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Sammanfattning 
Varje år ställs Sveriges niondeklassare inför ett stort val som kan påverka deras framtid, 

nämligen gymnasievalet. Val av gymnasium är dock något komplext för eleverna. Det är 

mycket information som ska beaktas och det kan vara svårt att orientera sig bland alla 

valmöjligheter. En informationskanal är gymnasieskolornas hemsidor. Denna studie fokuserar 

just på gymnasieskolornas hemsidor. Studien genomfördes våren 2021 och baseras på en 

summativ kvalitativ innehållsanalys av 29 gymnasieskolors hemsidor. Denna uppsats syftar 

till att se hur samtliga gymnasieskolor i Uppsala använder sin marknadsföring på hemsidorna. 

Är texten på hemsidorna riktad till en viss målgrupp av elever? Vilka egenskaper är det som 

skolorna lyfter fram hos sig själva? För att ta reda på detta har material samlats in från 

gymnasieskolornas respektive hemsidor. Tidigare forskning visar att gymnasieskolor i 

Sverige har riktat sin marknadsföring gentemot en viss målgrupp av elever. Materialet har 

sedan analyserats utifrån bland annat Pierre Bourdieus kapitalbegrepp, texter om 

sociolingvistik samt utifrån en grundläggande marknadsföringsmodell. Resultatet av studien 

visar att gymnasieskolorna riktar sig mot olika målgrupper av elever. Det kan exempelvis vara 

att skolor väljer att skriva fram att hos dem ska eleven bli en allmänbildad individ, som bör 

studera vidare efter gymnasiet. Medan andra skolor istället fokuserar på att ge verktyg till 

eleven som hen kan använda direkt efter gymnasiet för att bli en del av arbetsmarknaden. 

Uppsatsen budskap är att gymnasieskolor bör fundera på vad de förmedlar för budskap till 

eleverna genom texten på sina hemsidor. I agendan för en likvärdig utbildning för alla bör 

således alla elever inkluderas och ha samma tillgång till informationen. Gymnasieskolorna 

bör alltså fundera på deras text är formulerade på ett sätt som når alla målgrupper av elever, så 

att alla elever känner att de har möjligheten att välja det gymnasium de vill.  
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1. Inledning 
Rätten till utbildning är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna som FN instiftade år 

1948. Artikeln om utbildning innefattar att alla ska ha rätt att konstadfritt kunna gå i skolan 

(Förenta Nationerna).  År 2015 antog FN: S medlemsländer något som kallas Agenda 2030. 

En agenda som är universell och har 17 mål för en hållbar utveckling. Bland dessa mål finns 

ett mål som fokuserar på en god utbildning för alla. Målet innebär att utbildningen ska vara 

inkluderande, likvärdig och av god kvalité, som främjar ett livslångt lärande (UNDP Sverige, 

2021).  Utbildningen är alltså både en grundläggande mänsklig rättighet, men även ett verktyg 

till att få en mer hållbar värld. I vissa länder kan det handla om möjligheten att ens gå i 

skolan, det vill säga den grundläggande mänskliga rättigheten. Medan i rikare länder, som 

Sverige, kanske det snarare handlar om vilken sorts utbildning elever får.   

 

När eleverna i Sverige går i nionde klass ställs de inför ett val som påverkar vilken utbildning 

de sedan får. Nämligen gymnasievalet. Sedan friskolereformens framfart har Sveriges 

niondeklassare fått en ökad möjlighet att välja mellan de olika gymnasieskolorna som finns i 

Sverige. Det har gjort att gymnasieskolorna runt om i landet måste konkurrera om eleverna på 

ett nytt sätt än tidigare. I en sammanställning av skolbranschens reklaminköp, gjord av 

opinionsföretaget Kantar Sifo, visas det att både fristående och kommunala aktörer lägger 

miljonbelopp på marknadsföring för att få niorna att börja på just deras skola. Summorna har 

dock minskat när skolorna gått från mer traditionell marknadsföring, som reklamannonser, till 

att ha sina egna kanaler som huvudområde (Thurfjell, 2016). Bland de egna kanalerna finns 

exempelvis gymnasieskolornas egna hemsidor. På skolornas hemsidor finns det allt från 

videoklipp, digitala öppna hus till kontaktuppgifter och lunchmenyer. Men framförallt 

presenteras det text i olika sammanhang. Det är text där skolorna försöker sälja in sig själva så 

att niondeklassarna vill söka dit.  

 

Det redan svåra valet kan således kännas ännu svårare när eleven ska försöka tolka alla dessa 

olika texter, som är skrivna i ett marknadsföringssyfte. I vanliga fall kan elever komplettera 

informationen från hemsidorna genom att besöka gymnasiemässan och öppna hus. På grund 

av den rådande pandemin har dock dessa möjligheter begränsats. I Uppsala kommun ställdes 

gymnasiemässan in och gymnasieskolorna avråddes från att arrangera öppna hus (Uppsala 

kommun, 2020). På grund av detta får skolornas hemsidor och den skrivna texten en mer 

central del av valet, än vad det varit de senaste åren. I och med att texten spelar en viktig roll 
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vid val av gymnasieskola, är det intressent att se vad dessa olika texter förmedlar. I en studie 

gjord i Stockholm visas det hur gymnasieskolor försöker tilltala elever med ett starkt kapital 

genom sin marknadsföring (Palme, 2008, s. 205). Det skulle således vara intressant att se vad 

gymnasieskolorna i Uppsala försöker tilltala för målgrupp av elever, kan det finnas liknande 

mönster. Utbildningen ska, som tidigare nämnt, vara inkluderande. Det går att fråga sig om en 

utbildning blir inkluderade om en viss målgrupp av elever sållas bort när gymnasieskolorna 

använder sig av eventuellt riktad marknadsföring.  

 

1.1.  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att se vilken målgrupp av elever gymnasieskolor, i Uppsala, 

marknadsför sig gentemot på skolornas respektive hemsidor. Detta har skett genom att dels 

studera själva innehållet i texterna, att se vilka egenskaper skolorna tillskriver sig själva. Helt 

enkelt för att se vilken bild av sig själva skolorna vill alstra. Dels genom att studera de 

faktiska ordvalen och själva språkbruket. Språket och innehållet i texterna kan möjligen ge 

indikationer på att skolan vill få en viss målgrupp av elever att välja just deras skola. 

Uppsatsen syftar alltså till att studera texterna på hemsidorna och se hur skolorna målar upp 

sig själva och vilka elever de försöker nå ut till för att upprätthålla den bilden. Till hjälp för att 

undersöka detta har följande frågeställningar använts.  

o Vad för egenskaper tillskriver sig de olika gymnasieskolorna i Uppsala?  

o Vilken målgrupp av elever riktar sig dessa texter till?   

 

1.2.  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen disposition ser ut som följande. I kapitel två presenteras tidigare forskning. Dels 

för att se vad som tidigare har gjorts inom forskningsområdet. Dels för att se denna uppsats 

relevans och plats på den arenan. Vidare i kapitel tre introduceras uppsatsens teoretiska 

ramverk. Ramverket består av förklaringar av kapital-begreppen, sociolingvistik samt 

kundrelationens livscykel. Detta för att ringa in vad gymnasieskolorna tillskriver sig själva för 

egenskaper i syfte att marknadsföra sig gentemot en viss målgrupp av elever samt hur denna 

marknadsföring syns i den skrivna texten. I kapitel fyra presenteras uppsatsen metodologiska 

ansats samt det valda materialet. Kapitlet innefattar även hur urvalet av materialet har 

genomförts samt en diskussion kring uppsatsens trovärdighet. Kapitel fem redovisar 
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uppsatsens resultat och tillhörande analys. Resultat- och analysdelen är uppdelad i olika 

teman, som står i enlighet med uppsatsens syfte. Avslutningsvis, i uppsatsens sista kapitel, 

finns en avslutande diskussion. I den avslutande diskussionen sammanfattas studiens resultat 

och slutsatser kring dessa presenteras. Detta kopplas ihop med den tidigare forskningen, det 

teoretiska ramverket samt den valda metoden. Dessutom innefattar den avslutande 

diskussionen tankar kring vad skolor kan tänka på när de utformar sina hemsidor för att nå ut 

till fler olika målgrupper av blivande elever. Dessutom diskuteras den valda metoden för 

studien samt förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel visas en översiktlig bild kring forskningsområdet. I följande del presenteras 

forskningen som finns kring hur skolan har fått tydligare drag av att bli en marknad, vilket 

ökar behovet för företagen att marknadsföra sig mot kunderna. Det vill säga att 

gymnasieskolorna behöver marknadsföra sig mot eleverna på grund av konkurrenssituationen 

som skapas i en marknad. Avsnittet efter handlar om tidigare forskning som är utifrån elevens 

perspektiv och hur de ser på gymnasievalet. Vidare presenteras tidigare forskning utifrån 

skolornas perspektiv på skolmarknaden samt hur gymnasieskolorna använder sig av 

marknadsföring och deras hemsidor. Därefter visas tidigare forskning inom området som har 

huvudfokus på Uppsala. Den tidigare forskningen som används ska alltså hjälpa till att ringa 

in området kring hur gymnasieskolors marknadsföring kan rikta sig mot en viss målgrupp av 

elever samt visa hur gymnasieskolor har en viss profilering på sina hemsidor. I den tidigare 

forskning som har använts för uppsatsen finns det både enkätundersökningar, intervjuer, 

sammanställningar av statistik samt textanalyser. Avslutningsvis i kapitlet sker en redovisning 

kring hur denna uppsats kan nyttiggöras och motiveras inom forskningsområdet.  

 

2.1.  Skolan som marknad 

För att förstå grunden till varför det är viktigt att studera gymnasieskolornas hemsidor, måste 

först en grundläggande bild av uppkomsten av skolmarknaden presenteras. I en rapport av 

Skolverket nämns det om hur det svenskaskolsystemet har fått mer explicita drag av att vara 

en marknad. Startskottet för att skolan så småningom skulle bli en marknad, skedde år 1991 

då styrningen av skolorna kommunaliserades. En konsekvens av kommunaliseringen av 

skolan blev att nya gymnasieskolor upprättades i flera kommuner där det tidigare ej funnits 

några gymnasieskolor. Vidare skapades friskolereformen år 1992, vilket gjorde att fler 
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huvudmän än bara de kommunala kunde anordna utbildningar. Alltså skapades möjligheten 

för diverse friskolor att ta plats på skolmarknaden. Det fria skolvalet var dock fortfarande 

något begränsat fram till 2007. Från och med då kunde elever även fritt söka bland 

gymnasieskolor utanför hemkommunen. Den allmänna förklaringen till begreppet 

skolmarknad, enligt Skolverket, är att föräldrar och elever fritt kan välja mellan skolor. 

(Skolverket, 2013, s. 10).    

 

Skolmarknaden och elevernas gymnasieval står som grund till hur de ekonomiska resurserna 

fördelas bland gymnasieskolorna. Finansieringen är offentlig och innebär att en 

gymnasieskola får peng per elev som väljer deras skola. Således skapas en konkurrens om 

eleverna mellan alla skolaktörer (Skolverket, 2010, s. 12).  I enkätundersökningar 

framkommer det hur skolförvaltningar i hela landet ser marknads-begreppet som något 

relevant. Konkurrensen tycks dock vara mer påtaglig i storstäder som exempelvis Stockholm 

och Göteborg. Det finns flera faktorer som har påverkat att skolan upplevs som en 

konkurrensfylld marknad. Det handlar om hur samhället fått en ökad befolkningsmängd, 

befolkningstäthet och om de korta avstånden till skolan (Skolverket, 2010, s. 37).  Det är 

därför tänkbart att Uppsala, som är Sveriges fjärde största stad sett till befolkning (SCB, 

2020), också har en skolmarknad där konkurrensen mellan eleverna är påtaglig. Möjligen kan 

denna konkurrens synliggöras i skolornas marknadsföring och hur texterna på deras hemsidor 

är skrivna.  

 

2.2. Eleverna 

Skolans väg till en konkurrensfylld marknad påverkar flera parter. I detta avsnitt presenteras 

tidigare forskning som rör de personer som ska försöka orientera sig på denna skolmarknad, 

nämligen eleverna. Att gymnasievalet är ett svårt val är inget som bara sägs, utan i flera 

studier visas det på hur valet kan vara något komplext. I en enkätstudie på 600 elever svarar 

45% att gymnasievalet är ett svårt val att göra. Vidare svarar 42% av eleverna att de hade 

velat ha mer information om programmet på gymnasiet de sedan valde (Dresch & Lovén, 

2010, s. 43). Det kan visa på vikten av information om gymnasieskolan och skolans program, 

och vad för information de förmedlar på sina hemsidor. I och med att det finns elever som 

finner valet svårt och hade behövt mer information. I studien framgick det hur övergången 

från grundskolan till gymnasiet blir det första steget till vuxenlivet för eleverna. Det handlar 

om att välja inriktningen som ska påverka framtiden och till viss del en viss livsstil. Det 
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kräver mycket av eleven för att kunna avgöra vilket val som är det rätta. Det krävs att eleven 

kan tolka och förstå informationen om de olika gymnasieskolorna och förstå vad det kan ge 

för framtidsmöjligheter (Dresch & Lovén, 2010, s. 54). Studien visar att informationen om 

skolorna är en framträdande roll i beslutsfattandet. Men att det finns fler faktorer som 

påverkar som till exempel föräldrar och studievägledare (Dresch & Lovén, 2010, ss. 45-47).  

