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Sammanfattning 

Denna uppsats har studerat sex gymnasieskolor i Uppsalas hemsidor med syfte att 

undersöka och jämföra gymnasieskolors strategier i konkurrensen om elever i Uppsala 

genom att analysera relationen mellan deras marknadsföring via hemsidor och deras 

positioner i elevrekryteringens sociala struktur som tidigare studier visat på. Den 

teoretiska utgångspunkten utgår från utbildningssociologen Bourdieus begreppsarsenal 

där begreppet strategi har varit det mest centrala begreppet. Studien har studerat 

hemsidorna genom en kritisk diskursanalys och gymnasieskolorna har både varit friskolor 

och kommunala skolor. Skolorna valdes genom Emil Bertilssons (2014) sociala karta 

över elevrekryteringen i Uppsala. Skolorna studerades utifrån hur de beskrev sin 

utbildning, lärare, elever, tidigare elever, samarbetas aktörer, geografiska läget, 

användandet av medium och slogan. Uppsatsen kan fastställa att det finns en skillnad i 

beskrivningen av verksamheten mellan elitskolorna och friskolorna i Uppsala, och att 

skolorna har omedvetna och medvetna strategier i beskrivningen av sin verksamhet som 

är tydligt relaterade till deras positioner på gymnasiefältet. Skolorna har olika tillgångar 

och marknadsför dem genom liknade medium på hemsidan. Uppsatsen visar också på att 

elevrekryteringens sociala struktur har stor betydelse för vilket sätt marknadsföringen via 

hemsidan kommer till uttryck vilket dock inte är tydligt kopplat till huvudmannaskapet.  
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Inledning 

Jag har alltid undrat varför vi väljer vissa saker. Varför väljer vi just den varan, tjänsten, 

färgen, skolan, partnern med mera. Beror det på var jag kommer ifrån? Beror det på min 

smak? Påverkas vi av våra föräldrar? Eller kan det vara så att vi blir påverkade av den 

reklam som finns? Svaret är förmodligen ja på alla dessa frågor. När jag valde mitt 

gymnasium som 15 åring slogs jag av charmen som mitt gymnasium målade upp på sin 

hemsida. Skolan var liten, det fanns en gemenskap, lärarna var unga, de pratade om 

ledarskap, de hade sam-ekonomi och närheten till Stockholms Stadsbibliotek. Skolans 

hemsida gav mig en guide i vad jag skulle få göra under de tre åren på gymnasiet och den 

gav mig också en guide i vad jag skulle få ut efter mina tre år av studier. Utifrån mina 

egna erfarenheter i valet av gymnasium skapades ett intresse av att studera olika 

gymnasieskolors hemsidor.  

Bakgrund 

Varje dag ställs vi inför olika val, där varje individ har möjlighet att söka information om 

tjänsten eller varan som den vill ta del av samtidigt som organisationer försöker påverka 

individen att välja specifikt deras vara och tjänst. (Lund, 2006;9) Detta val inkluderar 

även valet av gymnasium.  Elever och föräldrar har möjlighet att på olika sätt hitta den 

skola som passar bäst utifrån elevens premisser. (Lund, 2006; 10).  Gymnasieskolorna 

försöker påverka elevens beslut genom att skicka ut information om deras verksamhet 

för att tydliggöra vad de som utbildningsutgivare erbjuder eleven. Denna information 

försöker skolorna att få ut genom olika marknadsföringsverktyg som exempelvis öppet 

hus, broschyrer, mässor och hemsidor (Lund, 2006;10).  

År 2011 spenderade Sveriges samtliga gymnasieskolor 42 miljoner på marknadsföring. 

(Olsson, 2012).  De senaste åren har gymnasieskolornas marknadsföringskostnader 

minskat drastiskt, men gymnasieskolorna påpekar fortfarande vikten av att sprida 

information om sin skola genom olika marknadsföringsverktyg. (Sundén Jelmini, 2014). 

Samtidigt som gymnasieskolorna lägger mindre pengar på marknadsföring har de fått 

striktare regler i att skapa egna inriktningar och kurser.  

Även om skolornas kursutbud har blivit striktare med införandet av nya läroplanen 

för programmen i ett försök att göra programmen mer likvärdiga, har det fria skolvalet 

varit en bidragande faktor till de ökande resultatskillnaderna och en större segregation. 

Aktiva vårdnadshavare, ofta från högre socialklass, väljer att sätta sina elever i skolor med 

bättre rykte och högre kunskapsnivåer, vilket enligt Skolverkets leder till en 

”socioekonomisk segregation”. Vårdnadshavare från högre socialklass är i synnerhet mer 

aktiva i att granska och utvärdera skolorna för att försöka hitta den rätta skolan för sitt 
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barn. (Skolverket, 2013) Vårdnadshavarna försöker hitta information om skolorna vilket 

har lett till att skolornas hemsidor har blivit ett viktigt verktyg för skolorna att visa 

väsentlig information på. Hemsidan är både en reklam- och informationspelare om 

skolans verksamhet. (Palme, 2008: 218)  

Denna studie kommer att studera gymnasieskolor i Uppsalas hemsidor, utifrån vilka 

strategier gymnasieskolor har för att locka till sig nya elever inom den rådande 

konkurrensen. Studien utgår från att det finns ett gymnasiefält i Uppsala vilket betyder att 

det finns en social struktur i elevrekryteringen mellan Uppsalas gymnasieskolor. 

Hemsidan som materialurval ansågs relevant genom att den är en viktig plattform för 

skolans marknadsföring. Frågor som kommer att besvaras berör i mesta dels hur 

elevrekryteringens sociala struktur påverkar marknadsföringen på skolornas hemsidor.  

En fråga som ska besvaras: Hur presenteras bilden av gymnasieskolan och hur går denna 

bild att koppla till huvudmannaskapet?  
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten kommer att redogöra för relevant forskning som berör sociala 

strukturer inom gymnasieskolan och hemsidornas betydelse som marknadsföringsverktyg 

för gymnasieskolorna samt olika profileringskategorier.  

Tidigare forskning  

Olika polar i t e t er  

Historiskt sett har studier rörande gymnasieskolans sociala strukturer inriktats på två 

polariteter. Den första polariteten berör pojkar och flickors val av utbildningen. Den 

andra polariteten berör elevers tillgångar där första sidan har elever med stora samlade 

tillgångar, övre klass, och elever med mindre samlade tillgångar på andra sidan. Elever 

med stora samlade tillgångar förfogar över goda studieresultat och kommer från en familj 

med föräldrar som är välutbildade och har välbetalda jobb. Dessa elever brukar i de flesta 

fall välja så kallade studieförberedande program. Den andra sidan av polariteten är elever 

som oftast har sämre studieresultat och kommer från en familj med svagare ekonomisk 

trygghet och lägre utbildning. Dessa elever går ofta på utbildningar som inte är 

studieförberedande. (Palme, 2008: 195)  

Den tredje polariteten som enligt Palme är statistiskt svagare men som genom olika 

studier har stärkts (Lidegran, 2004 & Bertilsson 2014) är kulturella och ekonomiska 

sfären. Denna polaritet grundar sig inte på socioekonomiska skillnader, utan på livsstilar, 

föreställningar och vilka mål eleverna har med sin utbildning.  Den kulturella sfären 

består av högutbildade föräldrar med yrken som exempelvis journalist och kulturvetare. 

Dessa personer lägger vikten på personlighetens betydelse och är skeptisk till att 

nyttomaximera utbildningen. Den ekonomiska sfärens består däremot som oftast av 

familjer som arbetar inom ekonomiska områden som ser på utbildningen som ett mål, en 

investering till framtiden vilket ska leda till en hög avkastning. (Palme, 2008: 195-196) 

Den ekonomiska sfären är den grupp av människor som förespråkar vikten av det fria 

valet i skolan och har inte samma negativa åsikter om den reklam och marknadsföring 

som skolorna för ut (Lundahl et al. 2013; 512).  

Uppsalas polar i te ter   

Gymnasieskolors sociala strukturer beror till viss del på ”geografiska demografiska 

förhållanden”, med andra ord boendesegregation i gymnasieskolans upptagningsområde. 

Det fria gymnasievalet möjliggjorde minskade socioekonomiska skillnader men ledde 

istället till hur de tidigare beskrivna polariteterna strukturerade elevers 

utbildningsstrategier. (Palme, 2008) I Emil Bertilssons studie från 2014 studerade han 

gymnasieelever i årskurs 2 i Uppsala under åren 2005-2008 med syfte ”att synliggöra en 
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social struktur utifrån elevrekryteringen och som i sin tur kan beskriva hur olika tillgångar 

fördelas mellan olika skolor” (Bertilsson, 2014;178). Studien visade att det finns tydliga 

hierarkiska skillnader mellan gymnasieskolorna i Uppsala, där vissa specifika 

gymnasieskolor drar till sig elever med högre socialt ursprung. Dessa gymnasieskolor är 

tre kommunala skolor, Lundellska, Katedralskolan och Rosendalskskolan. Med högre 

socialt ursprung menas elever som har föräldrar med höga inkomster och längre 

universitetsutbildningar. Dessa skolor har en elitposition genom att de förfogar över 

studieförberedande program med höga intagningspoäng. Friskolorna och skolorna med 

yrkesförberedande inriktningar har oftast elever med lägre socialt ursprung vilket betyder 

att föräldrarna har såväl lägre inkomster som utbildningar. Samtidigt har det varit svårt 

för friskolorna att etablera studieförberedande program genom att de tre kommunala 

elitskolorna har en sådan dominerande position. (Bertilsson, 2014: 200)  

Uppsala präglas även av att vara en universitetsstad, vilket kan ge konsekvenser och 

påverka gymnasieskolorna. Gymnasieskolorna är i skuggan av universitet och att 

invånarna i Uppsala innehar ett stort utbildningskapital. Detta leder till att skolorna i 

Uppsala influeras av vilka utbildningsinvesteringar som den akademiska eliten i Uppsala 

ser som värdefulla.  (Lidegran, 2004:8) 

Valet  av gymnasium och prof i l er ing av skolan 

Studier har visat att elevens socioekonomiska tillgångar påverkar dennes val av skola. En 

av de viktigaste variablerna i valet av skola och program enligt studierna är föräldrarnas 

utbildning. Har föräldrarna studerat det naturvetenskapliga programmet finns det en stor 

chans att eleven kommer att välja samma program. Den viktigaste faktorn till valet av 

program är kön. Vissa program som exempelvis det estetiska programmet är domineras 

av kvinnor till skillnad mot exempelvis byggprogrammet där männen är i majoritet. 

