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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att studera hur gymnasieskolor profilerar sig genom marknadsföring. 

Detta tillämpas genom en diskursanalytisk studie av sex gymnasieskolor, som alla tillgodoser 

det Samhällsvetenskapliga programmet, belägna i Uppsala kommun. Av den marknadsföring 

som funnits tillgänglig har urvalet begränsats till respektive skolas hemsida. Resultatet visar 

på ett samband mellan hur skolorna talar om utbildning och elev. Det centrala för detta 

samband är hur eleven, genom skolornas marknadsföring, konstrueras som en konsument av 

utbildning. I denna konstruktion av utbildningsalternativ framträder olika 

profileringskategorier som skolorna tyr sig till genom marknadsföring. Den gemensamma 

profileringskategorin är den marknadsorienterade som visar hur skolorna presenterar sitt 

utbildningsalternativ genom att negativt särskilja sig från konkurrerande skolor. I detta finns 

en förskjutning från information om utbildning till marknadsföring av utbildning. I sin tur 

innebär detta att den information eleven tar del av inför sitt gymnasieval, också innehåller 

inslag av erbjudanden och reklam. I och med att eleven konstrueras som konsument har det 

skapats en kunskaps- och maktrelation mellan elev och skola. Denna relation konstruerar 

sedermera en situation där skolorna är beroende av att marknadsorientera sig för att utmärka 

sig i konkurrenssituationen som uppstått av det fria skolvalet.  

Nyckelord: diskursteori, fria skolvalet, gymnasieskolan, profileringskategori, 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Abstract 

A Market Orientated School – A Discourse Analysis of Marketing by Secondary Schools 

The essay aims to study how secondary schools are profiled by marketing. This is applied 

through a discourse analytic study of six secondary schools, all of which meet the Social 

Science program, located in Uppsala. Of the marketing that has been available, the selection is 

limited to each school's website. The results show a correlation between how schools are 

talking about education and students. The key to this correlation is that the student through the 

schools marketing is designed as a consumer of education. This construction of educational 

options shows different profiling categories that schools cling to through marketing. The 

common profiling category is the market orientated that shows how schools will present their 

educational options by negative differentiate itself from rival schools. This is a shift from 

information on education for the promotion of education. In turn, this means that the 
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information students take part in before secondary school also contains elements of 

promotions and advertising. As the student is constructed as a consumer, a knowledge and 

power relationship between student and school has been created. This knowledge and power 

relations construct later a situation where schools are dependent on market orientation to excel 

in the competitive environment created by the free school choice. 

Keywords: discourse theory, free school choice, profiling category, science program, 

secondary school 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under tidigt 90-tal ägde två av det svenska skolområdets mest omfattande reformer rum, 

kommunaliseringen av skolverksamheten samt den så kallade friskolereformen. 

Kommunaliseringen innebar att den tidigare statligt styrda skolan decentraliserades och 

kommunerna övertog huvudmannaskapet för skolan. Ett ytterligare steg i skolans 

decentraliseringsprocess var friskolereformen som i stora drag innebar att privata aktörer gavs 

tillträde på skolmarknaden. Dessa två förändringar kan ses som en konsekvens av den 

samhälleliga utvecklingen där individen och dess rätt till valfrihet har fått en allt större 

betydelse. Hur som helst ledde dessa reformer till förändringar för både skolor och elever. 

En sådan central förändringsprocess är hur eleven stegvis har fått ökade möjligheter att välja i 

utbudet av skolor. Både lokalt och på ett nationellt plan kan de nya aktörer som etablerats på 

skolmarknaden sägas ha genererat en förändrad konkurrenssituation. Detta med anledning av 

att konkurrensen tidigare har handlat om elever som konkurrerade om ett begränsat antal 

platser på en skola till att skolor numera konkurrerar om ett varierande elevunderlag (Lund 

2007: 283). Av detta följer att gymnasieskolan under de två senaste decennierna har blivit en 

verksamhet där konkurrensen om elever blivit allt hårdare och att gymnasieskolor därför 

använder sig av marknadsföring för att locka till sig elever i en allt större utsträckning. I 

denna marknadsföring går det också att finna uttryck av elevens valfrihet som konsument 

mellan olika alternativ. I och med de förutsättningar som förändringsprocessen bidragit till, att 

skolan måste locka elever för dess överlevnad, är det nödvändigt för skolorna att definiera ett 

framstående undervisningssätt i deras marknadsföring. 

Den marknadsföring som skolor i dagens situation använder sig av, tar enligt Stefan Lund, fil. 

dr i pedagogik vid Linnéuniversitet, form genom specifika informationskanaler. Till dessa kan 

exempelvis hemsidor, broschyrer och ”Öppet hus” räknas. Dessutom tillkommer andra 

kanaler då skolorna vänder sig direkt till framtida gymnasieelever, exempelvis genom sociala 

medier (Lund 2006: 113; Lund 2007: 282-285). Enligt statistik från SCB (2012) kräver 

dagens arbetsmarknad gymnasiekompetens och därav är ungdomar nästintill förpliktigade att 

läsa vid gymnasiet. Det skapas på så sätt ett beroendeförhållande mellan elever och skolor där 

eleven måste välja ett gymnasium och skolan som i sin tur är beroende av att eleverna väljer 
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just deras alternativ. Den information som skolan förmedlar till framtida gymnasieelever blir 

därför, på grund av det fria skolvalet, avgörande för dess fortlevnad.  

En av de informationskanaler, som tidigare nämnts, är skolornas respektive hemsidor. Här 

finns den största delen av informationen tillgängligt och utifrån det, är det på hemsidorna de 

kan övertala eleven i hens val av skola. Med det som anledning kommer uppsatsen rikta fokus 

gentemot skolors marknadsföring via deras information som finns tillgänglig på hemsidorna. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen ämnar utföra en diskursanalys av den marknadsföring från gymnasieskolor som 

finns att tillgå inför studiestarten hösten 2013. För studien kommer den information vilken 

finns tillgänglig på skolornas hemsidor att undersökas. För detta har tre fristående- och tre 

kommunala gymnasieskolor valts ut som alla ingår i Uppsalas samverkansavtal avseende 

gymnasieskolan (Uppsala kommun 2012a). Hela skolans marknadsföring kommer tas i 

beaktande men fokus kommer att läggas vid det Samhällsvetenskapliga programmet. Detta för 

att möjliggöra en jämförande undersökning då programmet finns representerat på de flesta 

skolor och har det största antalet förstahandssökande generellt sett i Uppsala läsåret 

2012/2013 (Uppsala kommun 2012b).  

1.3 Frågeställning 

 Hur beskrivs skolan och det Samhällsvetenskapliga programmet på hemsidan? 

 Skiljer sig texten åt mellan de sex utvalda gymnasieskolorna i beskrivningen av skolan 

och det Samhällsvetenskapliga programmet? I så fall, hur skiljer de sig åt? 

 Går det att urskilja något unikt för någon av skolorna i deras marknadsföring? 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

I den inledande delen behandlas för uppsatsens studium relevant tidigare forskning. Här 

redovisas för den historik och bakgrund som ligger till grund för utvecklingen av det svenska 

skolväsendet. Därefter följer teoridelen som behandlar diskursanalysen med inriktning mot 

Laclau och Mouffes teoribygge diskursteori. Den tredje delen vilken behandlar metodiken, 

redogör för uppsatsens kvalitativa ansats och dess förfaringssätt. Detta avslutas och 

sammanvävs i uppsatsens sista två delar, bestående av resultat och diskussion. 
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2. Tidigare forskning 

För detta avsnitt har ingående undersökningar av tidigare forskning på uppsatsens 

problemområde genomförts. Den forskning som har använts består av olika avhandlingar, 

promemorior, böcker samt artiklar från vetenskapliga tidskrifter.   

Av materialet från den tidigare forskningen har det senare kunnat uttydas vad som var 

lämpligt att tillämpa inom problemområdet. Utifrån det har tematiseringar med de viktigaste 

utdragen gjorts. Detta för att kunna ge en gestaltning av uppsatsens bakgrund och hur den 

tidigare forskningen har tillämpats för uppsatsen. Det har genererats totalt tre teman som 

diskuteras i kommande ordning: (1) bakgrundshistoriken för konkurrensetableringen inom 

skolverksamheten och därmed grunderna för den följande marknadsföringen. (2) utvecklingen 

av gymnasieskolans profilering, framförallt gällande hur skolors information blivit till 

marknadsföring och hur eleven förskjutits från sökande till konsument. (3) gestaltning av hur 

skolors marknadsföring praktiseras med exempel från Växjöområdet. 

2.1 Reformer som förändrade det svenska skolväsendet 

Det svenska skolsystemet var något som fram till slutet av 1980-talet präglades av ledord 

såsom enhetlighet och likriktning. Det innebar i stora drag att utbildningsverksamheten 

styrdes av statligt utformade direktiv, detta för att tillgodose en så jämlik utbildning som 

möjligt för elever över hela landet. Sedermera kom dock denna syn att förändras när ledord 

som mångfald och valfrihet skulle komma att prägla den politiska scenen. För 

utbildningsverksamheten skulle detta innebära att fokus förflyttades från jämlikhet till 

individen och dennes rätt till valfrihet. Förändringen bestod av en omfattande reformprocess 

vilken inleddes med att huvudmannaskapet för skolan överfördes från staten till kommunerna. 

Det ska dock betonas att det även efter decentraliseringen kvarstod direktiv om utbildningens 

innehåll ifrån statligt håll (Lund 2006: 9-18; Blomqvist & Rothstein 2008: 161-165). 

Den reformprocessen som följde innebar att den svenska skolverksamheten stegvis 

decentraliserades. En del i detta var valfrihetsreformen 1991 som bestod av att föräldrar
1
 och 

elever gavs rätten till att fritt välja mellan kommunala och fristående skolor. I samband med 

detta infördes 1992 ett elevbaserat ersättningssystem som tillsammans med valfrihetsreformen 

                                                 
1
 Gällande elevens val till skola är denne ännu inte är myndig när valet genomförs och därför måste valet 

godkännas av elevens målsman. 
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skapade en marknad på skolområdet, vilket i sin tur innebar att skolor och kommuner utsattes 

för konkurrens. (se prop. 1991/92: 95; 1992/93: 230).  

Gemensamt för de idéer som bidrog till ovan nämnda reformer inom skolans verksamhet var 

en tro på att den svenska skolverksamheten skulle utvecklas genom konkurrensutsättning.  

Den tidigare strävan efter enhetlighet försvann i stort till förmån för begrepp såsom valfrihet, 

mångfald och profilering. Ur dessa reformprocesser skapades förutsättningar för nya och fler 

aktörer att bedriva verksamhet på den svenska skolmarknaden. I och med elevernas 

nytillkomna valfrihet fick därför informationen en avgörande del för deras val av skola. 