En annan faktor, som kan påverka gymnasievalet, är hur säker eleven känner sig på sina 

framtidsutsikter. En grupp av elever valde att ”skjuta upp” det framtida yrkesvalet och valde 

därför ett högskoleförberedande gymnasium för att hålla så många möjligheter som möjligt 

öppna. En andra grupp var säkra på vad de ville bli i framtiden. Således valde de ett 

yrkesgymnasium som erbjöd utbildning i det yrke som intresserade dem. Den tredje gruppen 

som synliggjordes i undersökningen, var den gruppen som var mest osäker inför framtiden 

och valde därför gymnasieprogram som innehöll både teori och praktik (Dresch & Lovén, 

2010, s. 44).  

 

Att elever tycker det är svårt inför gymnasievalet råder det alltså ingen tvekan om. Vidare kan 

det diskuteras om elever har tillräckligt med kunskaper för att kunna göra ett gymnasieval 

själva. Jonas Vlachos, docent vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms 

universitet, har i en artikel diskuterat kring vad skolan som marknad resulterar i. I artikeln 

diskuteras det bland annat om familjer har tillräckligt med kunskap för att kunna välja rätt 

skola vid gymnasievalet. Det är svårt att veta vad eleven har för behov och det är svårt att veta 

vilken skola som matchar dessa behov. Vidare nämner Vlachos hur högpresterande elever, 

åtminstone i Stockholm, tenderar att välja icke-vinstdrivande skolor. Medan lågpresterande 

elever tenderar att välja vinstdrivande aktörer. Möjligen kan detta, enligt Vlachos, bero på att 

lågpresterande elever inte ställer samma krav på utbildningen (Vlachos, 2012, ss. 18,21). I 

ytterligare en text av Vlachos nämns återigen svårigheten för eleven att orientera sig på 

skolmarknaden. Kunden har generellt sätt sämre information än producenten. Det blir svårt 

för eleven att avgöra kvalitén på tjänsten som tillhandahålls, det vill säga kvalitén på 

utbildningen. Vlachos menar på att även efter eleven har gått klart sin utbildning kan det vara 

svårt att avgöra hur kvalitén på utbildningen faktiskt var. Eleven behöver med andra ord ha en 

bättre tillgång till information om de olika skolornas kvalité. Det är dock inte helt 

okomplicerat det heller. Exempelvis om det skolors resultat för nationella prov skulle visas 

som en indikator på skolans kvalitet. Det säger bara en liten del om kvalitén på skolan, då 

provresultat bara berör en del av skolans uppdrag.  (Vlachos, 2011, ss. 71-72).  
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Summerat visar den tidigare forskningen på att gymnasievalet är något som eleverna själva 

upplever som svårt i viss utsträckning. Dresch och Lovén (2010) nämner hur eleverna hade 

önskat mer information och Vlachos (2011) beskriver hur eleven helt enkelt har för lite 

information för att kunna avgöra hur kvalitén på skolan är. Kunden, eleven, påverkas med 

andra ord av skolmarknaden genom att hen måste orientera sig bland alla valmöjligheter som 

har ökat i och med det fria skolvalet.   

	
2.3.  Skolorna  

Eleverna, som presenterats ovan, är alltså den ena parten som påverkas av skolmarknaden. 

Den andra parten, som behandlas i detta avsnitt är gymnasieskolorna. Det fria skolvalet har 

alltså gjort att skolorna behöver konkurrera med varandra för att värva elever till skolan. 

Värvning av elever kan tänkas ske på flera sätt. Ett av sättet är att värva elever genom 

marknadsföring på hemsidorna. Hemsidorna ger skolorna möjlighet att beskriva för eleven 

vad de erbjuder i jämförelse med andra skolor. En första tanke kan vara att hemsidor ser 

tämligen lika ut, men det finns tidigare forskning som visar på hur skolorna använder sina 

hemsidor på olika sätt, samt hur olika skolor tänker kring marknadsföring. Då skolorna kan ha 

olika stort behov av marknadsföring. Detta syns i en avhandling av Håkan Forsberg (2015) 

där det framkom hur synen på marknadsföring kan skilja sig åt mellan gymnasieskolorna i 

Stockholm. Två så kallade elitskolor i Stockholm, Viktor Rydbergs gymnasium och Södra 

latin, använde inte sin marknadsföring till att få en plats i skolmarknaden. För dessa skolor 

handlade det istället om att trycka på kärnverksamhetens värden, alltså en högkvalitativ 

utbildning. Marknadsföringen som gjordes var därför av mer subtil karaktär. I och med höga 

söktryck till skolorna är det till exempel inte av samma relevans med en större reklamkampanj 

(Forsberg, 2015, ss. 221-223).  I studien presenterades det också hur vissa skolor talade mer 

om vilken ”produkt” de erbjöd och hur detta passade ihop med skolans varumärke. En 

intervjuad rektor förklarar hur marknadsföring är viktigt för att placera skolan på kartan. En 

del skolor befinner sig redan på kartan, medan nya skolor helt enkelt måste försöka etablera 

sig på marknaden (Forsberg, 2015, s. 226). Skolor har alltså olika behov av att marknadsföra 

sig.  

 

Det finns också studier om hur gymnasieskolorna profilera sig på olika sätt. I en artikel av 

Stefan Lund, professor i pedagogik, gjordes undersökningar av texterna på gymnasieskolors 

hemsidor i Växjö kommun. I denna undersökning skapades olika profilkategorier där de olika 

skolorna placerades utifrån den skrivna texten på hemsidan. Till exempel beskrevs en 
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marknadsorienterad profilkategori där skolorna försökte locka till sig elever genom olika 

sorters erbjudanden. Eleverna erbjuds en unik utbildning där kunskaperna och erfarenheterna 

de får endast går att få på just den skolan. Den marknasorienteraden profilkategorin innebär 

att skolor skriver på ett framgångsorienterat sätt där eleverna är kunder. Den pedagogiskt 

orienterade profilkategorin fokuserar istället på elevens påverkan över den egna studiegången. 

Det finns ett tydligt samspel mellan lärare och elev. Den akademiskt orienterade 

profilkategorin syftar till att eleverna ska bli bildade och få kunskaper som kan hjälpa dem att 

exempelvis plugga vidare. Därefter presenteras den näringslivsorienterade kategorin som 

syftar till att ge eleverna erfarenheter inom näringslivet. Utbildningen ska således inte endast 

mynna ut i ämneskunskaper, utan även kunskaper i att exempelvis kunna knyta kontakter och 

socialisera sig in i näringslivet. Den sista kategorin i studien, den arbetsmarknadsorienterade 

kategorin, orienterar sig mot verksamheter utanför skolan. Utbildningen ska alltså ge 

kunskaper inom specifika branscher och yrken (Lund, 2007, ss. 290-291). Denna artikel är 

relevant för uppsatsen, då de olika profilkategorierna har varit inspiration när de egna 

kategoriseringarna skapades. Vidare i artikeln skrivs det om hur ett redan komplext val kan 

bli ännu mer komplext när eleverna behöver värdera både information om själva skolan, men 

även om information om de olika erbjudandena skolorna försöker sälja in (Lund, 2007, s. 

298).  

 

Det finns ytterligare studier som visar hur gymnasieskolorna använde sig av olika 

marknadsföring beroende på vilken typ av elevgrupp de ville få till skolan. De skolor som 

ville ha högpresterande elever lockade med bra lärare och studiemotiverande klasskamrater. 

Medan de gymnasieskolor som ville fånga in mindre studiemotiverade elever, istället lockade 

med exempelvis datorer och kortare skoldagar. I Dovemarks studie framkom det även att 

skolorna porträtterade eleverna som olika sorters subjekt. Således beskrev skolan sig själva på 

ett visst sätt för att fånga in en viss målgrupp av elever (Dovemark, 2017, ss. 77-78). Detta 

fenomen visas i flera studier. Till exempel finns det studier som där det framkommer att 

elever upplever att skolors hemsidor är något som kan skapa känslor av både avståndstagande 

och identifikation (Palme, 2008, s. 198).  Något som också visar på hur informationen kan 

rikta sig till en viss målgrupp av elever, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Således 

kan informationen på hemsidorna påverka elevens gymnasieval. Vidare i studien visas det hur 

elevens bakgrund påverkar hur de gör sina gymnasieval samt att skolornas marknadsförings 

strategier också påverkas utifrån detta (Palme, 2008, ss. 207, 218). Palme menar också på att 

det kan vara oskiljbart att läsa ut på skolornas hemsidor vad som är ren information och vad 
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som skolan skriver fram för att visa på en positiv bild om skolan. En skillnad dock är hur de 

kommunala skolorna tenderade att ha mer utav en informationskaraktär på sina hemsidor. 

Medan friskolor använde sig mer utav ett så kallat reklamspråk (Palme, 2008, s. 219).  

 

Skolmarknaden är alltså något som har öppnat upp för att använda sig mer av marknadsföring 

bland skolorna. En del skolor är i större behov av marknadsföring än andra, då en del skolor 

är väletablerade på marknaden, medan andra skolor behöver kämpa för att få en plats på 

marknaden de också. Det visas också hur det går att finna olika profilkategorier bland 

gymnasieskolors hemsidor samt hur gymnasieskolor försöker locka till sig olika målgrupper 

av elever.  

 

2.4. Uppsalas gymnasieskolor 

Det har nu presenterats uppkomsten av skolan som marknad, elevernas perspektiv på 

marknaden samt ur gymnasieskolornas synvinkel. Vidare är det relevant att synliggöra 

tidigare forskning som gjorts på området inom Uppsala.  

 

I en rapport presenteras uppföljning för antagning till gymnasieskolan i Uppsala 2019. I 

rapporten visas det att 57% av de ansökande eleverna sökte sig till ett högskoleförberedande 

program och de resterande 43% sökte sig till yrkesförberedande program. De tre skolor som 

valdes av flest som förstahandsval inför gymnasievalet var Lundellska skolan, Katedralskolan 

och Celsiusskolan. Det skrivs också fram enligt följande ”	Fortsatt stort söktryck till 

Rosendal, Lundellska, Celsius och Katedral med många reserver.” Det presenteras också i 

rapporten att det är ett stort söktryck på främst ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet. 

Eleverna i Uppsala söker sig alltså mot de större kommunala skolorna och mot skolor som har 

ekonomi- och samhällsprogram (Utbildningsförvaltningen, 2019, ss. 10,12,14).  

	
En studie av Emil Bertilsson (2014) visar bland annat hur fristående skolor i Uppsala har haft 

svårt att konkurrera med de traditionella läroverken, när det kommer till de 

studieförberedande programmen. De fristående skolorna har svårt att ta en position som 

elitskolor på grund av detta samt på grund av att en majoritet har yrkesförberedande program 

istället. Alltså är det de traditionella kommunala gymnasieskolorna som intar en elitposition i 

Uppsala. (Bertilsson, 2014, ss. 182-183). Vidare i avhandlingen presenteras en social karta 

över Uppsalas gymnasieskolor som visar att elever med högt socialt ursprung och mycket 

utbildningstillgångar går att återfinna bland de traditionella och kommunala 
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gymnasieskolorna. Alltså vid Katedralskolan, Lundellska skolan samt Rosendalgymnasiet 

(Bertilsson, 2014, s. 200). Det finns alltså utifrån den aspekten en viss målgrupp av elever 

som drar sig till en viss typ av gymnasieskola. Sammanfattningsvis är det de stora kommunala 

gymnasieskolorna som de flesta eleverna väljer som förstahandsval i gymnasiet. De äldre och 

traditionella skolorna av dessa är också de där flest elever med högt socialt ursprung och 

mycket utbildningstillgångar tenderar att gå. Det har därför varit av intresse att i denna studie 

försöka se om dessa skolor har gjort något särskilt i sin marknadsföring för att nå just dessa 

elever.  

