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Abstract

Title: From free education to free distinguishing?
- A critical discourse analysis of four schools' marketing materials

Author: Sofie Söderling

The purpose of the present study is to, based on previous research that in one way or

another relates to the research questions of the own study, to research further and examine

which discourses can be found in different schools' marketing materials. The purpose,

methods and results of previous research are presented to be discussed together. Its

relevance to the own study is also explained. Furthermore, the essay's questions are

addressed, which are analyzed according to a critical discursive approach. The study

intends to investigate the extent to which education today is seen as an actor in a market

where schools fight for students and their associated school money and whether today's

education has thereby become market adapted. Has today's increased opportunity for

students to choose a school in the Swedish upper secondary school market created

competition between schools? And how does this affect the student's choice in such

cases? By analyzing the marketing materials of different schools, where the social science

program has been chosen as the research area, this study intends to arrive at answers to

these questions.

Keywords: Social science, marketing, marketing materials, competition, free school
choice, critical discourse analysis.
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Förord

Hösten 2020 genomförde jag både vfu-kurs nummer tre och fyra av totalt fem på

ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. De två tidigare

vfu-kurserna genomförde jag på två olika kommunala skolor, men de två kurserna som jag

läste hösten 2020 var båda på en och samma skola, på en friskola, en vinstdrivande sådan.

Mellan de två första skolorna märkte jag inga större skillnader, vare sig när det kom till elever

eller när det kom till skolorna generellt, de drevs i kommunal regi och var väldigt likartade,

erbjöd liknande program och så vidare. Men när jag kom till friskolan märkte jag däremot

direkt av olikheter sett till de två tidigare skolorna, både när det kom till elever och skolans

generella intryck, även om det på friskolan erbjöds liknande program som på de två andra

skolorna. För det första tycktes lärarna inneha betydligt mycket mer frihet när det kom till sin

undervisning på friskolan, de verkade inte vara lika styrda, och eleverna tycktes vara mer

insatta i sina valmöjligheter. Det kändes helt enkelt som både lärarna och eleverna på

friskolan var mer tillfreds. Men var det verkligen så? Och varför i sådana fall? De reformer

som kom i början av 1990-talet, de som släppte in de vinstdrivande skolorna på marknaden,

var det dem som ändrade elevernas preferenser? Har dessa nya valmöjligheterna skapat nya

rumsliga kontexter för lärarna och eleverna? Dessa frågor och tankegångar fick mig att

fundera och ledde mig tillslut till denna studies undersökningsområde, nämligen om den

svenska skolan idag blivit marknadsanpassad och konkurrensutsatt. Vad är det egentligen som

driver eleverna och lärarna till sina val? Även om lärarnas val även är väl intressant att

undersöka och studera vidare, så föll valet i denna studie på att undersöka elevernas val, då

det är marknadsföringsmaterial riktat till dem som kommer ligga under lupp. Lärarnas val

lämnas till vidare forskning att studera.

Arbetets gång har på många sätt varit en krokig väg, en väg som stundom varit väldigt tyst

och ensam i vårt fortsatt pandemiutsatta samhälle, vilket lett till att jag ibland gått vilse i mina

egna tankebanor. Men tack vare dagens teknik har jag uthärdat ensamheten och haft diverse

intressanta diskussioner över Zoom med både klasskamrater och med min handledare, vilket

gett mig både hejarop, hjälp och välbehövliga diskussioner vilket jag är ytterst tacksam för.
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1 Inledning

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.1

I citatet ovan, som är författat av Skolverket, indikeras att alla barn och ungdomar skall ha

lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet och varje skolform skall vara

likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Det är således odiskutabelt, enligt den svenska

skollagen skall all utbildning inom det offentliga skolväsendet vara likvärdig, vare sig man

befinner sig i Kiruna eller i Malmö, vare sig man befinner sig på en privat eller kommunal

skola. Utbildning är på så vis en essentiell byggsten i uppbyggnaden av ett demokratiskt

samhälle, då den skall främja rättvisa, samarbete och medborgarskap genom dess

likvärdighet. Trots detta så tydliga fastställande har det idag till synes blivit en business att2

göra reklam för gymnasieskolor. Enligt en undersökning från Studentum lägger de flesta

skolor mellan 100 000 och 400 000 kronor per år på marknadsföring. I samma undersökning3

framkommer det även att nio av tio svarande ser en risk i att elever gör fel val på grund av

marknadsföringen. Hur kommer detta sig? Vad gör valet så svårt om det erbjuds lika4

utbildning överallt? Har vikten av det egna varumärket tagit överhand över andra viktiga

aspekter, eller vilka avseenden av utbildning är det egentligen som framställs som viktiga i

dagens marknadsföringsmaterial? Vad är det som läggs fram? Är det främjandet av rättvisa,

samarbete och medborgarskap? Eller är det differentiering, ekonomi och konkurrens som

styr? Vilka diskurser är det som är styrande, det vill säga, finns det ett bestämt sätt att tala om

skolan? Är språket i marknadsföringsmaterialet strukturerat enligt ett visst mönster? Ser vi

exempelvis till AcadeMedia, Sveriges idag största utbildningsföretag som börsnoterades 2016

4 Skolvärlden, Marknadsföring för miljoner i skolorna.

3 Skolvärlden, Marknadsföring för miljoner i skolorna.
https://skolvarlden.se/artiklar/marknadsforing-miljoner-i-skolorna.

2 Dovemark, M. 2017, Utbildning till salu - konkurrens, differentiering och varumärken i Utbildning och
demokrati, vol. 26.

1 Skolverket, En skola för alla - Om det svenska skolsystemet.
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a653cca/1553957052327/pdf725.pdf.
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(vars aktier är tillgängliga för handel för alla investerare, helt oberoende av eventuella

kunskaper och erfarenheter kring skola och utbildning), så är vi nog inte på helt fel spår med

ideologin gällande huruvida marknadsföring av skolor kan styras av olika aspekter och

diskurser, det vill säga genom olika sätt att tala om och förstår världen. Eller handlar det inte5

alls om vad som läggs fram för eleverna, vad som marknadsförs, utan handlar det istället om

individens roll i dagens senmoderna samhälle, där individen måste engageras som en

konsument? Från att man tidigare i det moderna samhället sett till det kollektiva i samhället,

ser man nu i det senmoderna samhället endast till individen och sin egen verklighet istället?

Är individualiseringen, så som Bauman förklarar den, ett öde och inte ett val där möjligheten

att undgå individualisering och att vägra göra ett val och delta i individualiseringsspelet

definitivt inte är ett val? Eleverna (och deras vårdnadshavare) måste ju välja någonting och6

de måste ju basera sina val på någonting, varför inte hjälpa dem genom marknadsföring? Det

är kanske bättre än ingen marknadsföring alls, eller? Hur många hade gjort “rätt” val utan

någon marknadsföring? Det vet vi inte, och det är utan tvekan ett ämne som är tämligen svårt

att undersöka. Men det som går och som är intressant att gräva vidare i är huruvida den

marknadsföring som idag finns påverkar dagens elever, en hypotes gällande vilken denna

studie ämnar att pröva.

1.1 Syfte
Dagens utbildning skall främja rättvisa, samarbete och medborgarskap genom dess

likvärdighet, men hur klingar detta tillsammans med diskursen gällande att utbildning idag

blivit en aktör på en marknad där skolorna slåss om elever och deras tillhörande skolpeng?7

Har dagens utbildning på så vis blivit marknadsanpassad? Vad ger den i så fall för

konsekvenser för elevers sätt att tänka på utbildning och dess syfte?

Denna studies syfte är således att undersöka vilka diskurser som är styrande i olika skolors

marknadsföringsmaterial i dagens senmoderna samhälle, där samhällsprogrammet valts som

7 Dovemark, M. 2017.

6 Bauman, Z. 2002. Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos. S.61.

5 AcadeMedia, https://academedia.se/
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undersökningsområde, samt att se vilka kopplingar som går att finna mellan skolans

kommunalisering och dess marknadsanpassning.

1.2 Frågeställningar
1. Hur framställs samhällsprogrammet i valt marknadsföringsmaterial? Vilken/vilka

diskurser är styrande?

2. Hur konstrueras diskursen/diskurserna språkligt i valt marknadsföringsmaterial?

3. Finns det kopplingar mellan den kommunaliserade och marknadsanpassade skolans

marknadsföringsmaterial och teorin om det senmoderna samhället? Hur uttrycks i

sådana fall detta?

1.3 Disposition
Inledningsvis redogörs för olika bakgrundsaspekter vilka ses som påverkande för studiens

frågeställningar. Både sociala och politiska aspekter redovisas för samt teori om det

senmoderna samhället, vilka inger en tydlig förståelse till studiens nutida relevans. Vidare

presenteras studiens forskningsöversikt, vilken ämnar ge en övergripande bild av dagens

forskningsläge, sett till uppsatsens forskningsfrågor. I kapitlet redogörs för forskning gällande

marknadsföringens roll inom den svenska skolan, det fria skolvalet, dagens

konkurrensutsättning av skolan samt hur elever idag betraktas. Ses dem som just “elever”

eller betraktas de idag mer som marknadsandelar? Forskningen presenteras,

diskuteras och problematiseras, samt relateras till den egna studien.

Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattande diskussion där dessa synpunkter

åskådliggörs. Vidare presenteras studiens teoretiska förankring och metod, för att sedan ge

plats åt analys av valt marknadsföringsmaterial. Avslutningsvis redogörs för analysens resultat

följt av en slutdiskussion, även hur studien bidrar till vidare forskning tydliggörs för.
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2 Bakgrund

2.1 Postmodernitet kontra senmodernitet

Innan det senmoderna samhället presenteras är det av betydande vikt att förklara innebörden

av begreppet senmodernitet samt hur begreppet skiljer sig från det närbesläktade begreppet

postmodernitet. Postmodernitet är ett begrepp som används för att förklara de förändringar i

ett samhälle som leder till nya samhällsstrukturer, vilka leder till att ett helt nytt samhälle

växer fram. Även begreppet senmodernitet är ett begrepp som syftar till att förklara8

förändringar i samhället som leder till nya samhällsstrukturer, men till skillnad från

postmodernitet som syftar till ett helt nytt samhälle, syftar senmodernitet till ett samhälle som

förändras, men inte till något helt nytt utan till något annat. Själva kärnan av det tidigare9

samhället finns kvar, men påverkas och förändras vilket leder till förändring och nya

samhällsstrukturer.10

2.2 Det senmoderna samhället

Det “gamla” samhället, det som även i folkmun kallas för det moderna samhället, kallar

Sociologen och filosofen Zygmunt Bauman för produktionssamhället. Med begreppet11

produktionssamhälle syftar Bauman till ett samhälle som hade en stark tilltro till den

industriella produktionen. Detta samhälle var präglat av den medborgerliga och sociala

gemenskapen som kretsade kring arbetet i produktionen, dåtidens samhälle engagerade sina

medlemmar primärt som industriell arbetskraft och som värnpliktiga soldater. På samma sätt12

som Bauman definierar det moderna samhället, definierar han även det senmoderna samhället.

Medan han benämner det moderna samhället vid att vara ett produktionssamhälle kallar han

12 Bauman, Z. 1998. S.76.
11 Bauman, Z. 1998. Globalisering. Lund: Studentlitteratur AB. S.76.

10 Giddens, A. & Sutton, P.W. 2020. Sociologi. (Fackgranskning och svensk bearbetning:
Thomas Johansson. Sjätte uppl.). Lund: Studentlitteratur.

9 Giddens, A. 1996. S.13.

8 Giddens, A. 1996. Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. S.13.
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istället det senmoderna samhället för att vara ett konsumtionssamhälle. Med denna13

definition syftar Bauman på hur människorna i det senmoderna samhället inte längre är

beroende av den tidigare industriella produktionen med dess massarbetskraft, utan i det

senmoderna samhället måste människorna istället engageras som konsumenter. Det är inte14

bara människors sätt att vara som har förändrats, utan Bauman menar även att människors sätt

att se på samhället förändrats. Från att se till det kollektiva som han menar att människorna

gjorde i produktionssamhället, ser man i det senmoderna samhället istället endast till

individen och till sin egen verklighet. Det tidigare styrda samhället som utgjorde15

produktionssamhället, där kollektivet och individens medborgarskap i samhället var det

viktiga, kom att förändras i det senmoderna samhället och bli ett konsumtionssamhälle. I

konsumtionssamhället styrs samhället istället av individens autonomi, intressen och valfrihet.

Människan är genom detta fri, hon kan gå sin egen väg, menar Bauman. Baumans definition16

av det senmoderna samhället ger en bild av att det inte längre är staten som är den självklara

auktoriteten i samhället, utan att det istället är individen och det globaliserade näringslivet

som är styrande, vilka staten måste förhålla sig till. Skolan är i sin tur en del av samhället,17

vilket även gjort att skolans struktur förändrats i takt med samhällets förändringar. Peter

Gustavsson anför i sin artikel Samhällskunskapsämnets kris tesen gällande

samhällskunskapsämnets legitimitetskris som grundar sig i att vi människor är på väg bort

från det moderna samhället och på väg in i en typ av senmodernt samhälle. Han hävdar att18

det moderna samhällets disciplinära skola, vilken producerade tanken om det goda samhället

och den ideala medborgaren i demokratisk och politisk mening, idag gått till att bli en

nyliberal och värdeneutral kontrollskola med ren instrumentell kunskapsproduktion, helt i

senmodernitetens anda. Gustavsson diskuterar i sin artikel olika möjliga vägar för19

samhällskunskapsämnet att ta för att lämna den värdeneutrala kontrollskolan, för att på så vis

19 Gustavsson, P. 2013. i Persson, A. & Johansson, R. (red.) 2013. S.269.

18 Gustavsson, P. 2013. Samhällskunskapsämnets kris, i Persson, A. & Johansson, R. (red.) 2013.
Forskarperspektiv på kunskap, utbildning och skola - utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
(prel. titel). Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. S.269.

17 Bauman, Z. 1998. S.155.
16 Bauman, Z. 2002. S 60.

15 Bauman, Z. 1998. S.80
14 Bauman, Z. 1998. S.77.
13 Bauman, Z. 1998. S.77.

10



återfå en form av kritisk samt social funktion, som han menar ämnet idag har förlorat.20

Gustavsson visar i sin artikel på hur den värdeneutrala kontrollskolan tagit grepp om

samhällskunskapsämnet i det senmoderna samhället, men hur är det med resten av skolan?

Hur ter den sig i det senmoderna samhället? Är hela skolan i en legitimitetskris? Skolan har,

precis som den generella samhällsutvecklingen, genomgått stora förändringar under de

senaste 30 åren. Går det att se kopplingar mellan teorin om det senmoderna samhället och

kommunaliseringen och marknadsanpassningen av den svenska skolan? Denna studie ämnar

att gräva vidare i ämnet.

2.3 Skolan i det senmoderna samhället

I början av 1990-talet förlorade den kommunala och statliga skolan sin ensamrätt till att

producera utbildning, in på marknaden kom friskolorna. Avsikten med denna förändring var

att nya möjligheter skulle skapas, både för samhälleliga och kommersiella organisationer samt

för privata intressen. Det val av gymnasium som tidigare handlat om vilket program som var21

mest passande och lämpligt, kom efter valfrihetsreformernas genomförande desto mer att

handla om vilken skola som ansågs vara den “rätta”, sett till familjens sociala ursprung. Det22

vill säga de skolor som tidigare varit skyddade från de drivande marknadskrafterna, kom nu

att bli tvungna att ta elevens och familjens önskemål i beaktande. Denna förändring23

markerar en tydlig brytpunkt i svensk utbildningshistoria där privata aktörer, en stark

utvärderingsmässig styrning och individuellt inflytande och ansvar bytte ut tidigare synsätt

som såg välfärdsstaten som likvärdighetens främjare. Detta systemskifte har med tiden24

kommit att ses som en självklarhet, både av elever, vårdnadshavare, skolpersonal och

beslutsfattare, men den har inte kommit utan diverse konsekvenser. I takt med denna

kommunalisering och friskoleetablering så har den svenska skolmarknaden öppnats upp för

24 Fjellman, A. 2017. Differentiering genom reglerad marknadsanpassning - Uppkomsten av en regional
skolmarknad, vol. 26. S.2.

23 Vlachos, J. 2011, Friskolor i förändring i Konkurrensens konsekvenser - Vad händer med svensk välfärd?,
Stockholm: SNS förlag. S.66.

22 Harling, M. & Dahlstedt, M. 2017, Sälja, välja och svälja - En analys av skolval, marknadisering och
gymnasiemässans logiker, Vol. 26. S.161.

21 Dovemark, M. 2017. S.2.

20 Gustavsson, P. 2013. i Persson, A. & Johansson, R. (red.) 2013. S.269.
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konkurrens på ett sätt som tidigare inte funnits, det vill säga i Sverige. Ser vi till USA till

exempel, har den privata marknaden länge haft en stor roll. Konkurrens som kom i Sverige25

var i grundtanken menad att ge skolorna starkare incitament till att kostnadseffektivt höja

skolväsendets kvalité, reformerna skulle leda till förbättringar inom hela skolsystemet, det

skulle leda till ökad pedagogisk mångfald och dessutom en ökad framväxt av lokalt anpassade

skolor, konkurrensen skulle helt enkelt stimulera till effektivitet och kvalitet. Huruvida26

denna grundtanke kom att profiteras är tämligen ett väl undersökt ämne och sträcker ut sig i

diverse grenar, men fastställt är hur som helst att friskolorna kom in på den svenska

skolmarknaden och ses idag som ett naturligt och populärt inslag i det svenska skolsystemet.27

Med dem kom som redovisat en konkurrenssituation, som i sin tur lett till nya krav på de

verksamma företagen inom marknaden. En skolas överlevnad har idag blivit stark beroende

av dess framgång med att rekrytera nya elever, samt de tillgångar som följer med elevernas

skolpeng. Idag är privata aktörer vanligast bland fristående skolor, nio av tio fristående

gymnasieskolor drivs i sin tur av aktiebolag. Utbildning kan därmed betraktas som en aktör28

på en marknad där vinster och förluster kan förekomma, likt vilken arbetsmarknad som helst.

Då den svenska skolmarknaden idag består av både offentliga och privata huvudmän finns nu

en kamp om eleverna, eller snarare om deras skolpeng. Skolor, både kommunala och

friskolor, satsar därav betydande ekonomiska samt personella resurser på marknadsföring.29

Marknadiseringen av den svenska skolan är ett allt annat än obeforskat ämne, det är dessutom

i ständig debatt då det påverkar och påverkas av de samhällstendenser som styr i samhället.

Området är även av intresse sett ur andra aspekter, exempelvis är läroplanernas kunskaps- och

demokratiuppdrag detsamma överallt i vårt avlånga land, men trots detta tycks den svenska

skolan bli mer och mer segregerad. Kan detta problem till viss del grunda sig i30

marknadiseringen av skolan? Låt oss se på tidigare forskning rörande dessa frågor för vidare

lärdom.

30 Dovemark, M. 2017. S.2.

29 Dovemark, M. 2017. S.2.

28 Vlachos, J. 2010. Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygsättning vid svenska skolor.
Uppdragsforskningsrapport. Stockholm: Konkurrensverket.

27 Vlachos, J. 2011, S.66.

26 Vlachos, J. 2011, S.66.

25 Friedman, M & Rose D. 1980, Free to choose: a personal statement, London: Cengage Learning EMEA.
S.151.
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3 Forskningsöversikt

Denna forskningsöversikt ger en övergripande bild av dagens forskningsläge, sett till

uppsatsens forskningsfrågor. Nedan kommer följaktligen övergripande forskning presenteras

vilken rör den egna studien. Syften, metoder och resultat för denna forskning kommer

grundligt redovisas för samt diskuteras sett till dess relevans för uppsatsens forskningsfrågor.

Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild och kartlägga hela ämnets forskningsfält, utan

en ansats görs till att lyfta fram några tongivande studier som anses vara av relevans för denna

studies forskningsfrågor, sett till olika aspekter. De aspekter som ses som relevanta för

uppsatsens studie som marknadsföringens roll inom skolväsendet, det fria skolvalet,

konkurrensutsättning av skolan samt huruvida elever idag ses som just elever eller som

marknadsandelar kommer därav nedan redovisas för. forskningsöversikt är således grundad i

ett urval och visar på ett resultat av uppsatsens intresse samt sökningens resultat, med

förhoppningen att ge en  god grogrund för den egna studiens vidare arbetsgång.

3.1 Marknadsföringens roll
Marknadiseringen av den svenska skolan har skapat ett behov både hos friskolorna och hos de

kommunala skolorna att marknadsföra sig då det råder ständig konkurrens om eleverna och

om deras medförande skolpeng. Det växande behovet av marknadsföring tvingar de

kommunala skolorna att anpassa och förhålla sig till marknadslogiken, detta trots att

verksamheten drivs i kommunal regi, de tvingas helt enkelt in på marknaden.

Marknadsföringens grundläggande uppgift inom det svenska skolväsendet är således att

kommunicera varför den egna verksamheten är bättre än den andra, detta görs genom att

marknadsföra sina egna konkurrensfördelar och genom detta påverka elevens val av skola.31

Att få elever att lockas till sin skola ses således som en förutsättning för skolans överlevnad

och lönsamhet. De som förespråkar detta marknadsanpassade förhållande av den svenska32

skolan ser marknaden som en värdeneutral mekanism som tillhandahåller effektiv utbildning

på ett kvalitativt sätt, marknadsföringens roll ses således som en positiv kraft för vidare

32 Dovemark, M. 2017. S.6.

31 Kotler, Armstrong & Parment, 2017. Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Harlow: Pearson. S.18.
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utveckling och förändring av skolväsendet. Men långt ifrån alla ställer sig positiva till33

marknadiseringen av den svenska skolan, många ser istället framträdande negativa

konsekvenser. Lisbeth Lundahl med fler ser i sin studie Gymnasiet som marknad en stark oro

hos elever som står inför valet av gymnasium, de menar att eleverna inte besitter tillräckliga

kunskaper för att fatta rätt val och drabbas genom detta av den “möjlighetsstress” som

marknadiseringen tillför. Genom analys av cirka 110 gymnasieskolor runtom i Sverige34

undersöker de frågan närmre och ser till de konsekvenser som marknadsuttryck får i den

svenska skolan. Även Ann-Sofie Holm ser kritiskt på marknadiseringen av skolan och35

menar i sin studie A sea of options: Nordic studies in education att marknadsföringen bidrar

till en kamp om eleverna, genom marknadsföringen agerar skolorna mer likt företag där

eleverna ses som köpare och där skolorna försöker locka till sig “rätt” elever, det vill säga de

elever som är mest resursstarka. Holm menar att denna jakt efter elever leder till att36

marknadsföringen av skolor blir till ett varumärkesbygge som överskuggar objektiv

information, vilket i sin tur kan leda till fel val för eleverna. Det finns således forskning som37

pekar på negativa konsekvenser av marknadsföringen roll inom skolväsendet, sett till hur det

påverkar eleverna.

Forskaren Marianne Dovemark ser till en annan aspekt och undersöker i sin studie Utbildning

till salu - konkurrens, differentiering och varumärken hur skolans aktörer erfar och förhåller

sig till den svenska skolmarknaden och läroplanernas kunskaps- och demokratiuppdrag.38

Dovemark undersöker vilka diskurser som är framträdande bland centrala aktörer inom skola

och utbildning samt hur de konstitueras och kommer till uttryck i studerat

marknadsföringsmaterial för gymnasieskolor samt hos intervjuade skolaktörer. Genom39

tillämpandet av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys synliggör Dovemark hur

människor styrs genom dominerande diskurser, Dovemark diskuterar sitt resultat i relation till

Faircloughs begrepp diskurs, rekontextualisering och subjektsposition för att analysera vad

som gömmer sig bakom tal och text. Dovemarks studie visar att skolors överlevnad på en fri40

40 Dovemark, M. 2017. S.3.

39 Dovemark, M. 2017.

38 Dovemark, M. 2017.

37 Holm, Ann-Sofie, 2013. S.17.

36 Holm, Ann-Sofie, A sea of options: Nordic studies in education 2013.

35 Lundahl, L. Erixon Arreman, I. Holm, A. Lundström, U. 2014. S.22.

34 Lundahl, L. Erixon Arreman, I. Holm, A. Lundström, U. 2014.

33 Lundahl, L. Erixon Arreman, I. Holm, A. Lundström, U. 2014. Gymnasiet som marknad. Umeå: Boréa. S.51.
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marknad till stor del handlar om att konkurrera och marknadsföra sig genom att belysa sin

särart där elever positioneras som särskilda och olika subjekt. Vid närmre analys41

framkommer det dock att elevernas val av gymnasieskola i Dovemarks studie även handlade

om utbildningsutbudet samt huruvida skolorna erbjöd högskoleförberedande eller

yrkesförberedande program. Här fann studien ett tydligt särskiljande som handlar om hur de42

olika skolornas utbildningar diskursivt positionerade de elevsubjekt som förväntades söka sig

till specifika utbildningar, vilket visar på att det svenska marknadsanpassade systemet kan

leda till effekter som konformism och likformighet, istället för den mångfald som studien

anser vara desto mer önskvärd. Även Universitetslektorn Anna-Maria Fjellman skriver i sin43

artikel Differentiering genom reglerad marknadsanpassning - Uppkomsten av en regional

skolmarknad om skolan och marknaden, hennes studies syfte är att granska skolvalets

konsekvenser i skolmarknadsrummet. I Fjällmans studie genomförs en kvantitativ och44

longitudinell fallstudie, detta för att belysa utvecklingen av en skolmarknad där Karlstad

skolmarknad inom Värmlands län valts. Fokus i studien ligger på att belysa de förändringar45

som gradvis uppstår i pendlingsmönster över tid innan kommunerna knyts till

skolmarknadsområdet, detta då även regionens utveckling är av intresse för Fjällmans

studie. Även Fjellmans studie, likt Dovemarks, har en grund i de marknadsinriktade46

skolreformerna som infördes i Sverige i början på 1990-talet gällande friskolornas intåg på

skolmarknaden samt i reformen som gav elever chans att fritt välja gymnasieskola och på så

vis frångå den tidigare närhetsprincipen. I Fjällmans studie undersöks mönster i47

elevpendling och utbud av gymnasieskolor över tid, där elevrörlighet i form av pendling ses

som en indikator för valet av skola. Fjällmans studie når slutligen fram till tre huvudsakliga48

resultat: 1: andelen elever som pendlar utanför sin hemkommun och över längre avstånd ökar,

2: skillnader mellan kommunala och fristående huvudmän ses när det kommer till målgrupp

gällande elever och 3: inom skolmarknaden och regionen ses nyetableringen av fristående

48 Fjellman, A. 2017. S.6.

47 Fjellman, A. 2017. S.2.

46 Fjellman, A. 2017. S.6.

45 Fjellman, A. 2017. S.6.

44 Fjellman, A. 2017. S.2.

43 Dovemark, M. 2017. S.16.

42 Dovemark, M. 2017. S.16.

41 Dovemark. M. 2017. S.16.
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skolor som ojämn. Studiens resultat synliggör differentierande problematik rörande elevers49

rörlighet samt relationen till geografisk plats. Fjällmans resultat visar på en geografisk

snedvridning av utbildningsutbud som slår mot elever som inte innehar det kapital eller rätt

resurser att välja skola utanför det lokala området, vilket innebär att marknadiseringen av

skolan riskerar att förstärka skillnader snarare än verka utjämnande mellan olika

elevgrupper.50

Marknadsföringens roll inom skolväsendet är bevisligen ett ämne som det i stor omfattning

forskats om. Den forskning som presenterats inom denna kategori är dock ett urval och

således ett resultat av denna studies avgränsning och intresse. Det som framkommer tydligt

efter slagning rörande denna studies forskningsfrågor är att marknadsföringens roll inom den

svenska skolan ses ge desto mer negativa konsekvenser än positiva, om än det finns forskning

som även pekar på de positiva.

3.2 Det fria skolvalet och konkurrensutsättning av skolan
Det finns många positiva aspekter att se till när det kommer till det fria skolvalet som kan låta

mycket övertygande, i och med det fria skolvalet ges det bland annat fler valmöjligheter till

eleven vilket i större utsträckning tar hänsyn till den enskildes önskemål. Men fritt val och51

den medkommande konkurrensutsättningen är ett allt annat än oproblematiskt fenomen,

menar professorn Jonas Vlachos, som i sin artikel Friskolor i förändring diskuterar de

teoretiska argumenten för och emot konkurrensutsättning av den svenska skolan och det fria

skolvalet. Det är ett svårt val, ett val som Vlachos anser att eleven inte självklart besitter52

kunskap om. Genom analys av svenska skolor kommer Vlachos fram till att den kunskap som

eleven och familjen besitter dels är begränsad, men även sällan relaterad till hur väl de olika

skolorna kommer lyckas utveckla elevens förmågor. Det finns således en stor risk att man53

som elev gör ett felaktigt val, även om man är en välinformerad sådan. Men vad är det

egentligen eleven och familjen baserar sina val på? Forskaren Mikael Thelin, har i sin

avhandling Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om

53 Vlachos, J. 2011. S.67.

52 Vlachos, J. 2011. S.66-67.

51 Vlachos, J. 2011. S.66.

50 Fjellman, A. 2017. S.19.

49 Fjellman, A 2017. S.18.
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elevers preferenser vid val av skola undersökt frågan genom en experimentell designad

valmetod och kom i denna avhandling fram till att de elever med höga betyg i nian bryr sig

framförallt om skolans rykte och programutbud, medans de med lägre betyg bryr sig desto

mer om vad ens vänner väljer för skola och program samt vilka saker skolorna erbjuder som

inte direkt berör undervisningen, såsom gratis dator, surfplatta och dylikt, så kallad dold

segregation. Dock måste friskolorna, precis som de kommunala, vara öppna för alla elever54

och man får inte ta emot några andra avgifter än skolpengen. Däremot kan friskolor anta55

elever baserat på kötid vilket skiljer dem från de kommunala som inte får göra det.

