd företaget en del i sin annons mot att företaget stod för kostnaderna. Detta 
samarbete har inte fått och kommer förmodligen inte heller att få samma konsekvenser som 
fallet innan. Anledningen kan vara att ett bostadsbolag inte anses som ett direkt hot mot 
elevernas hälsa på samma sätt som McDonald’s tycks vara men även för att ett bostadsbolag 
inte väcker lika starka känslor som snabbmatsjätten.  
 
En annan skola som har, om än begränsade, erfarenheter av interaktion mellan skolan och 
näringsliv är en skola i Solna. Skolans kök är utlejt till en entreprenör och denne hade ett 
samarbete med Uncle Ben’s ris där dom hade en kampanjvecka. Under denna vecka så fanns 
skyltar och flaggor och dylikt uppsatta i skolans kök. Kökspersonalen bar förkläden från 
Uncle Ben’s osv. Detta samarbete visade sig vara väldigt kontroversiellt bland elevernas 
föräldrar som ringde in till skolan och klagade på att Uncle Ben’s påverkade deras barn. 
Rektorn på skolan tror att de starka reaktionerna kunde ha undvikts om denna kampanjvecka 
varit mindre färgstark.  
 
”Och det handlade om matvanor för det är klart att Uncle Ben’s lyfte fram hur bra det är att 

äta ris.” 
 
 

4.1.11 Relation 
Det finns en gemensam övertygelse från de tillfrågade rektorerna om att relationerna med 
företagen måste ske med ömsesidig respekt om någon form av givande samarbete ska 
fungera. Självklart förstår respondenterna att företagen vill samarbeta av företagsekonomiska 
skäl men flera poängterar att skolans önskningar måste beaktas med full respekt. Om inte 
detta görs blir eventuella projekt omöjliga. 
 

”Alltså det måste definitivt vara en vinna – vinna situation.” 
 
 

4.1.12 Nytta/resultat 
På grund av den begränsade erfarenheten så blev denna fråga svårhanterlig. Respondenterna 
kunde bara tänka sig hypotetiska svar här. Men en sak var alla överens om att resultatet måste 
gynna skolan och dess elever. Det får inte vara så att samarbeten görs enbart för att främja 
företagens intressen.  
Ett exempel på bra resultat kan tas från den skola i Huddinge som samarbetade med 
McDonald’s. Dom pengar som skolan fick in gick som sagt till ett antimobbningsprogram där 
dessa medel var till stor nytta. Även den skola i Hägersten som hade ett projekt med ett 
bostadsbolag har dragit viss nytta av det samarbetet i form av nyttiga kontakter samt 
kostnaderna för skolans reklamkampanj. Sen ser många av de tillfrågade skolrepresentanterna 
att det kan finnas stor nytta i att samarbeta med företag. Dels så kan det utöka elevernas 
förståelse för hur det går till ute på arbetsplatserna men även den självkara nyttan av de 
finansiella tillskotten.  



 40

 
   

4.2 Empiri företag 
 
I följande avsnitt redogör vi för hur olika företag ser på samarbete med skolor och hur de 
ställer sig till olika former och krav som respondenterna från skolan har uttalat sig om. Vi 
valde att ställa ett antal öppna frågor som respondenterna fick reflektera fritt. Deras svar har 
vi sedan tolkat och sammanställt nedan fråga för fråga. 
 

4.2.1 Företagens syn på elever/tweens som målgrupp 
Syftet med frågan är att se hur företagen ser på elever/tweens som målgrupp. En del ser dem 
som direkta konsumenter medan andra ser dem som påverkare av inköpsbeslut. 
 
Ett företag menar att man först och främst måste beakta och följa de lagar och policys som är 
gällande för marknadsföring (marknadsföringslag etc.). Eftersom företaget ser kunden som ett 
hushåll så ingår elever ofrånkomligen i många fall vilket man tar hänsyn till. Målgruppen är 
intressant att nå och den beaktas naturligtvis i viss mån i övrig marknadskommunikation men 
man har inga vetenskapliga data kring hur kraftigt målgruppen påverkar inköp. I detta fall kan 
målgruppen dock endast ses som påverkare av inköpet. 
 
En annan organisation menar att man är intresserat av att förändra och påverka människors 
kunskaper och inställning till betong och ju tidigare man börjar desto mindre är tröskeln. 
Organisationen arbetar mycket aktivt idag med arkitektstuderade men ser helt klart värdet av 
att arbeta med högstadieelever. Man anser att betongslöjd borde vara lika självklart som 
textil/träslöjd då betong är ett fundament i dubbel bemärkelse i det moderna samhället. 
Metoden att marknadsföra via skolan anses vara mycket effektiv. 
 
Ett tredje företags ser ungdomar i högstadiet som delar av den primära målgruppen och skulle 
därmed vara intresserat av att samverka med skolor på olika sätt. Detta är dock något man inte 
gör eller har gjort. Delvis pga. att man är nu distributör av varumärket Reebok (RBK) De två 
andra företagen som ser tweens som primär eller viktig målgrupp menar även att målgruppen 
är intressant och skolan som ”medium” är intressant.  
 
Sammantaget är samtliga företag intresserade av elever och skolan. Sedan resonerar alla kring 
effektiviteten med att samarbeta med skolor vilket man inte vet så mycket om. Därför blir 
perspektivet, som med all annan marknadsföring, att så länge som aktiviteten är 
företagsekonomiskt försvarbar så är företaget intresserat av att nå ut till målgruppen via 
skolan. 
 

4.2.2. Kritisk granskning av aktivitet 
Vi redogjorde för respondenterna att skolledarna hade ställt upp ett antal hypotetiska 
krav/villkor för samarbete med näringslivet. Bland dessa ingår att de budskap som 
näringslivet sänder ut även kan förstås som reklam (som stöd I skolans uppgift att kritiskt 
granska information). Ett företag menade att frågan var mycket hypotetisk och får därmed ett 
hypotetiskt svar men principiellt så anser/tror företaget att man måste anpassa sig till de 
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villkor som skolan ställer vilket man skulle göra, förutsatt att marknadsaktiviteten fortfarande 
är intressant. Syftet för företaget skulle snarare vara att lämna någon form av avtryck för 
långsiktigare effekt snarare än att på ett kampanjliknande sätt skaffa nya kunder. Denna 
synpunkt var genomgående hos alla respondenter och en menade att man själv skulle initiera 
olika kritiska vinklingar.  
 
Ett annat företag menade att även om man inte skulle initiera diskussionen så anser företaget 
att kravet om att skolan vill att eleverna kritisk ska granska det som sägs är helt rimligt. Man 
anser vidare att man sannolikt inte skulle fokusera sin insats på att prata om specifika 
produkter och deras egenskaper utan snarare hur vad produkterna innebär och hur 
varumärkeshantering och företagsamhet fungerar i största allmänhet.  
 