 

2.5.  Uppsatsens relevans utifrån tidigare forskning 

I den tidigare forskningen finns alltså studier som berör skolmarknaden och de som blir 

påverkade av skolmarknaden. Nämligen eleverna och gymnasieskolorna. Resultaten från den 

tidigare forskningen visar bland annat på svårigheten att som elev kunna orientera sig på 

skolmarknaden. Dessutom att det bevisligen finns skolor som anpassar sin text utefter vilken 

målgrupp av elever de vill nå ut till. Det denna studie kan göra i relevans till den tidigare 

forskningen är att bidra med uppdaterade resultat. Den tidigare forskningen är högst relevant, 

men det finns ingen gjord på 2020-talet. Hemsidor är ett forum som ständigt uppdateras och 

där ändringar genomförs. Således kan det ha skett nyheter inom området hur gymnasieskolor 

profilerar sig via hemsidor. Dessutom kan gymnasieskolornas olika erbjudanden till eleverna 

förändrats. Till exempel i Lunds (2007) artikel beskrivs det hur elever måste reflektera 

erbjudanden som ”hos oss får du en dator”. I dagsläget använder sig många av 

gymnasieskolorna någon form av dator, Ipad eller dylikt, som eleverna får arbeta med 

dagligen. Således är inte datorer ett lika bra erbjudande nu som då. Det gymnasieskolorna 

numer erbjuder kan alltså ha ändrats sedan den tidigare forskningen gjordes. Vidare kan 

uppsatsen, om inte annat, styrka tidigare forskning om hur skolor marknadsför sig gentemot 

vissa målgrupper av elever genom sina hemsidor. 

 

3. Teoretiskt ramverk 
Uppsatsen syftar till att se vad gymnasieskolorna i Uppsala tillskriver sig själva för 

egenskaper och om detta riktar sig till en viss målgrupp av elever. Det teoretiska ramverket i 

uppsatsen ska således utgå från teorier som kan hjälpa till att synliggöra detta. I uppsatsen ska 

texter av Pierre Bourdieu (2010) och tolkningar/översättningar av Donald Broady (1991; 

1998) för tydligare förklaringar kring kapitalformerna. Helt enkelt för att se vad som menas 
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med begreppen och hur detta kan skilja sig åt mellan olika grupper i samhället. Dessutom ska 

texter om sociolingvistik av Catrin Norrby och Gisela Håkansson (2015) samt Einarsson 

(2009) att användas för att se kopplingen mellan det skrivna språket och klasser i samhället. 

Till sist ska Christian Grönroos (2015) kundrelationens livscykel att användas för att se hur 

företag bör tänka kring relationen till sina kunder. I denna kontext hur skolor potentiell kan 

tänka kring marknadsföringen gentemot sina kunder, eleverna.  

 

3.1. Kapitalformer  

Pierre Bourdieu var den franska sociologen som bland annat visade på hur människor innehar 

olika kapital och hur dessa kan påverka individens position i samhället. Det vill säga att 

individer bär på tillgångar, som osynliga ryggsäckar med innehåll (kapital), som kan va olika 

värdefullt beroende på vilken kontext personen befinner sig i (fält). Bourdieu delade upp detta 

innehåll som individer bär med sig i olika kategorier. Dessa kapital kan bidra till att en person 

får en viss legitimitet inom fältet. Inom fälten strider människor och intuitioner om något som 

är gemensamt för dem. Till exempel inom fältet för pedagogiken handlar kampen mellan 

parterna om vad som är skolans mål och mening (Broady, 1998, s. 3).  

 

I denna studie är det främst det kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet som är av 

intresse. Då dessa kapitalformer kan hjälpa till med att ringa in vilken målgrupp av elever 

gymnasieskolorna riktar sin hemsidas text gentemot. Det kulturella kapitalet syftar till de 

kulturella tillgångar en individ bär med sig (Broady, 1998, s. 3). Vidare talar Bourdieu om hur 

olika delar kring kultur och hur olika sociala grupper konsumerar detta. Det är allt från att 

överklassen tenderar att kunna mer om filmregissören, medan arbetarklassen är den grupp 

som faktiskt går på bio och ser filmen. Till att exempelvis handla om musikvanor, 

idrottsutövande och hur människor pratar om ett konstverk. Ett exempel är att vissa klasser 

tenderar att utöva vissa sporter mer än andra klasser. Exempelvis är det fler från den så 

kallade överklassen som utövar sporter såsom golf och tennis. Medan sporter som rugby, 

fotboll och boxning har ett större antal av arbetarklass som utövare (Bourdieu, 2010, s. 12). 

Det finns alltså många olika delar som kan visa på vad en individ tillhör för klass och vad för 

kulturellt kapital hen har. Broady sammanfattar Bourdieus kulturella kapital till utbildning, ett 

kultiverat språkbruk samt förtrogenheten gentemot den legitima kulturen. (Broady, 1998, s. 

7). 
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Bourdieu utgick dock från det kulturella kapitalet i Frankrike. Det kulturella kapitalet, i en 

svensk kontext, ser något annorlunda ut. Broady nämner att i Sverige så finns det inte en 

utnämnd legitim kultur i samma utsträckning som i Frankrike. I Frankrike menar Bourdieu att 

det finns ett erkännande även från de mer folkliga klasser som är lägre hieratiskt, vad som är 

den legitima kulturen. Något som inte finns erkänt i samma utsträckning i Sverige (Broady, 

1998, s. 22). Vidare kan det kulturella kapitalet översättas till ett bildningskapital. Det vill 

säga att en person är välinformerad om omvärlden. Den person som är allmänbildad innehar 

alltså ett stort kulturellt kapital. Dessutom ska personen vara utbildad och inneha en språklig 

kompetens. Det kulturella kapitalet kan sättas i motsättningen till det ekonomiska kapitalet. 

Alltså en faktor som gör att en person kan få makt i samhället. Denna makt går således att få 

som bildad, men även genom att inneha ett stort ekonomiskt kapital (Broady, 1991, ss. 170-

175) .  

 

Det ekonomiska kapitalet är, som namnet antyder, de ekonomiska tillgångar en invid bär med 

sig. Alltså materiella tillgångar, men även kännedom om ekonomins regler. Bourdieus 

mätning på hur stort en person ekonomiska kapital är baseras främst på storleken på lönen och 

andra intäkter. Till exempel om en person äger en bostad (Broady, 1991, s. 203). En person 

som har ett stort ekonomiskt kapital behöver inte nödvändigtvis ha ett stor kulturellt kapital. 

Det kan dock vara så att det ekonomiska kapitalet öppnar upp möjligheten till att få tillgång 

till ett större kulturellt kapital. Vice versa kan ett högt kulturellt kapital ge möjligheter till ett 

ökat ekonomiskt kapital (Broady, 1998, ss. 3, 10). Broady beskriver också hur elever med 

tillgång till högt kulturellt kapital har goda möjligheter till en privilegierad framtid. Detta 

sammanhänger även med att föräldrarna är bekanta och kan orientera sig inom 

utbildningsväsendet (Broady, 1991, s. 175).  Detta visar på hur det kulturella kapitalet kan 

spela roll för att hitta vilken skola, som ska vara ”den rätta” för eleverna.  

 

Inom Bourdieus forskning är livsstilar ett högst relevant begrepp. Kartläggning av människors 

livsstilar tillsammans med deras utbildningsstrategier och kultvanor är att sätt att försöka hitta 

vad det kan finnas för gemensamt habitus inom en viss grupp av människor (Broady, 1991, s. 

232).  Habitus är en kapitalform, men som uttrycks förkroppsligat. Det vill säga en 

kapitalform som ger individen verktyg för att handla och föra sig inom den sociala världen 

(Broady, 1998, s. 3). Människans livsstil kan alltså vara en indikator på dennes position i 

samhället och något som utmärker dennes tillhörighet till en viss grupp. Det kan exempelvis 

vara hur personens boendesituation ser ut, vilken parfym hen använder, vilka kläder hen har 
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på sig (Bourdieu, 2010, s. 169). Livsstilsbegreppet kan användas i uppsatsen till syfte att se 

om vissa grupper av gymnasieskolor skriver fram en viss livsstil och således försöker ”locka 

till sig” en viss målgrupp av elever till deras skolor.  

 

3.2. Språk och klass 

Det har i avsnittet innan nämnts hur bland annat kulturellt kapital och olika livsstilar kan vara 

indikatorer på olika grupper i samhället. I följande avsnitt används teorier som visar hur 

språket och dess användning även det kan vara en indikator på människor tillhörigt till olika 

sociala grupper. Sociolingvistik, även kallat språksociologi, är ett område som helt enkelt 

studerar språket ur en sociologisk synvinkel. Det vill säga hur språket kan variera och 

människors användande av språket varierar beroende på olika faktorer (Norrby & Håkansson, 

2015, s. 7). Människors språkliga varieteter kan exempelvis bero på regionala, könsliga, 

etniska och sociala tillhörigheter. Inom de olika tillhörigheterna används olika ord olika 

mycket och normen hur ett samtal ska gå till kan även det skilja sig åt. Språket är även ett sätt 

att känna gemenskap med de som uttrycker sig på ett likartat sätt och talar samma språk 

(Einarsson, 2009, ss. 19, 29). Ett kännetecken för språklig varietet är varieteten innehåller 

drag som skiljer och varierar sig jämfört med andra varieteter. Ett exempel på en regional 

språklig varietet är att r-ljudet uttalas på olika vis i skånskan och stockholmskan (Norrby & 

Håkansson, 2015, s. 16).   

 

I denna uppsats används främst faktorn klass som en faktor som kan påverka språklig varietet. 

En persons dialekt kan ge en indikation på vilken geografisk hemvist personen har. Men för 

att komma åt klassbegreppet talas det istället om att koppla en person till en viss typ av social 

bakgrund och hur språket kan variera beroende på grund av denna faktor. Detta går att 

synliggöra genom social stratifiering, vilket innebär att samhället delas upp i olika grupper. 

Till exempel storstadsbor, glesbygdsbor, fotbollsspelare, tonårsföräldrar. Vidare i social 

stratifiering görs som en rangordning. Det vill säga att grupperna ordnas efter ett hierarkiskt 

system där de har olika hög status. Vissa av grupperna anses med andra ord var ”finare” än 

andra (Norrby & Håkansson, 2015, s. 91). Ett exempel på hur skriftspråket kan skilja sig åt 

mellan olika grupper är att generellt sätt skrev akademiker med fler underordnade satser 

(bisatser) medan industriarbetare tenderande att istället skriva med samordning. Till exempel 

på en skriven samordning är följande det är kallt och jag fryser. Jämfört med exempel på en 

mening skriven med underordnade satser: jag fryser eftersom det är kallt (Norrby & 
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Håkansson, 2015, s. 112). Dessutom tenderade akademiker att använda sig av fler ord per 

satsdel i den skrivna texten. Fler adjektiv och prepositioner. Industriarbetarna använde sig 

istället av fler pronomen och fler adverb (Norrby & Håkansson, 2015, s. 113).  Det finns alltså 

bevisligen skillnader mellan olika gruppers skriftspråk, på samma sätt som det kan skilja sig i 

talspråk. I uppsatsen tas detta med i beaktning för att se om skolorna skriver på olika sätt som 

går att koppla till olika sociala grupper. Till exempel om språket skiljer sig åt beroende på om 

det är ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande gymnasium.  

 

Språk kan med andra ord vara ett verktyg för att se huruvida gymnasieskolorna skriver på ett 

visst sätt för att nå en viss målgrupp av elever. Språket kan således också vara ett sätt för 

gymnasieskolorna att tillskriva sig själva en viss grupptillhörighet.  

 

3.3. Marknadsföring  

Uppsatsen är främst en sociologisk uppsats, men i och med att gymnasieskolornas 

marknadsföring är en väsentlig del av hur de värvar elever till skolorna ska en grundläggande 

modell för marknadsföring användas. Skolorna är producenter på skolmarknaden, medan 

eleverna är kunden. Marknadsföring kan genomföras på många olika sätt. Ett sätt, som 

Grönroos (2015) beskriver är genom internet. Den digitala världen kan fungera dels lik 

traditionell marknadsföring. Det vill säga som en förmedlare av information. Dels som en 

serviceinteraktion (Grönroos, 2015, ss. 262-263). Exempelvis har flera företag hemsidor där 

möjligheten finns för kunden att chatta med personalen för att få svar på sina frågor. 

Hemsidorna är med andra ord ett verktyg för producenterna att nå ut till kunden. Ett verktyg 

för gymnasieskolorna att nå ut till niondeklassare. Marknadsföring brukar traditionellt sätt 

syfta till att skapa en försäljning och värva kunder. Grönroos talar dock om fler nivåer som 

marknadsföring syftar till. Det handlar om att 1) Värva kunder 2) Behålla kunderna samt 3) 

Få kunderna att ingå i varaktiga kundrelationer (Grönroos, 2015, ss. 243-244). Vidare finns 

det som kallas kundrelationens livscykel, vilket är ett begrepp som skulle kunna applicera på 

gymnasieskolornas marknadsföring gentemot elever.  I kundrelationens livscykel finns det 

olika delar som företagen ska ha i beaktning för att bibehålla en god relation med sina kunder. 