Friskolorna bestämmer också själva hur många elever som de vill anta, vilket även här skiljer

dem från de kommunala skolorna som sitter på ett ansvar att ge utbildning till alla som

önskar.56

Det fria skolvalet leder följaktligen vidare till konkurrensutsättning, där de vinstdrivande

skolorna vidtar åtgärder för att på så vis behålla sina marknadsandelar, det som eftersträvas

och det som är önskvärt på marknaden, det erbjuder dem. Detta marknadiserade57

utbildningssystem tvingar helt enkelt skolans aktörer att organisera sig sett till denna

konkurrensutsättning, vilket skapar nya villkor samt en ökad press att marknadsföra

utbildningen som en produkt till presumtiva kunder, menar Fjellman. Efterfrågas gott rykte58

och ett brett programutbud av de högpresterande eleverna, marknadsförs och erbjuds det.

Likaså lockas de lågpresterande med olika produkter. Dessa åtgärder ses dock inte som lika

naturliga när det kommer till de kommunala skolorna, menar Vlachos. Den konkurrens som59

kom med de vinstdrivande skolorna tog nämligen även med sig en del av skolans problem.

Exempelvis, om en kommunal skola besitter problem, kan en nyöppnad friskola “ta hand” om

dessa problem. Den konkurrens som friskolan kommer med kan minska trycket på den

kommunala ledningen att vidta behövliga åtgärder, inte minst då de elever med mest

missnöjda vårdnadshavare kan vara dem som först lämnar och istället byter till en friskola.60

60 Vlachos, J. 2011.  S.67.

59 Vlachos, J. 2011.  S.67.
58 Fjellman, A 2017. S.108.

57 Vlachos, J. 2011.  S.67.

56 Vlachos, J. 2011.  S.73.

55 Vlachos, J. 2011.  S.73.

54 Thelin, M. 2019, Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval - En experimentell studie om elevers
preferenser vid val av skola, Uppsala.
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Dovemark ser detta fenomen ligga i konkurrensens natur, nämligen att olika grupper spelar ut

varandra genom att ha fokus på olikheter. Det som förvånar Dovemark i frågan om61

konkurrensutsättning är dock att det sällan talas om själva syftet med utbildning och varför

skolor faktiskt finns, det verkar till synes vara en icke-fråga i undersökt

marknadsföringsmaterial. Det är istället ett förenklat kunskapsuppdrag som domineras och62

kommuniceras, där Dovemark ser demokrati- och medborgarfostran hamna i bakgrunden då

demokrati i huvudsak tolkas som en ytterst privat och individuell rättighet när det kommer till

val av skola. Även Lundahl med fler undersöker frågan gällande konkurrensen som kom63

med de vinstdrivande skolorna i sin studie, och de når konklusionen att marknads- och

konkurrenssituationen påverkar nästintill alla svenska gymnasieskolor, oavsett huvudman. I64

flera studerade hänseenden ser Lundahl med fler inga påtagliga skillnader mellan kommunala

och vinstdrivande skolor. Där det dock går att finna skillnader är det framförallt de

kommunala skolorna som anser sig vara mest pressade i att göra sig attraktiva för potentiella

elever, medans de vinstdrivande skolorna tycks finna sig mer tillrätta i situationen.65

Konkurrensutsättningen av den svenska skolan är en omdiskuterad fråga, det går som

redovisat att se både fördelar och nackdelar med fenomenet. Det finns forskning som pekar på

att denna konkurrensutsättning som friskolorna kommit med bidragit till en del positiva

effekter, sett till elevers kunskapsutveckling. Men det som framkommer tydligast är att66

svenska elevers kunskapsnivå drastiskt försämrats de senaste 15 åren, här tror Vlachos att det

fria skolvalet och konkurrensutsättningen av skolan högst sannolikt spelat en stor roll. Hans67

tro är att den ökande andelen av vinstdrivande friskolor kommer att fortsätta bidra med

ökande av kvalitetsförsämringar. Även Lundahls med fler samt Dovemarks forskning pekar68

på tydliga förändringar inom skolväsendet vilka är grundade i det fria skolvalet och

konkurrensutsättningens intåg på den svenska skolmarknaden.69

69 Dovemark, M. 2017. & Lundahl, L. Erixon Arreman, I. Holm, A. Lundström, U. 2014.

68 Vlachos, J. 2011.  S.107.

67 Vlachos, J. 2011. S.107.

66 Vlachos, J. 2011.  S.107.
65 Lundahl, L. Erixon Arreman, I. Holm, A. Lundström, U. 2014.  S.248.

64 Lundahl, L. Erixon Arreman, I. Holm, A. Lundström, U. 2014.  S. 248.

63 Dovemark, M. 2017. S.82.

62 Dovemark, M. 2017. S.82.

61 Dovemark, M. 2017. S.16.
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3.3 Elever eller marknadsandelar?
Sedan tidigt 1990-tal har utbildning i Sverige transformerats till en vara, denna vara måste

följaktligen marknadsföras likt vilken annan vara som helst, så är det helt enkelt på en

konkurrensutsatt marknad, vilket redovisats för i tidigare kapitel. Men var hamnar eleverna i70

denna konkurrensutsatta och marknadsanpassade skolvärld? Fjällman visar i sin studie på hur

skolans aktörer tvingats organisera sig då konkurrensen skapat nya villkor för det nya

marknadiserade utbildningssystemet. Konkurrensen har även lett till ökad press på skolorna71

när det kommer till att marknadsföra sin utbildning som en produkt till presumtiva kunder.72

Men hur påverkar detta eleverna? Var hamnar dem på marknaden? Fjällman beskriver

konceptet “marknad” i det marknadiserande utbildningssystemet som en självreglerande

entitet där det är relationen mellan producent och kund som korrigerar rörelsen av pris och

utbud, detta för att uppnå marknadsjämvikt. Eleven ses här som kund medans utbildningen73

är själva varan. Fjällman menar att relationen mellan producent och kund bör fungera likt

beskrivet ovan, men kommer fram till att det saknas en utvecklad förklaring till hur

marknaden de facto skall fungera. Hon menar att idén om den effektiva marknaden helt74

enkelt är baserad på en föreställning om den flexibla och välinformerade kunden, det vill säga

eleven, vilken tar rationella beslut vid köp av produkt, alltså vid val av utbildning. Vidare75

kopplar Fjällman dessa tankegångar till dagens utformning av utbildning då hon menar att

dessa har kopplats ihop med argument för mindre statlig inblandning samt till hur

socioekonomiskt svagare elever genom ökade utbildningsmöjligheter skulle dra nytta av fritt

skolval. Men är det alltid så? Tar eleven alltid rationella val? Och vad baseras valen på?76

Även Dovemarks och Thelins studier visar båda på marknadsföringens påverkan på elever när

det kommer till val av skola. Dovemarks studie visar på att studerade skolor i undersökt

marknadsföringsmaterial positionerade eleverna likt olika subjekt. Genom att rikta sig till77

elever genom olika subjektpositioner som “kreativ”, “målinriktad”, “praktisk”, “teoretisk”

77 Dovemark, M. 2017. S.11.

76 Fjellman, A 2017. S.2.
75 Fjellman, A 2017. S.2. (Friedman 1995).

74 Fjellman, A 2017. S.2. (Kirzner 1997).

73 Fjellman, A 2017. S.2.

72 Fjellman, A 2017. S.2.

71 Fjellman, A 2017. S.2.

70 Dovemark, M. 2017. S.1.
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eller “morgonpigg” beskrev skolorna sig själva på olika sätt, vilket Dovemark menar främjar

differentiering genom homogenisering. I undersökt marknadsföringsmaterial uttrycktes

differentiering samt fokus på elevers olikheter som ett kvalitetskriterium och en förutsättning

för att locka till sig elever på en hårt konkurrensutsatt marknad. Genom denna78

kommunikation positioneras subjektet (eleven) och erbjuds att välja mellan olika

subjektspositioner som “målinriktad”, “praktisk” eller “teoretisk” beroende på vad som

erbjuds av skolorna. Subjektet blir följaktligen både en produkt och en aktör i diskursen där

eleven omvandlas till att vara både en vara samt en kund, menar Dovemark. Även Thelin79

undersöker frågan i sin avhandling, vilken han började arbeta på efter flera år som arbetande

lärare. Han beskriver själv hur han i sin roll som lärare började se en ny jargong inom

skolväsendet ta form, där han som lärare började se eleverna mer som kunder än som elever

och faktiska människor. Detta är nu något som går att se i skolornas marknadsföring, menar80

Thelin. I sin studie rörande ämnet undersöker Thelin elevers preferenser för vilka attribut81

som ses som centrala vid val av gymnasieskola, vilka redovisas för i uppsatsens tidigare

kapitel gällande det fria skolvalet och konkurrensutsättning av  skolan.