(Broady & Börjesson, 2008; 25-26) 

Elevens olika tillgångar och egenskaper, som exempelvis socioekonomiska tillgångar, 

och kön, har betydelse för hur eleven väljer gymnasieskola och utbildning. 

Gymnasieskolorna försöker även påverka eleverna att välja just deras skola genom olika 

marknadsföringsstrategier som till exempel broschyrer, öppet hus, hemsida och reklam. 

(Palme, 2008; 218) I valet av skola är informationen till eleverna om olika 

utbildningsvägar en viktig faktor om det fria skolvalet som utbildningssystem ska 

fungera. Denna information om utbildningsval har enligt Lund (2007; 281) två aspekter. 

Den första innebär, att information måste spridas för att ge alla elever samma möjligheter 

att välja gymnasieutbildning. Därför behövs det saklig information som berör exempelvis 

programbeskrivningar och behörighet till framtida studier. Den andra aspekten har att 

göra med hur gymnasieskolor får ut information till eleverna för att få en strategisk 

vinning. Denna information har till syfte att locka eleverna att välja just deras skola och 
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har oftare lösare koppling till innehållet och formen av utbildningen. Sådan information 

brukar innehålla inslag av olika lockelser som resor, bärbara datorer och lunch på 

restaurang. (Lund, 2007; 282) 

Elever har problem med att skilja på vad som är saklig information och reklam från 

gymnasierna. I valet av gymnasieskola känner de sig ofta stressade i och med alla 

valmöjligheterna, men också på grund av svårigheten av att få tag på saklig information. 

Det slutgiltiga valet av gymnasium grundas oftast på vilken skola som känns säker och 

trygg medan elever valde bort skolor som riskerar att stängas, eller gå i konkurs. (Holm, 

2013; 294) 

Gymnasieskolor använder sig av olika profileringar för att utmärka sin verksamhet 

gentemot deras konkurrenter. Lund (2007; 290) presenterar fem olika 

profileringskategorier som går att utmärka i gymnasieskolor marknadsföring: 

1. Arbetsmarkandsorienterad: Orienterar sig gentemot verksamheter utanför 

skolan för att öka möjligheten till anställning efter gymnasiet. Oftast inom 

yrkesförberedande program och har som mål att ge eleverna kunskaper och 

färdigheter som är dagsaktuella. (Lund, 2007; 290) 

2. Näringslivorienterade: Har en inriktning mot verksamheter utanför skolan inom 

näringslivet. Programmen är studieförberedande och ska ge ämneskunskaper 

samt möjligheter att etablera sociala kontakter utifrån profileringens inriktning.  

(Lund, 2007; 290) 

3. Akademiskt orienterad: Har ett bildningsideal som ska ge bestående 

vetenskapliga kunskaper som ses som allmängiltiga. En förberedelse för 

universitetsutbildning och programmen består oftast av humanistiska och 

naturvetenskapliga kurser. (Lund, 2007; 290) 

4. Marknadsorienterad: Utgår från läroplanen och försöker skapa olika nischer. 

Använder sig ofta av ett reklamspråk och att utbildningen ska ses som något 

unikt. Gymnasieskolan riktar sig gentemot vissa typer av elever som har en 

speciell begåvning. (Lund, 2007; 291) 

5. Pedagogiskt orienterad: Profileringen har som utgångspunkt i att eleven ska ges 

möjlighet att påverka hur deras utbildning ska läggas upp. Gemenskap och 

samhörigheten i det nära arbetet mellan elever och lärare.  (Lund, 2007; 291) 

Hemsidan som marknadsför ingsverktyg  

När konkurrensen om eleverna ökar mellan skolorna har hemsidan fått en växande 

betydelse som marknadsföringsverktyg. Skolans hemsida är skolans ansikte utåt, konstant 

tillgänglig och är både en reklam- och informationsbroschyr. (Palme, 2008; 218) I Palmes 

studie observerades skillnader mellan hur Stockholms kommunala elitskolor och 

friskolor som förfogar över elever med lägre socialt ursprung beskriver sig på sina 
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hemsidor. De kommunala elitskolorna har informationsinriktade hemsidor som inte har 

ett direkt tilltal till läsaren till skillnad mot friskolorna som har ett tydligare reklamspråk 

för att försöka fånga läsaren. Hemsidan ger en digital existens av vad skolan vill vara, 

dess vision, utbildningens centrala innehåll och hur skolan ser på utbildningen för 

samhället och livet. Detta innehåll visualisera genom bilder, rubriker och texter för att få 

eleven att bli exalterad och välja den skolan. (Palme, 2008; 218-219)  

Alla gymnasieskolor förfogar över ett antal tillgångar och vissa av dessa tillgångar kan 

också hittas på skolornas hemsidor. De tillgångar skolorna har och hur de utnyttjar dessa 

tillgångar på skolmarknaden benämns som institutionella strategier. (Palme, 2008: 206) 

Hur de utnyttjar sina tillgångar påverkas av vilken struktur och strategi skolan har 

exempelvis om det är en kommunal skola eller en friskola med vinstintresse. Skolans 

tillgångar och strategi spelar in i tillkomsten av det som benämns som gymnasieskolans 

sociala struktur. Samtidigt påverkas skolans strategier av elevernas sociala ursprung och 

vilka tillgångar de fått hemifrån. En elitskola innehar fler tillgångar genom att deras elever 

oftast är mer studiemotiverade och kommer från familjer som är välutbildade. (Palme, 

2008; 207) 

Den tydligaste tillgången är den ekonomiska tillgången, som är den skolpengen som 

skolorna får för varje elev. Dessa ekonomiska tillgångar placeras och används till 

marknadskraftiga materiella resurser som exempelvis lokaler, skolresor och datorer till 

eleverna. En annan tillgång är utbildade lärare. Till kommunala elitskolor söker sig lärare 

som har höga akademiska kunskaper medan friskolorna eftersöker lärare med ledar- och 

sociala egenskaper. (Palme, 2008; 216-217) Detta styrks av Bertilssons (2014) studie som 

visar att lärare i Uppsala med erfarenhet och akademiska färdigheter i större utsträckning 

söker sig till elitskolor och att yngre lärare med lägre meriter ofta arbetar på skolor där 

eleverna har lägre socialt kapital.  

Palme (2008; 217) uppmärksammar också i sin studie att lärarens kontaktnät till 

aktörer utanför skolmarknaden ses som en tillgång. Detta tydliggörs oftast på skolor med 

en framträdande profilering. En skola som profilerar sig med studieförberedande 

program brukar ofta beskriva sin nära kontakt med högskolor och universitet. Ett annat 

exempel är skolor som profilerar sig inom de estetiska programmen där lärarnas estetiska 

kunskaper och kontaktnät till exempelvis teatrar och konstgallerier ses som en 

konkurrenskraft. I Uppsala är Lundellska skolan ett exempel på en gymnasieskola som 

historiskt sett har profilerat sig som en framåtsträvande skola (Lidegran, 2004; 26). 

En annan tillgång som berörs på skolornas hemsidor är deras geografiska läge. Finns 

skolan i ett geografiskt område med starka socioekonomisk karaktär brukar detta ofta 

vara en fördel genom att det gör att fler elever med starka tillgångar ser valet av den 

skolan som en möjlighet. Det geografiska läget blir även en fördel om skolan är beläget i 

ett område som är enkelt att ta sig till, exempelvis genom en välfungerad lokaltrafik. 



	   10	  

Skolbyggnaden är en kan även den som en tillgång, där äldre och anrika lokaler 

förknippas med traditioner, medan nya lokaler förknippas med nytänkande och 

modernitet. Eleverna på skolan är även de en tillgång genom att de är kunder som tar del 

av skolans utbud och sedan sprider information om skolan vidare. Ett bra rykte ses som 

en tillgång till skillnad mot ett sämre rykte som kan spridas till potentiella elever. (Palme, 

2008; 212) 

I Palmes studie (2008) om Stockholms gymnasieskolor hemsidor ser han en skillnad i 

hur elitskolorna och övriga skolor i Stockholm utformar och beskriver sina hemsidor. En 

elitskola försöker med sina tillgångar beskriva på sin hemsida att de är en skola som ger 

en utbildning som är eftersträvande och legitim, med förankring i den akademiska 

världen (Palme, 2008:224). Kommunala elitskolor försöker samtidigt förankra en bild av 

historisk kvalité och att de har en förankring i utbildningsvärldens historia. Kommunala 

elitskolor har en tydligare bildningsorienterad utbildningssyn, utbildningen i sig har ett 

värde, medan friskolorna däremot framhäver en mer mål-rationell syn av sin utbildning., 

utbildningen ses som en investering som framtiden. Detta visar att de kommunala 

elitskolorna lockar elever inom den kulturella sfären medan friskolor ofta har fler elever 

inom den ekonomiska sfären. (Palme, 2008; 259) 

Fri och kommunala skolor som konkurrerar om de mest selekterade eleverna lyfter 

mer upp sina tillgångar som är kopplade till nytänkande och har en mer diffus koppling 

till universiteten. (Palme, 2008; 220).  De gör ingen specifik skillnad mellan att studera på 

universitet eller att få ett arbete som inte behöver en universitetsutbildning. Friskolor 

försöker oftast bli förknippade med moderniteten och att de är den breda vägen för 

elevernas framtid. (Palme, 2008; 256) 

Tidigare forsknings relevans för denna studie 

Den tidigare forskningen berör ett flertal studier om gymnasieskolors 

markandsföringsverktyg, profileringen och sociala strukturer. Utifrån Palmes (2008) 

studie av gymnasieskolorna i Stockholm tar denna studie utgångspunkt i att undersöka 

hur Uppsalas gymnasieskolors strategier i konkurrensen om eleverna kommer till uttryck 

på deras hemsidor. Uppsala som studieort blir relevant utifrån att tidigare forskning har 

uppmärksammat stadens polariteter och den sociala strukturen hos dess gymnasieskolor. 

Uppsala är även en mindre marknad än Stockholm samt att den påverkas enligt Lidegran 

(2004) av Uppsala Universitetets närvaro och i viss utsträckning inflytande. Studien 

kommer att uppmärksamma polariteten som berör elevernas sociala ursprung. Denna 

studies omfattning är mindre än Palmes studie och utgår från en annan sorts metod 

vilket gör att slutsatserna ska ses som indikationer på gymnasieskolornas strategier när de 

försöker locka till sig elever. Palme (2008) uppmärksammade skillnader mellan skolornas 

positioner i den sociala strukturen och hur det var relaterad till huvudmannaskap, vilket 
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betyder hur kommunala och friskolor försök att locka till sig elever. Denna synvinkel 

kommer även uppmärksammas i denna studie. Den tidigare forskningen kommer även 

användas som ett diskussionsunderlag i analysen och diskussionen av hemsidorna. Detta 

för att studiens syfte är uppbyggt utifrån den tidigare forskningen. Den tidigare 

forskningen om profilering är i denna studie relevant genom att den möjliggör hur 

profilkategorisering ser ut för Uppsalas gymnasieskolors och hur profileringen för 

gymnasieskolorna tas i uttryck.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra gymnasieskolors strategier i 

konkurrensen om elever i Uppsala genom att analysera relationen mellan deras 

marknadsföring via hemsidor och deras positioner i elevrekryteringens sociala struktur 

som tidigare studier visat på. 