Det startar med en initial fas, följt av en inköpsprocess och sedan en konsumtionsprocess. De 

delar som har använts i analysen för denna studie är den initiala fasen samt inköpsprocessen. 

Det vill säga de två första stegen i kundrelationens livscykel. Det första steget i cykeln är 

alltså den initiala fasen. Den fasen syftar till att företag ska väcka ett intresse hos den 
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potentiella kunden. Detta kan ske genom exempelvis slagkraftiga slogans, intresseväckande 

bilder på hemsidan, roliga reklamfilmer. Företag försöker helt enkelt skapa ett första intryck 

som får kunden att vilja ta reda på mer om produkten. På skolmarknaden axlar alltså skolorna 

rollen som företag där de försöker skapa ett intresse hos eleven, som i denna kontext är 

kunden. När företaget har väckt intresse hos eleven flyttas processen till nästa del av cykeln. 

Den del som kallas för inköpsprocessen. I den delen gäller det för skolorna att ”ge löften” till 

kunden (eleven). Detta genom marknadsföringsinsatser som visar skolans kvalité och utbud 

för kunden. Det skulle exempelvis kunna vara genom att ha öppet hus på skolan eller att låta 

nuvarande elever bekräfta skolans kvalité för nya elever. Det kan också vara löften som 

exempelvis att eleverna ska få en dator, god lunch varje dag eller ha möjlighet att ta körkort 

via skolan. Nästa steg är kommunikationsprocessen som syftar till att skolan här måste 

uppfylla de löften som utlovas för att helt enkelt behålla eleven på skolan (Grönroos, 2015, ss. 

246-248). Vidare skriver Grönroos om hur företag kan så småningom ska kunna lägga mindre 

medel på marknadsföring, om nuvarande kundrelationer sköts om väl. En lyckad kundrelation 

kan leda till en positiv word-of-mouth. Det innebär att person till personer pratar positivt om 

tjänsten eller varan. I skolkontext skulle det kunna vara att en nöjd elev berättar till sin vän i 

nionde klass om hur bra skolan är. Således kan möjligen en ny kund anslutas till företaget. 

Cykeln används i uppsatsen för att ge en övergripande förståelse till hur skolor kan tänka 

kring värvningen av nya elever. Alltså om det går att se delar av gymnasieskolornas texter 

som går att koppla till den initiala fasen och inköpsprocessen.  

	

4. Metod 
Texter är något som förekommer i ett flertal sammanhang i samhället. Det är därför intressant 

att just studera texter, då texter kan bidra till hur individers föreställningar om samhället är. 

Texterna kan påverka hur människan inställning, attityd och hur hen värderar saker och ting 

runt om i samhället (Boréus, 2015, ss. 157-158). Det är alltså viktigt att studera texter av olika 

slag, just för att texter kan påverka på många olika sätt. I uppsatsen är det, som tidigare 

nämnt, texten som finns på gymnasieskolors hemsidor som är av intresse. Det vill säga vilka 

skriftliga strategier använder sig skolorna av för att påverka elevens gymnasieval. Skriftliga 

strategier för att med andra ord påverka eleven till att välja just deras gymnasieskola. I det här 

kapitlet presenteras tillvägagångssättet för att synliggöra vad gymnasieskolorna skriver fram 

för egenskaper och hur texten kan rikta sig gentemot en viss målgrupp av elever. Alltså 



	
	

18	

förklaras den metodologiska ansatsen, materialet, urvalet samt analysmetoden. Dessutom 

avslutas kapitlet med en redogörelse för uppsatsen trovärdighet.  

 

4.1. Metodologisk ansats 

Metoden för uppsatsen bygger på ett kvalitativt tillvägagångsätt. Detta val har baserats på 

uppsatsens syfte, frågeställningar samt det teoretiska ramverket. I studien har en summativ 

kvalitativ innehållsanalys genomförts. I litteraturen beskrivs den kvalitativa innehållsanalysen 

till att fokusera på konstruktioner av meningar i texter och hur det i den givna kontexten kan 

förstås (Bryman, 2011, s. 651). Vidare syftar den summativa kvalitativa innehållsanalysen till 

att identifiera och summera vissa ord i text. Denna summering och identifiering kan användas 

som ett verktyg för att se mönster och teman som finns i texterna. (Hsieh & Shannon, 2005, s. 

1283). Alltså har det i denna uppsats skett en kodning och identifiering på texterna på 

gymnasieskolornas hemsidor. Helt enkelt för att försöka se mönster och teman i just dessa 

texter. Inom den summativa kvalitativa innehållsanalysen används både det manifesta och det 

latenta. Med andra ord kan det handla om att både räkna ord, men även försöka se de 

underliggande betydelserna i texten (Hsieh & Shannon, 2005, ss. 1283-1284). Detta 

tillvägagångssätt gör att ingången till kodningen kunde göras flexibelt. Det begränsar inte 

heller möjligheten till att upptäcka ting med kvantitativa tendenser. Till exempel om en skola 

använder något visst ord frekvent i texten, kan det vara att intressant att se det exakta antalet 

gånger ordet används. En kvalitativ summativ innehållsanalys gör det alltså möjligt att studera 

de små delarna som kan vara bidragande faktorer till det större, för att få en djupare förståelse 

av materialet. I och med att materialet är begränsat är det fördelaktigt att använda en metod 

som ger verktyg till att finna fenomen på flera sätt. En för snäv metod kan begränsa och göra 

att det inte finns något större resultat att analysera. Således är den summativa kvalitativa 

innehållsanalysen en metod som ger möjligheten att ta fasta på flera saker i det begränsade 

materialet. 	

	

4.2. Material 

Materialet till denna studie baseras på den skrivna texten som finns på de olika 

gymnasieskolornas hemsidor, digitala skoltidningar och digitala broschyrer. I och med att 

skolorna har valt att lägga sin metatext på dessa tre olika ställen. Vidare är materialet insamlat 

utifrån Uppsala kommuns lista på gymnasieskolor i Uppsala. Totalt finns det listat 30 stycken 

gymnasieskolor. Några av skolorna tillhör andra kommuner, såsom Knivsta, Tierp och 
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Östhammar. De används dock också i analysen då Uppsala kommun har listat de till deras 

gymnasieskolor. En av gymnasieskolorna riktar sig till elever i behov av särskilda stöd och 

används därför inte i analysen. De övriga 29 gymnasieskolorna används alla som 

analysmaterial. Materialet har samlats in från skolornas hemsidor mellan mars och april 

månad 2021. Materialet har funnits genom sökverktyget Google där en sökning 

på ”gymnasieskolor Uppsala” gjordes. Sökningen visade Gymnasieskolor – Uppsala kommun 

som det första förslaget, efter ett annonsförslag. Vidare visades en lista över gymnasieskolor 

som Uppsala kommun har listat. Därefter har materialet tagits fram genom att gå in på varje 

skolas hemsida och till den del som beskrivs som ”om skolan”.  Alltså det avsnitt som är 

väsentligt för någon som inte har några förkunskaper om skolan. Skolornas startsidor ger 

nämligen hänvisningar om exempelvis om aktuellt schema för elever som redan går på 

skolan, länk till frånvaroanmälan, veckans matsedel. Det vill säga information som 

förmodligen inte är det första en niondeklassare väljer att läsa om. Materialet har alltså valts 

ut till det som är mest användbart för den person som ska göra ett gymnasieval. Materialet 

från de olika hemsidorna har sedan sammanförts i ett gemensamt dokument för att underlätta 

sökfunktionen och kunna bläddra mellan olika skolor på ett enkelt vis för kodning och analys. 

Därefter har processen bestått av grundlig läsning av varje skolas text, följt av kodning och 

markering av det som är av intresse för analysen.  

 

4.3. Urval 

Urvalet för studien har begränsats till gymnasieskolor inom Uppsalas kommun. Dels för att 

det är en tillräckligt stor kommun för att täcka in olika typer av gymnasieskolor. Dels för jag 

själv bor i den valda orten, och kan således förstå exempelvis geografiska referenser som 

anges i vissa skolors texter. Inom Uppsala kommun finns det både kommunala och fristående 

gymnasieskolor samt skolor som är både högskoleförberedande och yrkesförberedande. De 

olika skolorna är placerade i olika delar av staden. Många av skolorna återfinns i centrala 

Uppsala, men det finns även skolor placerade längre bort från Uppsalas stadskärna. Dessutom 

finns en spridning bland hur länge skolorna har funnits. Exempelvis grundades 

Katedralskolan i Uppsala år 1246 medan Ellen Fries gymnasium i Uppsala öppnade upp 

dörrarna för elever hösten 2020. I och med att staden fångar upp flera olika typer av 

gymnasieskolor kan det möjligen även vara så att skolorna i sin tur fångar upp olika 

målgrupper av elever. Vidare har ett urval gjorts då materialet begränsats till den del på 

hemsidorna där skolan har skrivit ”om skolan”. Detta för att det finns mycket information att 
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tillgå på de olika sidorna, Avsnittet ”om skolan” är dock relativt lika och gör det således 

förhoppningsvis lättare att kunna skapa en rättvis analys mellan gymnasieskolorna.  

 
4.4. Analysmetod 

Rennstam och Wästerfors belyser tre grundläggande delar för att skapa en analysmetod inom 

samhällsvetenskaplig forskning. 1) Att sortera 2) Att reducera samt 3) Att argumentera 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220). Dessa grundläggande strategier är något som 

fungerar väl även i denna studie. Det vill säga först har en sortering skett genom att skolornas 

hemsidor som analysmaterial har begränsat till ”om skolan”-delen. Vidare har en reducering 

av materialet skett. Det vill säga att en avskalning har skett då vissa delar av materialet helt 

enkelt inte tillför något för studien. Rennstam och Wästerfors talar om att reducering av 

materialet bör ske för att visa en god representation av materialet. Det vill säga återgivet på ett 

selektivt men rättvisande sätt (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228). Slutligen i den 

argumenterande-delen menar Rennstam och Wästerfors på att en kontinuerlig etikettering är 

ett bra sätt att använda sig av. Det vill säga att de olika etiketterna blir som ett tak där 

observationer kan samlas in under. Etiketterna i sig behöver inte vara direkt döpta utifrån en 

teori, men rimligen ha en anknytning till det givna forskningsområdet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s. 232). Etiketterna i denna uppsats är skapade efter återkommande teman 

som återfanns i gymnasieskolornas texter. Det har med andra ord skapats koder för att kunna 

hitta delar av materialet som går att analysera i enlighet med uppsatsens syfte.  

 

Etiketteringen i denna uppsats har gjorts genom ett kodningsschema, där jag i arbetet skapade 

ett schema för att underlätta analysen av texterna som har utmynnat i resultat. Etiketterna är 

alltså skapade för att passa uppsatsens syfte. Det vill säga koder som kan hjälpa till att fånga 

upp de delar som berör gymnasieskolornas egenskaper och de delar som verkar rikta sig till 

en viss målgrupp av elever. Till exempel finns är en kod döpt till ”livsstilar”.  Koden ringar in 

det som skolan skriver fram som deras livsstil, eller något som indikerar på vad eleven bör ha 

för livsstil. Kodningen hjälper till att synliggöra om skolan har en viss målgrupp i åtanke när 

de skriver sin text och därför skriver ut känslor och livsstilar för att nischa sig mot denna elev. 

En annan markering som har gjorts är när skolorna nämner sina kopplingar mot universitet 

och högskola. Då denna kod kan visa hur skolors text är riktade till de elever som så 

småningom vill studera vidare efter gymnasiet. Utöver dessa mer övergripande koder har 

även återkommande ord markerats. Under studiens gång upptäcktes nämligen att vissa ord var 

mer återkommande än andra samt att vissa skolor använde sig mer av vissa ord. Sammanfattat 
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har koderna skapats för att synliggöra egenskaper, språkliga effekter samt mer 

sammanfattande koder. Allt för att se hur skolorna framställer sig själva och potentiellt riktar 

sig mot en viss målgrupp av elever. Dessutom har markeringar gjort när det har framkommit 

information som återkommer hos flera av skolorna. Till exempel information som skolans 

geografiska plats och skolans programutbud. Etiketterna är helt enkelt tänkt att hjälpa till med 

att fånga in delar som kan vara av intresse för resultatet och/eller visar på teman i materialet. 

Även om ingången till kodningen har varit öppen, så har kodningsschemat varit fördelaktigt 

för att ha en tydlig påminnelse om vad det var jag skulle leta efter i materialet. Ett tydligt 

kodningsschema minskar risken för att sväva iväg i kodningen och ser till kopplingen till 

syftet fortlöper genom hela kodningen.   