Thelins avhandling har även ett vidare syfte vilket är att utifrån preferenserna och attributen

som eleverna ser som centrala vid val av gymnasieskola, pröva den bakomliggande valteorin,

som han ser både som rationell och reformbärande. Thelin menar att de marknadsstyrande82

reformerna som genomfördes i den svenska skolan kom i efterhand i mångt och mycket att

handla om den individuella valfriheten som gavs till eleverna, och i denna valfrihetsparadigm

kom alla elever att ses som kunder eller konsumenter, vilka styr marknaden genom sina val.83

I denna valfrihetsparadigm kom de offentligt finansierade verksamheterna att ses som

servicetjänster vilka tillhandahåller service och tjänster istället för statliga institutioner likt

tidigare. Följden av de marknadsstyrande reformerna har således lett till att en

marknadsorienterad policy- och reformdiskurs nu genomsyrar skolvärlden, vilket gör att

83 Thelin, M. 2019, S.19.

82 Thelin, M. 2019, S.27.

81 B, Sirén, Dagens nyheter, Det här tänker niorna på när de väljer gymnasium.

80 Sirén, B. Dagens nyheter, Det här tänker niorna på när de väljer gymnasium.

https://www.dn.se/insidan/det-har-tanker-niorna-pa-nar-de-valjer-gymnasium/ Publicerad
2020-01-07.

79 Dovemark, M. 2017. S.4.

78 Dovemark, M. 2017. S.11.
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många samhällsfunktioner rörande skolan struktureras utefter ett handelsmönster.84

Var ser då Thelin elevernas plats vara på marknaden? Är de bara “elever” eller är de styrande

marknadsandelar? Hans forskning visar på ett naturligt förhållningssätt där eleven är en tydlig

kund som styr marknaden. Detta leder i sin tur till att utbildningen inte längre ses som något85

kollektivt, utan istället som någonting som hänger ihop med huruvida elever anser skolor vara

bra eller dåliga, utbildning har förskjutits från att vara en statlig angelägenhet till att vara en

fråga där det enskilda och individuella hamnar i fokus menar Thelin, där det är eleven som

styr.86

En sammanfattande bild utifrån tidigare forskning kring huruvida elever betraktas som just

elever eller som marknadsandelar visar på att dem idag ses som tydliga marknadsandelar på

utbildningsmarknaden. Fjällman menar på att eleverna idag är kunder medans utbildningen är

själva varan. Dock bygger detta på föreställningen där marknaden är baserad på att eleven tar

rationella beslut vilket i sin tur leder till bland annat mindre statlig inblandning. Dovemarks87

forskning visar på hur elever blir till subjekt genom subjektifiering vilket bidrar med

differentiering och homogenisering där subjektet blir både en produkt och en aktör, eleverna

omvandlas alltså både till att vara en kund och en vara. Även Thelins studie når fram till88

konklusionen att elever idag ses som kunder eller konsumenter, vilka genom sina val styr

marknaden. Tidigare forskning visar som redovisat på hur elever idag tagit form som

marknadsandelar och hur de agerar likt spelpjäser på det idag konkurrensutsatta och

marknadsanpassade spelbrädet.

88 Dovemark, M. 2017. S.4.
87 Fjellman, A 2017. S.2. (Friedman 1995).
86 Thelin, M. 2019, S.47.

85 Thelin, M. 2019, S.47.
84 Thelin, M. 2019, S.27.
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3.4 Avslutande sammanfattning
Överlag tyder tidigare forskning på att uppsatsens frågeställningar är av relevans för vidare

undersökning. Marknadsföringens roll inom skolväsendet redovisas för där fyra stycken

studier undersöks. I dessa studier framkommer det tydligt att marknadsföringens roll inom

den svenska skolan är mycket stor och avgörande och studiernas forskning pekar på att

marknadiseringen ger desto mer negativa konsekvenser än positiva, sett till bland annat

elevers brist på kapital eller rätt resurser för att välja skola. Även forskning rörande det fria

skolvalet och konkurrensutsättning av skolan presenteras, där ytterligare två studier redovisas

för, där både positiva och negativa effekter av fritt skolval och konkurrensutsättning av skolan

diskuteras tillsammans. Slutligen redovisas forskning gällande huruvida elever idag ses som

elever eller som marknadsandelar, där redan nämnda studier samtalar om frågan.

Genomgången av tidigare forskning visar på dess tydliga relation till den egna studien och

dess frågeställningar. Den egna studien ämnar att besvara forskningsfrågorna gällande

huruvida samhällsprogrammet marknadsförs i valt marknadsföringsmaterial och hur detta

material konstrueras, samt huruvida skolans kommunalisering och marknadsanpassning går

att utläsa i valt marknadsföringsmaterial i det senmoderna samhället. Hur marknadsför sig de

olika skolorna rent språkligt? Är det någon skillnad mellan de kommunala och de

marknadsanpassade skolorna? Det samlade forskningsläget visar på bakomliggande faktorer

som kan ses som påverkande för de egna frågeställningarna samt vilket troligt resultat som

slutligen kommer att finnas.
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4 Teoretisk förankring och metodbeskrivning

Tidigare forsknings teoretiska förankringar är vitt spridda, det finns således en stor variation

av tillämpade teorier, allt från experimentella valstudier till intervjuer och textanalyser. Denna

studies val av teoretisk förankring och metod har valts efter inspiration från tidigare forskning

samt sett till vad som anses vara mest passande för den egna studiens ändamål.

Denna studie ämnar utgå från en kvalitativ metod då det anses vara bäst lämpligt i

sammanhanget, vilket påvisats i tidigare forskning där likartade studier med kvalitativ metod

gett resultat. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett intresse för hur människor (elever)

styrs genom dominerande diskurser. Det som kommer att undersökas är vilken/vilka

diskurs/diskurser om utbildning som konstitueras i text om utbildning i valt

marknadsföringsmaterial i det senmoderna samhället, samt hur detta görs. Med hjälp av89

kritisk diskursanalys ämnar denna uppsats att nå fram till ett svar på frågan gällande

vilken/vilka diskurs/diskurser som är styrande i olika skolors marknadsmaterial samt hur

dessa diskurser är konstruerade i dagens samhälle. För att analysera det empiriska materialet

kommer Faircloughs tredimensionella modell att tillämpas, med hjälp av denna modell

kommer analysering av vad som döljer sig bakom text redogöras för, genom användandet av

modellen i analys kommer förståelse skapas för hur vårt sätt att agera och tänka påverkas av

de diskurser som är mest framträdande i samhället.90

Studien kommer att analysera fyra gymnasieskolors (två kommunalt drivna och två friskolor)

marknadsföringsmaterial som vänder sig mot elever i nionde klass som skall välja

gymnasium. Studien kommer att rikta in sig på hur skolornas samhällsvetenskapsprogram

framställs i marknadsföringsmaterial från de fyra skolorna. Likaså kommer de

samhällstendenser som går att utläsa i materialet granskas i undersökningen. Genom analys av

valt marknadsföringsmaterial är uppsatsens syfte således att nå fram till ett svar på frågan

gällande vilken/vilka diskurs/diskurser som idag är styrande för niondeklassares val av

90 Fairclough, N. 2003.  S.2.

89 Fairclough, N. 2003. Textual analysis for research. New York: Routledge. S.2.
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gymnasium sett till undersökt marknadsföringsmaterial, samt vilka samhällstendenser som

kan ses som påverkande för undersökningens utfall.

Då det som undersöks i denna studie är marknadsföringsmaterial som i sin tur skall tolkas

kommer textanalytisk metod med hermeneutiska inslag att tillämpas, där kritisk diskursanalys

som nämnt är vald teorimetod. Diskursanalys är ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt och

i denna studie kommer Vivien Burrs karakteristik av socialkonstruktionismen att följas, då

den ligger till grund för den flesta diskursanalytiska angreppssätt.91

4.1 Socialkonstruktionism

Socialkonstruktionismen är en gemensam beteckning för en rad olika teorier gällande kultur

och samhälle, ett av angreppssätten är diskursanalys som denna uppsats ämnar att tillämpa.92

Enligt Vivien Burrs karakteristik av socialkonstruktionismen ligger fyra generella filosofiska

antaganden till grund för de flesta diskursiva angreppssätt: en kritisk inställning till självklar

kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer

samt samband mellan kunskap och handling.93

En kritisk inställning till självklar kunskap

Den kunskap som vi besitter om världen kan inte direkt betraktas som en objektiv sanning.

Den självklara världen och verkligheten är bara åtkomlig för oss genom våra kategorier, likaså

är vår kunskap och våra världsbilder inte spegelbilder av “den verkliga” verkligheten, utan

enbart en produkt av hur vi väljer att kategorisera världen.94

Historisk och kulturell specificitet

Vår syn på kunskap och vår kunskap om världen är både kulturellt och historiskt präglad då vi

väsentligen är historiska och kulturella varelser. På så vis är vårt sätt att uppfatta och

94 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.11.
93 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.11-12.

92 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.11.

91 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S.11.
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representera världen historiskt och kulturellt både specifikt och kontingent, vi förändras över

tiden.95

Samband mellan kunskap och sociala processer

Genom sociala processer skapas och upprätthålls vårt sätt att uppfatta världen på. Genom

social interaktion frambringas kunskap där gemensamma sanningar byggs upp och där man

kämpar om vad som är äkta och osant.96

Samband mellan kunskap och handling.

Om vi ser världen genom en bestämd världsbild blir en del handlingar naturliga medans andra

blir otänkbara. Genom olika sociala världsbilder bildas således olika sociala handlingar vilket

ger den sociala konstruktionen av kunskap och sanning konkreta sociala konsekvenser.97

Dessa fyra generella antaganden ligger till grund för flera olika diskursiva angreppssätt, bland

annat Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori och Faircloughs kritiska

diskursanalys. Denna uppsats kommer att luta sig mot Faircloughs diskursteori kritisk98

diskursanalys, vilken ställer upp teorier och metoder för att på så vis undersöka relationerna

mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang, både

teoretiskt och empiriskt.99

99 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.66.

98 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.13.

97 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.12.

96 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.12.