En tredje respondent menade att kravet om att skolan vill att eleverna kritisk ska granska det 
som sägs är rimligt. Företaget skulle nog, generellt sett, föredra att prata mer om 
verksamheten, dvs. hur det fungerar att driva förlag och vara publicist, än redaktionellt 
innehåll. Undersökningar har visat att målgruppen känner till innehållet så väl ändå. Poängen 
för företaget skulle snarare vara att långsiktigt bygga varumärket genom en sorts auktorisering 
som skolan skulle ge.  
 
Sammantaget ställer sig samtliga respondenter välvilliga till att föra en nyanserad diskussion 
och man skulle vara noga med att tillmötesgå krav på objektivitet. 
 

4.2.3 Negativa aspekter 
Efter att ha ställ frågan om hur företagen ställde sig till skolans krav på objektivitet och kritisk 
granskning, ville vi spetsa till diskussionen lite genom att fråga hur företagen skulle se på 
skolans önskemål att diskutera eventuella negativa aspekter med sina produkter/tjänster bl.a. 
enligt de farhågor som Schor tar upp. Flera företag menade att även om hela aktiviteten 
handlar om att diskutera eventuella negativa effekter av innehållet/tjänsten så blir aktiviteten 
naturligtvis mindre intressant. Men principiellt så vidhåller man att man även skulle ”ta 
debatten” om negativa aspekter som en del av en total diskussion/aktivitet. 
 
En annan organisation menar att saklig och korrekt information är mycket viktigt om man 
samarbetar med skolan och då omfattas naturligtvis eventuella negativa aspekter. Vidare 
menar man att det inte finns mycket att kritisera. Även om det förvisso släpps ut koldioxid i 
produktionsprocessen så är betong ett miljövänligt alternativ till trä. Återigen skulle dock 
organisationen aktivt medverka till att aktiviteten blir så objektivt genomförd som möjligt. 
 
 
Vidare menade en organisation att om skolorna t ex skulle vilja ta upp debatten om barnarbete 
etc. så skulle företaget tillmötesgå det kravet. Även mer ”aggressiva” debatter om 
konsumtionens destruktivitet skulle mötas. Företaget är öppet för att diskutera flera perspektiv 
på det man gör; Å ena sidan finns det vissa poänger med de negativa aspekterna å andra sidan 
verkar företaget för att ungdomar skall leva aktivare liv… Företaget har ju sin uppgift 
(affärsidé) och det är det man måste utgå ifrån 
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4.2.4 Former – Kärnverksamhet eller kringverksamhet 
Vi belyste att man kunde se olika samarbetsformer för skolor och näringsliv. En del typer av 
aktiviteter skulle ligga närmare kärnverksamheten och andra vara mer lämpade kring 
sidoverksamheten. Vidare nämnde vi att skolorna ansåg att ju närmare kärnverksamheten 
samarbetsformen låg desto känsligare var aktiviteten samt att några respondenter ansåg att 
kärnverksamheten ej borde omfattas av sponsring medan andra hade en mer öppen attityd 
 
Ett företag menade att man skulle vara mycket försiktig med att gå in i en roll som samhället 
egentligen skall ha. Detta kan förstås som att man inte vill ”lägga sig i” utbildningen eller 
innehållet. Dock måste man beakta att om företaget skall vara intresserade av att genomföra 
aktiviteten så måste genomförandet ligga i linje med företagets övriga mål. Detta bör ses i 
ljuset av hur företag, generellt sett, skulle gå tillväga i andra sponsringslika situationer där 
företagen strävar efter att välja aktiviteter som har tydliga kopplingar till företagets varumärke 
och/eller typ av tjänst/produkt.  
 
Vidare ansåg man att om man skall sponsra något, så bör det sättas i ett sammanhang som är 
korrekt. Att enbart sätta en skylt någonstans eller en logga på en tröja skulle inte upplevas 
som meningsfullt. Syftet med eventuellt samarbete skulle just vara att informera/utbilda 
elever om sin tjänst/produkt på olika sätt och därigenom hamnar sponsringen i skolans 
kärnverksamhet. Ett annat företag vars produkter/tjänster hade mer med skolans 
sidoverksamhet att göra skulle således fokusera på det. Dessutom menade man att det skulle 
ta mindre resurser i anspråk  
 
Sammanfattningsvis hade företagen förståelse för hur skolan såg på sin verksamhet men 
menade att om man skulle sponsra något så skulle det sättas i ett sammanhang som passade 
tjänsten/produkten och om det innebar kärnverksamhet så fick man ta hänsyn till det ur andra 
perspektiv 
 

4.2.5 Anonym aktivitet 
Vi ville se hur företagen ställde sig till att sponsra skolan på ett mycket anonymt sätt för att 
tillmötesgå kravet på objektivitet. Anonymt i den bemärkelse att eventuellt material etc. ej 
skulle innehålla logotyper etc. Här varierade svaren en del. Några företag hade svårt att se 
poängen med detta och skulle med största sannolikhet inte vara intresserade. Poängen är 
fortfarande att lämna någon form av spår som kan kopplas till tjänsten/produkten efter sig och 
menade att man annars aldrig skulle betala för en sådan typ av aktivitet. Andra menade att 
man visst skulle kunna tänka sig det då det handlade om att öka kunskaper och förståelse 
kring de produkter/tjänster man tillhandahåller och vilka kundvärden de skapade men menade 
samtidigt att det ligger i företagandets natur att vara tveksam till om man skulle betala för det. 
 

4.2.6 Betalning 
Vi ville försöka få en uppfattning om betalningsviljan från företagens sida och ställde frågan 
hur man ser på att få betala för att genomföra aktiviteter. Här menade företagen generellt att 
om det handlade om att på ett anonymt sätt öka förståelsen för användningen av 
tjänster/produkter i största allmänhet så var man tveksam. Om det däremot hade effekter på 
företaget varumärke skulle man sannolikt betrakta och värdera aktiviteten enligt 
företagsekonomiska principer. 
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4.2.7 Kort eller långt samarbete 
Även här varierade svaren något vilket främst berodde på vilken typ av produkt/tjänst man 
tillhandahöll. Ett företag menade man skulle helst skulle se en kontinuitet i sina samarbeten. 
Korta enstaka insatser skulle inte stödja organisationens syfte lika bra som längre samarbeten. 
Andra företag menade “Kort och brett…” Företagets idé bygger på massmarknad. Ur det 
perspektivet skulle företaget vara mer intresserat av att nå så många skolor som möjligt 
snarare än djupt samarbete med några få. Därigenom är det tänkbart att man skulle välja 
kortare samarbeten. Dessutom har man begränsade resurser. Mycket av företagets 
marknadsföring bygger på globala koncept där pengar från varumärkesägaren i princip är 
öronmärkta för specifika aktiviteter. 
 