 

Utöver kodning och etikettering har en LIX-räknare används till hjälp för att analysera språket 

på hemsidorna. En lix-räknare visar en texts läsbarhetsindex. Indexet ger en uppfattning om 

huruvida en text är lätt eller svår att läsa. I beräkningar gjorda av LIX-räknaren tas antalet 

meningar, antalet ord, antalet ord med fler än 6 tecken, genomsnittlig meningslängd samt 

andel långa ord in i beaktning. Vidare ger räknaren ett värde som indikerar på vilken nivå 

läsbarhetsindexet ligger. Ju lägre siffra, desto lättare är språket att läsa. Ju högre, desto svårare 

text att läsa (LIX räknare). Räknaren hjälper till med att ge stöd i om en skola använder sig av 

avancerade ordval/formuleringar eller inte. Det vill säga att LIX-räknaren bidrar till att få en 

övergripande bild hur lättläst språket är.  Räknaren har dock inte använts som ett facit, utan 

snare som ett komplement till den egna kodningen för avancerade formuleringar i texterna.  

 

4.5. Trovärdighet och etiska överväganden 

Materialet är offentligt publicerat och finns att tillgå för alla och således har namn på de olika 

skolorna inte anonymiserats. I och med att materialet är publicerat krävs det alltså inte något 

tillstånd för att använda materialet. Skolorna själva använder dessa texterna i det offentliga 

rummet i marknadsföringssyfte. Vidare ska det tilläggas att i materialet framkommer ingen 

del som kan identifiera skolpersonal eller elever. Det är endast texten om själva skolan som 

tas i anspråk. Meningen är heller inte att på något vis kritisera någon gymnasieskola och hur 

de har skrivit sin text. Intresset ligger istället i linje med syftet för uppsatsen, nämligen att se 

om det är en viss målgrupp av elever som marknadsföringen i den skrivna texten riktar sig 

gentemot. Textomfånget på de olika skolornas ”om skolan”- avsnitt skiljer sig åt i formatet. 

Det kan anses göra det svårare att göra en rättvis analys av skolornas text. Det kan dock vara 
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intressant att se hur mängden skiljer sig och om det gör att texten är skriven på ett annorlunda 

sätt. Möjligen kan språket vara mer utmålande i en längre text och mer rakt på sak i en kortare 

text.  

 

Ett dilemma som författare till denna uppsats är att jag kan vara färgad av mina tidigare 

erfarenheter på området. Jag analyserar på en arena där jag, i min roll som ämneslärarstudent, 

kan ha tidigare erfarenheter, upplevelser och tankar om de olika gymnasieskolorna. Dels från 

min verksamhetsförlagda utbildning och dels från vad kurskamrater och lärare potentiellt har 

berättat. Jag har dock försökt hålla en distans till materialet och med hjälp av det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskningen. Ur det teoretiska ramverket har kodningsschemat 

skapats. Kodningsschemat skapar möjligheten att göra likadana analyser oavsett skola. Vidare 

går det även att diskutera hur tolkningen av materialet kan bli subjektivt, då jag står som 

ensam tolkare av materialet. Exempelvis har jag kodat ut ordval och formuleringar som är 

avancerande. Dilemmat kan då bli att vad jag anser vara ett avancerat språkbruk kan skilja sig 

från vad en annan anser. Detta är vad som kan beskrivas som både en fördel och nackdel med 

kvalitativ forskning. Styrkan kan vara att forskaren kan med sina intryck och erfarenheter 

bidra till en ny syn på fenomenet. Det kan dock också bli begränsande i och med att 

forskningen blir beroende av just denne forskares tidigare erfarenheter etc. (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 36). Studien kan med andra ord få olika resultat beroende på vem som är 

forskaren.   

 

Studien kan även få olika resultat beroende på när studien genomförs. Internet och hemsidor 

är ett område där mycket ständigt händer och där utvecklingen har gått väldigt fort. 

Gymnasieskolorna behöver hänga med till det forum där eleverna rör sig och hämtar sin 

information. Det kan alltså vara som så att om något år, kanske redan nu, att hemsidorna inte 

är den huvudsakliga källan där marknadsföring används. Istället kan det vara sociala medier 

som exempelvis Instagram och Tiktok som är relevanta. Nya studier kan alltså få andra 

resultat för att den digitala världen är föränderlig och således bör framtida studier anpassas 

utefter det. Dessutom kan efterfrågan på vad gymnasieskolorna ska erbjuda ändras och 

således kan det hända att marknadsföringen anpassar sig efter detta.  
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5. Resultat och analys 
Syftet med uppsatsen är att se vad gymnasieskolor i Uppsala tillskriver sig själva för 

egenskaper och om texterna riktar sig till en viss målgrupp av elever. I följande kapitel 

redovisas därför de delar av skolornas texter som visar just detta. Resultatet och analysen är 

genomförd och presenteras i fyra olika delar. Den första delen behandlar det första intrycket 

av de olika gymnasieskolorna. I det avsnittet presenteras sådant som är återkommande hos 

flera av skolorna. Exempelvis information som flera av skolorna har valt att skriva om. Nästa 

del är Gymnasieskolornas egenskaper där det presenteras vad gymnasieskolorna tillskriver sig 

själva för egenskaper. Till hjälp för att analysera denna del används delar av kundrelationens 

livscykel av Grönroos (2015) och Bourdieus (2010) kapitalbegrepp. Därefter är den del av 

resultatet som visar om skolorna har ett ”kultur fokus” eller ett ”ekonomi fokus”. I det 

avsnittet används det kulturella- och det ekonomiska kapitalet för att kunna koppla ihop 

skolans text med dessa. Till sist är delen om gymnasieskolornas språk, där Bourdieu (2010) 

och hans kapitalformer återigen används samt de sociolingvistiska delarna av Norrby och 

Håkansson (2015) och Einarsson (2009). I gymnasieskolornas språk används även Lix-

räknaren. Varje underkapitel i denna del innehåller både resultat och analys. Resultaten visas 

med citat från hemsidorna som exemplifierar temat på olika sätt. Citaten är skrivna som 

blockcitat för att tydligt peka ut vad som funnits i materialet.  

 

5.1. Hemsidorna 

Gymnasieskolors hemsidor kan tänkas se förålladevis lika ut, och det stämmer till viss del. 

Efter att ha studerat de olika gymnasieskolornas hemsidor finns det nämligen några 

återkommande delar som de flesta av skolorna har skrivit om. Alla skolor ger någon slags 

bakgrundsinformation om sig själva. Det handlar om historisk bakgrund, hur länge skolan har 

funnits och traditionen hos skolan. Några av skolorna har givit lite utrymme av detta, kanske 

för att skolan helt enkelt inte har en lång historisk bakgrund. Andra skolor har givit detta 

betydligt mer utrymme. Nedan visas ett exempel när en skola gör en förklaring av skolans 

namn.  
 

Skolan har fått sitt namn efter Ellen Fries, som levde på 1800-talet och var en av de första kvinnorna som 

tog studentexamen Med kraft och tålamod ägnade hon sitt liv åt att få studera och att hjälpa andra som 

ville studera. Hon var den första kvinnan som disputerade i Sverige och i Norden. Det gjorde hon 1883 

vid Uppsala universitet (Ellen Fries gymnasium).  
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I bakgrundsinformation om skolorna tas även skolans geografiska placering upp samt hur 

själva lokalerna ser ut. Exempel på detta kan vi se nedan ifrån skolorna Lundellska skolan, 

Fyrisskolan samt Jensen gymnasium Uppsala.  

 
Naturnära läge intill Fyrisån. (Lundellska skolan) 

Fyrisskolan är en modern och välutrustad gymnasieskola i nya fräscha lokaler centralt vid Fyrisån. 

(Fyrisskolan) 

Ljusa fina lokaler mitt i centrum. (Jensen gymnasium Uppsala) 

 

Vidare finns information om vad det är för program som erbjuds på skolan. Det vill säga vad 

för slags utbildning det finns att tillgå på skolan. Dessutom presenteras, hos de flesta av 

skolorna, schemaupplägget eller hur utbildningen är upplagd. Exempel på detta ser vi nedan.   
 

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby ligger naturskönt nära Hågadalen, i fin bruksmiljö med gamla anor. Vi 

har många yrkesförberedande utbildningar med hög kvalitet där teori varvas med praktik (Uppsala 

yrkesgymnasium Ekeby).  

 

På Bergstrands Gymnasium Uppsala arbetar vi i Case. Detta är vår ämnesövergripande arbetsmetod där vi 

paketerar alla ämnen eleverna läser i första årskurs i ett snyggt och översiktligt paket (Bergstrands 

Gymnasium Uppsala).  

 

Rosendalsgymnasiet erbjuder naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 

språkintroduktion … På tisdagar har vi "tisdagsschema" för att öka flexibiliteten och möta olika behov i 

utbildningen och i kurserna t.ex. längre fördjupningar, studiebesök eller möjliggör samarbeten inom 

tvärvetenskapliga projekt. (Rosendalsgymnasiet).  

 

Denna typ av information gör det lätt för eleven att göra en första sortering. Vet eleven att hen 

vill läsa ett yrkesprogram kan hen sålla ut detta redan i detta skede. Dessutom får eleven insyn 

i hur schemat är strukturerat och kan således fundera om det är ett upplägg som passar hens 

behov. Något som tydligt framgår i skolornas texter är vilka skolor som är yrkesförberedande 

respektive vilka som är högskoleförberedande. I enlighet med Grönroos (2015) 

kundrelationens livscykel, i inköpsprocessen, visas vad kunden kan förvänta sig av produkten. 

I detta fall vad kunden kan förvänta sig av utbildningen. I inköpsprocessen får eleven löften 

om skolornas kvalité och utbud. Vidare kan eleven välja om denna produkt är något för hen, 

eller om hen ska gå vidare till andra företag. Ytterligare gemensamma drag hos 

gymnasieskolorna är att texterna är sakligt och objektivt skrivna men med hintar av 
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reklamannons-liknanden inslag. Både bland de kommunala skolorna och friskolorna finns det 

slogans eller meningar som är retoriskt konstruerande. Exempel på detta visas nedan i 

turordning från Internationella Gymnasiet Uppsala, Kunskapsgymnasiet samt Katedralskolan.  

 
Liten lokal skola, stort internationellt hjärta (Internationella Gymnasiet Uppsala) 

Kunskapsgymnasiet gör dig redo för livet – inte bara för nästa prov (Kunskapsgymnasiet) 

En gång katte-elev, alltid katte-elev! Varmt välkommen till vår skola hösten 2021! (Katedralskolan) 

 

Dessa slogans liknade drag förekom dock i större utsträckning bland friskolorna. Dessutom 

förekom detta typ av reklamliknade språk flera gånger hos en och samma friskola, medan de 

kommunala skolorna använde sig av det en gång per text. De reklamliknande inslagen är 

försök till att skapa intresse hos kunden genom att ha en slagkraftig text. Intresseväckandet 

kan göra att eleven går vidare till inköpsfasen i kundrelationscykeln. Det liknar alltså 

resultatet i Palmes studie där det även där framkom att friskolor hade mer inslag av reklam 

liknande texter. Medan den kommunala hade mer utav en informationsberikad text (Palme, 

2008, s. 219). Det kan bero på att de kommunala skolorna är just kommunala och således har 

en viss mall att efterfölja. Friskolorna istället ska anpassa sig efter deras respektive aktörer 

och deras mallar. Till exempel de friskolorna som tillhör en större koncern, dessa texter är 

skrivna på samma sätt oavsett vilken stad det är som skolan tillhör, med undantag för 

exempelvis lokalbeskrivning.  

 

5.2. Gymnasieskolornas egenskaper  

Uppsatsens ena frågeställning handlar om vad för egenskaper gymnasieskolorna tillskriver sig 

själva. Egenskapsbeskrivningarna kan vara ett sätt för skolorna att ”locka till sig” elever. Likt 

den initiala fasen i kundrelationens livscykel. Då den fasen syftar till att skapa ett intresse hos 

kunden (Grönroos, 2015, ss. 246-248). Intressen för skolan kan skapas genom att lyfta fram 

egenskaper, som kan särskilja skolan från en annan. Eller egenskaper som helt enkelt kan vara 

eftersträvansvärda. Egenskaperna kan också vara indikatorer på en viss sorts livsstil som finns 

hos skolan. Ett exempel på egenskap som framkom hos några av skolorna var egenskapen 

som trygg. Kartläggningen visar att åtta av de 29 gymnasieskolorna har valt att explicit skriva 

ut ordet trygg/trygghet. Något som exemplifieras i citatet nedan.   
 

Högbergsskolan är en lugn och trygg skola som ligger på 7 minuters gångavstånd från Tierps station 

(Högbergsskolan).  
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I Lunds (2007) studie nämns det hur del skolor har en pedagogiskt-orienterad profilering. 

Denna profilering handlar om hur eleven i samverkan med läraren skapar en studiegång och 

kan ses som en ”mikrodemokrati”. Gemenskap och samhörighet är viktiga i denna typ av 

profilering (Lund, 2007, s. 291).  Egenskapen om trygghet säger något om elevens framtida 

studiegång. Skolan är trygg, således bör även studiegången bli trygg för eleven. En annan 

egenskap, lik tryggheten är att skolans arbets- och studiemiljö beskrivs som god. Även 

studiemiljön säger något om elevenskolgång och kan således klassas in den mer pedagogiskt-

orienterande profilering.  