 

Frågeställningar 

Denna uppsats har fyra frågeställningar som kommer att besvaras. De första två berör 

den sociala strukturens betydelse för marknadsföringen på hemsidan och de andra två 

berör vilken betydelse om och hur huvudmannaskapet har för skolans marknadsföring.  

 

Hur presenterar gymnasieskolorna bilden av sig själva på hemsidorna och hur kan man 

förstå dessa presentationer i relation till deras elevrekrytering? 

 

Vilken betydelse har huvudmannaskapet för strategierna i marknadsföringen på 

gymnasieskolornas hemsidor och hur kommer det till uttryck?  
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Teoretiska utgångspunkter 

Bourdieu är en av utbildningssociologin mest framträdande forskare med sina begrepp, 

kapital, fält och strategi. Inom Bourdieus utbildningssociologi ska människans relation till 

utbildning förstås genom dennas kultur och utbildningskapital. Här ska studiens 

teoretiska utgångspunkter redogöras och operationalisera i relation till studiens syfte.  

Symbol iskt kapital  

Kapitalbegreppet är ett av Bourdieus kändaste begrepp och berör både materiella och 

symboliska tillgångar. Med kapital menas tillgångar, resurser och värden. (Broady, 1998a; 

6). Det symboliska kapitalet brukar definieras som ”symboliskt kapital är det som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1998a; 6). 

Sådana värden som vi människor erkänner kan exempelvis vara, titlar, utbildning, och 

arbeten som du fått genom en akademisk utbildning. Symboliska kapitalet existerar och 

byggs upp genom människans egenskaper och anlag och existerar bara inom ett visst 

sammanhang. När en tillgång som vi innehar får värde i visst sammanhang fungerar den 

som ett symboliskt kapital. (Broady, 1998a; 6 & Broady, 1998b; 12) 

Symboliskt kapital används i denna studie för att se vilka värden som 

gymnasieskolorna tar upp för att beskriva sin syn på utbildning och vad utbildningen ska 

leda till. Symboliskt kapital för denna studie är även skolornas tillgångar genom att visa 

vilka tillgångar som skolorna anser är värdefulla att ge till sina elever. Kapital och 

tillgångar är något skolan förfogar över vilket tar uttryck i deras marknadsföring.  

Kulture l l t  kapital  

Det kulturella kapitalet är en undergrupp till det mer allmänna begreppet symboliskt 

kapital. Det kulturella kapitalet går mer in på djupet av samhällets sociala strukturer och 

lyfter fram de tillgångar som samhället anser ger mest värde vilket ger en fördel på den 

marknaden som objektet försöker penetrera. (Broady; 1998a; 7) Det kulturella kapitalet 

byggs upp genom att symboliska tillgångarna har börjat lagras i samhället där samhället 

har utmärkt vilka titlar, arbeten, högre utbildningar som ses som sociala fördelar. För att 

illustrera sambandet och gemenskapen mellan symboliska kapital och kulturella kapital 

kan vi ge ett exempel; en universitetsutbildning på ett aktat universitet med höga 

inträdeskrav där studenten som examinerad får en prestigefylld titel ses som ett 

symboliskt kapital. De som har givits möjligheter till att ta del av det symboliska kapitalet 

är de som genom sin levnad byggt upp ett starkt kulturellt kapital som exempelvis höga 

betyg och ett bra språkbruk. (Broady; 1998a; 7-9) Denna studie ska uppmärksamma 

vilket kulturellt kapitalet som gymnasieskolorna anser är mest betydelsefulla och 
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samtidigt upplysa om det finns en splittring mellan skolornas syn på vad som är 

värdefullt kapital.  

Kulturellt kapital är även att kunna ta del av information och kunna hitta information. 

Genom att inneha information och veta hur du ska ta del av information kommer du 

kunna värdera dina möjligheter och ta del av de tillgångar som finns att tillgå i samhället. 

Detta gör att visst kulturellt kapital är specifikt för vissa situationer och att det kulturella 

kapitalet måste modifieras konstant genom att vi lever i ett förändrande samhälle.  

(Broady, 1998a; 8) Kulturella kapitalet blir för denna studie att uppmärksamma hur 

skolorna informerar om sin verksamhet. 

Samtidigt som det kulturella kapitalet i viss mån är en del av det sociala arvet från 

föräldrarna är inte detta en självklarhet för att individen kommer att lyckas på grund av 

att det kulturella kapitalet kan försämras av ett dåligt utformat utbildningsystem. En 

individ kan även förvärva sitt kulturella kapital genom att välja beslut som försämrar sin 

position för exempelvis senare utbildningar. Självfallet ger ändå det sociala arvet fördelar 

i valet av skola och arbete, genom att individen förvaltar över nedärvda tillgångar. 

(Broady, 1998a; 8) 

Fält  

Fältbegreppet introducerades av Bourdieu under 1970-talet och har i Sverige utvecklats 

och studerats noga av exempelvis Uppsala Universitets professor i pedagogik Donald 

Broady. I ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg” från 1998 av Donald 

Broady definierar han fält som ”fält är ett system av relationer mellan positioner” 

(Broady, 1998a; 19). Han utvecklar och specificerar definitionen till: ”ett fält är ett system 

av relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om 

något för dem gemensamt” i skriften ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, 

även från 1998. (Broady, 1998b; 11). Det går även att förenkla definitionerna till att 

förklara ett fält som en värld för sig. (Broady, 1998b; 11) 

Studier om fält ger oss tillåtelse att studera en specifik värld som redan existerar som 

en del i samhället. För att veta vad som är ett fält behöver fältet vara självständigt 

gentemot andra fält, att fältet innehar en inarbetad autonomi. När ett fält är autonomt 

bestäms vilka kunskaper och färdigheter som anses vara de mest betydelsefulla 

tillgångarna och kapital. (Broady, 1998b; 13) Samtidigt kan det finnas frakturer inom 

fältet som har olika åsikter om vad för tillgångar och kapital som är essentiella för fältets 

autonomi. (Broady, 1998a; 19). Ett exempel på ett fält är konstens fält som befolkas av 

olika konstvetare och andra kunniga aktörer som arbetar med att definiera vad som anses 

vara ansenlig konst och informera om konstnärliga värden.  När ett autonomt fält består 

av flera aktörer kan fältbegreppet användas som ett verktyg i att studera vilka aktörer 

som innehar mest kapital kopplat till fältets huvudsyfte. Fältbegreppet som verktyg kan 
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även studera andra arter av kapital som fältet innehar och som påverkar handlingarna av 

kapitalets huvudsyfte. (Broady, 1998b; 15)  

Även om det kan finnas olika fraktioner inom fältet möts aktörerna tillsammans 

genom olika trosföreställningar som Bourdieu kallar doxa (Broady, 1998a; 20). Den 

största övertygelsen som alla aktörer inom ett fält innehar är att de anser att deras doxa 

har ett värde som behövs upprätthållas. Om en aktör anser att denna doxa inte går att 

arbeta för kommer aktören att bli utfryst och slutligen lämna fältet. Som en ny aktör på 

ett specifikt fält måste aktören anpassa dig till fältets doxa och investera tid för att ta 

lärdom av fältets centrala verktyg. (Broady, 1998a; 20 & Broady, 1998b; 16) 

Fältbegreppet används i denna studie utifrån utgångspunkten att det finns ett 

gymnasiefält i Uppsala med skolor som har olika mängd tillgångar och kapital och 

använder olika strategier för att bevara eller förbättra sin position. Lidegran (2004) vill se 

Uppsalas gymnasieskolor som en del i ett konsumtionsfält genom att eleverna med 

påverkan av föräldrarna konsumerar en utbildning samtidigt som gymnasieskolorna 

konkurrerar om eleverna. I Forsbergs (2008) studie om Rosendalsgymnasiet i Uppsala 

stärker han tanken om att det finns ett fält för gymnasierna i Uppsala vilket han 

benämner som gymnasiefält. Bertilsson (2014) stärker även denna tes om ett gymnasiefält 

genom att påpeka och visa de kommunala skolornas dominans på Uppsalas gymnasiefält.  

Strateg i   

Ett centralt begrep i Bourdieus begreppskatalog är strategi. Broady definierar strategi 

som ”avses kort sagt individers eller gruppers medvetna eller omedvetna försök att 

försvara eller förbättra sin position” (Broady, 1998a; 18).  Strategi begreppet går att 

koppla till användandet av symboliskt kapital, exempelvis hur en gymnasieskola använder 

sina tillgångar för att visa elever vilket sorts kapital de får ut av att välja just deras skola. 

Strategier enligt Bourdieus är oftast omedvetna och hans begrepp ska inte jämföras med 

ekonomins syn på strategi genom att i deras mening är strategi en mer medveten 

kalkylerad handling(Broady, 1998b; 12).  Enligt Bourdieus kapitalteori är inte kapital fasta 

resurser utan strategierna hjälper till att utveckla, bevara eller öka värdet av kapitalet. 

Detta för att förhindra andra grupper att utveckla och värdet av sitt kapital, när de 

försöker förbättra sin situation. (Broady, 1998a; 18-19). 

Strategi blir det centrala begreppet för den här studien, genom att strategi är en del av 

studiens syfte. Strategierna som gymnasieskolorna använder kommer både ses som 

medvetna och omedvetna i sin marknadsföring.  Gymnasieskolornas marknadsföring via 

sina hemsidor ska i denna uppsats förstås just som omedvetna och medvetna strategier 

för att befästa eller förbättra sina positioner på gymnasiefältet.  
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Metod 

Metodavsnittet beskriver tillvägagångssättet för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Strukturen börjar med att beskriva urvalet av gymnasieskolor och material. 

Datainsamlingen utgår och analyseras utifrån en kritisk diskursanalys.  