4.2.8 Övrigt 
Som avlutning på intervjun frågade vi om de hade övriga synpunkter utifrån hur intervjun 
hade förlöpt och hur man såg på fenomenet i allmänhet. 
 
Företaget menar att man I hög utsträckning måste beakta den lokala (läs nationella) kultur i 
vilken man är verksam. Innan man engagerade sig i en aktivitet skulle man tänka sig noggrant 
för. Dels pga. att resurser, i vanlig företagsekonomisk bemärkelse, alltid måste allokeras där 
de gör bäst nytta dels pga. att de risker som finns. I detta fall ser företaget PR-mässiga risker 
och dessa är som alltid svåra att kalkylera. Den ena tidningen kan skriva ett stycke med 
andemeningen att ”företaget gör en god insats för samhället” medan den andra tidningen 
skriver ”företag exploaterar skolans dåliga ekonomi”. Detta är en svår balansgång i dagens 
läge. Vidare ansåg man att det är viktigt att man diskuterar var gränserna skall gå ur ett etiskt 
perspektiv. Som företrädare för en industri är det en förutsättning för samarbete att man noga 
går igenom vad och hur något skall göras och att man under inga omständigheter ”tummar” 
på etiska principer eller eventuella riktlinjer som finns. Man är mån om att skolan förankrar 
eventuella projekt med de intressenter som finns (lärare, föräldrar, huvudman etc.) Vidare 
anser man att ju mer aktiva skolorna är ur ett PR perspektiv desto bättre kan samarbetet bli. 
 
En annan viktig fråga är personella resurser. Organisationen är slimmad och har således inte 
de resurser som krävs för att ”åka runt och hålla i aktiviteterna” Skall man genomföra 
aktiviteter så är detta en central fråga. De flesta  företag menade att det var tveksamt om man 
skulle genomföra aktiviteter utan skolans tillåtelse. Vad gäller ev. PR risk så är detta något 
som i denna situation inte oroar företaget nämnvärt. Man skulle snarare vara mån om att 
skolan ”basunerade” ut samarbetet. Givet att aktiviteten var sanktionerad och att det fanns god 
transparens tror man inte att PR risken skulle vara stor. Detsamma gäller eventuella reaktioner 
från elever och föräldrar.  

4.2.9 Sammanfattning  
Företag som ser målgruppen som intressant skulle ställa upp på de krav som skolan ställde 
förutsatt att aktiviteten fortfarande är intressant att genomföra ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv. 
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5. Analys 
 
I denna del kommer vi att analysera empirin och på så sätt arbeta oss fram till ett ramverk för 
hur parterna bör gå tillväga när de ingår samarbete för att få ut så mycket som möjligt av 
varandra.  
 
 

5.1 Inledning 
 
Som vi beskrev i metodkapitlet har vi intervjuat företrädare från företag och skolor på ett 
iterativt sätt och analysen har således vuxit fram och slutligen bearbetats för att ge en 
översiktlig förklaring till den modell som vi kom fram till. Vår forskningsfråga löd som 
bekant: 
 
– Hur skall en modell för samarbete mellan skolor och näringsliv se ut och fungera ut för att 
samtliga intressenter skall tjäna på det? 
 
 

5.2 Samband mellan perspektiv  
 
Under samtalen/intervjuerna så växte det fram att de olika perspektiven hängde samman med 
varandra på olika sätt. Ofta ställdes frågor som, vars inledande svar började med att ”det beror 
på…”. Initialt lärde vi oss mycket av varje intervjutillfälle, dessa lärdomar togs naturligtvis 
upp vid nästföljande intervju tills dessa att inget nytt sades. Vid den slutgiltiga analysen har vi 
således valt att fokusera på hur de olika perspektiven hänger samman och under vilka 
omständigheter perspektiven interagerar. Det visar sig att det finns perspektiv och aspekter 
som är mer centrala än andra. Det betyder att de påverkar varandra i större grad än andra 
relationer och detta påverkar i sin tur den totala utformningen av eventuella aktiviteter. 
Således härleder vi tre dominerande perspektiv och relationer som vi valt att beteckna som 
centrala relationer. Dessutom finns det ett antal andra relationer vars påverkan på samarbetet 
är mer indirekta. Dessa samband och relationer har vi valt att beteckna som perifera 
relationer. Se figur 6.1 och åtföljande förklaring av dessa samband 
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Figur 6.1 Illustration av samband 

5.3 Analys av centrala samband 
 
Fig. 6.1 illustrerar sambanden mellan olika perspektiv. Ett grundläggande samband är det 
mellan behov och typ av företag. Detta behov gestaltar sig ur skolors perspektiv på två olika 
sätt. Dels har skolorna behov för finansiella tillskott, dels har de behov av att komma ut i 
samhället, vilket ingår i deras uppdrag. Hur man ser på sitt behov kommer att påverka val av 
företag. Företagens beredskap att ställa upp beror på hur de ser på elever som målgrupp och 
skolan som kommunikationskanal. Dock håller inte alla skolor med om detta samt, alla 
företag är inte heller intresserade av att samarbeta. Fortsättningsvis kommer vi i vårt 
resonemang att utgå ifrån att detta behov finns.  Figur 6.1  visar de tre centrala sambanden: 
Typ av företag, Form och Konsekvenser.  Bland skolor och företag råder en större samsyn på 
de centrala sambanden än de perifera, vilket betyder och de hanteras på ett mer 
situationsanpassat sätt. 
 

5.3.1 Relationen Typ av företag och Former: Tillämpning 
Hur samarbetet skall utformas avgörs utifrån två perspektiv. Skolors vilja till olika former av 
samarbete och företagens beredskap till samarbete. Detta två perspektiv styr hur samarbetet 
kommer att se ut. 
 
Skolors perspektiv 
Vid samtalen med skolorna har vissa varit öppna för de flesta former av samarbeten medan 
andra har varit mer restriktiva. Den enda formen för samarbete som flertalet varit mycket 
tveksamma till är direktförsäljning i samband med aktiviteten. Övriga restriktioner är mer en 
resursfråga. De flesta verkar tycka att olika former för samarbete snarare är berikande och 
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välkomnar detta. Genom intervjuerna har det växt fram ett antal olika tänkbara alternativ för 
hur skolor kan se på olika aktiviteter.  
 