95 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.11.
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4.2 Kritisk diskursanalys

Kritisk diskursanalys lägger tonvikten på språket som maktmedel och analyserar förhållandet

mellan just diskurser och makt. I kritisk diskursanalys ses diskurs som en form av social

praktik som både påverkar och påverkas av samhället och dess inverkan.100

Kritisk diskursanalys karakteriseras av fem tydliga drag som identifierar analysverktyget som

en särskild riktning:

1. Sociala och kulturella processer samt strukturer innehar en delvis

lingvistisk-diskursiv karaktär

Genom diskursiva praktiker produceras och tolkas texter. Detta är en viktig del av

social praktik som genom detta konstituerar den sociala världen, däri inräknat sociala

relationer och sociala identiteter. Det är alltså genom diskursiva praktiker i vardagen101

som social och kulturell reproduktion och förändring äger rum, detta samtidigt som det

förutsätts att det finns samhälleliga fenomen som inte är av lingvistisk-diskursiv

karaktär. Den kritiska diskursanalysen har till syfte att bringa ljus över den102

lingvistik-diskursiva dimensionen hos kulturella och sociala fenomen samt över

förändringsprocessen i det senmoderna samhället.103

2. Diskurs som både konstituerande och konstituerad

Kritiska diskursanalytiker pekar på vikten av att diskurs är en form av social praktik

som både konstituerar den sociala världen samtidigt som de menar att diskurs

konstitueras av andra sociala praktiker. Det vill säga, diskursen som form bidrar inte104

bara till att forma och omforma sociala strukturer och processer, utan den speglar dem

också.105

105 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.68.

104 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.67.

103 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.67.

102 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.67.

101 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.67.

100 Bryman, A. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Johanneshov: TPB. S. 651-652.
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3. Språkbruk skall analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget

Olikt från andra diskursteorier, gör den kritiska diskursanalysen en konkret lingvistisk

textanalys av språkbruket i social interaktion.106

4. Diskurs verkar ideologiskt

Diskursiva praktiker i kritisk diskursanalys bidrar till att både skapa och reproducera

ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper i samhället, vilka betraktas

som ideologiska effekter.107

5. Kritisk forskning

Grundat i föregående påstående ser kritisk diskursanalys inte sig själv som politisk

neutral utan som politisk engagerat i social förändring. Det är kritikens uppgift att

avslöja den diskursiva praktikens roll, som spelas för upprätthållandet av ojämlika

maktförhållanden. Kritiken avser även bidra med resultat i kampen för social108

förändring.109

4.2.1 Faircloughs tredimensionella modell

Fairclough brukar begreppet diskurs på två olika sätt, dels definierar han användandet av

substantivet “som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt

perspektiv”, det är således ett bestämt substantiv, en bestämd diskurs vilken kan skiljas från

andra diskurser. Fairclough definierar även brukandet av diskurs som språkbruk såsom110

social praktik, exempelvis i ansatsen där han poängterar att diskurs är en form av social

praktik som är både konstituerande och konstituerad. Genom användandet av begreppet111

111 Fairclough, N. 1993 (2). S.138.

110 Fairclough, N. 1993 (2). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse. The
universities”, Discourse and society, 4 (2). S.138.

109 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.70.

108 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.70

107 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.69.
106 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.68.
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diskurs på dessa två olika sätt menar Fairclough att diskurs bidrar till att konstruera sociala

relationer, sociala identiteter och kunskaps- och betydelsesystem. Diskurs har således tre112

huvudsakliga funktioner i Faircloughs modell, en relationell funktion, en identitetsfunktion

samt en ideationell funktion. När man vidare analyserar olika diskurser ska man enligt113

Fairclough fokusera på två dimensioner, dels på den kommunikativa händelsen (ett fall av

språkbruk, till exempel en film eller en intervju) som är ett fall av språkbruk och dels på den

givna diskursordningen, det vill säga summan av de diskurser som brukas inom en social

institution eller domän. I varje diskursiv praktik (i produktionen och konsumtionen av tal och

skrift) används således olika diskurser på bestämda sätt. Alla fall av språkbruk är alltså en114

kommunikativ händelse, vilken i Faircloughs modell består av tre olika dimensioner, det är

dels en text, det är en diskursiv praktik och det är även en social praktik.115

115 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.74.

114 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.73.

113 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.73.

112 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.73.
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Figur 1. Avbild av Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys.116

1. Text

Språkbruket är någon form av text, tal, bild eller en mix av det språkliga och det

visuella. I textanalysen hamnar fokus på de formella drag som går att finna i texten,

såsom grammatik och vokabulär, vilka konstruerar diskurser lingvistiskt. Det är i117

denna dimension som tolkning till de andra två dimensionerna fastställs. Man söker i

texten efter meningar, resonemang och ordval med mera, även personligheter och

identiteter som går att finna synliggörs, huruvida texten är skriven formellt eller

informellt samt textförfattarens personliga närhet eller distans till språkbruket.118

118 Fairclough, N. 1993 (1).. Discourse and social change. Wiley-Blackwell.

117 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.75.

116 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.74.
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2. Diskursiv praktik

I analys av diskursiv praktik ligger fokus på hur textförfattare bygger vidare på redan

existerande diskurser för att på så vis skapa en egen text, samt på hur textmottagare

använder sig av redan förhandenvarande diskurser i sin konsumtion och i sin egna

tolkning av texten. Hur en text tolkas är följaktligen en form av diskursiv praktik då119

tolkningen sker i samspelet mellan textförfattaren och textmottagaren.

3. Social praktik

I analys av social praktik ser man till både texten och till den diskursiva praktiken, det

är genom diskursiv praktik som text formar och formas av social praktik, samtidigt

som texten inverkar på både textförfattaren och textmottagaren. I den sociala120

praktiken handlar det alltså om att se texten och den diskursiva praktiken i ett större

sammanhang, till exempel genom att involvera olika samhällskrafter för att genom

dessa redogöra för bakomliggande ideologier kring en viss händelse eller fenomen.121

Det centrala och grundläggande målet med den kritiska diskursmodellen, som

Faircloughs tredimensionella modell lägger grund för, är att visa på de förbindelser

mellan språkbruk och social praktik som går att finna i en text. Med fokus på de122

diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen undersöks

kommunikativa händelser som en del av diskursordningen där varje kommunikativ

händelser agerar likt en form av sociala praktik genom reproducering eller

ifrågasättande av diskursordningen. En kommunikativ händelse formar och formas123

således av den bredare sociala praktiken genom dess relation till diskursordningen.124

124 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.76.

123 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.76.
122 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.76.

121 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.77.

120 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.75.

119 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.75.
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4.3 Teoretisk och metodisk diskussion
En vetenskaplig studies utgångspunkt bör alltid vara studiens syfte och frågeställningar, det

vill säga utgångspunkten bör svara på hur studien på bästa sätt kan besvara frågeställningarna

utifrån det formulerade syftet. Denna studie kommer därav utgå ifrån en kvalitativ metod då

det anses vara behjälpligt för att svara på studiens frågeställningar, vilket redogjorts för

tidigare i kapitlet.

Vald teoretisk ingång anses vara lämplig för denna studie då den ses som applicerbar på det

material som undersökningen har för avsikt att bygga på. Då diskursteorin syftar till att förstå

det sociala som en diskursiv konstruktion, där egentligen alla sociala fenomen kan analyseras

med hjälp av diskursanalytiska redskap, ses teorimetoden vara väl lämplig för valt

undersökningsområde, då bland annat styrande diskurs/diskurser skall analyseras.125

Genom att göra en ingående analys av valt marknadsföringsmaterial och dess egenskaper är

förhoppningen att med hjälp av kritisk diskursanalys kunna kartlägga hur

diskursen/diskurserna förverkligas rent textuellt och att man genom detta arbete kommer

komma fram till och underbygga en tolkning och nå fram till svar på uppsatsens

frågeställningar.126

För att legitimera huruvida vald analysmodell tillhör den empiriska vetenskapen kommer den

att prövas genom deduktiv testning enligt Karl R. Poppers vetenskapliga metod för testning.127

En förväntad hypotes kommer att prövas med hjälp av logisk deduktion, det vill säga, är

uppsatsens troliga svar de som slutligen nås? Den slutsats som modellen når fram till jämförs

sedan med verkligheten för att finna vilka logiska relationer såsom ekvivalens, härledbarhet,

kompatibilitet eller inkompatibilitet som går att finna. Avslutningsvis kommer128

konklusionen nås vilken kommer att ge svar på uppsatsens frågeställningar, vilket i sin tur

verifierar eller falsifierar analysmodellen. Om ett givet påstående kan visa sig vara sant,

verifieras det. Om det istället visar sig vara falskt, falsifieras det. För att en teori skall anses

128 Popper, K.R. 1997. S.142-152.

127 Popper, K.R. 1997. Popper, i urval av David Miller. Kunskapsteori Vetenskapsteori Metafysik
Samhällsfilosofi. Stockholm: Thales. S.142-152.

126 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.87.

125 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.31.
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vara vetenskaplig skall det gå att testa teorin på ett sätt där den går att avfärda, det vill säga att

själva falsifikationismen själv är empirisk falsifierbar.129

Det som skall sökas svar på och prövas i Faircloughs analysmodell är en hypotes, uppsatsens

tro är att elever idag påverkas av skolors marknadsföringsmaterial, och det är denna hypotes

som kommer att prövas. Det är en idé, en förväntan formulerad i skrift som skall nå en slutsats

med hjälp av en logisk deduktion. Den slutsats som nås skall därpå jämföras med den130

tidigare forskning som finns presenterad, detta för att finna logiska relationer så som

ekvivalens, härledbarhet och den kompatibilitet eller inkompatibilitet som finnes mellan

dem. Den slutsats som slutligen nås visar om den empiriska tillämpningen som teorin testas131

genom är legitim och användbar för detta bruk, det vill säga om Faircloughs analysmodell är

bruklig att nyttja för att ge svar på uppsatsens frågeställningar. Med hjälp av tidigare

forskning, med tidigare accepterade påstående, ser man vilka frågeställningar som inte går att

härleda från genom att jämföra dem med praktiska tillämpningar. Om dessa tillämpningar

visar sig vara positiva, om påståendena visar sig vara acceptabla, och verifierande, då har

teorin klarat testet, frågeställningarna har då blivit besvarade och det finns inget skäl att

förkasta teorin. Det utmynnande resultatet kommer därav vara pålitligt för vidare forskning.