Sammantaget indikerar detta en syn på skolan som utmärks av individualisering och 

profilering. 

Med denna bakgrundshistorik är det möjligt att ytterligare gå vidare i beskrivningen av hur 

den svenska skolverksamheten utvecklats till ett fält där marknadsföringen av skolor spelar en 

allt större roll. I och med konkurrensen blir skolorna tvingade att särskilja sig gentemot sina 

konkurrenter och det leder vidare till nästkommande tema.  

2.2 Informationens roll i det nya skolsystemet 

Utbildningsreformerna innebar att enskilda kommuner och kommunala samverkansområden 

fick ansvaret att organisera gymnasieutbildningen. Den grundprincip som tillämpades efter att 

kommunen övertagit huvudmannaskapet för skolan var en indelning av elever i kommunala 

samverkansavtal. I dessa samverkansavtal matchades elevens programval enligt en 

närhetsprincip. För att berättigas möjligheten till att välja en skola som låg utanför det 

geografiska närområdet krävdes att utbildningen inte fanns representerad i densamma. För att 

möta denna begränsning av valfriheten utvecklades på många fristående gymnasieskolor 

profileringar som inte fanns representerade på de kommunala. Enligt statens offentliga 

utredning Framtiden – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008: 27) skapade detta en 

konkurrenssituation på skolmarknaden som innebar markanta förändringar för 

utbildningsutbudet. Detta kan exemplifieras genom att allt fler kommunala skolor utvecklade 

specialutformade program för att mäta sig med de nytillkomna profilerade fristående 

gymnasieskolorna. (ibid. 18).  

I samband med den konkurrenssituation som uppstod i och med den ökande profileringen av 

skolor blir den information elever möter viktig. Stefan Lund anger i den vetenskapliga 
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artikeln Valfrihet och konkurrens - Utvecklingstendenser inom gymnasieutbildningen (2007) 

två aspekter av denna informationsspridning. För det första menar Lund att 

informationsspridning kommit att bli ”en fråga om elevers lika möjligheter att välja”. Den 

information som eleven möter blir en förutsättning för att ett väl underbyggt val, vilket 

innebär att den bör innehålla en saklig information om programinnehåll, framtida 

arbetsmarknad, behörighet till högre studier etc. För det andra kan informationsspridning av 

gymnasieskolorna användas för strategiska skäl. Den kan användas genom att locka till sig 

elever genom exempelvis bärbara datorer, körkortsutbildning, resor etc. (ibid. 281-282) 

Den information som ges inför valet av gymnasieskola har enligt Framtiden – en reformerad 

gymnasieskola många gånger mer ”karaktär av marknadsföring och ger inte alltid tydliga svar 

på vad en utbildning innehåller och vart den leder” (SOU 2008: 19). I marknadsföringen av 

gymnasieskolan finns det dock vissa riktlinjer. Friskolornas riksförbund och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) betonar en god marknadsföringssed från skolor samt att deras 

reklam ska vara ”vederhäftig och sann” och hänvisar i detta till marknadsföringslagen. 

Marknadsföringen ska heller inte vara vilseledande eller utnyttja ungdomars ”naturliga 

godtrogenhet” med erbjudanden som inte har med programutbudet att göra. Erbjudanden till 

eleverna om t.ex. resor, it-utrustning och liknande bör därför i hög grad ha ett samband med 

studiernas uppläggning och genomförande (Friskolornas riksförbund & SKL 2007: 1-2). 

Samtidigt finns det kryphål genom dessa riktlinjer. Den strategiska marknadsföringen kan 

använda inslag av reklam vilket bidrar till att konstruera eleven som konsument. Sådana 

strategier kan som tidigare nämnts vara hur skolan lockar eleven med en bärbar dator under 

utbildningen. 

Detta visar på vikten av att skolorna uppvisar information för eleven på ett mångfacetterat 

sätt. Att det finns olika vägar illustreras i nästkommande tema.  

2.3 Hur marknadsföringen går till, praktiskt exempel från Växjö 

Lund (2007) framlägger en diskursiv undersökning av gymnasieskolor i Växjöområdet och 

deras profileringsmetoder. Dessa olika strategier består av fem stycken vilka Lund benämner 

som profileringskategorier: arbetsmarknadsorienterad, näringslivsorienterad, akademiskt 

orienterad, marknadsorienterad samt pedagogiskt orienterad. Lund är dock noga med att 

påpeka att det inte är en ovanlighet utan snarare det vanligaste förekommande att en enskild 

skola använder sig av flera stycken profileringskategorier (ibid. 290). 



12 

 

Arbetsmarknadsorienterad profilering innebär att skolan framhåller nära kontakter med 

arbetslivet samt att eleven ges kunskaper vilka är anpassade efter rådande arbetsmarknad. 

Dessa två faktorer betonas eftersom de är menade att underlätta elevens framtida 

arbetssökningar. Näringslivsorienterad profilering liknar den förra. Skillnaden är att 

näringslivet nu står i fokus. Skolan framhåller dess kontaktnät med näringslivet och hur 

eleven ges kunskaper utöver ämneskunskaperna vilka bidrar till att denne enklare kan 

socialiseras för att ges tillträde till näringslivet. I den akademiskt orienterade profileringen är 

skolans kapacitet inom de teoretiska och högskoleförberedande ämnena av yttersta vikt. Av 

den anledningen sker skolans profilering mot just det området, med andra ord hur eleven ges 

kunskaper vilka förbereder denne väl för fortsatta studier vid högskola/universitet. I den 

pedagogiskt orienterade profileringen framhåller skolan hur eleven tillåts arbeta nära lärarna. 

Samhörigheten mellan elever och elever/lärare betonas samt hur skolan tillåter stort 

elevbestämmande. En marknadsorienterad profilering innebär att skolan framhåller sin 

utbildning genom att särskilja sig från andras. Lund jämför tekniken med det som är vanligt 

inom varureklamsektorn, det vill säga en betoning att konsumenten inte kan hitta dessa 

egenskaper hos någon konkurrent överhuvudtaget. Den marknadsorienterade profileringen 

skiljer sig därmed från de andra profileringskategorierna då den vilar på ett negativt 

särskiljande snarare än ett positivt. (ibid. 290-291) 

Lund har i sin studie identifierat skillnader mellan kommunala- och fristående gymnasieskolor 

gällande vilka profileringsorienteringar som är vanligast i deras marknadsföring. Profileringen 

som görs av de kommunala skolorna hänvisar allt som oftast till programmets bakgrund (ibid. 

286). Ett exempel av detta skulle kunna vara att kommunala gymnasieskolors estetiska 

program marknadsför sig genom att åberopa sång och dans. Fristående gymnasieskolor 

profilerar sig istället med att försöka ”muta in ett eget innehållsområde inom den lokala 

utbildningsmarknaden” (ibid. 292), detta tar sig vanligtvis i uttrycksform av ett framhållande 

av utbildningsinnehållets betydelse för framtida karriärer eller ekonomiska erbjudanden 

såsom en gratis dator under studietiden (ibid. 292). 

Även om det finns en skillnad i studien mellan friskolor och kommunala skolor är denna 

skillnad inte statisk. Lund menar att fristående gymnasieskolor i Växjö har etablerat sig så 

pass att de erkänts som likvärdiga de kommunala. Samtidigt har de fristående skolorna en 

fördel i marknadsföringen eftersom de från början har varit tvungna att tränga sig in på 

marknaden. Detta skapar, enligt Lund, en förskjutning av rådande hegemoni i diskursen (en 
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bestämmande ordning för marknadsföringen). De fristående skolornas profileringsorientering 

hänsyftar åt de marknadsmässiga profileringskategorierna. För att de kommunala skolorna 

inte ska undermineras i diskursen är de därför tvungna att följa denna utveckling. Utifrån det 

hyser Lund farhågor om att eleven och hens föräldrar kan bli vilseledda av skolors 

marknadsföring eftersom den förflyttar sig från att vara informationsgivande till att snarare bli 

reklam. (ibid. 297-299) 

2.4 Tillämpning av tidigare forskning 

Uppsatsen ämnar besvara forskningsfrågor rörande hur gymnasieskolor, inom Uppsalas 

samverkansområde som tillgodoser det Samhällsvetenskapliga programmet, profilerar sig 

genom marknadsföring. Den tidigare forskningen ger därför en bakgrund till de 

förutsättningar som finns idag.  

Uppsatsens studie riktar fokus mot ett regionalt område vilket tidigare inte har studerats. 

Lunds studie av skolor i Växjö har utgjort en huvudsaklig inspirationskälla för denna uppsats 

studium. Denna uppsats skiljer sig från Lunds studie då undersökningen utförts i olika städer 

med olika förutsättningar, samt att urvalet av skolor baseras på andra urvalskriterier. 

Dessutom fokuserar denna uppsats på att utläsa skillnader och likheter mellan ett 

studieföreberedande program snarare än Lunds studie som grundar sin jämförelse på skolan 

som helhet. Studien av gymnasieskolorna i Växjöområdet ger dock möjliga ramar för att 

analysera hur information kan användas som marknadsföring. Med andra ord är uppsatsens 

bidrag till forskningsområdet ett tillskott i analysen av skolors marknadsföring vilket hjälper 

till att nyansera detta forskningsområde.  
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3. Teoridel för uppsats 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen består av ett diskursanalytiskt perspektiv. För 

arbetet har tre böcker, vilka alla behandlar diskursanalytiska teorier, använts
2
. Genom dessa 

kommer en möjlig ansats till undersökningen att antas, dessutom utstakar de ett teoretiskt 

tillvägagångssätt i form av perspektiv och begrepp. Fokus ligger framförallt vid teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teoribygge diskursteori som Winther Jørgensen och 

Philips skriver om i boken Diskursanalys som teori och metod (2000: 31-65). Denna 

diskursteori innebär i stort att sociala fenomen (läs: språkbruk, eftersom tecknens betydelse 

bestäms utefter deras relation till varandra, enligt vissa grupperingar inom det 

poststrukturalistiska synsättet) alltid är ofullständiga och därmed kan en betydelse av något 

”aldrig slutgiltigt fixeras” (ibid. 31-32). 

Michel Foucaults (2002) teorier är en bas för hela diskursanalysens utformning och kommer 

därför utgöra grunden för att vidare förstå den nämnda diskursteorin samt övriga begrepp. 

Från Foucault kommer begreppet diskurs förklaras och sättas i relation till förhållandet mellan 

makt och kunskap samt en ytterligare nyansering av konstruktionen av subjekt och objekt. 

Från Potters (1996) bok hämtas begreppen, semiologi, reflexivitet samt out-there-ness, vilka 

fungerar som kompletterande redskap för att genomföra en ingående diskursiv analys.  