Från våra intervjuer har vi identifierat ett antal tillämpningsområden, dvs. naturliga sätt för 
företagen att marknadsföra sig på. Vi har grupperat dessa sätt och skapat en modell som vi 
valt att kalla för ett företags tillämpningsbas. Denna kan vara användbar när en skola letar 
efter partners. Grundtanken  är att ju bredare bas desto större möjligheter till innovativa 
former för samarbete 
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Allmänt fenomen 
Företag utgör en fundamental del av samhället och även om ämnet företagsekonomi inte ges i 
stor utsträckning i högstadiet så är det en viktig del av samhällskunskapen. Detta innebär en 
mötesplats för företag och skolor. Samtliga företag är tillämpningsbara ur detta perspektiv 
 
Företaget som samhällsinstitution  
I dagens moderna samhällen finns det företag som enligt ekonomihistoriker utgör 
fundamentala institutioner för samhällens utveckling. Dvs. att dessa företag/institutioner är så 
viktiga, att moderna demokratiska samhällen inte kan fungera utan dem. Exempel på sådana 
är Media (dagspress framförallt) Bank, Telecom, Bygg och infrastruktur, Transporter etc. 
 
Företagets produkt/tjänst kopplat till utbildning 
Det finns ett flertal företag vars produkter och tjänster har naturliga kopplingar till 
utbildningen. Exempelvis skulle vissa typer av resebolag (Temaresor) kunna hjälpa skolan 
med olika typer av temaveckor eller liknande rörande ämnet geografi/historia. Ett annat 
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exempel är betongindustrin som i olika skulle kunna sponsra teknik/slöjd, Kemiföretag skulle 
kunna sponsra ämnet kemi med utrustning, kemikalier, kunskap osv. 
 
Företages produkt/tjänst kopplat till sidoverksamhet 
Med skolans sidoverksamhet avses olika typer av aktiviteter, t ex skolans handbollslag, 
friluftsdagar, skolresor etc. Det finns ett typer av företag vars produkter passar för dessa 
ändamål. Dels producenter av sportartiklar (JOFA/Reebok) dels detaljhandelskedjor 
(Stadium).  
 
Övrigt 
Övrigt kan vara allt från någon förälders företag som väljer att samverka på olika sätt, till 
företag som t ex har en väldigt stark lokal förankring, t ex Astra Zeneca i Södertälje. Andra 
organisationer kan välja att samarbeta med en skola i sitt s.k. CSR program (Corporate Social 
Responsibility) eller annat fadderskap. T ex advokatfirman Vinges samarbete med Tensta 
gymnasium 
 
Som visat ovan har vissa varumärken en bredare tillämpningsbas än andra. I praktiken betyder 
detta att vissa partnerskap har fler möjligheter än andra och därigenom ökar möjligheterna för 
båda parter. Sammanfattningsvis kan man då påstå att ju bredare tillämpningsbas företaget har 
desto större möjlighet till djupare samarbeten. 
 
Företagens perspektiv  
När företagen har diskuterat samarbete finns två generella perspektiv. Det ena handlar om ren 
varumärkesexponering. Denna är relativt generell och betyder att så länge som varumärket 
exponeras så spelar det inte så stor roll i vilket sammanhang det görs. Problemet med detta är 
dock enligt flera av respondenterna, bland både skolor och företag, att de anser att det inte är 
särskilt meningsfullt ”bara sätta upp en skylt”. Detta kan jämställas med att köpa en annons i 
en tidning som inte riktar sig mot målgruppen bara för att det är billigt. Det andra perspektivet 
handlar om samanhang. Det betyder att oavsett marknadsföringskanal så vill man nå en grupp 
så effektivt som möjligt och det görs generellt i ett samanhang där kopplingen mellan 
produkten/tjänsten och själva tillämningen är naturlig. Framväxandet av ”Event industrin” 
belyser faktumet att om exponering görs i samband med upplevelse så ökar effektiviteten i 
påverkningen. Detta betyder att ju bredare ”tillämpningsbas” ett företag har desto bättre 
möjlighet för effektivare samarbete.  
 

5.3.2 Relationen Former och Konsekvenser: Risk vs Nytta 
Som empirin visar finns det många tänkbara former för hur samarbetet kan ta sig i uttryck. Ur 
ett kommunikationsperspektiv kan följande aktiviteter ses som marknadsföring: 

• Föreläsningar/lektioner/temaveckor 
• Studiebesök 
• Diverse exponering av varumärke mot tillskott av varor eller pengar (sponsring) 
• Praktik (PRAO) 
• Studiematerial 
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Gemensamt för samtliga skolor är att de skulle 
med största sannolikhet inte tillåta 
direktförsäljning eller kampanjliknade 
erbjudanden av typen köp 2 st. ”XX” 
inom två veckor så får du en tredje på 
köpet. Detta är ett krav som de företag 
som vi intervjuade ställde sig mycket 
förstående till.  
 
I fråga om former finns ett centralt 
perspektiv. Detta handlar om huruvida 
det är skolans huvudverksamhet 
(utbildning) eller sidoverksamhet 
(miljö/idrottslag etc.) som skall sponsras. 
Samtliga menar att om skolors 
huvudverksamhet skall omfattas av 
sponsring så blir det hela mer 
kontroversiellt eftersom denna har höga 
krav på objektivitet. Dessutom anser 
både företag och skolorna att riskerna 
ökar. Risker som diskuteras är flera. Ur skolors 
perspektiv handlar det om kraftiga reaktioner från föräldrar vilket kan medföra att man tappar 
elever och får ett dåligt ryckte. Ur företagens perspektiv så ser man risker med omfattande 
negativ publicitet och då kan skadan vara mycket större än den eventuella fördel som 
samarbetet skulle innebära. Sambandet illustreras i figuren ovan. Dock finns det företag vars 
produkter/tjänster på ett utmärkt sätt skulle kunna vara en del av undervisningen. Massmedia 
har varit det länge (nämn den skola som inte varit på studiebesök på en morgontidning) De 
flesta skolor som vi talade med var positiva till att betongindustrin skulle sponsra teknik/slöjd 
eller att Temaresor berättar om geografi/historia/kultur kring de resmål som de har förutsatt 
att alla skolans krav var uppfyllda. Det är också sannolikt att marknadsföringen skulle bli 
avsevärt mycket mer effektiv om eleverna på ett eller annat sätt interagerade med aktuell 
produkt eller tjänst vilket skulle öka företagens betalningsvilja och om det är pengar skolan är 
ute efter så är det sannolikt att man kommer att ta hänsyn till detta. Om än kontroversiellt så 
fanns det utmärkta exempel på hur skolor kunde samarbeta med företagen i 
kärnverksamheten. Vill skolan dock undvika hög risk så lämpar det sig bättre att leta efter 
samarbetspartners vars produkter eller tjänster har en naturlig koppling till sidoverksamheten.  
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Ytterligare en central aspekt kring form och nytta är att om riskerna ökar så ökar kraven på 
aktiviteter som måste genomföras för att minimera riskerna. För många företag var det ett 
krav  att eventuella projekt var väl förankrade hos skolans intressenter. Detta för att ha ryggen 
fri vid eventuell negativ publicitet. 
Skolledningen skulle på samma sätt 
vilja ha ryggen fri vilket man i större 
utsträckning skulle ha om projektet 
var förankrade i elevråd, 
föräldrastyrelser och hos huvudman. 
Vidare skulle en sponsring av 
kärnverksamheten öka kraven på 
pedagogiskt för och efterarbete. 
Kraven på transparens, dvs. att alla 
aktiviteter som genomförs även 
kritiskt granskas av elever som ett 
moment i lärandet. Detta är något som 
båda parter visade sig mycket måna 
om. Sammanfattningsvis kan man 
säga att det jämförelsevis skulle kräva 
lite arbete att låta ett sportföretag 
sponsra ett eventuellt skollag med 
tröjor jämfört med att låta företag 
tillhandahålla upplägg och material 
kring utbildning.  
 