Popper poängterar här att ett positivt avgörande endast kan ge teorin tillfälligt stöd, detta

eftersom efterföljande negativa avgöranden alltid kan “vinna” över den andre. Så länge teorin

inte överträffas av någon annan teori menar dock Popper att den har visat sin styrka och att

den är korroborerad av tidigare erfarenhet. Om tillämpningen istället är negativ, om132

slutsatsen som nås falsifieras, då falsifieras även teorin, från vilket den har blivit logiskt

deducerad. Enligt Popper kan man inte gå från ett påståendes sanning till en hel teoris133

sanning. Han menar att teorier aldrig kan etableras som helt sanna eller troliga, till följd av

verifierade slutsatser. Vid en mer detaljerad analys, där annat än verifikation eller falsifikation

av teorin identifieras, visas det enligt Popper att metoden för deduktiv testning kan hantera

alla de epistemologiska problem som kan tänkas uppstå. Detta kan leda till problem där den

133 Popper, K.R. 1997. S.145.
132 Popper, K.R. 1997. S.145.
131 Popper, K.R. 1997. S.144.
130 Popper, K.R. 1997. S.144.
129 Popper, K.R. 1997. S.217.
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induktiva logiken elimineras utan att nya skapas, men det lämnas för vidare forskning att

studera.134

4.4 Urval
Urval av marknadsföringsmaterial har slumpvist valt ut inom en och samma kommun där

Kristianstad kommun valts som undersökningsområde. Endast en kommun har valts då den

geografiska närheten mellan skolorna skapar konkurrens om samma elevunderlag.

I Kristianstad kommun finns det i skrivande stund fem gymnasieskolor som erbjuder

samhällsvetenskapligt program, två friskolor och tre kommunala. Av dessa fem har fyra

skolors marknadsföringsmaterial i form av digitala broschyrer slumpvist valts ut för analys,

två kommunala (Söderport & Österäng), och två friskolor (Drottning Blanka & Jensen). I

marknadsföringsmaterialet är det enbart text och inte bilder som analyseras.

4.5 Etiska överväganden
För samhällets vidare utveckling är forskning både essentiellt och viktigt. Men för att vidhålla

att forskningen fokuserar på väsentliga frågor och håller en god kvalitet finns det ett berättigat

krav kallat forskningskravet, vilket betyder att forskningen fördjupar metoder och utvecklar

kunskaper. Utöver detta har även samhällets medlemmar ett motiverat krav på skydd mot135

otillbörlig insyn, förödmjukelse, kränkning samt psykiskt eller fysisk skada kallat

individskyddskravet. Detta krav är själva grundvalen till forskningsetiska överväganden.136

Den enskilde forskarens rättigheter och skyldigheter förutsätter således etiska överväganden

under hela forskningsprocessen.137

Inför denna studie gjordes en reflektion gällande huruvida skolornas namn skall redovisas för

eller inte, men då marknadsföringsmaterialet är offentligt och syftar till att nå ut till

allmänheten ses inga etiska problem med att redovisa för skolornas namn. Tvärtom kommer

137 Marshall, C & Rossman, G.B. (2010). Designing Qualitative Research. London: Sage Publications Ltd.

136 Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

135 Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.

134 Popper, K.R. 1997. S.145.
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studiens resultat att nå ut i större utsträckning och på så vis ifrågasättas vilket bidrar till ökad

transparens.138

4.6  Studiens motiv och bidrag
Studien tar avstamp i frågan gällande huruvida dagens utbildning idag blivit en aktör på en

marknad där skolorna slåss om elever och deras tillhörande skolpeng. Detta kommer

undersökas genom analys av olika skolors marknadsföringsmaterial, för att på så vis nå fram

till ett resultat i frågan. Studien motiv är således att urskilja vilka diskurser som går att finna i

undersökt marknadsföringsmaterial. Resultatet av analysen hoppas slutligen bidra till en

klarare bild gällande vilka diskurser som ses som styrande i olika skolors

marknadsföringsmaterial samt hur de ter sig det senmoderna samhället. Studien önskar

följaktligen ge en klarare bild i frågan, vilket hoppas öppna upp nya vägar för vidare

forskning att utforska.

138 Marshall, C & Rossman, G.B. (2010).
34



5. Analys

Fairclough ser som tidigare nämnt språkbruk som en kommunikativ händelse, som i sin tur

består av tre olika dimensioner: av text, av diskursiv praktik samt av social praktik. Nedan

kommer de fyra undersökta skolornas marknadsföringsmaterial att analyseras utefter dessa

dimensioner, dimensionen text utgörs av marknadsföringsmaterialet, medans diskursiv och

social praktik utgörs av själva analysen.

Det är marknadsföringsmaterial som riktar sig till niondeklassare som står inför ett svårt och

viktigt beslut som analyseras. Vilken skola skall eleverna välja? På vilka grunder tas besluten?

Vad är det som lockar? Det är en rad olika anledningar som ligger till grund för elevernas val,

hur marknadsför sig då de olika skolorna för att få eleven att välja just sin skolan? I

Kristianstad kommun finns det som tidigare nämnt fem gymnasieskolor som erbjuder

samhällsvetenskapligt program, två friskolor och tre kommunala. Av dessa fem har fyra

skolors marknadsföringsmaterial i form av digitala broschyrer slumpvist valts ut för analys,

två kommunala (Söderport & Österäng), och två friskolor (Drottning Blanka & Jensen).

Nedan kommer marknadsföringsmaterial som av relevans för studien plockats ut att redovisas

för och analyseras utefter Faircloughs tredimensionella modell.

5.1 Österäng Gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet -

Samhällsvetenskap

Hur en text tolkas är enligt Fairclough en form av diskursiv praktik då tolkningen sker i

samspelet mellan textförfattaren och textmottagaren. Textförfattaren vill i nedan citat139

förmedla vad som erbjuds till eleven, och inte vad eleven kan erbjuda textförfattaren.

Programmet erbjuder eleven en möjlighet och vänder sig till eleven, det vill säga, makten

ligger hos eleven och inte tvärtom. Eleven positioneras således som styrande i sitt val, i

texten framkommer det att samhällsprogrammet riktar sig till elever som har ett intresse och

tidigare goda kunskaper inom ämnet, samhällsvetenskapsprogrammet framställs således

genom en kunskapsdriven diskurs:

139 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.75.
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På Österänggymnasiet kan du läsa det samhällsvetenskapliga programmet med den

nationella inriktningen Samhällsvetenskap. Denna inriktning ger dig möjlighet till både

breddande och fördjupande studier inom samhällsvetenskapliga ämnen. Det vänder sig till

dig som har intresse för samhällsfrågor och goda kunskaper med dig från grundskolan.140

I Österängs marknadsföringsmaterial vidrörs endast information gällande huruvida

programmet ger behörighet för högskola och universitet, informationen framställs inte som

drivande eller avgörande för eleven:

Programmet ger dig behörighet för en rad utbildningar på högskola och universitet.141

I citatet nedan tydliggörs det återigen att eleven ges möjlighet, i marknadsföringsmaterialet

ovan framkommer det att eleven ges möjligheter, vilket visar på att eleven ses som styrande i

sitt val:

Tonvikten

Tonvikten i utbildningen ligger på samhällsinriktade kurser som behandlar frågor som t.ex

demokrati, kommunikation, etik, entreprenörskap och miljö. Du får möjlighet att utveckla

din argumentationsteknik och diskutera aktuella samhällsfrågor.142

Möjligheter

Programmet ger dig möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och

självständighet, ditt ansvarstagande samt din förmåga att se möjligheter, ta initiativ och

omsätta idéer i praktisk handling.143

Genomgående i Österängs marknadsföringsmaterial är tesen gällande huruvida eleven ges

möjligheter, möjlighet att lära sig, möjlighet att läsa vidare samt möjlighet att vidareutveckla

sina egna förmågor. Tesen visar på att makten ligger hos eleven.

143 Österäng, Samhällsvetenskapsprogrammet. S.1.

142 Österäng, Samhällsvetenskapsprogrammet. S.2.

141 Österäng, Samhällsvetenskapsprogrammet. S.1.

140 Österäng, Samhällsvetenskapsprogrammet.

https://www.kristianstad.se/contentassets/bdc44385899b4c3cac1c113221d132ba/samhalle.pdf, S.1.
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5.2 Söderport Gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet -

Beteendeinriktning

I Söderports marknadsföringsmaterial poängteras elevens möjlighet till att utvecklas samt till

att fördjupa sig inom ämnet. I citatet nedan framkommer det att målet med utbildningen är att

ge eleven en helhet över ämnet, det är det som ses som det styrande:

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du din samarbetsförmåga, din kreativitet och

din kommunikationsförmåga. Grundtanken i utbildningen är att arbeta ämnesövergripande

för att kurser tillsammans ska bilda en helhet, och ökad förståelse för människor och

världen. Du fördjupar dig bland annat i frågor som jämställdhet, integration, demokrati,

kommunikation, etik och ledarskap.144

I sitt marknadsföringsmaterial framställer Söderport Samhällsvetenskapsprogrammet som “en

bra utbildning”. De lockar eleverna helt enkelt med en kunskapsdriven diskurs, det som ges

och erbjuds är helt enkelt kunskaper för vidare utbildning:

Många vägar öppnas

Det är svårt att veta exakt vad man vill bli när man går på gymnasiet. Därför är

Samhällsvetenskapsprogrammet en bra utbildning eftersom du lägger en grund till att läsa

vidare på de flesta olika utbildningar.145

I nedan utdrag marknadsför sig programmet genom att positionera sig som det “rätta valet”, de

framställer sig som “rätt val” för eleven som söker efter mer kunskap inom ämnet. Eleven

positioneras genom detta tydligt som kund medans utbildningen blir själva varan, det är

således en tydlig marknadsdiskurs som i nedan utdrag ses som styrande:

Vill du förstå hur du själv och andra fungerar? Vill du veta mer om hur vi formas som

människor? Tänker du att du i framtiden vill arbeta med människor på något sätt? Då är

beteendeintriktingen perfekt för dig.146

146 Söderport, Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.
145 Söderport, Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.