3.1 Diskursanalysens grund 

En diskurs består enligt Foucault av en samling konstruktioner av sanning som människor 

konstruerar genom relationer och handlingar. Dessa sanningar är något som producerats i en 

ständig relation mellan makt och kunskap. I denna relation menar Foucault att makt inte är 

något som existerar beständigt hos en hierarkiskt överordnad person eller grupp utan den är 

”spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som förtryckande utan 

som produktiv: makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter” (Winther 

Jørgensens & Phillips 2000: 20). Produktionen av makten är därför ständigt sammankopplad 

med kunskap och de förutsätter varandra, därmed verkar de tillsammans inom diskursen. På 

så sätt rör sig dessa två ständigt tillsammans vilket Foucault betecknar som immanensregeln 

(Alvesson & Sköldberg 2008: 370-376; Foucault 2002: 103, 108). 

                                                 
2
 Jonathan Potters Representing Reality (2006), Marianne Winther Jørgensens & Louise Phillips Diskursanalys 

som teori och metod (2000) samt Michel Foucaults Sexualitetens historia, band 1 – Viljan att veta (2002). Boken 

Tolkning och reflektion (2008) av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg kommer också att användas, men den finns 

inte till som en teoretisk grund utan snarare för att understödja beskrivandet av de andra böckernas teoretikers 

material. 
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Inom diskursen producerar förhållandet makt och kunskap olika subjekt och objekt. Dessa två 

är med andra ord konstruerade av maktens och kunskapens samverkan. Inom diskursen 

dikteras villkoren kring de ting/skeenden där makten och kunskapen är som mest 

koncentrerade och ett resultat av detta blir att normativa företeelser skapas, vilket medför 

följande: det normala existerar alltid i relation till något som är förkastat, bortträngt eller 

obscent; genom det normalas existens konstrueras samtidigt något onormalt vilket tillskrivs 

epitetet objekt (Alvesson & Sköldberg 2008: 372-373; Potter 1996: 86-87). Objekten finner 

Foucault stort intresse för och det är också här som diskursanalysen har mycket av sin grund. 

Med det menas att diskursanalysen syftar till att se bortom det uppenbara mönstret i det 

undersökta och istället finna variationen. Det är inkonsistensen som kan framtvinga de 

verkliga förhållandena. (Alvesson & Sköldberg 2008: 463-465; Foucault 2002: 34).   

Subjektet formas i sin tur också inom diskursen. Det är decentrerat, det vill säga att subjektet 

inte vilar på sin egen autonoma och suveräna grund. Istället är det ”historiskt och kulturellt 

bestämda praktiker som föregår och formar subjekten” (Alvesson & Sköldberg 2008: 373). 

Subjektet skapas av maktspelet som individerna inte själva är medvetna om (Winther 

Jørgensen & Philips 2000: 21-22). Samtidigt blir också subjektet en del av detta maktspel, 

Potter ger ett exempel om en läkare som bestämmer eller konstruerar objekt genom att 

tillskriva patienter sjukdomstillstånd, det vill säga att läkaren besitter en klar auktoritet eller 

snarare befinner sig i en maktsituation. Härmed konstruerar läkaren även sig själv som subjekt 

(Potter 1996: 86-87). 

Exemplet om läkare framställer också hur subjektpositioner fungerar. Läkaren handlar med 

utgångspunkt i en kontextuellt bestämd position medan patienten av förklarliga skäl 

underkastar sig denna, det innebär att de båda placerar sig till en given plats inom diskursen. 

Samtidigt är ett subjekt inte heller placerat vid endast en sådan utan den är snarare 

fragmenterad, vilket innebär att subjektet tillhör olika positioner vid olika tillfällen. Således är 

subjektet också i konflikt med sig själv då olika positioner strider med varandra, åtminstone så 

länge som positionen inte är ett utfall av hegemoniska processer och därmed självklar 

(Foucault 2002: 48-49). 

3.2 Diskursteori  

Sociala fenomen är aldrig färdiga och således kan deras betydelse heller aldrig fastställas. 

Utifrån detta antagande är den diskursteoretiska analytikerns uppgift ”att studera strävan att 
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etablera entydighet i det sociala på alla nivåer” (Winther Jørgensen & Philips 2000: 31). Med 

denna bild över teorins betydelse genereras ett underlag för att mer detaljerat kartlägga viktiga 

utmärkande egenskaper vilka fungerar som bultar i teoribygget och även som stomme i 

uppsatsens senare analys.  

Laclau och Mouffe beskriver hur försöken till fastställande av tecken (däribland inom 

språkbruk) sker, till deras egen beskrivning tillsätter Winther Jørgensen och Philips ytterligare 

begrepp, från Laclau och Mouffe, vilkas syfte är att komplettera beskrivningen och därmed få 

den mer förståelig. När tecken sätts i relation till andra ges de en betydelse och denna process 

kallas för en artikulation. Av den artikulatoriska praktiken skapas i sin tur en diskurs där 

betydelsen av tecknet fixeras. Tecknen i diskursen kallas för moment och fixeringen av deras 

betydelse medverkar till deras åtskillnad. Den efterföljande etableringen av diskursen sker av 

att det skapas nodalpunkter, som är tecken hierarkiskt överordnade andra tecken och vilka 

därför skapar betydelse åt de omkringliggande tecknen. Till detta kan begreppet 

mästersignifikant lyftas fram, som istället för att organisera diskursen likt nodalpunkten, 

organiserar diskursens identiteter. Deras betydelse ges av ekvivalenskedjor – teckens 

betydelse konstrueras, ”sorteras och knyts ihop i kedjor” (ibid. 51) – som fyller deras innehåll 

med olika betydelser. Ett ytterligare steg i diskursens etablering sker när den utesluter andra 

möjliga betydelser av tecknen och därmed hindrar deras glidning i relation till varandra. Detta 

skapar ett yttre utanför diskursen med alternativa teckenbetydelser vilket kallas för det 

diskursiva fältet. Detta fält hotar diskursens konstituerade teckensituation genom att en kamp 

om element uppstår – element är tecken som ännu inte har en slutgiltig definition inom 

diskursen – och därför försöker diskursen bedriva ett hindrande av denna glidning hos 

tecknens betydelse, vilket kallas för tillslutning (ibid. 33-35, 50, 57).  

Denna kamp kan beskrivas som en hegemonisk kamp mellan diskurser. Hegemoni är ett 

begrepp som Laclau och Mouffe lånar av den italienska politikern tillika filosofen Antonio 

Gramsci, som de båda är inspirerade av. Begreppets innebörd består av ett organiserat 

samförstånd mellan parter och är ”ett viktigt redskap för att stabilisera maktförhållandena” 

(ibid. 39). Detta beror på att åsikter blir så självklara eller naturliga vilket leder till att de inte 

kan ifrågasättas, vilket innebär att en hegemonisk intervention har genomförts. Denna 

hegemoniska intervention försöker motverka konflikter som kan uppstå när olika identiteters 

betydelser hindrar varandra. Dessa konflikter kallas inom diskursteorin för antagonismer. Den 

hegemoniska interventionen är på så sätt en kraft som fastställer av tecknens betydelse. På så 
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sätt är också den ovan gjorda redogörelsen av försök till fastställande av tecken även en 

beskrivning av hur maktsituationer kan skapas inom ett fält. Med det som bakgrund finns det 

inte heller några naturlagar vilka binder människor samman till grupperingar utan detta 

försiggår alltid i de diskursiva processerna. Det är utifrån dessa som objektiva lagar (läs: 

något som anses vara en sanning) skapas. Det är genom konstitutionen av en diskurs som 

objektiviteten hos något uppstår; desto kraftigare etablerad diskurs, desto större objektivitet av 

dess teckenutsago. (ibid. 44-47, 54-57) 

En nyansering av ovan nämnda teoribygge kan göras med hjälp från den franske semiotikern 

Roland Barthes och hans idéer om begreppet semiologi. Semiologi är en vetenskap om hur 

tecken eller teckensystem uppfattas. Barthes huvudpoäng är att ett teckens betydelse inte har 

en rigid form utan att de alltid deltar i en produktion, det vill säga att teckenbetydelsen alltid 

kan förändras. Denna förändring beror på det omkringliggande sammanhanget eller 

kontexten, vilka kan vara en förändring över tid, eller olika uppfattningar på grund av vilka 

grupper/personer som tar del av tecknets användning och beskrivning (Potter 1996: 69-71). På 

så sätt hör diskursteorins tecken- och diskursskapelser nära ihop med Barthes grundläggande 

uppfattningar om tecknens produktion och verkan.  

3.3 Reflexivitet  

Sociologen Harold Garfinkel använder begreppet reflexivitet för att visa på att språklig 

framställning är en del av den verklighet den bygger upp. Reflexivitet kan sägas vara en 

brytpunkt med en mer traditionell syn på att beskrivningar kan stå utanför och oberoende av 

vilket sammanhang de ingår i. Enligt Garfinkel går det inte att säga att det finns en tydlig 

distinktion mellan språklig framställning och verkligheten, människan ska förstås som en 

förståelsemaskin som skapar en begriplighet av det hen inte förstår eftersom obegriplighet 

eller motstridighet inte accepteras (Potter 1996: 47-49). 

3.4 Out-there-ness 

Begreppet handlar om en konstruktion av en beskrivning som produceras till att bli 

självstående från producenten, med andra ord innebär out-there-ness ett utvecklande av en tes 

till ett faktum för att öka dess trovärdighet. Detta sker genom en handlingsorienterad process 

där den framlagda beskrivningen blivit så pass styrkt eller vedertagen att den börjar tala för 

sig själv. Det leder i sin tur till att en spänning skapas mellan producenten och det 

producerade. Denna spänning innebär att producenten kommer kunna peka på sitt material, 
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vilket numera är vedertagen kunskap, för att styrka sin tes. Den opersonlighet som betonas 

hos det producerade berättigar dess objektivitet och som en följd av denna process skapar 

forskaren därmed ett vedertaget faktum, dennes tes har blivit en sanning (ibid. 150-158). 

Utifrån begreppets beskrivning syns det därför hur handlingar kan syfta till att stärka ett 

resonemang eller persona. 

3.4 Redovisade teoriers tillämpning för uppsatsens studie 

Utifrån diskursteorin kommer en analys av diskursernas skapelseprocess att utföras, i relation 

till teoribygget kommer även Foucaults makt/kunskaps-idé ingå för att förstå konstruktionen 

av subjektspositioner inom diskurser. Detta för att förstå innebörden av diskursers utformning 

och relationer mellan dem.  

Den diskursteoretiska analysen utgår från semiologibegreppet som påvisar att skolornas 

språkliga framställning är kontextbunden. Skolornas marknadsföring konstruerar därför en 

verklighet genom dess språkliga framställning, detta i enlighet med reflexivitetsbegreppet. 