 
Skolans lärmiljö och arbetsmiljö är genomtänkt och håller god kvalitet. Vi strävar efter klassrum med 

trygga samtal och relationer som visar att det är okej att försöka, göra misstag och lära sig av dem. (Ellen 

Fries gymnasium).   

 

I exemplet ovan visas alltså hur en pedagogiskt-orientera profilering kan se ut.  Klassrummen 

ska vara en plats där det ska vara trygga samtal och relationer. Alla i klassrummet ska med 

andra ord i samverkan med varandra skapa en miljö där det är okej att exempelvis göra 

misstag. Denna typ av framtoning i texten är likt det Dovemark (2017) talar om. Att skolor 

som vill nå högpresterande elever lockar med att skolan ska vara bra och hålla en god kvalité 

(Dovemark, 2017, ss. 77-78). Det är alltså möjligt, om resultatet kopplas ihop med Dovemark 

(2017) att de skolor som lockar med bra och god kvalité försöker locka till sig högpresterande 

elever. De gymnasieskolor som skriver på detta sätt kan alltså eventuellt rikta sig mot 

målgruppen av högpresterande elever. En annan egenskap funnits i materialet är vikten av 

gemenskap. Denna egenskapsbeskrivning verkar inte vara skriven mot en viss målgrupp av 

elever, utan denna fokuserar på att få med så många elever som möjligt i gemenskapen. 

Nedan visas exempel på denna framtoning.  

 
Hos oss är alla elever välkomna! (Fyrisskolan). 

Högbergsskolan strävar efter att vara mer än bara ett gymnasium – det är en inspirerande samlingsplats 

för alla typer av individer och en kreativ drivbänk för talan (Högbergsskolan). 

Celsiusskolan präglas av ett respektfullt samarbete mellan elever och personal och en stark gemenskap. 

Vår elevkår bidrar aktivt till gemenskapen och till att eleverna mår bra på sin arbetsplats genom de 

trivselaktiviteter som anordnas (Celsiusskolan).  
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Det finns även skolor som skriver fram egenskaper som går att koppla till en medvetenhet om 

det nutida samhället. Egenskaper som rör sig inom de globala målen för Agenda 2030. Det 

vill säga egenskaper som exempelvis berör frågor som jämlikhet, hållbarhet och 

klimatförändringar. Skolorna lockar till sig elever genom att visa att de vet vad som händer 

runt om i världen, och de vill vara en del till att förändra världen till det bättre. Ett sätt att 

väcka intresse hos ”den medvetna” kunden/eleven. Nedan ser vi exempel på hur detta kan tas 

i uttryck.  

 
Eleverna ska få en inblick i andra kulturer och ges tillfälle att diskutera kring andra viktiga begrepp 

såsom, miljö, hållbar utveckling, värdegrund, ekologisk grundsyn och jämställdhet. (Lundellska skolan).  

 

Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den 

värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor, i åk3 engageras våra elever i 

globala frågor och på vissa skolor får du möjlighet att resa utomlands. (Drottning Blankas 

Gymnasieskola).  

 

Skolorna skriver i sina texter på ett sätt som får dem att framstå som medvetna om det 

nuvarande samhället. Ytterligare exempel på det är att skolan i förbifarten nämner att deras 

skolmatsal alltid har ett vegetariskt alternativ, en annan att deras mat är i största mån 

närproducerad och svensk tillverkad. Några av skolorna skriver istället fram en medvetenhet 

kring jämställdhet. En skola nämner att de är en HBTQ-certifierad skola. I materialet finns det 

alltså delar som går att koppla med Agenda 2030 och medvetenhet om omvärlden. En elev 

som då själv till exempel är engagerad miljöfrågor får förmodligen upp ögonen för de skolor 

som har ägnat delar av sin hemside-text till detta. Det är dock förhållandevis få skolor som 

uttryckligt skriver ut ordet hållbarhet, som är grundnyckeln i Agenda 2030. Efter en 

ordsökning på ordet hållbarhet i materialet, är det endast fyra av de 29 skolorna som ordagrant 

skriver ut det. Bland dessa fyra skolorna nämns både samhällets hållbarhet och en hållbar 

studietid för eleven. En egenskap som också är sällsynt bland skolorna är fokus kring hälsa, 

träning och välmående. Det visar sig att endast sju av de 29 gymnasieskolorna nämner hälsa, 

träning eller dylikt, vilket kan vara ett verktyg för eleven att som individ bli hållbar i 

samhället, arbetet, helt enkelt i livet.  

 

Egenskaper hos skolorna kan vara indikationer på vilken livsstil de främjar. Det vill säga att 

gymnasieskolornas egenskapsbeskrivningar in direkt visa på att ”vi som studerar och arbetar 
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här, är på det här sättet”. Egenskapsbeskrivningar kan således vara ett sätt att skapa en 

gemenskap för den grupp av personer som studerar och arbetar på skolan.  

 

Det har inte gått att urskilja tydliga egenskapsbeskrivningar mellan gymnasieskolorna.  Det 

som tydligast gick att se, som kan vara en inriktning mot en viss målgrupp av elever, är 

egenskapen kring den goda studiemiljön och kvalitén.  Denna egenskapsbeskrivning återfanns 

hos både studieförberedande och yrkesförberedande skolor. Egenskapen återfanns hos både 

friskolor och kommunala skolor. De skolor som skriver om gemenskap och att de finns till för 

alla elever uttrycker sig på ett vis som indikerar för en ökad inkludering av flera målgrupper 

av elever.  

 

5.3. Text riktad till en viss målgrupp av elever 

En av frågeställningarna för denna uppsats handlade om hur gymnasieskolor möjligtvis 

skriver en text på som riktar sig till en viss målgrupp av elever. Till exempel om skolan 

skriver på ett sätt som inriktar sig till en elev med ett högre kulturellt kapital. Eller om skolan 

istället riktar sig mot elever som vill få förutsättningar till ett högre ekonomiskt kapital. Därav 

har resultatet mynnat ut i att skolorna tenderar att antingen fokusera på det kulturella kapitalet 

genom att framskiva en viss typ av kultur eller att tydligt beskriva hur eleven ska bli en bildad 

individ. Det som Bourdieu talade om inom ramen för det kulturella kapitalet.  Medan andra 

skolor, som tidigare nämnt, fokuserar på det ekonomiska kapitalet. Ett exempel på ett 

kulturellt fokus är att det är fördelaktigt att eleven gillar körsång vid en skola. Det vill säga att 

det är en viss livsstil som förespråkas. I exemplet går det också att utläsa att vare sig eleven 

sjunger eller inte så musik en viktig del av skolan kultur. Det är dock fördelaktigt att eleven 

gillar denna typ av livsstil, i och med att det genomsyrar skolans vardag.  
 

Kulturen i skolan är viktig och bidrar till upptäckarglädje och en tillåtande atmosfär. Ofta fylls skolan 

med musik – damkör, manskör, blandad kör och musikal. Ibland är det lärarna som leder, ibland är det 

elevföreningar som står för musiken. Vare sig du själv sjunger eller inte, så förgyller musiken våra 

högtider och ibland också våra vardagar. (Katedralskolan, 2020).  

 

Vidare finns det exemplen på hur eleven ska bli bildad och få kunskaper som kan ta vidare 

hen till universitet. Att bli bildad är starkt kopplat till det kulturella kapitalet. Den med ett 

högt kulturellt kapital är en person som är allmänbildad (Broady, 1991, ss. 170-175).  I Lunds 

(2007) studie finns den profilering som är akademiskt-orienterad. I den kategorin är 
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bildningsidealet viktigt och eleverna ska få allmänna kunskaper och färdigheter som är viktiga 

i rollen som medborgare. Eleverna ska förbereddas inför framtida studier (Lund, 2007, s. 

290).  Det är flera av skolorna som tydligt visar detta genom att lyfta fram deras anknytningar 

till universitetet.  
 

Rosendalsgymnasiet ligger strategiskt beläget på Campusområdet, med två universitet i närheten. Några 

av våra lärare är rekryterade från Uppsala universitet där de fortfarande har kvar delar av sin tjänst. 

(Rosendalsgymnasiet).  

 

Välj mellan eftertraktade inriktningar inom programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi 

- program som ger dig högskolebehörighet och öppnar många dörrar inför studier på universitet och 

högskolor!  (Hvilan utbildning) 

 

Vi har samma läroplan och krav som den offentliga skolan. Men det som skiljer oss från andra skolor, är 

att vi har ett starkt släktskap med universitetet (Internationella Gymnasiet Uppsala).  
 

Det är nästan som att de skolor som tydligt skriver fram kopplingarna till universitetet 

verkligen vill styrka på att eleven kommer bli bildad och ha fortsatta studier om hen väljer 

just detta gymnasium. Ett intressant upptäckande av detta är att några av de stora kommunala 

gymnasieskolor som är högskoleförberedaden, inte nämner universitetet någonstans i sin text.  

Det vill säga skolor som Katedralskolan, Lundellska skolan, Celsiusskolan och Fyrisskolan. 

Av de stora kommunala skolorna är det just Rosendalgymnasiet som nämner 

universitetskopplingen. Dessa skolor verkar dock inte ha behovet av att skriva fram detta. Då 

det i tidigare studier har visats att elever med mycket utbildningstillgångar och högt socialt 

ursprung tenderar att gå på dessa skolor ändå (Bertilsson, 2014, s. 200).  Rosendalsgymnasiet 

är förhållandevis en relativt ny skola gentemot de andra stora gymnasieskolorna. De 

resterande som uttryckligen nämner ordet universitet är friskolor. Det kan vara ett sätt att 

försöka nå de eleverna som annars normalt sätt söker sig mot exempelvis Lundellska och 

Katedralskolan, det vill säga de eleverna med mycket utbildningstillgångar och med ett högt 

socialt ursprung (Bertilsson, 2014, s. 200). Det är också ett sätt att skriva att de välkomnar de 

elever som är intresserade av att studera vidare och bli bildad. Alltså en viss målgrupp av 

elever.  

 

Andra gymnasieskolor lägger, som tidigare nämnt, istället fokus på att ge eleverna verktyg 

som i framtiden kan ge dem ett större ekonomiskt kapital. Vissa skolor skriver alltså inte fram 
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ett kulturellt kapital i samma utsträckning utan snarare fokus på ett framtida ekonomiskt 

kapital. I exemplet nedan ser vi ett tydligt fokus på skolan vill hjälpa eleven mot att kunna få 

ekonomiska tillgångar. De skriver tydligt ut, att om eleven vill börja tjäna pengar direkt efter 

studenten är detta gymnasium ett perfekt val för hen.  

 
Du kanske känner för att börja tjäna dina egna pengar direkt efter studenten – då är det perfekt att du valt 

Affärsgymnasiet. Stora delar av din utbildning sker i samverkan med företag vilket ger dig praktiska 

färdigheter samtidigt som du bygger ditt eget nätverk. Du får helt enkelt ett försprång på arbetsmarknaden 

(Thoren Buisness School).  

 

Detta fokus som kan mynna ut i ett stort ekonomiskt kapital går att likna med Lunds (2007) 

näringslivsorienterande profilering som återfanns på vissa skolors hemsidor i hans studie. Det 

vill säga att skolans fokus är att ge eleven kunskaper som är värdefulla inom näringslivet 

(Lund, 2007, ss. 290-291). Exempelvis som ovan, ge eleven praktiska erfarenheter samtidigt 

som eleven ska bygga upp ett eget socialt nätverk.  I Lunds studie nämns även skolor som har 

ett arbetsmarknadsorienterat ändamål. Alltså att skolorna har kontakter inom arbetsmarknaden 

och att eleverna ska få kunskaper för att kunna platsa på arbetsmarknaden (Lund, 2007, s. 

290).  Något som exemplifieras nedan.  

 
Förutom att ha lektioner på skolan är du som elev även ute på en arbetsplats någon dag i veckan och får 

testa på hur det är att jobba i branschen och knyta kontakter. Perfekt eftersom du får med dig en 

yrkesexamen när du tar studenten. Vi har nära samarbete med exempelvis Åhléns, Schwarzkopf, NSI, 

FÄRG Collection, Wella, Herper’s Choice, Lurbo Ridklubb och Furuviks djurpark (Realgymnasiet).  

 

Likt den näringslivsorienterande profileringen har även den arbetsmarkandsorienterande ett 

fokus på yrke och kontakter. Något som även det är mer kopplat med ett ekonomiskt-fokus 

snarare än ett kulturellt-fokus. Det är viktigare att eleven får ett jobb inom branschen, som 

kan mynna ut i ett ekonomiskt kapital, än att hen till exempel ska få uppleva en viss kultur. 