5.3.3 Relationen Typ av företag och konsekvenser 
På samma sätt som att vissa former för samarbete medför större risk för negativa effekter så 
medför typ av företag som skolan väljer att samarbeta med också olika risknivåer. Eftersom 
olika typer av företag har olika tillgång på resurser så är även detta en aspekt som får 
konsekvenser kring hur mycket parterna kan få ut av varandra. Vidare så är det sannolikt att 
vissa företags tjänster och produkter, ur ett rent kommunikationseffektivt perspektiv, skulle 
lämpa sig bättre för marknadsföring via skolan än andra. Det är vanskligt att uttala sig om 
detta men ändå vågar vi påstå att det är sannolikt att ett reseföretag skulle få mer ut av en 
marknadsföringsaktivitet i skolan än en bank eller ett försäkringsbolag med tanke på sekunära 
påverkansfaktorn. 
 
Vidare finns det branscher, t ex snabbmat, snack, godis och läsk där dels den allmänna 
opinionen dels de riktlinjer och policys som finns utgör begräsningar. Detta verkar bolagen 
medvetna om. Speciellt marknadsledande som ofta hamnar i centrum när eventuella skador 
med en viss produktkategori hamnar i ”blåsväder”. Ex; Om hamburgare är farliga är det 
McDonalds som ofta får ta smällen och om det är läsk som diskuteras så blir det Cocacola 
som får svara. Detta är företagen självfallet mycket medvetna och har därför en mycket 
försiktig hållning till om och hur de skulle samarbeta med skolorna. Det är till och med så att 
de säkert skulle ställa högre krav på transparens än vad skolledare gör.  
 
Ytterligare en aspekt som är väl värd att beakta är företagets riskexponering. Låt oss anta att 
en skola ingick ett långt samarbete med ett av de största byggföretagen i Sverige. Samarbetet 
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verkar gå helt OK och alla intressenter är välvilligt inställda. Efter en tid ingår byggföretaget i 
ett mycket kontroversiellt tunnelbygge som mynnar ut i en miljökatastrof. Detta skulle med 
största sannolikhet inte hjälpa skolan att rekrytera nya elever. Vidare skulle det inte spela så 
hjälpa om samarbetet avbröts, därför att även i den efterföljande tiden kommer skolan att vara 
förknippad med det inblandade företaget. 
 

5.4 Analys av perifera samband 
 
De perifera sambanden saknar inte betydelse men här hade skolorna relativt olika 
inställningar.  
 

5.4.1 Förklaring av perifera samband i ”Typ av företag” 
 
Egna attityder och etik 
Etik och egna attityder påverkar valet av företag. Vissa skolor vill helt enkelt inte liera sig 
med vissa företag/varumärken medan andra, som empirin visat, har en mycket mer öppen 
attityd. Skolorna bör således i sitt val av samarbetspartners utgå ifrån sin egen värdegrund 
som oftast utformas i enighet med den värdegrund som skolplanen stipulerar. 
 
Lagar och policys 
Marknadsföringslagen och de riktlinjer för sponsring som finns utarbetade av 
kommunförbundet bör följas. Oavsett om respondenterna läst eller kan dessa, anger de att de 
generellt skulle agera i enighet med dem.  Som branschenkäten visar har skolor kryssat för 
branscher och företag vars produkter och image stämmer överens med skolans värderingar. 
Företag som säljer sådant som anses onyttigt eller skadligt, t ex läsk, godis, tobak, sprit etc. 
faller således utanför. Vidare bör företagen ha ett allmänt gott anseende i samhället och bland 
myndigheter. Matchningen utgör således en god grund för en första segmentering för 
skolorna.   
 
Kostnad 
De skolor vars motiv till samarbete hänger ihop med finansiella tillskott bör naturligtvis ta 
hänsyn till eventuella samarbetspartners betalningsförmåga. Mindre företag som inte anser sig 
ha råd med långsiktiga satsningar kommer sannolikt inte vilja ge ett tillskott såvida aktiviteten 
inte ger direkt märkbara försäljningsökningar. Men som vi kommer se under avsnittet Former 
är aktiviteter som ligger nära direkt försäljning inte önskvärda ur skolors perspektiv. 
 
Erfarenheter 
Skolor interagerar med varandra på ett nära sätt. Om en skola ingår ett sponsringsringsprojekt 
så kommer det för eller senare till andra skolors kännedom. Om projekten varit framgångsrika 
är det lätt att ta efter. Om projektet däremot kommit på skam trots bra idéer, är det tveksamt 
om det kommer att prövas igen. Skolledare som provar  sponsringsprojekt som misslyckats tar 
sannolikt en stor risk. 
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5.4.2 Förklaring av perifera samband och Form 
 
Kostnad 
Olika former, dvs. olika typer av aktiviteter, kostar olika mycket och även om många företag 
har omfattande resurser så följder de sina företagsekonomiska prioriteringsprinciper. 
Generellt gäller nog att företagen kan ställa upp med pengar och material medan skolorna för 
stå för de personella resurserna. I alla fall fram till dess att företagen skulle bli varse om hur 
otroligt effektiv marknadsföring genom ex föreläsningar i skolan skulle vara. Då kanske man 
skulle tillsätta personal för detta, en sorts ”trade marketing Consulting”. Resurs utgör således 
en naturlig restriktion på hur formerna för samarbete ter sig. 
 
Lagar, riktlinjer och policys 
Marknadsföringslagen måste naturligtvis följas vilket innebär att aktiviteter mot yngre elever 
blir extra känslig. Dock bör man komma ihåg vad som definieras som marknadsföring. Ett 
studiebesök betraktas knappast som detta i dagens läge. De riktlinjer och policys som finns 
bör följas och även dessa utgör vissa restriktioner på uppfinningsrikedomen. 
 
Relationer 
Ju större samarbete och ju närmare kärnverksamheten aktiviteten ligger desto större betydelse 
av ett nära samarbete. Längden kan vara lite svårdefinierad. Samarbetet kan pågå i 5 dagar 
under en temavecka eller en dag per år i fem år. Vilket samarbete som är längst beror på om 
man hittar andra naturliga tillämpningsområden. 
 