Out-there-ness syftar i sin tur till att ge förståelse för att marknadsföringen från 

gymnasieskolorna är handlingsorienterade. Med detta begrepp kan förståelse ges för att syftet 

med marknadsföringen är att framställa deras utbildning som den rätta. Med det som 

bakgrund är begreppen från Potters bok tätt sammanbundna, och de är menade att bidra till 

diskursteorin för att ge en förståelse om att skolornas informationsförmedling ständigt är i 

förändring. 
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4. Metod  

För uppsatsens studie har en kvalitativ ansatsmetod använts. Detta för att kvalitativa 

ansatsmetoder syftar till att skapa en ingående förståelse av det valda problemområdet vilket 

innebär att de inte syftar till att generalisera utan snarare att utforska materialet på djupet 

(Holme & Solvang 1991: 13-14). 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  

En kvalitativ ansats var lämplig då studien ämnade tolka innebörden av specifika uttryck i 

skriftliga dokument. Gemensamt för alla de skriftliga dokumenten som har analyserats var att 

de karaktäriseras både av en koherent karaktär, då de innehåller information om skolor och 

deras Samhällsvetenskapliga program, samtidigt som de är kommunikativa eftersom de har ett 

budskap de vill förmedla i sin marknadsföring (ibid. 16).  

En kvalitativ textanalys kan enligt Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) nyttjas genom 

flera olika inriktningar. För detta arbete valdes en diskursanalytisk inriktning i syftet att söka 

efter uttryck för ideologiska budskap eller ordval i textmaterialet. Tillsammans med en 

utförligare beskrivning av uppsatsens metodologiska förfaringssätt kommer detta gestaltas i 

kommande avsnitt. 

4.2 Textanalys  

Lennart Hellspong förespråkar i sin bok Metoder för brukstextanalys (2001: 9-10) en ständigt 

kritisk syn gentemot texter, både i tal och i skrift. Hellspong menar att text ”på olika sätt 

bidrar de till att forma vad vi vet och styra vad vi gör.” (ibid. 9). Med anledning av detta är 

syftet, oavsett vilken inriktning som valts för forskningen, att forskaren ska tolka sitt material 

(Bergström och Boréus 2005: 22-23). Hellspong (2001: 19) skriver vidare att språket är ett 

socialt system och att ingen text är isolerad från avsändaren; text ska således alltid tolkas i den 

kontext den är framkommen ur och där den befinner sig. Dessa grundantaganden har funnits 

som en förutsättning i för all analys av det empiriska materialet. 

4.3 Diskursanalytisk tillämpning 

Bergström och Boréus (2005: 305) skriver följande om diskursanalysen som metod: 

Diskursanalysen fokuserar i högre grad diskursiva relationer som är någon form av språkliga 

uttryck än relationer mellan grupper. Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen där 

språket står i fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se på 
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språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan 

bidrar snarare till att forma den.  

För uppsatsen har Laclau och Mouffes diskursteori valts som diskursanalytisk inriktning i 

syftet att studera hur språket är uppbyggt i den marknadsföring som gymnasieskolorna 

använder sig av. I en diskursteoretisk analys identifieras tecken som binds samman via 

ekvivalenskedjor vilka i sin tur formar teckeninnehållet i nodalpunkten vilken organiserar hela 

diskursens betydelse. Detta sker genom att studera hur olika tecken genom artikulation ställs i 

förhållande till varandra och på så vis söker en kontextuell betydelse inom diskursen.  

Tecknen som ingår i en diskurs är dock inte nödvändigtvis alltid från samma kontext, de kan 

vara uppkomna ur olika historiska sammanhang. För uppsatsens studie innebar detta att 

profilering av gymnasieutbildningen kan ses som en föränderlig diskurs. De betydelser av 

tecken som finns inom diskursen är sprungna av tidigare artikulationer som bidragit till att 

den språkliga framställningen ser ut som den gör för de olika skolorna.  

Gemensamt för skolornas marknadsföring är att den syftar till att elever ska välja deras skola 

och utbildning, marknadsföringen är med andra ord handlingsorienterad då den innehåller ett 

tydligt mål. Utifrån detta blir det möjligt att studera hur språkliga framställningar uttrycker en 

diskursiv kamp i betydelsen av hur tecken förhåller sig till varandra.  

4.4 Redogörelse för uppsatsens empiriska tillvägagångssätt  

Ett första steg i bearbetningen av informationen på skolornas hemsidor var att översiktligt 

sammanställa respektive skolas informationsutbud. Utifrån den inledande läsningen skapades 

övergripande förståelse i vardera skolas marknadsföring. Efter detta valdes vissa textavsnitt ut 

gällande skolornas marknadsföring av Samhällsvetenskapsprogrammet för en diskursiv och 

jämförande analys. Detta gjordes med bakgrund av att Patrik Aspers, professor i sociologi vid 

Uppsala universitet, i boken Etnografiska metoder (2011) skrivit att en precisering i 

forskningsprojektet genom en viss interaktion med det undersökta fältet är ett viktigt moment 

för att kunna gå vidare (Aspers 2011: 70-71, 85-86).  

Grunden för diskursiva analysen har alltså varit skolornas sammanställda textmaterial. Det 

första steget var att alla skolors sammanställda text lästes igenom översiktligt. Utifrån den 

läsningen kunde sedan viktiga områden som alla skolorna betonade identifieras. För detta 

tillvägagångssätt användes marginalmetoden för att konstruera ett kvalitativt kodschema. Den 

tillämpades genom att identifiera viktiga delar vilka gavs olika färgkoder (ibid. 185-188) 
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Dessa viktiga delar bestod av följande: elev, skola, pedagogik, tid efter gymnasiet samt övriga 

punkter (materiella erbjudanden, geografisk plats, lokal och teknik). Därefter sammanfattades 

varderas skolas text utefter dessa områden. I denna sammanfattning blev det sedermera 

möjligt att finna utmärkande och likartade drag i skolornas respektive marknadsföring.  

4.5 Urval och urvalsförfarande 

Det första steget i urvalsprocessen var att skolor belägna i Uppsala kommun valdes ut. Detta 

för att skolorna agerade från liknande plattformer, det vill säga att den geografiska närheten 

mellan skolorna skapat en konkurrens om samma elevunderlag. Avgränsningen och urvalet av 

skolor skedde genom jämförelsestatistik tillgänglig på Uppsala kommuns (2012c) hemsida. 

Ur denna statistik framkom att det Samhällsvetenskapliga programmet var det största enskilda 

programmet inom det valda geografiska området och att totalt 13 skolor tillhandahöll detta 

utbildningsalternativ för läsåret 10/11 (det senaste tillgängliga på hemsidan).  

Därefter gjordes ett selekterat urval utifrån en rad statistiska faktorer. Dessa tilltogs i följande 

ordning: (1) genomströmning av elever på programmet; hur många av eleverna som har sökt 

programmet, kommit in och sedermera fullföljt sin gymnasiala utbildning vid samma skola 

och program. (2) lärartätheten; hur många lärare det gick på var hundrade elev.  

Båda dessa gjordes för att kunna fastställa ett mått på skolans kvalitet utifrån bl.a. Skolverkets 

förordningar (Skolverket 2010: 1; Skolverket 2011: 1-2). Sedermera förekom det tredje, och 

mest betydande, steget i urvalsprocessen. Det bestod av ett strategiskt urval utifrån skolans 

möjliga bidrag till undersökningsvärdet. Detta för att trygga en variation av skolornas 

marknadsföringssätt. En översiktlig jämförelse av de skolor som tagit sig igenom steg ett och 

två gjordes. Det som söktes i jämförelsen var en utmärkande profilering av skolan och dess 

utbildning eller någon form av ett helt unikt erbjudande.  

Sex skolor valdes ut, varav tre kommunala samt tre fristående gymnasieskolor. De 

kommunala skolorna bestod av Lundellska skolan, Rosendalsgymnasiet samt Katedralskolan 

och de fristående skolorna av Kunskapsgymnasiet, Thorén Business School samt 

Internationella gymnasiet
3
. 

                                                 

3
 Informationen om skolorna är alla hämtade från respektive skolas hemsida. Gemensamt för all inhämtning är 

att den tagit utgångspunkt vid skolornas startsidor som följer: Internationella gymnasiet 

(http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Gymnasieskolor/Internationella-gymnasiet-Uppsala/), Katedralskolan 

(http://www.katedral.se/), Kunskapsgymnasiet 

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Gymnasieskolor/Internationella-gymnasiet-Uppsala/
http://www.katedral.se/
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4.6 Datainsamling  

De data som ligger till grund för undersökningen bestod av marknadsföring från skolor i form 

av skriven text. Centralt i insamlandet material har varit ett beaktande om sannolikheten att 

blivande gymnasieelever kan ta del av informationen. Dessutom har det varit av största vikt 

att datakällorna mellan skolorna är sprungna ifrån samma plattform, det vill säga att de funnits 

tillgängliga i samma format. Dessa två anledningar beror på att skolorna dels kan förväntas 

anpassa sin marknadsföring ju mer troligt det är att målgruppen mottagit den, dels om 

skolornas marknadsföring härstammar från samma plattform då den tordes bli mer fördelaktig 

att jämföra dem emellan (Börjesson & Palmblad 2007: 16-19). Den skrivna texten som 

uppsatsen undersökt består därför av information från skolornas hemsidor som också är den 

informationskälla med största andelen text.  

4.7 Etiska överväganden 

För de etiska övervägandena har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna vilka är 

”antagna av Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990” 

(Vetenskapsrådet 2012: 5). Det första övervägandet som gjorts rörande uppsatsens studie är 

hur det kan anses som legitimt att använda sig av skolornas namn. Med anledning av det 

material som har behandlats varit av offentlig karaktär har inte några ställningstaganden 

gällande anonymitet tagits i beaktande.  

Ett andra övervägande var att de referenser som använts varit väl grundade i vetenskaplig 

forskning. För detta har läsning av den vetenskapliga forskningen genomförts noggrant för att 

undvika feltolkningar av det inhämtade materialet. Till sist bör det betonas att inga fler etiska 

överväganden vidtagits då de inte varit lika aktuellt som om enskilda individer skulle ha ingått 

i undersökningen.  

  

                                                                                                                                                         
(http://www.kunskapsgymnasiet.se/skolor/uppsala.4.169c6f210e611f43cb8000545.html), Lundellska skolan 

(http://www.lundellska.nu/ ), Rosendalsgymnasiet (http://www.rosendalsgymnasiet.uppsala.se/), Thorén 

Business School (http://affarsgymnasiet.se/har-finns-vi/uppsala) 

http://www.kunskapsgymnasiet.se/skolor/uppsala.4.169c6f210e611f43cb8000545.html
http://www.lundellska.nu/
http://www.rosendalsgymnasiet.uppsala.se/
http://affarsgymnasiet.se/har-finns-vi/uppsala
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5. Resultat 

Uppsatsens resultatavsnitt består av två delar. I den första har en redogörelse av skolornas 

marknadsföring gjorts. Detta för att tydliggöra för läsaren vilket material som analyserats. 