Ibland visar dock materialet hur en del skolor har gjort en blandning av båda delar. Det vill 

säga skriver fram delar som mer handlar om det kulturella, men även delar som fokuserar på 

det ekonomiska.   

 
Hos oss får du tillgång till spännande och utvecklande praktikplatser och ett arbetsplatsförlagt lärande där 

du skapar kontakter för framtiden. Vi erbjuder ett stort urval av kurser som ger dig möjlighet att 

maximera meritpoängen, vilket ger dig en fördel om du vill läsa vidare (Bruksgymnasiet).  
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I exemplet ovan ser vi dels hur Bruksgymnasiet talar om att skapa kontakter för framtiden via 

praktikplats, men om även hur elever kan läsa kurser som ger möjlighet att ta sig vidare till 

universitetsstudier. Alltså både ett fokus på något som kan mynna ut i ett ekonomiskt kapital 

direkt och fokus på att bli mer högutbildad, vilket går i linje med det kulturella kapitalet.  För 

att svara på frågeställningen, skriver gymnasieskolorna mot en viss målgrupp av elever i sina 

texter? Svaret på frågan, utifrån resultatet blir ja och nej. Vissa skolor har fokus på att göra 

eleven bildad, och förklarar en kultur som finns på skolan. Alltså riktar sig marknadsföringen 

mot den elev som själv syftar till att bli en bildad individ och vill ta del av deras ”kulturella 

upplevelse”. Eventuellt mot den elev vars föräldrar eller annan betydande person har det.  I 

Dresch och Lovéns studie framgick det att föräldrars sociala bakgrund fick betydelse i 

gymnasievalet. De föräldrarna med lägre sociala bakgrund var mer beroende av information 

från en studievägledare. Medan föräldrar med högre social bakgrund klarade sig bättre på 

egen hand i intaget av information (Dresch & Lovén, 2010, s. 46).  

 

Vidare har en del skolor istället valt att lägga fokus på den ekonomiska kapitalformen och 

således riktar sig mot den som i framtiden vill tjäna pengar och få en tydlig plats på 

arbetsmarknaden. Slutligen finns även de skolor som har gjort en framställning i text som 

täcker upp de båda aspekterna. Således kan de enklare fånga in flera målgrupper av elever. 

Exempelvis den målgrupp som Dresch och Lovén (2010) nämnde i sin studie. De osäkra 

eleverna som valde antingen yrkesförberedande program, men även om program som har en 

teoretisk koppling (Dresch & Lovén, 2010, s. 44). Skiftar sig detta fokus beroende på om 

skolan är en friskola, kommunal, yrkesförberedande eller högskoleförberedande kan vara av 

relevans. Det sammantagna svaret är att de skolor som är mer nischade i antingen som 

skolansprofil/varumärke eller i programutbud tenderar att ha ett mer ekonomi fokus. 

Exempelvis finns Thoren Buisness School/Affärsgymnasiet vars hela text syftar till att utbilda 

framtida business stjärnor (Thoren Buisness School). Eleverna ska få verktygen till att kunna 

bli framgångsrika och tjäna pengar. Vidare har vi flertal yrkesförberedande gymnasium som 

helt enkelt förbereder elever inför ett visst yrke. Exempelvis yrken inom transportbranschen, 

byggbranschen och restaurangbranschen.  De skolor som har starkare koppling till det 

kulturella kapitalet är de skolor som är högskoleförberedande. De tar exempelvis upp vikten 

av ämneskunskaper, en rättssäker utbildning och att eleven ska bli förberedd och redo för 

universitetet.  
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Ett annat sätt som används för att nå och beröra en viss målgrupp av elever är att explicit 

skriva ut ”för dig som” ”du som” eller dylikt. Flera av gymnasieskolorna har valt att använda 

sig av denna sortens metod. Således riktar de sin till text till den elev som ”uppfyller de 

kraven”. 

 
Vi finns till för dig som har höga ambitioner och vi sätter ribban högt när vi förbereder dig för kommande 

studier och arbetsliv. (Jensen gymnasium Uppsala) 

 

Vår skola är perfekt för dig som älskar IT och som vill utmanas och belönas! (NTI Gymnasiet Uppsala) 

 

Du som elev- Tar ansvar för dina studier, visar hänsyn till dina klasskamrater och lärare, har ett intresse 

för din valda profil och utbildning. (Drottning Blankas Gymnasieskola) 

 

De skolor som har formulerat sig på detta sätt är främst fristående skolor. Exempelvis skriver 

Jensen gymnasium i Uppsala tydligt ut att de finns till de elever som har höga ambitioner. Det 

gör att de elever som inte har höga ambitioner kan tveka att välja den typen av skola. Du-

tilltalet kan alltså skapa en osäkerhet hos de elever som inte vill ha för höga krav på sig från 

skolan. Vidare i exemplet från Drottning Blankas gymnasieskola skrivs det att du som elev 

ska ha ett intresse för den profil och utbildning som har valts. Denna formulering kan också 

skapa en känsla av krav. Förhoppningsvis är förstås att eleven är intresserad av sin utbildning, 

men det är viktigt att skolan tillsammans upprätthåller detta intresse och ser till att inspirera 

eleven.  Du-tilltalet kan alltså skapa en känsla av osäkerhet hos de elever som inte vet exakt 

vad de är intresserade av, eller hur hög deras ambitionsnivå är.  

 
 

5.4. Gymnasieskolornas språk 

Inom ramen för det kulturella kapitalet finns det kultiverade språkbruket. Det kultiverade 

språket kan visa på hur bildad en person är (Broady, 1998, s. 7). Följaktligen bör alltså ett mer 

korrekt språkbruk indikera på en mer bildad författare av texten. Vidare förklarade Norrby 

och Håkansson (2015) hur språket i olika studier skiljer sig åt mellan olika klasser (Norrby & 

Håkansson, 2015, s. 13).  I denna studie visas istället hur gymnasieskolorna i Uppsalas språk 

skiljer sig. åt De flesta skolorna använder sig av ett relativt enkelt och tillgängligt språk. 

Alltså ett språk som inte förutsätter att eleven bör ha en viss förförståelse. Det finns dock 

skolor som har ett mer avancerat språkbruk, som inte är lika lättförståeligt och således inte 

lika tillgängligt för alla. Till hjälp för att analysera gymnasieskolornas språk på hemsidorna, 
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har en LIX-räknare använts. En lix-räknare mäter läsbarhetsindex och kan ge en indikation på 

om en text är svår eller lättläst. (LIX räknare). De flesta skolorna landar på ett index mellan 

30–40, vilket är en lättläst text, likt skönlitteratur och populärtidningar. Resterande skolor har 

ett läsbarhetsindex på 40–50, vilket motsvarar en medelsvårtext, normal tidningstext. Det 

finns dock några utstickare vars läsbarhetsindex ligger på 50–60, vilket innebär att texten är 

svår. Ett normalt värde för officiella texter. I tabell 1, bilaga 1, presenteras samtliga 

gymnasieskolor som är inkluderade i denna studie. Deskriptivt presenteras det i tabellen vad 

skolorna har för lix-värde, det vill säga vad läsbarhetsindexets värde är samt om skolorna har 

privata eller kommunala aktörer.  

 

Den skolan som har det svåraste språkbruket, enligt LIX-räknaren, är Lundellska skolan. 

Mätningen visade deras LIX-värde är 58. Skolan är en av de största kommunala skolorna i 

Uppsala och den grundades år 1892.  Skolan har haft flest antalet elever som valt skolan som 

förstahandsval i gymnasievalet åren 2017–2019 (Utbildningsförvaltningen, 2019). I studien 

av Forsberg nämner en av de intervjuade rektorerna hur skolor som redan är etablerade på 

skolmarknaden inte har samma behov av att marknadsföra sig och hitta en plats på skolkartan. 

Helt enkelt för att en redan etablerad skola inte behöver hitta sin plats på kartan, de har ett 

högt antal sökande ändå (Forsberg, 2015, ss. 221-226).  Det kan alltså vara som så att 

Lundellska skolan är bevisligen en skola som har ett högt söktryck och därför gör det inget för 

dem att språket på deras hemsida är avancerat. Elever kommer att söka sig till skolan ändå. I 

Bertilssons studie visades det att elever med ett högt socialt ursprung och mycket 

utbildningstillgångar sökte sig och studerade bland annat vid just Lundellska skolan 

(Bertilsson, 2014, s. 178).  Möjligen kan skolans hemsida, med ett mer avancerat språkbruk 

än övriga skolor, vara mer begriplig för just denna målgrupp av elever. Skolan skriver inte 

uttryckligen att det är en viss målgrupp av elever det riktar sig till. Men skolans språkbruk 

kräver mer av läsaren och kan göra det svårare för hen att förstå vad som förmedlas i texten. 

En elev med högt socialt ursprung och mycket utbildningstillgånger har således bättre 

förutsättningar för att kunna ta sig an texter som är skrivna av en mer avancerad karaktär.  

 

En annan skola i Uppsala, Hvilan Gymnasium, startar upp till hösten 2021. Skolan har alltså 

ett större behov att etablera sig på skolmarknaden i Uppsala. Läsbarhetsindexet på Hvilan 

Gymnasium har ett värde på 43. Alltså ett språkbruk som är lättare att läsa och mer 

tillgängligt, vilket ökar möjligheten för fler elever att förstå texten. Kanske för att de helt 

enkelt vill nå så många som möjligt eftersom skolan inte har någon tydlig plats på skolkartan. 
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Den gymnasieskola i Uppsala som har lättast text, enligt LIX-räknaren, är 

Kunskapsgymnasiet. Skolan är en friskola som funnits i Uppsala sedan 2000. Det vill säga 

längre än Hvilan, men har haft en betydligt kortare tid på skolkartan jämfört med Lundellska 

skolan. De kan därför även för dem vara bra med ett så tillgängligt språk som möjligt för att 

nå ut till så många elever som möjligt.  

 

Vidare nämnde Norrby och Håkansson hur meningsuppbyggnader kan skilja sig åt mellan 

akademiker och industriarbetare (Norrby & Håkansson, 2015, s. 13). Industriarbetare är inte 

direkt något som någon av skolorna går att klassa som. Istället kan det möjligen finnas en 

skillnad mellan de högskoleförberedande skolorna och de yrkesförberedande skolorna. Ett 

exempel var att akademiker oftare skriver med bisatser medan industriarbetarna skrev mer 

sammanordnat (Norrby & Håkansson, 2015, s. 13). I materialet för studien går dock denna 

aspekt inte att urskilja. Det finns inga tydliga exempel på hur texternas uppbyggnad skiljer sig 

åt mellan högskoleförberedande skolor och yrkesförberedandeskolor. Exempelvis så finns 

förekommandet av underordnade satser hos de båda skoltyperna.  Även i de olika 

kategorierna för läsbarhetsindexet finns det både yrkesskolor och högskoleförberedande 

skolor i alla kategorierna 1) lättläst text 2) medelsvår text samt 3) svår text. Det finns inte 

heller någon generell skillnad mellan kommunala skolor och friskolorna ur 

meningsbyggnadsperspektivet.  

 

Språkbruket skiljer sig alltså åt mellan de olika gymnasieskolorna i Uppsala. Skolor med ett 

högt sökantal och tydligt etablerad roll på skolkartan har inte samma behov av att vara 

tillgänglig i språket för alla. Elever kommer att söka sig till skolan ändå. Det framkommer 

dock inget generellt resultat kring just meningsuppbyggnader. Till exempel att de 

högskoleförberedande skolorna skulle använda sig mer av bisatser i sina texter. Det som går 

att ta fram är att de populäraste kommunala skolorna, med högt söktryck, håller sig inom svår 

text och medelsvår text. Förutom Katedralskolan vars text befinner sig på en lättläst nivå.  

 

Språket nämndes i den tidigare forskning som något som kan urskilja olika grupper i 

samhället, genom så kallad språklig varietet (Einarsson, 2009, s. 19). Gymnasieskolornas sätt 

att skriva är tämligen lika. Det kan bero på genren av texten. Att en informationsberikad text 

med reklaminslag rent språkligt kanske inte kan skilja sig åt så pass mycket att det går att 

finna de språkliga varieteterna. Alltså kanske det inte är själva språknivån som avgör vilken 

målgrupp av elever skolorna riktar sig mot. Det kanske är det innehållsmässiga i texterna i 
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samråd med det språkliga som är avgörande för gymnasievalet. Det vill säga att språket är 

tillräckligt försåtligt och där eleven får tydlig information om skolornas utbildningsutbud, 

kvalité och erbjudanden som kan hjälpa hen att göra sitt val.  