Urval 

Denna studie kommer att inriktas på hemsidor hos vissa utvalda gymnasieskolor i 

Uppsala. Valet av skolorna är grundade i Bertilssons (2014; 182) sociala karta av elever i 

år 2 under åren 2005-2008. Den sociala kartan ger en bild över relationerna mellan 

gymnasieskolornas positioner på Uppsalas gymnasiefält utifrån deras elevrekrytering. I 

grafens övre del är skolorna som förfogar över elever med högt socialt ursprung. Elever 

med högt socialt ursprung har mycket utbildningstillgångar, vilket betyder höga betyg 

och föräldrar med högre utbildning. Dessa skolor ligger över den vågräta axeln. I grafens 

undre del är det skolor som förfogar över elever med lägre socialt ursprung, vilket då 

betyder lägre betyg och föräldrar med lägre utbildning. Den lodrätta axeln visar en 

polaritet mellan hur killar och tjejer är fördelade på de olika gymnasieskolorna. Ju fler 

tjejer en skola har desto längre till höger är skolan positionerad från den lodrätta axeln 

och desto fler killar en skola har desto längre till vänster är skolan positionerad från den 

lodrätta axeln. Friskolorna är understrukna och kartan består av 23 skolor. Grafen finns 

även i bilaga 1.  
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Graf 1 

Social karta över Uppsalas elevers sociala ursprung mellan åren 2005-2008 (Bertilssons, 

2014; 182) 

 
 

Utmärkande för den sociala kartan är att det finns tre kommunala skolor som samlar 

elever med högt socialt ursprung, Rosendalsskolan, Katedralskolan och Lundellska 

skolan. Dessa skolor har i majoritet studieförberedande program. Friskolor med 

studieförberedande program intar en lägre position på den sociala kartan och har svårt att 

konkurrera med de tre kommunala skolorna. (Bertilsson 2014; 183) 

Valet av skolorna grundar sig på uppsatsens syfte om att analysera relationen mellan 

marknadsföringen och skolornas positioner genom elevrekryteringens sociala struktur. 

Därför används Bertilssons (2014) sociala karta om elevers sociala ursprung som 

utgångspunkt i urvalet. Detta kan anses problematiskt genom att skolorna är valda utifrån 

elevers sociala ursprung mellan åren 2005-2008, när denna studie är utförd 2015. 

Samtidigt visar studier att den skolmässiga hierarkin är stabil över en längre tid 

(Börjesson, 2004; 45). Med denna utgångspunkt anser jag att det är möjligt att för denna 
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studie att välja skolorna utifrån Bertilssons karta.  

I valet av skolor uppställdes några grundläggande kriterier. Första kriteriet var att 

skolan ska finnas med på den sociala kartan. Detta ledde till att Jensen i Uppsala valdes 

bort eftersom skolan inte är positionerad på Bertilssons sociala karta. Det andra kriteriet 

var att skolorna skulle vara aktiva år 2015. Genom att den sociala kartan berör elevers 

ursprung under åren 2005-2008 är vissa av skolorna inte aktiva år 2015 vilket ledde till att 

även John Bauer gymnasiet och Doctorina gymnasiet valdes bort på grund av att 

skolorna inte är aktiva i Uppsala år 2015. Det tredje kriteriet var att skolorna ska vara 

positionerade på samma sida av den lodrätta axeln, genom att uppsatsens syfte eller 

frågeställningar inte berör könets påverkan på marknadsföringen. Det fjärde kriteriet 

berör huvudmannaskap. En av frågeställningarna berör huvudmannaskapets betydelse 

vilket leder till att valet av skolor bör ha olika huvudmannaskap för att ge en bättre 

jämförelse. Genom att de finns tre kommunala skolor som enligt Bertilsson intar en 

elitposition på den höger sidan av den lodrätta axeln kändes det relevant att studera dessa 

skolor. Dessa tre skolor, Rosendalsskolan, Katedralskolan och Lundellska kommer att 

kategoriseras in i kategorin elitskolor. 

Kriterium nummer tre var att skolorna skulle vara på samma sida av den lodrätta axel 

behövde de andra skolorna vara på den högra sidan. Kriterium fyra var att skolorna 

skulle ha olika huvudmannaskap vilket gör att de andra skolorna som väljs bör vara 

friskolor. Utifrån att de tre kommunala elitskolorna främst hade studieförberedande 

program ansågs det relevant att friskolorna skulle ha främst studieförberedande program. 

Utifrån dessa kriterier valdes Internationella gymnasiet, Kunskapsgymnasiet och Thorén 

Business School, genom att de har liknande studieförberedande program som de tre 

elitskolorna. Dessa tre skolor kategoriseras in som friskolor.  Waldorfs Gymnasiet valdes 

bort genom att de har en stark anknytning till deras grundskoleverksamhet genom att de 

delar hemsida. Livets Ords Kristna Gymnasieskola valdes bort genom att de har en stark 

profilering gentemot kristna och denna uppsats syfte eller frågeställningar berör inte 

religiöspraxis.  

Valet av att studera just sex skolor var att granskningen skulle omfatta lika många 

aktörer inom de två kategorierna. Eftersom Uppsalas gymnasiefält består av tre 

gymnasieskolor som innehar en elitposition valdes således tre friskolor. Presentation av 

gymnasieskolorna finns i Bilaga 2. 

I studien har jag valt att jämföra sex olika gymnasieskolor som är utvalda utifrån 

bestämda kriterier vilket har inneburit ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet gör att 

slutsatsen inte ska ses som representativ för hela Uppsalas gymnasieskolors population. 

Studiens slutsats ska därför ses som allmängiltiga, vilket betyder att studiens slutsats i viss 

mån kan jämföras med andra närliggande studier (Esaiasson, 2012; 159) Denna studie 

betraktar därför Palmes studie allmängiltiga och ser hans slutsatser som jämförbara med 
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dennas studies resultat.  

Denna studie har tagit en aktörscentral utgångspunkt med vilket menas att det är 

centralt att upplysa om vem som säger vad. (Esaiasson, 2012; 218) Genom att studien 

granskar sex olika skolor samtidigt som de har kategoriserats in i två kategorier utgår 

studien utifrån att studera sex individuella aktörers olika strategier i konkurrensen om 

eleverna som de utmärkande drag som finns för de två kategoriserade aktörsgrupperna. 

En aktörscentral utgångspunkt ger en studie möjlighet att både granska både individuella 

aktörer som aktörer i grupp (Esaiasson, 2012; 218)  

Materialurval  

I alla urvalssituationer är det relevant att studera det material som kan besvara studiens 

syfte och frågeställningar. I detta fall kommer jag att studera de sex utvalda skolornas 

hemsidor. Hemsidorna finns länkade i presentationen av skolorna i bilaga 2.   

Hemsidorna kommer att studeras med utgångspunkt ifrån att allt material på 

hemsidorna kan vara relevant för studien. Studien utgår därför från ett brett 

materialurvals utgångspunkt. (Esaiasson, 2012; 221). Detta betyder att såväl all 

information som finns på hemsidorna som relevant kopplat till studiens frågeställningar 

kommer att granskas. Studien har fastställt att hemsidan är ett markandsföringsverktyg 

för skolorna. Detta gör att studien ser all information på hemsidan som en del i skolans 

marknadsföring. En liten strategisk begräsning har även gjorts genom att välja bort 

broschyrer och dylikt som kan finnas tillgängliga på skolans hemsida. Detta för att få av 

skolorna har tillgängliga broschyrer på sina hemsidor.  

De tre friskolorna har andra huvudmän än kommunen och är en del av större 

skolkoncerner. Det betyder att deras hemsida är kopplade till koncernens hemsida. 

Studien kommer i första hand att titta på den information som är kopplad till den 

specifika skolan och i andra hand att studera koncernens hemsida för att besvara 

frågeställningarna. När material från koncernens hemsida tas med i resultatet kommer 

detta att poängteras.  

Datainsamling  

Krit i sk diskursanalys 

Skolornas hemsidor studeras genom en kritisk diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysen är en sorts diskursanalys och ansågs som relevant genom att den 

fokuserar på diskursiva relationer, med andra ord relationer mellan grupper (Bergström 

och Boréus, 2012; 354). Genom att studien utgår från att gymnasieskolorna befinner sig 

inom ett gymnasiefält som styrs av sociala strukturer där olika individer och grupper 

innehar olika mängd tillgångar och kapital kan vi se detta fält utgöras av relationer mellan 
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olika individer och grupper. Med alla sorters diskursanalyser betraktas språket som en del 

i vad som formar verkligheten och har därför en betydelse i hur människan ser på 

världen (Bergström och Boréus, 2012; 354).  

Den kritiska diskursanalysen utgår från att inrikta sig mer i detalj på vad som skrivs 

samtidig som forskaren sätter in det i en social praktik. Denna typ av analys vill lyfta upp 

maktfrågorna som finns i samhället. (Bergström och Boréus, 2012; 391) Att använda 

denna typ av diskursanalys för att studera gymnasieskolornas hemsidor grundar sig i 

Bertilssons (2014) framställning om Uppsalas tre elitskolors makt inom de 

studieförberedande programmen i Uppsala. Dessa skolor innehar en maktposition på 

gymnasiefältet i jämförelse med de tre friskolorna som också studeras i detta arbete. 

Detta beror på att friskolor med studieförberedande program har svårt att konkurrera 

om elever med högre socialt ursprung inom dessa program Den kritiska diskursanalysen 

utgår ifrån tre analysdelar, stilar, diskurser och genrer. (Bergström och Boréus, 2012; 

392). För att besvara frågeställningen har jag preciserat mindre frågor under varje 

analysdel som ska ställas till textmaterialet. Textmaterialet kommer att framställas i 

avsnittet empiri och analys och kommer sedan att mynna ut i en diskussion som leder till 

en slutsats som ska besvara uppsatsens syfte:  

- att uppmärksamma olika stilar, olika sätt att vara (Bergström och Boréus, 2012; 

392). Denna del ska besvara hur deras olika stilar syns i skolornas beskrivning av 

utbildningen, lärarna och eleverna på deras hemsida. Dessa delar studeras genom 

att de är utmärkande i synen av skolan som bildningsorienterad eller mål-rationell.   

o Hur beskriver skolorna sin utbildning?  

o Hur skildras lärarna? 

o Hur skildras dagens elever? 

- att uppmärksamma diskurser, hur världen framställs (Bergström och Boréus, 

2012; 392). I denna del vill jag belysa hur skolorna preciserar skolans kontakt med 

andra delar i samhället för att stötta deras syn på utbildningen och hur 

skollokalen ses som en tillgång. 

o Vilka kontakter har skolorna med andra aktörer utanför skolan? 

o Hur presenteras tidigare elever? 

o Hur beskrivs skollokalen och skolans geografiska plats? 