Den andra delen redogör för resultatet av den diskursiva analysen av skolornas 

marknadsföring. I denna del har det dessutom gjorts en jämförelse i den diskursiva analysen 

mellan skolorna. 

5.1 Beskrivning av skolornas marknadsföring 

Tre av skolorna som analyserats drivs i kommunal regi medan de andra tre är fristående 

skolor, det vill säga att de har en annan huvudman än kommunen. I detta är det intressant att 

se hur de fristående skolorna betonar sin verksamhet. Internationella gymnasiet lyfter sin 

koppling till universitetsvärlden genom att redogöra för att skolans huvudman är 

Folkuniversitetet som i sin tur är grundat av Uppsala universitet. Här särskiljer sig de från den 

fristående skolverksamheten som innebär att skolan drivs av ett företag, något som Thorén 

Business School och Kunskapsgymnasiet istället betonar.  

Nedan följer en redogörelse av vilken undervisning skolan bedriver och vad eleven erbjuds i 

marknadsföringen av skolan. 

5.1.1 Thorén Business School 

Vi ska vara Sveriges bästa gymnasium. Vår vision är att göra skillnad – inte bara på individnivå 

utan även på samhällsnivå. Vi ska vara med och forma framtidens samhälle genom att bland 

annat främja ett nytt och bättre näringslivsklimat. 

(…) Vi ger ambitiösa och målmedvetna elever de bästa förutsättningarna för att lyckas med 

både studier och en framtida karriär inom näringslivet. (förf. fetstil) 

I och med att näringslivet ses som en central del för skolan säger de sig söka elever som har 

ett primärt intresse av att i framtiden arbeta inom denna sektor. Av den anledningen betonar 

skolan att de ämnar utveckla egenskaper såsom ”social kompetens, affärsmannaskap och 

kreativitet” för att eleven ska ges möjligheter till ökat självförtroende och självinsikt. ”Vårt 

mål är att du ska överträffa dina egna förväntningar och ibland göra små mirakel.”, skolan 

hyser därmed dessa ambitioner eftersom de syftar till att förverkliga den ”ambitiösa och 

målmedvetna” elevens vilja till att nå en ledande yrkesroll i samhället.  
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Pedagogiken på skolan karakteriseras av de teoretiska kunskaperna även tillämpas i praktiken.  

Alla elever tilldelas en lång praktikperiod samt möjligheten att driva ett eget företag. 

Praktikperioden är enligt skolan förlagd på ett ”riktigt företag” under elva veckors tid. Som 

exempel på sysselsättning under denna period nämner de ”sociala medier på en 

marknadsavdelning eller medverkan vid ett bokslut på en ekonomiavdelning”. De 

undervisningsförhållanden som skolan beskriver består av är följande: en individanpassad 

coachning, de bästa lärarna (vilket styrks med att de ex. deltagit i forskning, skrivit böcker, 

vunnit priser), blockschema (eleven läser ett fåtal kurser en begränsad tid för att sedan byta 

vilket enligt skolan underlättar ämnesövergripande projekt) samt tematisering (hela skolan 

eller en klass arbetar under en period ett tema som ofta är kopplat till näringslivet).  Eleverna 

ges dessutom tillgång till bärbara datorer som en del i undervisningen då det bland annat kan 

arbeta genom ett s.k. virtuellt klassrum. Sedermera får eleverna under sitt tredje år genomföra 

en så kallad ”Business trip” vilket är en studieresa till utlandet. 

5.1.2 Kunskapsgymnasiet 

Kunskapsgymnasiet har ett eget arbetssätt - en personligt utformad utbildning, för att alla 

människor är olika och lär på olika sätt. Här är det din personlighet, dina mål och ambitioner 

som ligger till grund för din utbildning.(förf. fetstil) 

Genomgående i den marknadsföring som finns att tillgå på Kunskapsgymnasiets hemsida är 

att skolan sägs erbjuda det som krävs av det framtida arbetslivet. För att förebereda eleverna 

på det framtida arbetslivet beskriver skolan hur de bedriver samarbeten med verksamheter 

utanför skolan så som högskolor, universitet och näringsliv. I detta finns det en betoning på 

samarbete med näringslivet. Skolan beskrivs också som en plats med god stämning vilket lyft 

fram genom flertalet elevomdömen som karakteriserar skolan som ”liten och trivsam”. 

Relationen mellan lärare och elev sägs vara unik på skolan vilket också beskrivs i de 

elevomdömen som ingår i skolans marknadsföring. 

Lär dig använda tiden smart. Du kan forma delar av ditt schema och därmed lägga tid på 

saker som just du behöver för att lyckas. (förf. fetstil) 

Den utbildning som ges på Kunskapsgymnasiet sägs leda till att utveckla de självständiga 

individer som är en förutsättning på en framtida arbetsmarknad. I enlighet med detta lyfts 

återkommande upp hur skolan är en plats där eleven ska utvecklas i riktning mot att bli just 

självständig. För att förverkliga detta bedriver skolan en pedagogik som bygger på att eleven 

har personliga möten med en handledare vilket kallas för PH-samtal. Detta förklaras som ett 
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arbetssätt där eleven tillsammans med sin handledare utefter skolans pedagogik arbetar mot 

att hitta ett eget individuellt anpassat arbetssätt. Utöver detta beskrivs att skolan arbetar i 

projekt med universitet, högskolor och näringsliv. I detta förklaras att skolan kan erbjuda 

praktikplatser, gästföreläsningar och studiebesök. Sammantaget sägs drivkraften bakom detta 

arbetssätt vara att eleven engageras i sin egen undervisning och framtid vilket utvecklar 

eleven till en självständig individ. 

5.1.3 Internationella gymnasiet 

Internationella gymnasiet betonar att deras skola är ”öppen för alla” och i deras 

marknadsföring har de låtit tidigare elever skrivit om varför de uppskattat sin tid på skolan. 

Det som är centralt i elevernas beskrivningar är den goda stämningen som råder vilket skapat 

en stark sammanhållning. Dessutom understryker skolan i sin marknadsföring att valet till 

gymnasiet innebär friheten för eleven att för första gången i sin skolgång få möjligheten att 

själva välja något som de är intresserade av.  

Vi jobbar mycket med kommunikation och kulturell förståelse, både i det "vanliga" skolarbetet 

och i våra ämnesövergripande teman. (förf. fetstil) 

För redogörelsen av skolans pedagogik skriver de ett flertal gången om den omnämnda 

internationella prägeln. De hänvisar till att världen globaliserats allt mer och vikten att förstå 

andra kulturer och synsätt har blivit allt viktigare. Av den anledningen ser de 

språkundervisningen som en viktig del av skolans undervisning. Språkundervisningen sker 

med lärare som är uppvuxna i länder där det undervisade språket brukas, exempelvis är 

läraren i spanska från Mexiko. Som ett ytterligare moment av det globaliserade fokus skolan 

har bjuder de in gästföreläsare som föreläser om ämnen med ett internationellt innehåll. 

Dessutom erbjuds eleverna att åka på en utlandsresa för att öka förståelsen för andra kulturer. 

Undervisningen på skolan sker i de hemklassrum som varje klass tilldelats. Utöver det finns 

salar som är anpassade efter vissa specialämnen såsom språk- och datorsalar. Enligt skolan 

bidrar detta till den personliga prägel som tidigare elever beskrivit. Elevbestämmandet är en 

ytterligare faktor som bidrar till den stora sammanhållningen och detta bestämmande gäller 

allt från vilken mat som serveras till hur lektionerna utformas. 

Hela vårt arbetssätt liknar högskolans, med självständiga uppgifter som redovisas i rapporter, 

seminarier och andra öppna forum. (förf. fetstil) 
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När skolan talar om vidare studier betonas att det inte endast handlar om Sverige, de skriver 

att eleven även får en god grund för att kunna studera vidare utomlands vilket än mer visar 

skolans internationella prägel.  

5.1.4 Katedralskolan  

Katedralskolan är mer än en skola. (förf. fetstil) 

Katedralskolan är en kommunal gymnasieskola och beskrivs som den äldsta skolan i Uppsala 

med anor från 1246. Centralt i beskrivningen av skolan är att undervisningen är av hög kvalité 

och en del av den tradition som skolan för vidare genom det man kallar för ”katteandan”.  I 

denna tradition beskrivs skolan som en social mötesplats där eleverna skapar ett nätverk för 

framtiden. På dessa mötesplatser får eleven möjligheten att engagera sig även utanför 

klassrummet i det föreningsliv som finns representerat på skolan samt mötesplatser i form av 

exempelvis gym och cafeteria. För att ytterligare illustrera denna tradition och anda lyfts det 

även upp idag framgångsrika personer som studerat vid Katedralskolan. 

Pedagogiken beskrivs som en del skolans tradition där eleverna genom sin utbildning får de 

teoretiska kunskaperna som är nödvändiga för framtida studier. De teoretiska kunskaperna 

tillgodoses genom att eleverna i undervisningen lär sig utveckla sin ”kreativitet, intellekt och 

sina åsikter”. Den sociala miljön och den pedagogik som skolan använder sig av sägs skapa 

en stämning där eleverna är studiemotiverade och ställer höga krav på sin utbildning.  

På Katedralskolan kommer du att utveckla de kunskaper som du behöver för att kunna göra de val 

du vill efter gymnasiet. (förf. fetstil) 

Utöver dessa inriktningar framgår också att eleven har möjligheten att ytterligare ”välja kurser 

som ger meritvärdespoäng och gör dig konkurrenskraftig om du söker dig till universitet eller 

högskola”.  

5.1.5 Rosendalsgymnasiet  

Genomgående i marknadsföringen för den kommunala skolan Rosendalgymnasiet betonar de 

en koppling och samverkan med universitetsvärlden. Skolans kopplingar till universitet har 

enligt deras marknadsföring genererat stora möjligheter för elever att tillägna sig undervisning 

vilken förbereder dem väl för vidare studier.  Skolan beskrivs som inhyst i nyrenoverade 

lokaler vilket möjliggjort att de, med deras egna ord, getts en ”unik möjlighet att bygga in 
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pedagogiken i arkitekturen”. Vidare framgår det i marknadsföringen att skolan tilldelats pris 

för sitt arbete med eleven i fokus.  