	

6. Avslutande diskussion 
	
Denna studie genomfördes våren 2021 och baseras på en summativ kvalitativ innehållsanalys 

av 29 gymnasieskolors hemsidor. Syftet med uppsatsen var att se vilken målgrupp av elever 

som gymnasieskolor marknadsför sig gentemot på deras respektive hemsidor och vilka 

egenskaper skolorna tillskriver sig själva. Detta genom att dels studera den språkliga nivån, 

dels den innehållsmässiga nivån. Det sammantagna av studien är att det finns en del 

gemensamma drag hos alla gymnasieskolorna. Alla skolor skriver fram information om vilka 

program som går att studera på skolan, var skola befinner sig geografiskt och vad eleven kan 

förvänta sig av en skolgång på just den skolan. Det vill säga allmän information som är 

grundläggande för att göra ett gymnasieval. Det finns även egenskaper som flera av skolorna 

har valt att lyfta fram. Det rör sig om trygghet, en god studiemiljö, och gemenskap.  Det finns 

även egenskaper som inte har lyfts hos skolorna. Exempelvis är det få av skolorna som skriver 

kring elevens hälsa och välmående. I och med att skolan bygger för det livslånga lärandet, bör 

eleven få verktyg till att kunna vara en hållbar individ genom det livslånga lärandet. Hen bör 

alltså inte bara bli allmänbildad och/eller få kunskaper om arbetslivet, utan även få kunskap 

hur hen ska må bra både fysiskt och psykiskt och således kunna ha en hållbar livssituation 

genom livet, även efter gymnasiet. Möjligen arbetar gymnasieskolorna redan mot detta, men 

har valt att inte skriva ut den typen av information på hemsidan. Vidare har texterna skiljt sig 

något åt. En del av skolorna fokuserar på den tidigare nämnda studiemiljön, skolans kultur 

och till att få eleven till en bildad individ. Ett fokus som går att koppla ihop med Bourdieus 

kulturella kapital. Detta eftersom det kulturella kapitalet även det syftar till hur bildad en 

person är. De skolor som skriver fram dessa typer av egenskaper kan tänkas locka till sig 

elever som själva har ett högt kulturellt kapital eller vårdnadshavare som har det. De skolor 

som tenderade att skriva på detta sätt var de högskoleförberedande skolorna.  

 

Det finns också skolor som istället har fokus på tiden efter gymnasiet. Målet är att göra eleven 

redo för arbetsmarknaden och näringslivet. Ett forum där eleven ska ta ett kliv in i vuxenlivet, 

att ta ansvar, bli framgångsrik och tjäna pengar. De skolorna är mer fokuserade på de 

ekonomiska och således det ekonomiska kapitalet. Detta sätt att skriva förekom främst hos de 
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yrkesförberedande gymnasieskolorna. Det har också framkommit av resultatet att en del 

skolor fokuserar på båda delarna. Skolan ämnar för att eleven ska bli allmänbildad och redo 

för universitet, men också redo för att kunna börja arbeta direkt efter studenten. Slutligen 

visade resultatet att språkbruket bland gymnasieskolorna var varierande. En del skolor 

använde sig av ett lättläst språk medan andra skolor tenderade att använda ett svårare språk.  

Ett enklare språkbruk bör göra informationen mer tillgänglig till alla olika målgrupper av 

elever.  

 

6.1. Metoddiskussion  

Den valda metoden för uppsatsen var den summativa kvalitativa innehållsanalysen. Detta då 

denna metod ger möjligheten att både se på övergripande teman, men även mindre 

beståndsdelar. Alltså gjordes denna typ av analys på materialet som bestod av text från 

gymnasieskolor i Uppsalas hemsidor. En analys av texter ger dock en begränsad tillgång till 

information. Det är svårt att komma in på djupet och förstå hur eleverna, de som ska göra 

gymnasievalet, egentligen tolkar informationen. Det hade därför varit intressant att gå vidare 

med att intervjua elever för att se hur informationen tas emot. Reflekterar eleven över 

textinnehållet och hur texten är skriven, påverkar det valet det minsta, eller har eleven redan 

gjort ett val innan hen läser texterna. I den tidigare forskningen nämns just det att det finns 

många faktorer som påverkar elevens gymnasieval. Dresch och Lovén (2010) nämner att 

exempelvis föräldrar och studievägledaren kan vara en bidragande faktor till elevens val av 

gymnasium (Dresch & Lovén, 2010, ss. 45-47).  Det hade även varit intressant att göra en 

intervju-studie med rektorer, eller den personal på skolan som ansvarar för gymnasiets 

marknadsföring. Detta för att höra om skolornas marknadsföringsstrategier, varför väljer de 

att skriva fram vissa egenskaper exempelvis. Till exempel som i Forsbergs (2015) där två 

elitskolor i Stockholm talade om att de gjorde marknadsföringen av subtil karaktär, helt enkelt 

för de inte hade behovet av att göra en större reklamkampanj (Forsberg, 2015, ss. 221-223). 

Det hade varit intressant att se om elitskolorna i Uppsala, det vill säga Lundellska skolan och 

Katedralskolan har ett liknande tankesätt. För att summera, att analysera hur gymnasieskolor 

presenterar sig via hemsidor ger en deskriptiv bild av hur de profilerar sig gentemot olika 

målgrupper av elever. En intervjustudie skulle kunna komplettera innehållsanalysen och ge 

mer kunskap om hur elever tänker kring sitt val av gymnasieskola. Ytterligare ett förslag kan 

vara att ha en kompletterande enkät där det skulle gå att ringa in vad niondeklassarna har för 



	
	

37	

sociala bakgrund och utbildningstillgångar och hur det tenderar att påverka deras val av 

gymnasieskola.  

 

Uppsatsens resultat är unikt för Uppsalas gymnasieskolor. Det finns dock delar av resultatet 

som kan användas som grund för reflektion även för andra gymnasieskolor i Sverige. Vid 

tolkning av resultatet får läsaren ha i åtanke att Uppsala är en stad med en stark akademisk 

prägel, vilket kan påverka hur flera av skolorna skriver sina texter. Det kan således se 

annorlunda ut om liknande studier genomförs i städer som inte är lika  akademiskt präglade. 

Men budskapet hur skolor använder sig av olika sorters profileringar gentemot olika 

målgrupper av elever kan tas i beaktning för studier på andra orter. Det kan istället finnas 

annat som är intressant och tendera att lyfta fram hos de skolorna. I och med att materialet och 

studien är begränsad finns ingen så kallad generaliserbarhet kring resultatet.  

 

6.2. Förslag till fortsatta studier 

I och med att hemsidor och forskningsområdet är en arena som ständigt förändras, så bör den 

framtida forskningen anpassas efter detta. Gymnasieskolor kan och kommer säkert att 

använda andra kanaler för att rekrytera olika målgrupper av elever.  Framtida forskning bör 

till exempel se vad gymnasieskolors olika sociala medier förmedlar till blivande elever. Är det 

en viss målgrupp av elever som visas på bilderna på gymnasieskolornas Instagram? Hur 

inkluderande är bilderna som visas? Är det en viss kultur som synliggörs via bilderna? Det 

kan också vara intressant att se om sociala medier användningen skiljer sig åt mellan de olika 

typerna av skolor. Det redan väletablerade skolorna kan tänkas använda medierna mindre i 

och med att de inte har samma behov att etablera sig på skolkartan. Det är hursomhelst viktigt 

att studera vad för information eleven tar del av inför sitt gymnasieval. För att göra 

utbildningarna mer inkluderande för fler målgrupper av elever är det viktigt att ständigt 

kartlägga vad skolorna förmedlar i sin marknadsföring.  Det är också viktigt att fundera på 

vilka medier som är aktuella när kommande studier genomförs.   

 

Ett sätt för att försöka ta reda på gymnasieskolors olika språkbruk, för att se om det sker 

någon språklig variation mellan olika typer av gymnasieskolor, hade varit att studera hur de 

muntligt för sig till exempel på en gymnasiemässa. Således skulle en intervjustudie kunna 

genomföras med personer från olika gymnasieskolor på en gymnasiemässa. Eventuellt en 
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observationsstudie för att kunna observera språket mellan företag och kund. Det vill säga 

språket mellan skolpersonal och framtida gymnasieelever.  

	
	

6.3. Uppsatsens budskap 
 

När olika gymnasieskolor ska formulera text till sina hemsidor finns det några aspekter som är 

speciellt viktiga att tänka på för att nå olika målgrupper av elever. Vid utformandet av 

hemsidornas texter bör skolorna fundera på vad de sänder för signaler med sin text. Är texten 

skriven på ett sätt som möjliggör för att alla att läsa och förstå innehållet. Det kan också vara 

bra som gymnasieskola att fundera över om de nu vill rikta sig mot en viss målgrupp av 

elever, vad är syftet med det? För vems skull ska ett nischande mot en viss målgrupp 

användas? Dessutom har den tidigare forskningen, bland annat Dresch och Lovén (2010) att 

många elever tycker att gymnasievalet är ett svårt och komplext val att göra (Dresch & 

Lovén, 2010, s. 43). Vlachos (2011) talar om att alla elever och föräldrar förmodligen inte har 

tillräckligt med kunskap för att göra valet, som konsument vet de helt enkelt för lite om själva 

produkten, nämligen utbildningskvalitén (Vlachos, 2011, ss. 71-72). Detta kan också vara värt 

att fundera på för gymnasieskolorna, hur kan de hjälpa till att bidra till att göra det enklare för 

eleven att orientera sig bland alla valmöjligheter.  

 

Det kan även vara värdefullt för gymnasieskolorna att fundera på var och hur de ska nå ut till 

sina framtida elever. Att kommunicera via hemsidor är en kanal. Det finns stor potential att 

tänka nytt för att nå framtidens gymnasieungdomar, att exempelvis nå ut via olika sociala 

medier. Det behövs därför ständigt genomföras en kartläggning för att reda på vilka forum 

eleverna hämtar in sin information. Det är i dessa forum gymnasieskolorna kan väcka ett 

första intresse hos den potentiellt blivande kunden.  

 

Som Agenda 2030 lyfter fram så kommer troligen skolor att vara mer engagerade i 

hållbarhetsfrågor, något som redan börjar synas i texterna på skolornas hemsidor. Det har 

visats i resultatet hur en del skolor skriver fram att de har en ekologisk grundsyn, tar globala 

frågor i beaktning och jämställdhet som något som genomsyrar skolans vardag. Det är svårt 

att som läsare veta huruvida de andra skolorna aktivt arbetar med dessa frågor eller inte, helt 

enkelt för att informationen inte framgår. En förhoppning är förstås att alla gymnasieskolor 

arbetar med hållbarhet i deras verksamhet. Det kan annars vara värdefullt för skolorna att 
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fundera på hur de kan skriva fram detta för att visa att de också är med i arbetet mot en hållbar 

värld. I och med förändringar runt om i världen, med exempelvis klimatförändringar, kan det 

leda till att efterfrågan hos kunden är att gå i en gymnasieskola som arbetar mot ett hållbart 

förhållningssätt.  

 

Målsättningen med denna uppsats är att gymnasieskolorna ska bli mer medvetna. Medvetna 

om hur texter på hemsidor formuleras på ett inkluderande sätt för att nå ut till fler målgrupper 

av elever. Slutligen hoppas jag att uppsatsen har skapat ett intresse hos dig som läsare. Ett 

intresse i hur text kanske påverkar oss mer än vad vi tror och förhoppningsvis ett intresse av 

att reflektera över vad texterna vi konsumerar till vardags inspirerar till för tankar, åsikter och 

idéer.  
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Bilaga 1 
 

Skolans namn Aktör Lix-värde 

Ansgargymnasiet Friskola 45 

Bergstrands Gymnasium Friskola 49 

Bruksgymnasiet Kommunal 47 

Celsiusskolan Kommunal 48 

Cultus gymnasium Friskola 43 

Drottning Blankas 

Gymnasieskola Uppsala 

Friskola 45 

Ellen Fries gymnasium Kommunal 41 

Fyrisskolan Kommunal 38 

Grillska gymnasiet Friskola 45 

Hvilan Gymnasium Friskola 43 

Högbergsskolan Kommunal 50 

Internationella gymnasiet Friskola 38 

Jensen gymnasium Friskola 45 

Katedralskolan Kommunal 35 

Kunskapsgymnasiet Friskola 34 

Lundellska skolan Kommunal 58 

NTI-gymnasiet Friskola 44 

Praktiska gymnasiet Friskola 42 

Procivitas privata 

gymnasium 

Friskola 39 

Realgymnasiet Friskola 42 

Rosendalsgymnasiet Kommunal 46 

Sjögrenska gymnasiet Kommunal 54 

Thoren Business School Friskola 40 

Uppsala estetiska 

gymnasium 

Kommunal 47 

Uppsala yrkesgymnasium 

Ekeby 

Kommunal 57 
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Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 

Kommunal 51 

Vattenfallgymnasiet Friskola 52 

Wilhelm Haglunds 

gymnasium 

Friskola 52 

Yrkesgymnasiet Friskola 39 

Tabell 1.  Gymnasieskolorna, aktörer samt värdet för läsbarhetsindex.  