- att uppmärksamma genrer, vilka sätt de framställer och mottar budskapen 

(Bergström och Boréus, 2012; 392). Inom denna del belys olika 

informationsmedel som läsaren kan ta del av och hur detta presenteras för 

läsaren.  

o Vilka sorters informationsmedel som exempelvis bilder och videos finns 

på hemsidan som beskriver skolans verksamhet? 

o Har skolorna en slogan och vilken slogan?  
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Med denna kritiska analys uppmärksammas hur stilarna, diskurserna och genrerna 

skiljer sig i beskrivningen av skolorna och om det finns en skillnad mellan kategorierna 

elitskolor och friskolor. Med denna analys används inte lingvistiska verktyg, utan de 

slutsatser som dras utifrån hemsidorna grundas på iakttagelser vilket betyder att analysen 

försöker uppmärksamma likheter mellan diskurserna som kan mynna ut i en slutsats 

(Bergström och Boréus, 2012; 397).  Genom att denna diskursanalys integrerar den 

sociala praktiken vidgas analysen utanför bara texten och ger ett bredare 

samhällsperspektiv. Detta gör det möjligt att analysera texterna utifrån Bourdieus 

begrepp om kapital, strategier och fält. Begreppen kommer att användas fritt mellan varje 

analysdel genom att begreppen är användbara i varje analysdel och utifrån den 

operationalisering som gjorde i den teoretiska utgångspunkten. Den tidigare forskningen 

kommer även den finnas med i analysen för att stärka Bourdieus begrepp och visa på 

sociala strukturer.  

Den kritiska diskursanalysen baserar sig på ett epistemologisk antagande. Det 

epistemologiskt antagande utgår från att språket är en social konstruktion som hjälper till 

att skapa och beskriva världen. Med epistemologiskt antagande ska studien även ha som 

målsättning att bedriva forskning som kritiskt granskar maktrelationer i samhället.  

(Esaiasson, 2012; 212). Genom att utgå från ett epistemologiskt antagande kan studien 

genom systematiska observationer få kunskaper om verkligheten och i detta fall kunskap 

av skolorna utifrån deras hemsidor. Därför har denna studie valt att utföra kritisk 

diskursanalys genom att den uppmärksammar maktfrågor och går igenom texten på ett 

djupare och systematiskt sätt.   

Validi te t  och re l iabi l i t e t  

Kvantitativa studier med lingvistiska tekniker har i synnerhet bättre förutsättningar att 

uppnå god reliabilitet, genom att kvalitativa studier som diskursanalyser har ett 

intersubjektivt problem (Bergström och Boréus, 2012; 405). För att försöka minska det 

intersubjektiva problemet har jag tydliggjort i stycke kritisk diskursanalys vilka frågor som 

undersökningen kommer besvara. I stycket ”Insamling av data” beskrivs även hur 

insamlingen gick till utifrån den kritiska analysen. Syftet med den kritiska diskursanalysen 

är att förstå hur dessa skolor fungerar i ett speciellt socialt sammanhang, innebär det att 

analysen behöver motivera hur den kommer fram till en viss slutsats. (Bergström och 

Boréus, 2012; 406) 

Studien har interna validitetsskäl vilket betyder att jag har valt ett fall som går att 

jämföras med andra utifrån en specifik kontext (Esaiasson, 2012; 155). Det strategiska 

urvalet har sedan tidigare berört att slutsatsen inte är representativ för en hel population 

men att den ger allmängiltiga aspekter som kan säga något om närliggande fall 
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(Esaiasson, 2012; 159) Detta betyder att studiens resultat är relevant utifrån Uppsalas 

gymnasiefält och kan användas som en guide i jämförelse med andra gymnasiefält. För 

att styrka validiteten i detta arbete behöver läsaren upplysas om vilket maktperspektiv 

studiens forskningsfrågor utgår ifrån (Bergström och Boréus, 2012; 406). I denna studie 

utgår jag från att elitskolorna innehar ett maktperspektiv genom att dessa skolor innehar 

flest elever från högre socialt ursprung och utifrån att Bertilsson (2014) har fastställt att 

de har en elitposition.   

Insamling och bearbetning av data  

Genom att hemsidor kan ändras under tiden gjordes skärmavbilder av skolornas 

hemsidor. En skärmavbild är när du tar en bild på hemsidan genom datorn. Dessa cirka 

300 bilder sparades och finns att ta del av vid efterfrågan. Skärmavbildera på skolornas 

hemsidor togs samma dag, 6/5-2015. Hemsidorna granskades utifrån den kritiska 

diskursanalysen där varje skola studerades en i taget. Att studera en i taget var för att 

kunna gå djupare in i varje skolas hemsida. Varje skola studerades utifrån de nio frågorna 

som utgör den kritiska analysen och relevant information samlades in för att sedan 

bearbetas till ett resultat.  
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Empiri och analys 

En presentation av varje skola med namn, när de grundades, adress och programutbud 

finns i bilaga 2. Som författare skulle jag rekommendera dig att titta igenom bilagan innan 

du läser igenom resultatet för att få en lite bättre bild av skolan. Studiens empiri och 

analys kommer att presenteras utifrån tre avsnitt med tre underrubriker. Varje avsnitt är 

relaterat till de tre nivåer med frågor som presenterades i metoden. Avsnitten kommer 

först besvara frågorna genom materialurvalet för att senare under samma underrubrik 

analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskningen. De tre 

avsnitten kommer senare utmynna i en diskussion och slutsats för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

Utbildning, lärare och elever 

Skolornas syn på utbi ldning 

Synen på utbildningen skildras olika hos elitskolorna. Lundellska skolan (2015) 

framställer sin utbildning som en ”högkvalitativ utbildning i en inspirerande miljö”, 

gentemot Katedralskolan (2015) som uppmärksammar mötena som en stor del i 

utbildningen. Enligt rektorn på Katedralskolan (2015) är det mötena mellan eleverna, 

lärarna och annan personal som hjälper eleven att utvecklas och få kunskap. 

Katedralskolan (2015) lyfter fram vikten av att bygga upp eleven både genom kunskap 

och som människa. Rosendalsskolan (2015) med sin kortare historia gentemot de två 

andra elitskolorna beskriver sin syn på utbildning utifrån att den ska vara uppbyggd 

gentemot elevens egna mål och att skolan är en hjälp i förberedelserna för vidare studier.  

Internationella gymnasiet (2015) beskriver sin verksamhet som: ”en del av gemenskap, 

nyfikenhet och lust”. Utbildningen ska ses som ”inspirerande resa mot nya mål i livet” 

och vara en del ”av elevens framfart”. Thorén (2015) har en tydlig inriktning mot 

företagsamhet och näringslivet. De vill leda eleverna till nya marknader och insikten att 

ett hållbart företagande är en naturlig del av utbildningen. Kunskapsgymnasiet (2015) 

skiljer sig gentemot de två andra friskolorna i beskrivningen av utbildningen genom att 

de specificerar sig gentemot elevens egna val i utformning av utbildning och liknar mer 

Rosendalsskolan i dennas strävan efter att uppfylla elevens egna mål. På 

Kunskapsgymnasiet (2015) startsida finns citatet ”En personligt utformad utbildning där 

du som elev får vara med och påverka vad du skall jobba med och hur du skall göra för 

att använda tiden effektivt”. 

En anmärkningsvärd aspekt i jämförelse med Palmes (2008) studie är att en av 

elitskolorna, Rosendalsskolan, beskriver sin utbildning som målanpassad utifrån 

elevernas aspekter och att den ska förberedda dem på senare studier. Detta gör att 

Rosendal strategi är att både ha en mål-rationell utbildningssyn men att den 
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bildningsorienterade synen fortfarande är central. Deras utbildningssyn ger en tydlig 

elitaspekt genom att de beskriver sin utbildning både som något nyttomaximerande och 

mål-rationell men att den är nyttomaximerande så länge elevens mål att fortsätta sina 

studier. Detta visar även att det kapital som skolan ger eleverna ska leda till att eleverna 

ska förberedas till att erövra ett ansett symboliskt kapital. Rosendal strategisk profilering 

är i detta fall både akademisk- och marknadsorienterad (Lund, 2006; 290-291)  

De två andra elitskolorna har en generellare bildningsorienterad syn på utbildningen. 

Dessa två skolor innehar en längre historia, en historia som ger eleverna en trygghet av 

att veta att skolan erbjuder en utbildning som ger dem kunskaper och färdigheter som 

skapas i den gemensamma miljön och mötena. Skolornas beskrivning av sin syn på 

utbildningen är förankrat i synen av att det redan finns ett innehavt kapital som skolorna 

har förankrat historiskt. Detta ger dem en akademiskorienterad profilering (Lund, 2006: 

290) 

Inom ett fält kan det finnas olika åsikter om vad för tillgångar och kapital som är 

viktigaste för fältets självständighet (Broady, 1998a; 19). De tre friskolorna målar upp sin 

syn på utbildning utifrån elevens egna mål och formulerar en syn av utbildning mindre 

kopplad till att vara en del av att skapa kulturellt kapital som skulle ge de fördelar i 

universitetsvärlden. Friskolorna synar inte behovet i sin beskrivning av behovet av att 

utbildningen är bildningsorienterad utan ger sig en friare roll och förankrar därför en 

strategi mot en mer mål-rationell undervisningssyn. Thoréns strategiska profilering 

utmärks i beskrivningen av deras syn på utbildning, till en tydlig näringslivsorienterad 

profilering gentemot de två andra friskolorna som har profilerat sig som pedagog 

orienterad. (Lund, 2006, 290-291)   

 

Synen på lärare  

För elitskolorna skildras lärarna utifrån att vara en förebild både för eleverna och för 

andra lärare. Lundellska (2015) påpekar att deras lärare inom naturkunskapsämnena ska 

vara en förebild för andra skolor. Katedral (2015) och Rosendal (2015) lyfter fram lärare 

som vunnit priser för sitt engagemang och kunnande. Erfarenhet och välutbildade är 

synonymer som beskriver lärare hos alla elitskolor. Personliga utsagor om lärarnas åsikter 

om skolan är svårt att tillgå, utan hos Lundellska (2015) som presenterar fem lärare och 

deras åsikter om verksamheten. Lärarnas relation med utomstående aktörer lyfts fram av 

Rosendal (2015) genom att beskriva hur deras lärare samtidigt arbetar på universitet till 

skillnad mot Lundellska (2015) som beskriver sina företagsekonomilärares kontakt med 

näringslivet.  