Genom våra arbetssätt och genom vår syn på eget ansvarstagande får eleven en mycket bra 

grund för vidare studier. (förf. fetstil) 

Skolans menar i sin marknadsföring att deras lokaler möjliggör en god studiemiljö för deras 

elever. Dessa skapar en grund för att bland annat göra flexibla grupplösningar vilket innebär 

att eleven på ett effektivt sätt kan utföra sitt arbete i skolan. Detta tydliggör skolan då de 

erbjuder eleven en bärbar dator direkt uppkopplad gentemot skolans trådlösa Internet, vilket 

motiveras av att eleven då kan utföra den största delen av sina studier på plats i skolan snarare 

än i hemmet. Mycket av undervisningen är på sätt fri, vilket medverkar till att skolan hyser 

stor tillförlit till att eleven är en ansvarstagande individ. Undervisningen beskrivs som att den 

är ledd av kompetenta lärare varav vissa har huvuddelen av sin tjänst vid Uppsala universitet. 

Dessutom framkommer det att de ofta bjuder in gästföreläsare, går på studiebesök och 

samverkar med organisationer utanför skolan. Det innebär att läromiljön enligt 

Rosendalgymnasiets pedagogik inte ska vara låst till ett klassrum utan att eleven ges 

möjligheter att möta verkligheten i sin utbildning så ofta som möjligt. Deras undervisning 

syftar sedermera till att förbereda elever på bästa sätt för att kunna studera vidare. 

I skolans beskrivning av programmet löper en tydlig röd linje som visar de arbetssätt och 

undervisningssätt som drivs för eleven från årskurs ett till tre. I detta finns ett ständigt 

samarbete med universitetsinstitutioner och utomstående organisationer. Undervisningen på 

programmet ämnar enligt skolan ha denna röda tråd för att göra det tydligt för eleven om hur 

sakerna de lär sig hör ihop med varandra och på sätt tillägna sig en större inblick i hur världen 

fungerar. Under det tredje och sista året på det Internationella programmet får eleverna 

dessutom genomföra en studieresa utomlands vilken sedan sammanställs i ett för klassen 

samlat projektarbete. 

5.1.6 Lundellska skolan 

Lundellska skolan erbjuder högkvalitativ utbildning i en inspirerande miljö. Oavsett vilken av 

våra utbildningar du väljer, kan du känna dig säker på att alla lärare är behöriga och att all 

undervisning är lärarledd 



28 

 

(…) På Lundellska prioriteras och uppmuntras entreprenörskap och företagande. Alla elever, 

oavsett utbildning, erbjuds kurser inom ekonomiområdet på individuella valet som ex. 

småföretagande. (förf. fetstil) 

Lundellska skolan är en kommunal gymnasieskola och beskrivs i det marknadsföringsmaterial 

som finns att tillgå på deras hemsida som en fri skola sedan 1892. I presentationen av skolan 

beskrivs en tradition där skolan uppmuntrar alla elever, oavsett programval, till 

entreprenörskap och företagande. Skolan beskriver också att skolan har en nära relation till 

flera institutioner kopplade till Uppsala Universitet. Skolan beskrivs som en inspirerande 

miljö där eleven erbjuds möjligheten att till stor del utforma sin egen utbildning. Dessutom 

erbjuder de elever hjälp att ”maximera sina meritpoäng”. Detta rykte sägs vara en del av den 

utbildningstradition som finns på skolan men också i de sociala mötesplatser som finns 

representerat på skolan, i form av föreningsliv och aktivitetsdagar. Till den tradition som 

beskrivs att de var den första skolan som tilldelats priset ”skola för hållbar utveckling”.  

Undervisningen beskrivs som högkvalitativ och ett resultat av den universitetskoppling som 

skolan har haft sedan den grundades. Kring den pedagogik som bedrivs betonas att all 

undervisning på skolan alltid är lärarledd. Den pedagogik som praktiseras sägs vara utformad 

för att vara tillgänglig för alla individer och ämnar inte utesluta någon. I detta finns det en 

betoning på en ”ambitiös stödundervisning” för de som av olika anledningar behöver extra 

hjälp utöver ordinarie undervisning. Pedagogiken bygger även på ett ämnesöverskridande 

arbetssätt där lärare arbetar tillsammans för att utforma undervisning och betygssättning. Som 

en nyhet presenteras att skolan sedan en tid tillbaka erbjuder studiecoachning för alla elever 

där eleven tillsammans med handledare utarbetar individuella mål.  

5.2 Resultatet av diskursanalysen 

Eftersom skolorna agerar på en marknad där de konkurrerar med varandra om de 

gymnasiesökande eleverna innebär det att deras tal både fyller funktionen av information och 

marknadsföring. För de studerade skolorna har det identifierats skillnader mellan de två 

sätten. En marknadsföringsbetonad framställning innebär att skolan framställer sin 

information om skolan och utbildningen i form av immateriella och materiella erbjudanden. 

För det informationsbetonande talet sätts istället informationen i ett sammanhang med skolans 

totala verksamhet.  
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I den kontext som skapats av skolorna konkurrenssituation finns det möjlighet att utläsa en 

diskursiv kamp mellan tolkningsföreträdelse i utformningen av gymnasieutbildning. I den 

diskursiva ordning som de olika skolorna artikulerar inom, skapas de ramar som konstruerar 

utbildningen på olika sätt. Detta möjliggör att det går att uttyda diskurser som verkar i det 

undersökta området.  

5.2.1 Profileringskategorier 

I och med att skolorna konkurrerar med varandra om ett begränsat antal elever är de beroende 

av att marknadsföra sig på ett sådant sätt som får eleverna att välja just deras skola. Av detta 

följer att de undersökta skolorna alla tyr sig till en övergripande profileringskategori i form av 

den marknadsorienterade. Då uppsatsen ämnar studera skolor som tillgodoser det 

samhällsvetenskapliga programmet innebär det att alla skolorna också syftar till att förbereda 

eleven inför kommande studier. Därmed har alla skolor gemensamma nämnare i de 

akademiskt- och marknadsorienterade profileringskategorierna.  

Hur skolorna däremot talar om programmet och deras akademiska inriktning i deras 

marknadsföring är något som skiljer sig åt. Deras tal är nämligen framsprunget ur en kontext 

som grundar sig i ett framhävande av skolornas övergripande profileringssätt (läs reflexivitet). 

Genom skolornas marknadsorientering skapas således den kontext som marknadsföringen 

utgår ifrån. Det innebär dels hur de talar om deras akademiska inriktning (utgångspunkt i och 

med programmet som undersöks), dels hur de väljer att ytterligare profilera sig som bestäms 

av den grund de skapat i sin marknadsföring (läs semiologi). I skolornas marknadsorienterade 

tal väljer de också att bygga upp en verklighet där de framställer sin undervisning som den 

rätta vägen för eleven, eftersom de implicit påstår att hen inte kan få undervisningen någon 

annanstans (läs out-there-ness). Därför blir skolornas tal om det samhällsvetenskapliga 

programmet som mest intressant när det sätts i kontexten av skolans helhetliga profilering. 

Av de sex skolornas marknadsföring är det möjligt att tyda en stark marknadsorienterad 

differentiering mellan framförallt två skolor. På den ena sidan finns Thorén Business School, 

på den andra Rosendalsgymnasiet. Thorén Business School skapar i sin marknadsorientering 

vidare profilering gentemot näringslivet och arbetsmarknaden. Skolan lyfter upp sig själva 

som en del i ett företagssammanhang. Detta syns bland annat i deras tal som berör att eleven 

får möjligheten till en elva veckors praktikperiod på ett ”riktigt företag” som är en del av den 

gemenskap som skolan säger sig tillhöra. Detta för att eleven, som enligt skolans 
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marknadsföring förväntas vilja ”bli framtidens affärsman, affärskvinna eller ledare”, ska få 

möjligheten att knyta sociala kontakter inom näringslivet. Rosendalsgymnasiet använder sig i 

deras marknadsföring av ett tal som syftar till att framförallt ge dem en nära koppling till 

vidare studier, det vill säga ett akademiskt orienteringssätt. Återkommande framhäver de sin 

koppling till Uppsala universitet; de har lärare som har merparten av sin tjänst förlagd på 

universitetet, en nära samverkan med universitetsinstitutioner, skolan är strategiskt placerad i 

forskningslokaler mitt i universitetets ”campusområde”. Dessutom betonar de att skolans 

utbildningssätt är anpassat för att på bästa sätt förbereda eleven inför vidare studier.  

Den stora skillnaden som kan urskiljas i det analyserade materialet mellan dessa två skolor är 

alltså deras marknadsorienterade profilering. Thorén Business School talar om att eleven har 

möjligheten att studera vidare men det hamnar i skymundan av deras återkommande 

hänvisningar till näringslivet. Rosendalgymnasiet betonar å sin sida enbart vidare studier 

vilket utelämnar andra alternativ för den framtida gymnasieeleven.  

Denna differentiering mellan två tydligt skiljda typer av marknadsorienterad profilering kan 

sägas utgöra den kontext som resterande gymnasieskolor ordnas utefter. Detta beror på att de 

två skolorna utgör representanter för den tydligaste skillnaden i den marknadsorienterade 

profileringen som alla skolor i undersökningen kan identifieras med.   

5.2.2 Diskursen om gymnasieutbildning 

I den information som presenteras i skolornas marknadsföring kan det i framställningen av 

utbildningen identifieras likheter men också en viss differentiering mellan olika synsätt. 

Gemensamt för alla de skolor som ingår i studien för detta arbete är att de alla sätter 

undervisningen i relation till verksamheter utanför skolan.  

I talet om samverkan är det möjligt att tyda en distinktion mellan framförallt två 

verksamhetstyper. För den ena typen läggs betoningen på närings- och arbetsliv och för den 

andra på universitet eller högskola. Detta innebär inte att om en skola sällar sig till en 

verksamhetstyp att det utelämnar tal om den andra, skolan kan göra bådadera. Detta ska tolkas 

som en del av skolans profilering och ett sätt att garantera kvalitet i sin utbildning. Det viktiga 

blir därmed att rikta fokus gentemot vad skolorna säger att utbildningen genererar.  

Av de sex skolor som analyserats går det att urskilja ett mönster som visar var skolorna 

placerar sig gällande sin profilering av utbildningen. Thorén Business School och Lundellska 
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skolan som riktar in sig gentemot närings- och arbetsliv finner ett sätt att tala om 

utbildningen. I deras artikulation om utbildningen ger ekvivalenskedjorna en bild av 

undervisningen som något där eget företagande och entreprenörskap uppmuntras. Det innebär 

att egenföretagande och entreprenörskap utgör två moment som binds samman och ger 

betydelse till den näringslivs- och arbetsmarknadsorienterade utbildningen.  

Internationella gymnasiet, Katedralskolan och Rosendalsgymnasiet profilerar sig istället 

gentemot elevens möjligheter till vidare studier. Kunskapsgymnasiet är till viss del med i 

denna grupp men är till så pass stor del med i även den andra gruppen vilket medverkar till att 

skolan blir svårdefinierbar. I artikulationen av undervisningen skapas ekvivalenskedjor 

innehållandes tecken såsom: lärare med forskningsanknytningar, gästföreläsare från 

universitet, teoretiska kunskaper, elevens studieresultat. Undervisningen blir därmed anpassad 

efter högskolans och universitetets och elevens möjligheter att söka till dessa. Arbetssättet och 

möjligheterna till studieval utgör på så sätt de två momenten som binds samman och ger 

betydelse av den akademiskt orienterade undervisningen. 