Erfarenhet 
I takt med att fenomenet ökar kommer fler erfarenheter och det är en god ide att leta efter 
lyckade och mindre lyckade exempel. Genom detta påverkar skolans erfarenhet säkerligen 
formen både på gott och ont. 
 
Transparens 
Vissa former på aktiviteter ökar kraven på aktiv transparens. Detta betyder att skolan måste 
informera aktivt om att det som pågår också kan ses som marknadsförning. Om aktiviteten 
ligger nära kärnverksamheten, så kan många elever ha svårt att uppmärksamma att det faktiskt 
också är en fråga om marknadsföring. Andra former, t ex tryck på skollagströjan är mer 
uppenbar och mindre kontroversiell och minskar således kravet på aktiv transparens  
 

5.4.4 Förklaring av perifera samband och konsekvenser 
 
Nytta 
Det är ganska givet att nyttan hänger starkt ihop med konsekvenser om man definierar 
konsekvenser som tillskott av varor/tjänster/kapital eller från företagens perspektiv den 
påverkan som aktiviteten har. Vissa sponsringsprojekt som vi tog del av upplevde skolledarna 
att nyttan hade varit stor medan det i andra sammanhang gjorde varken till eller från. Även 
om nyttan så att säga är central när man diskuterar sponsring/marknadsföring i skolan så är 
det enligt vår mening ändå en perifer relation då det för det första hand beror väldigt mycket 
på hur en aktivitet genomförs. För det andra är det viktigt att konstatera att eftersom det är ett 
nytt fenomen som behöver man till viss del pröva sig fram. För det tredje kan det vara svårt 



 52

att uttala sig om nyttan. I varje fall sett ur företagens perspektiv då det råder stor brist på 
kunskaper kring effekter av olika typer av aktiviteter. 
 
Föräldrar, Elever och Personal 
Föräldrars reaktioner har varit en stående punkt i samtalen med både skolor och företag. Från 
skolors perspektiv varierar det hur mycket hänsyn man tar till eventuella reaktioner. Graden 
av hänsyn hänger snarare ihop med typ av företag och form på aktiviteten.  
 
PR 
Hanteringen av PR är en risk samtidigt som det kan vara en stor tillgång. Det finns flera 
viktiga skäl till varför skolan bör ha ett aktivt förhållningssätt till media. Ett är att företagen 
ser positivt på att bli omnämnda i ett gynsamt sammanhang, vilket förstärker bidragsviljan. 
Ett annat är att ett beaktande av hur media kan tolka en aktivitet ställer ytterligare krav på 
innehåll och genomförande. 
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6. Sammanfattning och slutsatser 
 
Titeln på uppsatsen var: ”Kan man sälja elever” och slutsatsen blir kort och gott: Ja det kan 
man om det sker på skolors villkor. Det finns nämligen några mycket viktiga aspekter att  
beakta. För det första bör man tänka igenom vilka konsekvenser ett samarbete skulle kunna få 
i ett större perspektiv. Detta kan vara svårt då, som den pågående forskningen och debatten 
visade, så det gäller att inte fastna i den processen.  Vi menar att man inte skall banalisera 
marknadsanpassningen på det sättet som Hjort gör. Bara för att det råder viss 
marknadsanpassning och kunderna därmed har rätt att ställa krav betyder inte det att skolan 
skall eller måste möta alla krav. Företag har en affärsidé som går ut på att tillhandahålla en 
vara, vill kunden ha en annan vara så har denna möjlighet att välja detta, dock hos en annan 
leverantör. ” Detta betyder att skolor kan stå emot krav som inte ligger i linje med skolans 
verksamhetsidé.  
 
Även om Molnar rapporterar om en hel del exempel där man ser att skolors samarbeten med 
näringslivet helt gått överstyr så behöver inte detta betyda att samarbete mellan skola och 
näringsliv är så förödande som kritiker menar. Man skall dessutom komma ihåg att den 
amerikanska kulturen skiljer sig markand från den i Sverige vad gäller utbud och omfattning 
av marknadsanpassning generellt och vill håller det för mycket tveksamt om dessa 
skräckexempel skulle uppstå i Sverige vilket vår undersökning även styrker.  
 
Den kritik som Lynch riktar mot nyliberalismen har naturligtvis sina poänger men den missar 
ett antal viktiga saker. För det första blandas begreppen ihop. En total utförsäljning av skolan 
till den privata sektorn är en sak, samarbete mellan kommunala skolor och företag och 
eventuella marknadsföringsaktiviteter en annan. För det andra förutsätter hennes 
argumentation att staten levererar adekvat kvalitet i sina tjänster och att denna kvalitet är jämn 
inom en nations gränser. Så är helt enkelt inte fallet, kvaliteten är ojämn och många menar att  
staten helt enkelt inte levererar utlovad kvalitet vilket man ser inom både skola och omsorg. 
Det bör rimligtvis betyda att kopplingen som görs mellan dålig kvalitet och vinstintresse 
(privat ägande) inte är absolut, snarare långt ifrån. Ett fjärde argument rör individens ansvar. 
En av de nya idéerna med skolplanen är att lära eleverna att lära vilket per definition innebär 
att man lägger över en del av ansvaret för inlärning på eleverna. Att skolan skall ta hela 
ansvaret för individens inlärning framstår som absurt. 
 
Vi finner att diskussionerna ibland är en aning onyanserade då de långtgående teoretiska 
konsekvenser framställs som definitiva. Vi menar att samarbeten mellan skola och näringsliv 
är bra därför att näringslivet är en del av samhället. Om näringslivet dessutom kan ge visst 
stöd så att graden av omväxling ökar och skolan upplevs som mer stimulerande så är det 
positivt. Det handlar inte om att skolan skall säljas ut som vilken kommunikationskanal som 
helst utan samarbetet sker på skolans villkor. Visst får samarbete konsekvenser i 
förlängningen men dessa kommer sannolikt både vara positiva och negativa. Huruvida de 
hotar demokratin kommer mer sannolikt avgöras av hur samarbete appliceras än fenomenet 
som sådant. Dessutom är kommersialismen och marknadsanpassningen så pass utbredd och 
frågan är om skolan då skall gå en annan väg? Skolan är som sagt en del av samhället och inte 
tvärtom. Därmed inte sagt att skolan inte kan påverka samhället men det är tveksamt om det 
kan ske genom isolering. Ett bättre sätt vore naturligtvis att hantera den, ”hands on”. 
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Dessutom ligger man redan långt efter i anpassningen, framförallt efter USA vilket betyder att 
man kan undvika dåliga exempel och lära av de goda.  
 