För friskolorna uppmärksammas behörighetskravet. Thoren (2015) koncernen visar 

statistik på att 9 av 10 lärare är behöriga i deras skolor, men delar ingen specifik 
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information om hur det ser ut i Uppsala. Kunskapsgymnasiet (2015) uppmärksammar 

även behörigheten hos lärare. ”Vi eftersträvar att alla lärare ska ha full formell behörighet 

att undervisa i de ämnen de undervisar i. Ibland får vi emellertid inga sökande till lediga 

tjänster som har den formella behörigheten och det är ofta svårt att hitta behöriga lärare 

till visstidsanställningar t.ex. för att ersätta föräldralediga lärare.” I beskrivningen av 

lärarna hos Kunskapsgymnasiet (2015) och Internationella (2015) används begrepp som 

engagerade, goda pedagoger, kunniga och omtyckta. Thorén har ingen beskrivning om 

sina lärare, utan låter istället rektorn få beskriva verksamheten.  

Det ges tydliga skillnader i strategierna mellan hur elitskolorna och friskolorna 

beskriver sina lärare. Elitskolornas lärare har både mer kulturellt och symboliskt kapital. 

Detta stärks av Bertilssons (2014) studie som visar att lärare i Uppsala med erfarenhet 

och akademiska färdigheter söker sig i större utsträckning till elitskolorna och att yngre 

lärare med mindre meriter ofta arbetar hos friskolorna. Elitskolorna behöver inte 

uppmärksamma läsaren om lärarens behörighet utan det tas som en självklarhet när 

lärarnas spetskunskaper målas upp. Detta gör att elitskolorna tillfogar och stratifierar sin 

beskrivning på hemsidan av att deras lärare har ett kapital som friskolorna inte kan 

jämföra sig med.  

 

Eleverna på skolan 

Hos elitskolorna uppmärksammas elevernas engagemang. Lundellska och Rosendal 

(2015) elevkårer har egna presentationer. De beskriver vad de har gjort och hur eleverna 

kan engagera sig. Både Rosendals och Lundellska (2015) elevkårer beskriver sin 

verksamhet som ”de som skapar den goda stämningen”. Lundellska (2015) har skapat en 

egen slogan om stämningen på skolan, ”skrapan-andan”. Beskrivningen av ”skrapan-

andan” är utifrån personliga elevberättelser. Hos Katedralskolan (2015) uppmärksammas 

även elevernas engagemang men hemsidan bjuder inte på någon presentation från 

elevkåren eller en elevs allmänna röst om skolan. Rektorn beskriver eleverna som att de 

sätter krav, driver föreningar, sjunger och skapar events. Rosendal (2015) målar upp 

eleven ännu mer som en tillgång till skolan genom att de beskriver eleven som den 

”viktigaste resursen” som är arbetsam, ansvarstagen och ges möjlighet att utveckla 

skolan.   

Hos friskolorna beskrivs den intima samhörigheten. Eleverna presenterar skolan 

utifrån egna berättelser där båda Kunskapsgymnasiet och Internationella (2015) har 

videos lättåtkomliga på startsidan. Det finns ingen presentation av elevkåren utan hos 

Internationella (2015) där de har en liknande presentation som hos de två elitskolorna 

men använder mer slang som ”joina” för att locka eleverna att bli medlem i elevkåren. 

Internationella och Kunskapsgymnasiet (2015) har en eller flera längre personliga 
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berättelser om vad eleverna tycker om skolan. Thorén (2015) har kortare citat från två 

elever som lyfter upp samhörigheten och skolans nära kontakt till näringslivet. 

Kunskapsgymnasiet (2015) visar även statistik på elevernas slutliga betygsresultat något 

som lyser i sin frånvaro hos de alla andra skolor.  

Palmes (2008) studie visade att skolor som har elever från högre sociala ursprung är 

detta en resurs för skolan. En tydlig koppling till detta är Rosendalsskolan som använder 

sig av ordet resurs i beskrivningen av sina elever. För de andra elitskolorna berörs också 

engagemanget, när eleverna på friskolorna skildras mer utifrån samhörigheten och den 

goda stämningen. Elevernas personliga berättelser om skolan och dess tillgångar visar på 

en medveten strategisk handling av skolorna. Eleverna skildras heller inte på samma sätt 

som lärarna gjordes mellan elit- och friskolorna, trots att skolorna har elever från olika 

sociala ursprung (Bertilssons, 2014). Det finns ändå en tydlig skillnad i språkbruket 

mellan elitskolorna och friskolorna. Ett utvecklat språkbruk är enligt Bourdieus ett ansett 

kulturellt kapital (Broady; 1998a; 7-9).  

Utomstående aktörer, tidigare elever och skolbyggnaden  

Aktörernas ro l l  

Elitskolorna uppmärksammar sin kontakt med Uppsala Universitet. Lundellska (2015)  

och Rosendal (2015) uppmärksammar denna kontakt med Universitet som en del av hela 

skolans verksamhet, till skillnad mot Katedral (2015) som beskriver sin kontakt med 

Universitet inom programmen Naturvetenskap och Spetsutbildning. Kontakten beskrivs 

som nära, och skolorna är tydliga med att de erbjuder universitetskurser för sina elever. 

Rosendal (2015) har även kontakter med andra aktörer som Svenska Kyrkan och 

Nordiska Afrikainstitutet. Lundellska (2015)  erbjuder alla elever att starta sitt egna 

företag i Ung Företagsamhet (UF) samt har kontakt med aktörer kopplade till Vård och 

Omsorgsprogrammet som kan erbjuda elever sommarjobb.  

Hos friskolorna saknas Uppsala Universitet som en samarbetspartner. Thorén (2015)  

inriktar sig gentemot aktörer inom näringslivet och lyfter upp det affärsmässiga med 

skolan. Alla elever ska starta sitt egna UF-företag och på hemsidan finns det flikar 

kopplad till hur du som företagare kan samarbeta med Thorén koncernen. På koncernens 

hemsida finns information om att de innehar en kontakt med olika universitet men inget 

som konkretiseras på Thorén i Uppsalas hemsida. Kunskapsgymnasiet har i liknelse med 

Thorén presentationer om aktörer de samarbetar med på koncernens hemsida. Där lyfts 

näringslivet och UF upp. Kunskapsgymnasiet i Uppsala har ett samarbete med Uppsalas 

Fredsmuseum för att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Internationella 

gymnasiet som inriktar sig gentemot att erbjuda internationella studieresor 

uppmärksammar sina kontakter med aktörer från andra länder. Internationella har också 
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ett samarbete med ett gym och erbjuder eleverna gratis gymkort som en del av 

idrottsundervisningen.  

Symboliskt kapital är något som sociala grupper anser är värdefullt och tillerkänns 

värde (Broady, 1998a; 6). Utifrån vilka aktörer som elitskolorna och friskolorna har 

uppmärksammas skillnader i vilka aktörer som de anser är värdefulla att ha kontakt med. 

Elitskolorna har en nära kontakt med Uppsala Universitet. Detta styrker även deras 

maktposition inom gymnasiefältet när en universitetsutbildning ses som ett värdefullt 

symboliskt kapital inom samhället och ger möjlighet att erövra ett aktat kulturella kapital. 

Detta styrker även deras strategiska marknadsföring av att profilera sig inom den 

akademiskorienterade profileringskategorin. 

Thoréns relation till utomstående aktörer styrker deras näringslivsorienterade 

profilering. Thorén marknadsför sin verksamhet utifrån att symboliskt kapital kopplat till 

näringslivet är värdefullt. Internationella gymnasiet aktörer är kopplade till internationella 

relationer, vilket belyser en marknadsföring kopplad till att eleverna ska erbjudas 

kunskaper om relationer utanför Sveriges gränser. Friskolorna har en mer splittrad syn på 

betydelsefulla aktörer som kan skapa värde för dem, i jämförelse med elitskolorna som 

tydligt visar vikten av att gymnasieutbildningen är ett steg till att erövra en 

universitetsexamen.   

Tidigare e l evers  re lat ion t i l l  skolan och vad de gör idag  

Lundellska (2015) saknar information om tidigare elever. Rosendal och Katedral 

presenterar sina tidigare elever på olika sätt. Rosendal (2015) beskriver vad eleverna har 

fått ut av skolan och vad de gör idag. Under vissa programbeskrivningar finns bilder på 

tidigare elever med en rubrik om vad de arbetar med idag. Hos Katedralskolan (2015) har 

tidigare elever startat Alumniföreningen som är en förening för tidigare och nuvarande 

elever för att stärka samhörigheten sinsemellan. Deras mål är att stödja vidareutveckling 

av skolan och se över skolans traditioner. Samtidigt finns det inga personliga berättelser 

från tidigare elevers och vilka färdigheter de fått av Katedralskolan.  

Internationella gymnasiet (2015) ger läsaren flera personliga berättelser om tidigare 

elevers erfarenheter från skolan och vad de har gjort efter skolan. De berättelser som 

finns är kopplade till att eleverna har studerat vidare inom flera olika inriktningar eller 

haft internationella samarbeten. Kunskapsgymnasiet (2015) presenterar för läsaren 

statistisk information om tidigare elevers betygspoäng men saknar personliga berättelser. 

På Thorén (2015) i Uppsalas hemsida finns det en avsaknad både av personliga 

berättelser och statistisk information. På koncernens hemsida utmärks fler personliga 

berättelser som uppmärksammar elever som har fått jobb efter skolan inom handel och 

näringsliv. 
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I presentationen av gamla elever med utgångspunkten hur skolorna marknadsför sina 

tidigare elever för att presentera vilka möjligheter eleverna kan få ut av skolan, kunde 

studien se en stor skillnad mellan elitskolorna och friskolorna. Friskolorna 

uppmärksammade fler tidigare elever. Tidigare har studien fastställt att friskolorna 

beskriver sin utbildning som mer mål-rationell. Genom att beskriva tidigare elevers 

bedrifter efter sin tid på gymnasiet visar det på att skolorna strategi är att ge en mål-

rationell utbildning. Detta leder också till att de har en spretigare syn på vad en potentiell 

elev kan få ut av sin utbildning. Det bör även uppmärksammas att tidigare elevers 

bedrifter fanns med på Rosendalskolans hemsida. Utifrån denna studie är det de nyare 

skolorna som presenterar tidigare elever. För att dra slutsatsen att detta är något som 

förekommer speciellt för nyare skolor behövs det göras en större undersökning. 

 Katedralskolans Aluminieförening arbetar för att framhäva traditionerna för skolan. 

Med målet att föra vidare skolans traditioner möjliggörs det ett skapande av att skolan 

har och för vidare ett symboliskt kapital. Att ha varit elev på skolan ska ses som något 

ärofyllt och ska ha utmynnat i en stolthet av traditionen.  

Geograf iska läget  och lokalen 

För Katedralskolan (2015) ser presentationen om skollokalen och den geografiska platsen 

annorlunda ut gentemot de andra två elitskolorna på grund av att de utför en renovering. 