Inom denna diskurs skapas sedermera en relation mellan skolorna där de tilltalar eleverna med 

olika profileringsmetoder. På så sätt blir profileringskategorierna nodalpunkten i diskursen. 

Det är de näringslivs- och arbetsmarknadsorienterade samt akademiskt orienterade 

profileringskategorierna som organiserar hela diskursens betydelse.  

Det är mellan dessa två en kamp inom diskursen kan uttydas. Denna kamp uppstår när talet 

om utbildningen skiljer sig åt från varandra och det är just vad som gäller mellan skolorna. 

Kampen kan inte sägas nå ett fastställande i form av en hegemonisk intervention där skolorna 

upprättar en entydighet av marknadsföringen inom diskursen. Snarare är kampen pågående 

och skolorna strider och strävar efter att nå en hegemonisk position där de kan framställa sin 

undervisning som den rätta.  

5.2.1 Diskursen om gymnasieeleven 

Grundläggande för skolornas bild av gymnasieeleven är att de bygger på antagandet om 

eleven som rationell. Detta beror på att skolorna verkar på en konkurrensmarknad där eleven 

har möjligheten att göra ett val gällande vilken skola vederbörande vill tillträda.  

Artikulationen från skolorna skapar en mästersignifikant, som organiserar betydelsen av 

eleven, där de konstruerar en bild av de elever som är intresserade av skolans 
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utbildningsinnehåll. Genom uppsatsen kodningsmetod har fastställning av tecknens 

kontextuella betydelse skapat fem följande moment i talet om eleven: inneboende egenskaper, 

möjligheter efter gymnasiet, del av en trivsam tillvaro, nyfiken samt viljan att påverka.  

Av de skolor som i sitt tal ger uttryck för elevens inneboende egenskaper är det framförallt tre 

skolor som betonar detta. Thorén Business School talar om eleven som ”ambitiös och 

målmedveten” med ”drömmar och idéer” och vill utveckla dennes ”företagsamhet och 

kreativitet”. Katedralskolan framställer eleven med ett ”intellekt” och ”kreativitet” som ställer 

krav på sin utbildning medan Kunskapsgymnasiet talar om att eleverna har ett ”eget driv”.  

I artikuleringen av tecken som berör innebörden av elevens möjligheter efter gymnasiet 

betonar alla skolorna att det samhällsvetenskapliga programmet är studieförberedande. Både 

Katedralskolan och Lundellska skolan vidareutvecklar detta med att de erbjuder eleven 

möjligheter till att ”maximera sina meritpoäng” för att göra eleven konkurrenskraftig i 

sökandet till högskola eller universitet. Thorén Business School och Kunskapsgymnasiet är de 

enda skolorna som även lyfter upp möjligheter utanför det studieförberedande med stark 

betoning. Thorén Business School talar om eleven med ord såsom dess möjligheter att ”starta 

ett eget företag” eller att bli ”framtidens affärsman, affärskvinna eller ledare” medan 

Kunskapsgymnasiet talar om en förberedelse till ”en tuff arbetsmarknad”. Katedralskolan 

vidrör, om än subtilt, också detta ämne när de skriver att eleven får möjligheten till ”att kunna 

göra de val du vill efter framtiden”.  

Alla skolor framlyfter att eleven erbjuds en trivsam tillvaro om de väljer skolan. Thorén 

Business School skriver att eleven får utvecklas och ”må bra” vilket också Katedralskolan 

talar om när de framlyfter en ”stimulerande miljö”. Kunskapsgymnasiet, Lundellska skolan 

och Internationella gymnasiet lyfter också de upp en god stämning mellan alla involverade på 

skolan. Rosendalsgymnasiet liknar elevens välmående med deras arbetssätt då de skriver att 

eleven ska vilja spendera sin tid på skolan så att de ”slipper så mycket hemarbete”.  

Skolorna talar alla om att eleven besitter en stor nyfikenhet. Detta syns framförallt i deras tal 

om det samhällsvetenskapliga programmet. Ett målande exempel finns i hur Lundellska 

skolan beskriver programmet: ”Är du intresserad av hur människor fungerar? (…) Är du 

intresserad av mediernas roll i samhället?”  
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I skolornas tal om elevens vilja till att påverka betonas av skolorna framförallt två saker. 

Internationella gymnasiet, Kunskapsgymnasiet och Katedralskolan skriver om hur eleven ges 

möjlighet till att påverka utbildningen på deras skola, som exempel kan Internationella 

gymnasiet nämnas då de skriver att eleven är med och ”påverkar allt från klassrum och 

schema till lektioner och skolmat. Den andra punkten är hur skolorna framställer att deras 

undervisning ger svar på hur eleven påverkar samhället. Detta betonas av Thorén Business 

School, Internationella gymnasiet, Lundellska skolan samt Katedralskolan. 

Katedralskolskolan skriver exempelvis ”här lär du dig att förstå världen och hur du gör för att 

förändra den”. 

Genom att skolorna agerar på denna marknad där de sökande gymnasieeleverna är av ett 

begränsat antal blir mästersignifikanten som organiserar eleven av oerhört stor vikt. Talet om 

eleven innehåller övervägande marknadsföring snarare än information. Detta är något som är 

gemensamt för alla de undersökta skolorna förutom Rosendalsgymnasiet. De fem skolorna 

som framställer sig själva med vikten på marknadsföring har det gemensamt att de 

återkommande talar direkt till eleven. Det innebär att de vänder sig direkt gentemot denne 

genom att exempelvis skriva ”du” när de talar om eleven. För Rosendalsgymnasiet 

konstrueras istället en bild av eleven genom talet om framförallt undervisningen. Eleven blir 

därmed endast en del av skolans hela verksamhet och tilltalas därför inte på samma sätt. 

Skolornas tal bidrar också till att försätta eleven i en subjektsposition där denne tilldelas makt. 

Skolorna har i sin profileringsmodell också en form av makt där de kan välja vilket sätt de 

utformar sin skola, men eleven tilldelas makt i och med att det är denne som gör valet. 

Skolorna väljer inte eleverna utan det är eleverna som väljer skolan. På så sätt påverkar 

eleverna skolornas tillvägagångssätt i deras profileringskategorier.  
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6. Avslutande diskussion  

6.1. Summering  

Ur den diskursiva analysen som kompletterats av profileringskategorierna har två 

framträdande diskurser uttytts. Dessa diskurser formar de sex skolornas marknadsföring som 

har undersökts i uppsatsen.  

I diskursen för skolornas utbildning återfinns skillnader och likheter som framförallt grundar 

sig i Lunds profileringskategorier. Skolorna karaktäriseras till framförallt tre 

profileringskategorier. Dessa tre kan sedermera fördelas till två grupper där den första består 

av de skolor som identifierar sig med de näringslivs- och arbetsmarknadsorienterade 

profileringarna. Den andra består av de skolor vilka identifierar sig med den akademiskt 

orienterade profileringen. För diskursen om eleven är det centralt att denne befinner sig i en 

subjektsposition vilken är tilldelad makt i sin roll som konsument. Det är eleven som avgör 

vilken skola denne vill gå på och med det som utgångspunkt måste skolorna anpassa sig efter 

det villkoret, det innebär att eleven påverkar de olika skolornas marknadsföring. På så sätt kan 

det sägas att diskursen om eleven vidare bestämmer diskursen om utbildningens utformning. 

6.2. Övergripande diskussion  

Centralt för uppsatsens studerade material är att de undersökta skolorna verkar på en 

konkurrensutsatt marknad. För konkurrensen bör det betonas att de sex skolorna är utvalda 

efter uppsatsens metodologiska urvalsmetod och det innebär att det även finns andra skolor 

vilka inte är medtagna för uppsatsen som konkurrerar om samma elevunderlag. För den 

tidigare forskningen är Lunds studie av gymnasieskolor i Växjöområdet den del som 

uppsatsens resultat kan ställas gentemot. Detta beror på att den övriga tidigare forskningen 

endast fungerar som en bakgrund till den nuvarande konkurrenssituationen. 

Lunds artikel syftar till att studera konsekvenserna av de reformprocesser (som beskrivits i 

denna uppsats tidigare forskningsdel) i termer av en diskursiv dynamik som följer av att 

skolorna börjat profilera sig alltmer för att locka elever. Lunds studie ämnar jämföra de 

fristående gymnasieskolorna med kommunala gymnasieskolor. För detta har olika 

profileringskategorier identifierats som även använts för denna uppsats. Resultatet från 

studien påvisar att skolorna sammanblandar saklig information med reklam i form av 

exempelvis erbjudanden.   
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Denna uppsats har likt Lund valt att studera gymnasieskolors konkurrenssituation på en lokal 

marknad. Detta har valts för möjligheten att finna den diskursiva dynamiken som råder mellan 

de undersökta skolorna. Vad som däremot skiljer denna uppsats från Lunds studie är var fokus 

riktas. För uppsatsen har inte skillnader mellan fristående- och kommunala skolor inte ämnats 

studera utan snarare hur den diskursiva dynamiken inbegriper skillnader och likheter mellan 

alla skolor. Skillnaderna i resultatet mellan Lunds studie och uppsatsen tordes bero på att 

uppsatsen inte riktat någon fokus gentemot historiken för konkurrensen och skolornas 

verksamhet. Konkurrenshistoriken har endast figurerat som en bakgrund i den tidigare 

forskningen medan de enskilda skolornas historik inte har tagits i beaktande om den inte 

funnits tillgänglig i deras marknadsföring. Den diskursiva analysen har istället endast tagit 

hänsyn till gymnasieskolornas marknadsföring för läsåret 2013/14.  Att saklig information 

sammanblandas med marknadsföring är något som påvisats även i denna studie. Till detta har 

uppsatsens resultat påvisat att eleven befinner sig i en subjektsposition med makt som 

samverkar med och delvis styr skolornas profilering av utbildningen.  Därmed har 

förhållandet som nämndes i uppsatsens inledning bekräftats, dock är elevens subjektsposition 

i besittning av mer makt än vad vi från början antog. Detta på grund av att eleven tordes vara 

med och styra snarare än att endast påverka profileringen. 

I enlighet med diskursteorin är diskurser i en ständig förändring. Den diskursteoretiska 

analysen av de sex undersökta skolorna bygger på den svenska skolverksamhetens historik 

som har skapat rådande konkurrenssituation. För den artikulatoriska praktiken har således 

denna historik skapat den kontext som bidragit till utformningen av skolornas 

marknadsföring. Det som konstrueras genom skolornas språkliga framställning bygger också 

upp den verklighet som skolorna vill förmedla, vilket ges av reflexivitetsbegreppet. Genom 

den artikulatoriska praktiken har det för studien av detta identifierats två framträdande 

diskurser, diskursen för utbildning samt diskursen för eleven. Det finns en relation inom 

vardera men även relationella samband mellan dem. Dessa relationer har därmed bidragit till 

den verklighet som skolorna för sig inom. 