Då vi anser att både Lynch och Hjort är en aning bakåtsträvande och överdrivna i sina 
påstående vill vi samtidigt belysa det faktum att marknadsanpassningen kan, om den släpps 
helt fri, kan få mycket allvarliga konsekvenser. På grund av näringslivets offensiva natur 
måste skolor, när de väl bestämt sig för att samarbeta, inta en liknande offensiv attityd. D.v.s. 
att de aktivt bör gå ut och leta företag som passar samt tydligt formulera villkor och spelregler 
för hur samarbete skall gå till. Vidare bör man vara försiktig med hur man definierar saker 
och ting. Att ”sälja elever” är ingen formulering som vi rekommenderar. Därför det är 
egentligen inte det, det handlar om. Ett samarbete med näringslivet där båda parter får ut 
något av varandra är ett bättre sätt att se på saken. Genomgående så ställde samtliga 
intervjuade företag upp på de krav och villkor som skolan ställde. Däremot så är insatsen svår 
att värdera ur ett företagsekonomiskt perspektiv vilket försvårar diskussionen om de olika 
parternas insats.  
 
Som svar på den forskningsfråga vi ställde har vi kommit fram till nedanstående modell. 
Syftet med modellen är att parter kan använda den när de diskuterar om och hur samarbete 
skulle kunna se ut. Vidare tar modellen upp olika situationer som bör hanteras på olika sätt 
beroende på hur man väljer att gå tillväga: 
 
 

 
 
 
 
 
 

RiskKrav

Form

Val/
Förhandling

Tillämpningsbas

RESULTAT / KONSEKVENSER

RiskRiskKravKrav

Form

Val/
Förhandling

Tillämpningsbas

RESULTAT / KONSEKVENSER
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Utifrån modellen kan följande ”checklista” utgöra hjälp till parterna, 
 
1. Val av företag 
Tänk igenom behovet och lista företag utifrån vilka typer av aktiviteter skolan kan tänkas 
genomföra. Utgå från skolans värdegrund, målsättning samt vad som ”känns” rätt. När man 
diskuterar typer av aktiviteter, dvs. former så utgör tillämpningsbasen en god modell att 
diskutera utifrån. 

 
2. Val av former 
Ta hänsyn till de risker och krav som formen och typ av företag medför. Upprätta en lista med 
aktiviteter (förankring i föräldraråd, elevråd, allmän presentation av aktiviteten etc.) och 
genomför aktiviteterna noggrant 
 
3. Följ upp 
Även om det inte diskuterades specifikt kan rekommenderar vi att aktiviteten följs upp. Detta 
kan göras på olika sätt. Förslagsvis kan en enkät skickas som dels följer upp hur samtliga 
intressenter upplevde att aktiviteten genomfördes dels kan enkäten ta upp förändrade attityder 
gentemot företaget som man genomförde aktiviteten med. 
 

6.1 Rekommendationer 
Trots att man kan tycka att skolan bör finansieras med de medel man har så upplever vi att 
samarbeten av denna typ är av godo så länge som det sköts på ett bra sätt. Vi är övertygade 
om att företag dels kan tillföra skolan kunskaper som man inte har dels så tror vi att den 
variation i utbildningen som detta kan medföra gör att lusten att lära ökar. Vi tror att en aktiv 
skola är bättre, även om den ibland gör misstag, än en passiv därför att passivitet har aldrig 
bidragit till utveckling och det är vår, och många andras att skolan hela tiden måste utvecklas 
med samtiden 
 

6.2 Framtida forskning 
Vi skulle gärna se olika typer av Casestudier som belyste olika former för samarbeten. Vi 
skulle även se ett framväxande av metod för att för värdera aktiviteterna i pengar. Om man 
kan värdera annonser, tv reklam och PR borde detta vara möjligt även här. Detta skulle 
definitivt hjälpa parterna att förstå värdet, litet som stort, av detta. Vidare skulle det vara 
intressant att spåra sambandet mellan samarbete och kvalitetsnivå på en skola. Ger verkligen 
mer pengar och partners en högre kvalitet eller är det annat som avgör? 
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8. Källor 
 
Sjöängsskolan f-9 
Gripsholmsvägen 2 912 535 Älvsjö  
Kontaktperson: Ann-Katrin Averstedt 
 
Solbergaskolan f-9,  
Lerkrogsvägen 28, 126 79 Hägersten 
Kontaktperson: Ann-Katrin Averstedt 
 
Gubbängsskolan  
Gubbängsvägen 63-691 22 45 Enskede 
Kontaktperson Tomas Hultquist 
 
Hökarängsskolan  
Fagersjövägen 1 812 358 Farsta 
Kontaktperson: Mats Huge  
 
Alviksskolan  
Tranbergsvägen 73, 167 45 Bromma 
Kontaktperson: Håkan Wiklund 
 
CocaCola Company 
Karin Krook 
 
Betongindustrier 
Mats Björs 
 
Frida Förlag 
Over Jerseluis 
 
 

JOFA/Reebok Sverige 
Lars Christiansson  
 
UPC Sverige 
Anders Ahlbäck 
 
 
Stadshagsskolan 
S: t Göransgatan 145, 112 51 Stockholm 
Kontaktperson: Anne Marie Nystedt 
 
Åsö Grundskola  
Blekingegatan 55, Box 178 04 
Kontaktperson: Bosse. Andersson 
 
Bergshamra skolan 
Hjortstigen 1, 170 71 Solna 
Rektor Sören Arnqvist 
 
Segeltorpsskolan 
Chronas väg 12, 141 71 Huddinge 
Kontaktperson: Göran Strömberg, 
 
Rissneskolan 
Mässvägen 1, Rissne  
Kontaktperson: Maria Radway  
 
Käppala skola 
Killingevägen 13, 181 65 Lidingö 
Kontaktperson: Gunnar Stockhammar
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Billaga 1 ”Pre - intervjupaket” 
 
 
 
 
 
Information inför intervju som är en del av uppsatsen: 
 
 

 
 

”Kan man sälja elever?” 
 

En kandidatuppsats om skolors förutsättningar/vilja att låta skolan 
utgöra ett medium för marknadskommunikation 

 
 

 
INLEDNING 
 
Detta häfte innehåller dels kortfattad information kring olika typer av 
marknadsföringsaktivitet där skolan fungerar som medium idag, dels en kort enkät som vi 
skulle vara mycket tacksamma om du fyllde i innan själva intervjun. Svaren som du lämnar på 
enkäten kommer delvis att ligga till grund för själva intervjun. Dina svar kommer att 
behandlas anonymt. 
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EXEMPEL PÅ OLIKA MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER OCH METODER 
 
Nedanstående är exempel på olika typer av aktiviteter som kan betecknas som 
marknadsföringsaktiviteter för företag som vill kommunicera med en målgrupp (elever) 
 
Försäljning av annonsplats i skolan 
Skolan säljer utrymme för kommersiella företag att sätta upp budskap på liknande sätt som SL 
(Stockholms Lokalttrafik) säljer annonsplats i sina tunnelbanevagnar. Fenomenet har 
förekommit i Sverige 
 