Den information som finns att tillgå om skolans lokaler är därför kopplade till 

renoveringen. Lundellska och Rosendal (2015) kopplar det geografiska läget till 

kontakten med Uppsala Universitet genom att båda beskriver fördelen med att vara 

placerad i närheten av universitetet. Skollokalen beskrivs som moderna, välplanerade, 

digitala och kreativa. Lundellska (2015) antyder att skolan är handikappanpassad samt att 

skolans har ett naturnära läge. Lundellska och Katedral (2015) presenterar sitt bibliotek 

som en viktig resurs och biblioteket har en egen flik på hemsidan.  

Kunskapsgymnasiet och Internationella (2015) beskriver sina lokaler som moderna 

och välanpassade för undervisning. Båda skolorna uppmärksammar läsaren om att skolan 

har mindre och större lokaler för undervisning och för sociala möten. Thorén (2015) har 

ingen beskrivning av skolans lokaler, utan har fler bilder av lokalerna och en karta över 

var skolan är geografiskt belagd. Kunskapsgymnasiet (2015) uppmärksammar sin 

geografiska plats med att beskriva att den ligger nära Uppsala Slott, Pedagogikum och 

Skandionkliniken.   

Utifrån Palmes (2008) studie går det att uppmärksamma skillnader i hur Uppsalas 

gymnasieskolor beskriver sina lokaler gentemot Stockholms gymnasieskolor. För både 

elitskolorna och friskolorna i Uppsala fanns det en vilja av att marknadsföra sina lokaler 

som moderna och utrustade med digitala redskap. Stockholms elitskolors marknadsförde 

sina lokaler som en historisk byggnad med ett socialt arv. Katedralskolan 
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uppmärksammade istället behovet av att renovera än att beskriva det historiska arvet från 

deras lokaler. Rosendal och Lundellska samt Kunskapsgymnasiet uppmärksammade att 

de är geografiskt nära universitetet. I Kunskapsgymnasiets fall där de inte har beskrivit 

sin relation med universitetet är detta en mer möjlig beskrivning av hur läsaren ska kunna 

lokalisera skolan.  

Hemsidans medium 

Olika medium 

Lundellska skolan (2015) är den av elitskolorna som har minst antal medium. Med 

medium menas bilder och videos. På startsidan finns en bild på flera elever som har 

skrivit beskrivande ord om skolans verksamhet. Exempel på sådana ord är programmen, 

bibliotek, seriös, universitetskurser och trygg. Lundellska har en bild på skolbyggnaden 

under den allmänna informationen. För Katedralskolan går det att hitta en bild på 

skolbyggnaden under fliken renovering för att specificera för läsaren vilka delar som ska 

renoveras. Katedral har ett bildgalleri som finns ganska osynligt längst ner på skolans 

startsida. Bilderna visar där olika aktiviteter som friluftsdagar och öppna hus. På 

Rosendalskolans hemsida finns det ingen bild på utsidan av skolbyggnaden. Bilderna på 

eleverna för alla elitskolor är i studiemiljöer där de studerar i klassrummen eller utför en 

viss uppgift utanför klassrummet. I vissa bilder finns läraren med i bakgrunden som en 

figur som ger instruktioner som eleverna lyssnar på. Rosendalskolan har en 

informationsvideo av skolan som är fyra år gammal som elever och lärare beskriver 

verksamheten med ord som gemenskap, samanhållning och projekt.  

Friskolorna har flikar med bilder för läsaren.  Internationellas (2015) bildgalleri visar 

på bilder från olika studieresor och på hemsidan kan läsaren se bilder både från 

klassrummen och korridorerna. Thorén (2015) skiljer sig gentemot alla andra skolor med 

sina bilder genom att de är tagna är på elever som sitter i allmänna utrymmen och inte i 

klassrummen. Eleverna sitter ofta vid en dator samtidigt som de kommunicerar med 

andra elever. Thorén (2015) och Kunskapsgymnasiet (2015) har som Lundellska och 

Katedralskolan bilder på skolbyggnaden. Kunskapsgymnasiet (2015) har en 

informationsvideo som är fem år gammal som ger personliga berättelser från både elever 

och lärare.  

Både friskolor och elitskolor använde sig av olika medium för att beskriva sin 

verksamhet. Bilder används för att visualisera vad en elev får ut av att välja denna skola 

(Palme, 2008; 218-219) Valet av bilder kan därför ses i viss mån som en medveten 

strategisk åtgärd för att beskriva verksamheten på bästa sätt för att behålla sin 

positionering. Det mest uppmärksammande var Rosendals och Internationellas avsaknad 

av en bild på deras skollokal utifrån. Detta kan kritiskt ses som en medveten strategi. 
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Det fanns liknelse i elitskolornas och friskolornas användning av bilder som visade på 

elever i olika miljöer. Om texterna ger en dimension av hur skolan är så ger bilden en 

visualiserande effekt av skolans tillgångar. Det var två skolor som använde sig av video 

för att beskriva sin verksamhet. Det utmärkande för dessa videors var att de var några år 

gamla. Utmärkande var att alla skolor hade liknande form av bilder och att det inte fanns 

några stora skillnader mellan elitskolorna och friskolorna.  

Slogan 

Lundellska (2015) och Rosendal (2015) har ingen utnämnd slogan. På Lundellskas 

hemsida (2015) möts läsaren av ”Välkommen till Lundellska”. Detta kan i viss mån ses 

som en slogan och samtidigt som ett välkomnande till hemsidan. Katedralskolan (2015) 

är den enda av elitskolorna som har en utnämnd slogan: ”Mer än en skola – en 

upptäcktsvärld”. Sloganen används under flera delar av hemsidan och ordet 

upptäcktsvärld återfinns i flera delar av texten. 

För friskolorna finns det en liten problematik som har tagits upp tidigare, att deras 

hemsida är kopplad både till skolan i Uppsala och till koncernen. På Kunskapsgymnasiets 

(2015) hemsida utmärks två slogans, en för koncernen ”Utveckla dina förmågor” och en 

för Kunskapsgymnasiet i Uppsala ”Liten skola med omtyckta lärare”. Sloganen går att 

hitta i texterna, genom hur de beskriver sina lärare som omtyckta och uttrycker vikten av 

personlig utformad utbildning. Thorén (2015) har på koncernens förstasida sloganen 

”Välkommen till affärsgymnasiet”. Uttrycket affärsgymnasiet är en del av deras strategi 

genom att döpa hemsidan till affärsgymnasiet.se samt att ordet affärsgymnasiet finns 

under flera delar på texten. Internationella (2015) har ingen specifik slogan.  

Gymnasieskolors hemsidor ska ses både som en reklam- och informationspelare 

(Palme, 2008: 218). Detta möjliggör för skolorna att ha en slogan. Av de sex skolorna 

som studerades var det tre skolor som hade en fastställd slogan. Utmärkande för 

elitskolan Katedralskolan slogan ”Mer än en skola – en upptäcktsvärld”, att sloganen är 

ett till exempel på deras bildningsorienterade syn på utbildningen. Skolan erbjuder mer 

än en utbildning utan denna slogan vill möjliggöra för eleven att få ut flera färdigheter 

med att välja just deras skola. För de två friskolorna, Kunskapsgymnasiet och Thorén, 

hade deras slogan en mer beskrivande karaktär. Sloganen bygger på Kunskapsgymnasiets 

syn på en skola som möjliggör den intima miljön gentemot mot Thoréns slogan som 

uppmärksammar deras syn på utbildning utifrån deras kontakter med aktörer inom 

näringslivet.  
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Diskussion och Slutsats 

Denna del kommer att diskutera fram en slutsats som kommer att besvara 

frågeställningarna. Denna studie har uppmärksammat ett flertal aspekter hur de studerade 

elitskolorna och friskolorna skiljer sig i sin marknadsföring av sin verksamhet mot 

bakgrund av deras sociala elevrekrytering. Friskolorna och elitskolorna gör utifrån 

Bourdieus begrepp strategi medvetna och omedvetna beskrivningar av sin verksamhet 

för att befästa eller förbättra sin position på gymnasiefältet (Broady, 1998a; 18). För 

elitskolorna utmärktes detta av en marknadsföring som signalerade en mer 

bildningsorienterad syn på utbildning.  

Rosendalskolan skiljer sig i viss mån gentemot de andra elitskolorna genom att både 

ha en mål-rationell och bildningsorienterade syn på utbildningen. En anledning till denna 

syn beror på att Rosendalskolan marknadsför sig utifrån en annan profileringskategori än 

de två andra elitskolorna. Rosendal har en marknadsorienterad profilering som utmärks 

genom att blanda mål-rationell och bildningsorienterad syn på utbildning, anse att 

eleverna är en resurs och marknadsföra lärarnas expertkunskaper. Anledning till denna 

skillnad kan bero på att Lundellska och Katedral är två äldre aktörer som under en längre 

tid haft en elitposition på Uppsalas gymnasiefält, kontra Rosendal som startades 2005. I 

jämförelse med Palmes (2008) analys av de äldre kommunala elitskolorna i Stockholms 

marknadsföring använde sig ofta av att marknadsföring kopplat till sin historiska 

tradition och deras bildningsorienterade syn på utbildningen.  

Friskolorna i synnerhet Thorén marknadsför sin skola med en utmärkande profilering. 

Thorén har en näringslivsorienterad profilering till skillnad från de två andra skolorna 

vilka är mer pedagogikorienterad. Samtidigt är det problematiskt att kategorisera in 

Internationella inom den pedagogikorienterade profileringskategorin genom att de 

marknadsför en internationell inriktning av skolan. En inriktning som Lund (2006) inte 

har som en kategori inom sina profileringskategorier. Därför valdes den 

pedagogikorienterade profileringskategorin på grund av att den beskrev tydligast deras 

syn på utbildning, lärare och elever.  

Hemsidan ger skolan en möjlighet att marknadsföra sina tillgångar utifrån skolans 

elevrekryterings sociala struktur.  Uppsalas tre elitskolor har alla en tydlig strategi att 

marknadsföra sin kontakt med Uppsala universitet. Genom att Uppsalas gymnasieskolor 

påverkas av universitets makt samt att befolkningen i Uppsala har ett starkt 

utbildningskapital är det strategiskt viktigt att framhäva sina kontakter med universitet. 

Elitskolorna som förfogar över och attraherar elever med högre socialt ursprung och 

som oftast studerar vidare på universitetet, är det enormt viktigt att göra universitetet 

som en samarbetsaktör i sin marknadsföring. De skiljer sig i den delen således mot 
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friskolorna vilka förfogar över elever med lägre socialt ursprung där kontakten med 

universitet därför inte behöver vara lika central i marknadsföringen.  