För diskursen om utbildningen visar relationerna att alla skolorna tyr sig till den 

marknadsorienterade profileringen. Den visar sig genom att skolorna negativt särskiljer sig 

från de andra och i enlighet med out-there-ness-begreppet proklamerar de samtidigt för att 

deras utbildning är mest förmånlig för eleven. Det sistnämnda visar en yttre relation som leder 

över till diskursen om eleven. Denna diskurs påvisar att de flesta skolorna genom sin 

marknadsorienterade profilering använder sig av ett direkt tilltal gentemot eleven. Härmed är 
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det möjligt att tyda att sambandet mellan diskurserna rör skolornas direkta tilltal, eleven kan 

därmed nästintill likställas som en konsument. Detta beror på att skolorna genom sitt tilltal, 

tillgodoser eleverna information i form av reklam. Därmed visar den artikulatoriska praktiken 

att den marknadsorienterade profileringen i skolornas strid med varandra uppnått något 

överordnat, det vill säga att en hegemonisk intervention skett där skolornas 

marknadsorientering ses som självklar.                                                                         

När eleven förskjuts till att vara konsument tilldelas vederbörande också makt. Detta för att 

eleven som individ konstruerats och intagit en subjektsposition med möjligheten att välja. 

Foucault säger att makten aldrig existerar autonomt, utan ständigt i förhållande till kunskap. 

Makt och kunskap är heller aldrig begränsat till ett subjekt eller objekt utan finns i lokala 

centra över hela diskursen. Eleven som konsument har därmed givits makt samtidigt som 

denne också givits kunskap då hen fått information från skolorna om vad dessa utger sig för 

att vara. Som Foucault betonar är dock makten alltid decentrerad, även skolorna besitter makt 

och kunskap. Det är de som utformar sin utbildning, det är de som avgör sin profilering. 

Skolorna har kunskapen för att kunna ge eleven information om hur deras utbildning är den 

främsta. Detta kan inbegripa alltifrån hur de har de rätta lokalerna till de rätta lärarna. Vad de 

uttrycker visar tecken på kunskap och hur de väljer att uttrycka sig visar tecken på makt.  

Inom diskursen för utbildningen har makt och kunskap koncentrerats vid att skolorna ska 

marknadsföra sig snarare än att ge information vilket framtvingat en normativ företeelse. I 

den artikulatoriska praktiken har detta identifierats i skolornas marknadsorienterade 

profilering när de direkt tilltalar eleven med ord såsom ”du får” eller ”du kan”. Detta 

normativa mönster skapar något ickenormativt vilket i detta fall är när en skola ger 

information snarare än marknadsföring. För uppsatsens studie följer fem skolor normen men 

en utmärkande skola, Rosendalsgymnasiet, har antagit en objektsform som påvisar 

inkonsistens. Rosendalsgymnasiet tilltalar aldrig eleven direkt utan eleven sätts ständigt i 

relation till informationen om utbildningen. För diskursen kan de betraktas som ett objekt men 

de besitter ändå makt. Det beror på att de använder sig av deras tillvägagångssätt för att det 

fungerar, elever väljer deras skola trots deras avvikande beteende gällande marknadsföringen. 

Genom sin marknadsföring särskiljer Rosendalsgymnasiet sig samtidigt negativt i förhållande 

till de andra skolorna. Deras avvikande profileringssätt kan ses som en del av en 

marknadsorienterad profilering och därmed innefattas även Rosendalsgymnasiet till den 

hegemoniska interventionen där denna profilering anses vara den självklara.   
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6.3. Slutsatser och implikationer för forskning och praktik  

6.3.1 Slutsatser 

Uppsatsen har ämnat svara på frågeställningar som rör skolornas marknadsföring av deras 

verksamhet och det samhällsvetenskapliga programmet. Detta för att kunna jämföra de olika 

skolorna och eventuellt identifiera om det finns något unikt särskiljande från någon av dem. 

Utifrån de tre frågorna i frågeställningen har det identifierats hur skolorna valt att profilera sig 

i sin marknadsföring. Den slutsats som är möjlig att härleda vid beskrivningen av programmet 

är att alla skolor i undersökningen är marknadsorienterade. Detta samtidigt som att 

marknadsföringen tenderar att vara akademiskt orienterad vilket kan ses som självfallet då det 

samhällsvetenskapliga programmet, vilket är centralt för undersökningen, är 

studieförberedande. Däremot väljer skolorna att profilera sig på olika sätt, det vill säga att 

betoningen på vissa profileringskategorier skiljer sig åt. Dessa skillnader ligger vid att vissa 

skolor framställer en stark betoning på en akademisk orientering mot de andra skolorna som 

lägger den främsta tonvikten vid de näringslivs- och arbetsmarknadsorienterade 

profileringssätten. Skolornas framställning av deras unikhet härrör därav från deras 

profileringsinriktning i följden av ett spann mellan näringslivs- och akademisk orientering. 

Den sammantagna slutsatsen som följer av detta innebär att marknadsföringen av 

gymnasieskolan med dess uttryck är något skolor idag är beroende av. I detta beroende finns 

det uttryck som är med och konstruerar vad gymnasieutbildning är för eleven och vad denne 

kan förvänta sig av sin studietid. I den kunskaps- och maktrelation som följer av detta är att de 

framtida gymnasieeleverna också är med och styr om vilken profilering som är mest gynnsam 

för gymnasieskolorna. Från att gymnasieskolan därmed har gått från att varit statligt styrda till 

att decentraliseras till kommunnivå, har nästa steg tagits i, och mot valfrihets anda.  

6.3.2 Implikationer för forskning och praktik 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i skolornas marknadsföring för att finna svar på hur de 

profilerar sig. Resultatet har visat att eleven har en stor del i detta utformande. Med detta som 

bakgrund kan möjlig vidare forskning ta vid. I och med att uppsatsen utgår från skolornas bild 

av gymnasieutbildning och hur denna marknadsförs, skulle ett annat tillvägagångssätt istället 

kunna utgå från elevens syn på gymnasieutbildning och vad som påverkar hens val. Ett 

ytterligare studium skulle kunna vara att även ta hänsyn till skolornas bakgrund och tidigare 

marknadsföring. Detta för att ges möjligheten att uttyda hur marknadsföringen tordes ha 

utvecklat över tid. Uppsatsens resultat visar även att elevens valfrihet och möjligheterna att i 
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grunden påverka gymnasieutbildningen ökat. Vad detta får för konsekvenser skulle därför 

kunna belysa utvecklingen i termer av kvalitet i den svenska skolans gymnasieutbildning.  



39 

 

7. Referenser 

7.1 Litteratur 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Aspers, Patrik (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 2., 

[uppdaterade och utökade] uppl. Malmö: Liber 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo, Välfärdsstatens nya ansikte: demokrati och 

marknadsreformer inom den offentliga sektorn, [ny utg.], Agora, Stockholm, 2008 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. 1. uppl. Malmö: 

Liber 

Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. [Ny utg.] Göteborg: 

Daidalos 

Hellspong, Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

Lund, Stefan, Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 

integrations- och differentieringsprocesser, Växjö University Press, Diss. Växjö : Växjö 

universitet, 2006,Växjö, 2006 

Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-431 (2012-11-08) 

Lund, Stefan (2007), Valfrihet och konkurrens. Utvecklingstendenser inom 

gymnasieutbildningen, Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg.12 nr 4 s.281–300, issn 

1401-6788 . Institutionen för pedagogik, Växjö universitet.  

Potter, Jonathan (1996). Representing reality: discourse, rhetoric and social construction. 

London: Sage 

Skolverket (2010). Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2009/10. 

Stockholm: Skolverket 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-431


40 

 

Skolverket (2011). Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2010/11. Stockholm: 

Skolverket 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur 

7.2 Internetkällor 

SCB 2012:  

http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx (2012-12-28) 

SKL och Friskolornas Riksförbund (2007). Marknadsföring av gymnasieutbildning – ett 

underlag till skolhuvudmän. 

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=078ace86-d60d-422e-

a23e-9703d9ed267b&MediaArchive_ForceDownload=true  (2012-12-28) 

SOU 2008:27. Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola. Utbildningsdepartementet. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf (2012-12-28) 

Uppsala kommun 2012a: 

http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/Gymnasieintagning/Samverkan

savtal-avseende-gymnasiskolan/ (2012-12-28) 

Uppsala kommun 2012b: 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Skola_o_forskola/Gymnasi

eskola/Gymnasieintagning/STATSenkel_0380_2012_2.pdf (2012-12-28) 

Uppsala kommun 2012c: 

http://gymnasiejamforelse.uppsala.se/ (2012-12-28) 

Vetenskapsrådet 2012: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-12-28) 

7.3 Gymnasieskolors hemsidor 

Internationella gymnasiet: 

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Gymnasieskolor/Internationella-gymnasiet-Uppsala/ 

(2013-01-03) 

http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=078ace86-d60d-422e-a23e-9703d9ed267b&MediaArchive_ForceDownload=true
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=078ace86-d60d-422e-a23e-9703d9ed267b&MediaArchive_ForceDownload=true
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/Gymnasieintagning/Samverkansavtal-avseende-gymnasiskolan/
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/Gymnasieintagning/Samverkansavtal-avseende-gymnasiskolan/
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Skola_o_forskola/Gymnasieskola/Gymnasieintagning/STATSenkel_0380_2012_2.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Skola_o_forskola/Gymnasieskola/Gymnasieintagning/STATSenkel_0380_2012_2.pdf
http://gymnasiejamforelse.uppsala.se/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Gymnasieskolor/Internationella-gymnasiet-Uppsala/


41 

 

Katedralskolan: 

http://www.katedral.se/ (2013-01-03) 

Kunskapsgymnasiet: 

http://www.kunskapsgymnasiet.se/skolor/uppsala.4.169c6f210e611f43cb8000545.html 

(2013-01-03) 

Lundellska skolan: 

http://www.lundellska.nu/ (2013-01-03) 

Rosendalsgymnasiet: 

http://www.rosendalsgymnasiet.uppsala.se/ (2013-01-03) 

Thorén Business School: 

http://affarsgymnasiet.se/har-finns-vi/uppsala (2013-01-03) 

http://www.katedral.se/
http://www.kunskapsgymnasiet.se/skolor/uppsala.4.169c6f210e611f43cb8000545.html
http://www.lundellska.nu/
http://www.rosendalsgymnasiet.uppsala.se/
http://affarsgymnasiet.se/har-finns-vi/uppsala