Övrig exponering av varumärken 
Arla och Wasa har förekommit så länge att de i de närmaste betraktas som en del av matsalen. 
Skolor tar dock ej betalt 
 
Samarbete i specifikt projekt 
En skola kan t ex samarbeta med McDonalds i ett gemensamt upprättat projekt mot 
mobbning. Företaget antas betala vissa delar samt sätter upp en skylt. Fenomenet har 
förekommit i Sverige 
 
Studiebesök – Skolan till annonsören 
Klass åker till t ex en tidning. Förekommer, dock ej mot (kontant) betalning (enligt 
författarnas vetande) 
 
Externa evenemang 
Sponsring av diverse friluftsdagar/utflykter. T ex kan en sportkedja tänkas vara sponsor. 
Enligt vissa källor har detta förekommit. Ingen kontant betalning antas ha förekommit 
 
Studiebesök – Annonsören till skolan 
Företag kommer till skolan och berättar hur det fungerar. Förekommer, dock utan betalning 
 
Sponsring – ”Gratis” varor/tjänster 
PC tillverkare har sponsrat vissa skolor med gratis datorer. 
 
”Fadderföretag/Mentorskap” 
Fadder och mentorsprogram har förekommit på olika typer skolor 
 
Beroende/Samverkan 
Lokala företag och skolor kan i viss mån vara beroende av varandra, T ex så har skola och 
bostadsbolag samverkat i gemensamma externa (annonsering i press) aktiviteter 
 
Utbildningsmaterial 
Det finns en uppsjö av sponsrat utbildningsmaterial via t ex www.freebook.se 
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Troligt Tveksamt Ej troligt
IT

Hårdvara (PC/Servrar)
Mjukvara (spel)
Mjukvara (system) typ MS

Telecom
Internetoperatörer 
Mobiltelefoni
Telefoni

Bank och finans
Vanlig bank
Internetbank
Försäkringsbolag/Fond- Pensionsbolag

Media
Dagspress 
Kvällspress 
Magazin 
Reklam TV/radio
Public Service TV/radio
Veckoblad
Lokalpress
Internetsajter

Detlajhandel
Livsmedel Kedjor 
"Sällanköp" (Möbler, Hifi PC etc)
Konfektion och fritid ( Kläder och sportartiklar)

Livsmedel Producenter
Frukt o grönt 
Konfektyr (godis)/Snacks/Läsk 
Chark/Fisk 
Mejeri 
Bröd 
Hälsokost 
Functional food

Sällanköpsvaror Producenter
TV/Radio/Hifi/MP3
Bilar 
Resebolag 
Spelkonsoller 
Mobilitelefontillverkare

Infrastruktur / Bygg / Bostad
JM
Bostadsbolag

Övrigt
Läkemedel
Svenska spel

 
ENKÄT 
 
Kryssa för vilka av nedanstående leverantörer/varukategorier du kan tänka dig att samarbeta 
med.  Du behöver inte bestämma hur samarbetet skall se ut men du kan utgå ifrån att 
samarbetet sker på villkor som passar dig och den skola du företräder 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 63

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 

• Vad är vårt syfte  
• Hur tänker vi gå tillväga 
• Vad menar vi med marknadsföring 
• Erfarenheter, egna och de från USA (skog, norrland, Cola, byggbolag) 

 
Perspektiv att diskutera utifrån 
 
Egna attityder - Hur ser du på skolans attityder till detta? 
 
Behov - Hur ser ni på era behov? 
 
Form - Vilka former av marknadsföring kan förekomma?  
 
Etik - Hur ser du på den etiska aspekten? 
 
Konsekvenser - Vad kan det får för konsekvenser? 
 
Föräldrar - Vad kommer föräldrar att säga? Hur många måste samtycka?  
 
Elever - Hur kommer eleverna att reagera 
 
Nytta/resultat - Vad blir resultatet?  
 
Relation - Hur skulle du vilja att er relation till annonsören så ut? 
 
Kort/lång sikt - Hur skall avtal se ut? Ad hoc eller 5 års samarbeten? 
 
Kostnad - Hur skall skolorna ta betalt och vem skall stå för projektledning av diverse 
aktiviteter? 
 
Transparens - Är det ett villkor att skolan alltid informerar om vad som är reklam och hur 
detta påverkar själva budskapet och kommer annonsörerna acceptera det? 
 
Övrigt 
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Bilaga 3 Artikel 14 av ICC: s grundregler 
 
 
De regler som här följer gäller för reklam som vänder sig till personer vilka är underåriga 
enligt 
tillämplig nationell lagstiftning. 
1. Hänsyn till godtrogenhet och oerfarenhet 
a) Reklam får inte utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet eller deras bristande 
erfarenhet. 
b) Den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att använda en viss produkt får 
inte underskattas i reklamen. 
i) Särskild aktsamhet skall iakttas för att säkerställa att reklamen inte vilseleder barn 
och ungdomar om den annonserade produktens verkliga storlek, värde, 
beskaffenhet, hållbarhet och prestanda. 
ii) Krävs extra tillbehör (t.ex. batterier, färg) för att använda produkten eller för att 
uppnå ett illustrerat eller beskrivet resultat skall detta tydligt anges i reklamen. 
iii) Ingår produkten i en serie skall detta klart framgå, liksom hur denna serie kan 
anskaffas. 
iv) Illustreras eller beskrivs resultat som kan uppnås med produkten eller vid dess 
användning skall framställningen återge vad som, typiskt sett, rimligen kan 
åstadkommas av barn/ungdomar i den aktuella åldersgruppen. 
c) Prisuppgifter får inte utformas så att barn och ungdomar kan få en överdriven uppfattning 
om produktens verkliga värde, t ex genom användning av ordet ”endast”. Reklamen får 
inte heller ge sken av att produkten ifråga utan vidare ryms inom varje hushållsbudget. 
2. Säkerhet och trygghet 
♥ International Chamber of Commerce (ICC) 5 
Reklam får inte innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att barn eller 
ungdomar utsätts 
för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. 
Reklamen får 
inte heller vara sådan att den kan förleda barn eller ungdomar att försätta sig i riskfyllda 
situationer eller 
stimulera dem att söka sällskap med främmande personer eller att beträda okända eller farliga 
platser. 
3. Sociala värderingar 
a) Reklam får inte ge intrycket att själva innehavet eller användningen av en viss produkt ger 
ett barn eller en ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över jämnåriga eller att 
avsaknad av produkten kan få motsatta följder. 
b) Reklam får inte i strid med rådande sociala värderingar undergräva föräldrars auktoritet 
eller ansvar och inte heller deras normer för omdöme och smak. Reklam får inte innehålla 
direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar eller andra vuxna 
att köpa den annonserade produkten åt dem. 
 
 