Den splittrade relationen med universitetet som framträder mellan elitskolorna och 

friskolorna återspeglar skillnader i deras elevrekrytering. Med att marknadsföra olika 

tillgångar och tillgå elever från olika sociala ursprung visar även på att skolorna har olika 

syn på vad som är värdefullt kapital inom ett gymnasiefält. När ett fält är autonomt 

bestäms vilka kunskaper och färdigheter som anses vara de mest betydelsefulla 

tillgångarna och kapital. (Broady, 1998b; 13) En gemensam uppfattning, doxa, bland 

skolorna gymnasiefältet i Uppsala är att alla elever ska få tillgång till kunskaper och en 

utbildning, men hur skolarna ser på tillvägagångssättet för att ge denna kunskap och vad 

för symboliskt kapital som är värdefullt är splittrad.  

 Elitskolorna uppmärksammar och framhäver vikten av att studera vidare och ge 

eleverna kulturellt kapital som kan ge dem fördelar i framtida studier. Med en elevkrets 

från en högre social struktur har de utifrån den bildningsorienterade synen av sin 

verksamhet möjliggjort att fortsätta förfoga över fler elever från högre sociala strukturer. 

Friskolorna marknadsföring är gentemot en mer splittrad syn av symboliskt kapital. De 

framhäver vikten av utbildning men att elevens egna mål är det som styr mer vad de vill 

få ut av sina studier. Friskolorna visar att andra aktörer har en roll i deras verksamhet 

som kan möjliggöra ett intresse för att skapa annat sorts kapital hos sina möjliga elever.  

Att huvudmannaskapen skulle ha en betydelse för marknadsföringsstrategierna går 

inte att tydligt urskilja. Det finns en skillnad i profileringen och synen på utbildningen, 

men dessa skillnader tyder mer på att elitskolorna Lundellska och Katedral har byggt upp 

denna syn genom sina historiska traditioner. Elitskolorna och friskolorna skiljer sig i 

beskrivningen av tillgångar som elever och lärare vilket visar mer på elitskolornas 

maktposition. Elitskolorna förfogar över elever från högre sociala strukturer där eleverna 

beskrivs mer som en tillgång för verksamheten. Lärarna för elitskolorna presenteras mer 

som individer med en stor mängd kapital. En tydlig maktfaktor i jämförelse med 

friskolorna som berör behörighetsproblemet hos sina lärare. Detta visar att skolornas 

sociala strukturer utifrån elevrekryteringen har större påverkan i sin beskrivning av skolan 

än vilket huvudmanskap de har. Skulle det finnas en friskola som har liknade social 

struktur som elitskolorna, i det högra hörnet på Bertilssons (2014) sociala karta, skulle 

slutsatsen kunna dras om att huvudmannaskapet har en betydelse för marknadsföringen.  

Elevrekryteringens sociala struktur gör att skolor som positionerar sig olika på fältet 

även leder till att elitskolorna och friskolorna inte konkurrerar om samma elever. Genom 

att skolorna marknadsför sin verksamhet på olika sätt samt att vissa elever dras till vissa 

skolor så är de tre elitskolorna större konkurrenter gentemot varandra än vad friskolorna 

är för dessa skolor. Samma konkurrenssituation gäller för friskolorna vilket betyder att 

friskolorna och andra gymnasieskolor med liknande elevrekrytering ses som större 
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konkurrenter än elitskolorna. Detta styrks av Bertilsson (2014) konstaterande om att 

friskolor har svårt att konkurrera med elitskolornas studieförberedande program. 

Hemsidan som marknadsföringsverktyg visade på att det inte fanns några tydliga 

skillnader mellan skolorna. Användandet av medium som bilder och videos var i stort 

sett likadana för skolorna. I jämförelse med Palmes (2008) studie som kom fram till att 

friskolor har en mer reklaminriktad hemsida gentemot kommunala skolor och elitskolor 

som har en informationsinriktad hemsida, kunde denna uppsats inte dra samma slutsats. 

Marknadsföringen av verksamheten uttrycks på olika sätt, men samtidigt används 

liknande medium och stilar vilket gör att uppsatsen inte kan dra en slutsats om att 

friskolorna har en reklaminriktad hemsida gentemot att elitskolorna skulle ha en 

informationsinriktad hemsida.  

Uppsatsen kan fastställa att det finns en skillnad i beskrivningen av verksamheten 

mellan elitskolorna och friskolorna i Uppsala, och att skolorna har omedvetna och 

medvetna strategier i beskrivningen av sin verksamhet som är tydligt relaterade till deras 

positioner på gymnasiefältet. Skolorna har olika tillgångar och marknadsför dem genom 

liknade medium på hemsidan. Uppsatsen visar mer på att den elevrekryteringens sociala 

struktur har stor betydelse för på vilket sätt marknadsföringen via hemsidan kommer till 

uttryck vilket dock inte är tydligt kopplat till huvudmannaskapet.  
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Konklusion 

Studien har visat att det är strategiskt betydelsefullt för skolorna att veta om sin 

positionering inom gymnasiefältet och ha en kunskap utifrån sociala strukturer i 

skolornas elevrekrytering. Studien har även visat att det finns en skillnad på hur 

gymnasieskolorna marknadsför sig utifrån elevrekryteringens sociala struktur. 

Huvudmannaskapets betydelse går inte att ta som en given orsak för hur skolan 

marknadsföra sig. Därför behövs det göras en större undersökning över alla Uppsalas 

gymnasieskolor för att ge ett tydligt svar på den frågeställningen. Det jag kunde se är att 

elevrekryteringens sociala struktur påverkar marknadsföringen av skolan, men att det är 

svårt att veta om huvudmannaskapet har en betydelse för detta.  

En grundregel för alla aktörer på en fri marknad är att ha kunskap om sin målgrupp. 

Genom ett fritt skolval bör varje skola ha kunskap om sin målgrupps sociala ursprung 

och försöka locka till sig elever med det ursprunget. För en nystartad skola kan det vara 

svårt att penetrera sig in och fånga elitskolans målgrupp och bör istället försöka attrahera 

elever som inte har samma kulturella kapital.  

Innan studien utfördes trodde jag att skolornas hemsidor skulle vara mer reklam-

inriktade. Att skolorna skulle locka med datorer, lunch på restaurang, halva dagar, 

gymkort, körkort med mera. I de sex studerade skolorna kunde det bara utmärkas en 

materiell sak som en skola gav till eleverna och det var Internationella som gav alla elever 

ett gymkort. Detta gymkort var ändå kopplat till Idrott och Hälsa vilket gör gymkortet 

både till ett lockbete samt en del av undervisningen. Lockelse aspekt hade varit en 

intressant inriktning för framtida studier för att se hur skolor med studieförberedande 

program gentemot skolor med ej studieförberedande program skiljer sig i sina lockelser. 

Denna studie skulle kunna göras inom ett valfritt gymnasiefält och skulle kunna utföras 

genom en kritisk diskursanalys på skolornas hemsidor.  

Framtida studier kopplade till Uppsala skulle kunna beröra aspekten av Universitetets 

inflyttande där en intervjustudie borde utföras med olika gymnasieskolors rektorer och 

ansvariga på Uppsala Universitet för att se vilken relation de har med varandra.  Denna 

studie skulle mer gå in på Uppsala Universitet relation med skolorna och hur relationerna 

skiljer sig utifrån gymnasieskolornas elevrekryterings sociala struktur.  
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Skolornas hemsidor  

Internationella Gymnasiet (2015) 

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/gymnasieskolor/Internationella-gymnasiet-

Uppsala/Var-skola/ 

Hämtad: 29/4-2015.  

 

Katedralskolan (2015) 

http://www.katedral.se/ 

Hämtad: 29/4-2015. 

 

Kunskapsgymnasiet (2015) 

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

Hämtad: 29/4-2015. 

 

Lundellska skolan (2015) 

http://www.skrapan.uppsala.se/skrapan/ 

Hämtad: 29/4-2015. 

 

Rosendalsgymnasiet (2015) 

http://www.rosendalsgymnasiet.uppsala.se/ 

Hämtad: 29/4-2015. 

 

Thorén Business School  (2015) 

http://affarsgymnasiet.se/har-finns-vi/uppsala/ 

Hämtad: 29/4-2015. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Källa: Bertilsson, Emil, 2014; s. 182	   	  
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Bilaga 2 

Elitskolorna – de kommunala  

Skola: Lundellska skolan (även känd som Skrapan) 

Grundades: Anor från 1868. Slogs samman med Kronåsskolan 1998 och drivs i dag av 

kommunen 

Adress: Lägerhyddsvägen 36, 756 43, Uppsala 

Program: Naturvetenskap, Vård och Omsorg, Samhällsvetenskap, Ekonomi, 

Introduktionsprogrammet, Aspergers/AST-enheten och Musikklass 

Skolans hemsida: http://www.skrapan.uppsala.se/skrapan/ 

 

Skola: Katedralskolan  

Grundades: Rötter rån 1200-talet.  

Adress: Skolgatan 2, 753 12 Uppsala 

Program: Barn- och fritidsprogrammet, International Baccalaureate, Humanistiska 

programmet, Naturvetenskap , Spetsutbildningen och Samhällscetenska 

Skolans hemsida: http://www.katedral.se/ 

 

Skola: Rosendalsgymnasiet 

Grundades: Hösten 2005  

Adress: Husargatan 8, 752 37 Uppsala 

Program: Samhällsvetenskap, Språkintroduktion, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap 

inriktning internationella frågor.  

Skolans hemsida: http://www.rosendalsgymnasiet.uppsala.se/ 

Friskolor 

Skola Internationella Gymnasiet 

Grundades: 2001 

Adress: Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala 

Program: Samhällsvetenskap, Humanistiska och Introduktion 

Skolans hemsida: 

http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/gymnasieskolor/Internationella-gymnasiet-

Uppsala/Var-skola/ 

Koncernens hemsida: http://www.folkuniversitetet.se 

 

Skola: Thoren Business School 

Grundades: 2006 

Adress: Smedsgränd 753 20 Uppsala 
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Program: Handels- och Administration, Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap 

Skolans hemsida: http://affarsgymnasiet.se/har-finns-vi/uppsala/ 

Koncernens hemsida: http://affarsgymnasiet.se/ 

 

Skola: Kunskapsgymnasiet 

Grundades: I början av 2000-talet.  

Adress: Dag Hammarskjölds väg 21, 752 37 Uppsala  

Program: Naturvetenskap, Samhällsvetenskap Ekonomi och Introduktion 

Skolans hemsida: 

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

Koncernens hemsida: http://www.kunskapsgymnasiet.se/ 

 

 