144 Söderport, Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.
https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieskolor/soderportgymnasiet/program/
samhallsvetenskapsprogrammet/.
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I Söderports marknadsföringsmaterial ligger mycket fokus på att tydliggöra vilka kunskaper

som ges samt vilka möjligheter dessa kunskaper ger, det är således en kunskapsdriven diskurs

som är styrande i marknadsföringsmaterialet:

Beteendeinriktningen ger dig kunskap och förståelse om hur individer fungerar både enskilt

och i grupp. Här får du också veta mer om hur kommunikationen mellan människor

fungerar, om ledarskap och konflikthantering. Du fördjupar dig inom ämnena psykologi,

kommunikation, sociologi, kriminologi och ledarskap samtidigt som du får en bra grund att

stå på för att läsa vidare.

Plugga vidare till: Lärare, psykolog, polis, socionom, kommunikatör/journalist,

kriminalvårdare, jurist, behandlingsassistent/missbruksvård, forskare, marknadsförare,

kriminolog, psykiatrisjuksköterska, officer, HR - personalansvarig/personalvetare,

rekryterare/jobbcoach/arbetsförmedlare/folkhälsopedagog, präst.147

5.3 Drottning Blanka Gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet

- Samhällsvetenskap

Drottning Blankas marknadsföringsmaterial inleds med ett väldigt säljande stycke där eleven

positioneras som kund, vilket visar på en tydlig marknadsdiskurs:

Undrar du varför människor i världen lever som de gör? Är du intresserad av frågor som rör

rättvisa och samarbete? Vill du arbeta för att människor runt omkring dig och i andra delar

av världen ska få det bättre? Då är vårt samhällsprogram någonting för dig.148

I Drottning Blankas marknadsföringsmaterial tydliggörs att programmet är

högskoleförberedande:

148 Drottning Blanka, Samhällsvetenskapsprogrammet.
https://www.drottningblanka.se/wp-content/uploads/sites/40/2019/10/DBGY-Katalog-KRISTIANSTAD-170x24
0mm.pdf. S.14.

147 Söderport, Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.
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Det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet ger dig många valmöjligheter

efter gymnasiet då den ger en bred högskolebehörighet.149

I Drottning Blankas marknadsföringsmaterial tydliggörs vad du som elev ges möjlighet att

utveckla för olika förmågor, samt hur dessa förmågor kommer göra dig eftertraktad på

arbetsmarknaden. Det är således vad som skolan erbjuder och kan ge dig som fokus ligger på,

eleven ses följaktligen som styrande i valet:

Hos oss utvecklar du din självkännedom och din förståelse för andra människor. Den

drivkraft och kreativitet som krävs för att se lösningar där andra ser problem är också något

du kommer att utveckla under din tid hos oss i Kristianstad. Dessa förmågor är inte bara bra

för dina relationer med andra – de gör dig också mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.150

I nedan utdrag tillämpas argument där eleven tilldelas en subjektsposition som någon som i

framtiden “kommer att göra skillnad”, vilket är ett säljande argument som bygger på den

redan existerande marknadsdiskursen:

På Drottning Blankas Gymnasieskola lär du dig att förstå dig själv och andra och att

använda den förståelsen för att driva utveckling och bidra till kreativa projekt. När du

lämnar samhällsprogrammet hos oss är du väl rustad för högre studier. Vilken studieväg du

än väljer är vi säkra på att du kommer att göra skillnad.151

5.4 Jensen Gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet - Juridik

& kriminologi och psykologi

Även Jensens marknadsföringsmaterial inleds likt Drottning Blankas med ett väldigt säljande

stycke där eleven positioneras som kund, vilket visar på en tydlig marknadsdiskurs:

Har du ett stort engagemang för samhällsfrågor? Letar du efter en gymnasieutbildning som

ger dig en bred grund för vidare studier? Då är samhällsprogrammet rätt för dig!152

152Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. https://www.jensengymnasium.se/kristianstad/om-skolan
151 Drottning Blanka, Samhällsvetenskapsprogrammet. S.14.
150 Drottning Blanka, Samhällsvetenskapsprogrammet. S.14.
149 Drottning Blanka, Samhällsvetenskapsprogrammet. S.14.
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Av citatet nedan kan man utläsa en efterfrågan efter elever som är högpresterande, man har en

elit i åtanke. Jensens marknadsföringsmaterial riktar tydligt in sig på ett toppskikt av elever,

eleverna positioneras således som subjekt:

Vi på JENSEN söker dig med höga ambitioner. Vi tror på dig och dina drömmar, därför

sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier, samt för att du ska

kunna lyckas inom näringslivet och företagande.153

I Jensens marknadsföringsmaterial är det många stycken, likt det nedan, som visar på dess

säljande karaktär:

För cirka 11 000 år sedan uppstod världens första civilisation i Mellanöstern och idag lever

de flesta människor i världen i civiliserade samhällen. Vill du vara med och bidra till

framtida lösningar på mänsklighetens utmaningar?154

Nedan tydliggörs vad Jensen erbjuder dig som elev, de riktar in sig på elever som “vill

fördjupa” sig inom ämnet, de tar alltså utgångspunkt i att du som elev redan sitter på

grundläggande kunskaper, detta tas som en självklarhet. Det nämns även att programmet är

högskoleförberedande, men det är inget som diskuteras i text utan ses som en självklarhet:

Samhällsvetenskapliga programmet på JENSEN ger en bred och djup kunskap om hur vår

civilisation är uppbyggd och fungerar. Du fördjupar dig även inom den mänskliga

psykologin. Viktig litteratur som format vår samtid ingår i programmet.

Förbereder för universitet och högskola.155

I Jensens marknadsföringsmaterial poängteras det att samhällsvetenskapsprogrammet är likt

att läsa på högskola, fast i “gymnasie-format”, vilket visar på att de tydligt riktar in sig på

elever som ämnar läsa vidare:

155 Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.21.

154 Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.20-21.

153Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.20-21.
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Precis som på högskolan, men i gymnasie format, ger samhällsprogrammet på JENSEN

kunskaper om alltifrån psykologi, juridik, kriminologi till statsvetenskap.156

Återkommande i Jensens marknadsföringsmaterial är citat likt det nedan, vilket visar på att de

riktar in sig på elever som är teoretiskt lagda:

“Human nature is complex. Even if we do have inclinations towards violence, we also have

inclations to empathy, to cooperation, to self-control.

- Steven Pinker.157

5.5 Diskussion
Fairclough menar i sin tredimensionella modell att diskurs är en form av social praktik som

både är konstituerande och konstituerad. När man brukar begreppet diskurs på dessa två sätt

bidrar begreppet således till att konstruera sociala relationer, sociala identiteter och kunskaps-

och betydelsesystem. Ser man till undersökt marknadsföringsmaterial framkommer det158

tydligt konstituerande och konstruerade sociala praktiker, i Österängs

marknadsföringsmaterial framkommer exempelvis en väldigt tydlig kunskapsdriven diskurs,

vilket tyder på en social praktik som sätter den diskursiva praktiken i ett större sammanhang.

Detta görs genom att involvera olika samhällskrafter för att genom dessa redogöra för

bakomliggande ideologier, i Österängs fall görs detta genom att i text vända sig till elever

som de facto vill lära sig mer om ämnet, Österäng lockar alltså med breddande och

fördjupande kunskaper inom samhällsvetenskap. Det är således genom att positionera eleven

som en villig och sökande elev som Österäng ämnar nå eleven.

I Österängs marknadsföringsmaterial poängteras det även om och om igen att eleven ges

diverse olika möjligheter, möjlighet att läsa vidare, möjlighet att lära sig och möjlighet att

vidareutveckla sina förmågor. Eleven positioneras på så vis som styrande i sitt val i Österängs

marknadsföringsmaterial. Ser man till Söderports marknadsföringsmaterial så positionerar

även de eleven som villig och sökande, men istället för att locka med breddande och

fördjupande kunskaper inom ämnet, lockar de istället med att erbjuda eleven en helhet över

ämnet. En likhet går således att finna i Österäng och Söderports marknadsföringsmaterial,

158 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. S.73.
157 Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.21.
156 Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.20.
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nämligen hur de båda skolorna positionerar eleven som sökande efter kunskap vilket tyder på

en tydlig kunskapsdriven diskurs.

I Drottning Blankas marknadsföringsmaterial lockas eleven med att programmet gör

studenten eftertraktad på arbetsmarknaden, även här ges eleven möjligheter, men olikt

Österängs och Söderports marknadsföringsmaterial så tydliggörs det i Drottning Blankas

marknadsföringsmaterial hur du som elev kommer att göra dig eftertraktad på

arbetsmarknaden. Drottning Blanka tilldelar även eleven en subjektsposition genom att skriva

direkt till eleven, de skriver exempelvis att “du kommer att göra skillnad”. Drottning159

Blankas marknadsföringsmaterial är dessutom säljande till sin karaktär, nästan lite som en

jobbannons: “Är du ute efter en utmaning, då har du hittat rätt!”. Detta visar på en tydligt

styrande marknadsdiskurs.

Ser man till Jensens marknadsföringsmaterial kan man utläsa en efterfrågan efter elever som

är högpresterande, de har en elit i åtanke. Jensens marknadsföringsmaterial riktar tydligt in sig

på ett toppskikt av elever, “Vi på JENSEN söker dig med höga ambitioner” . Eleverna160

positioneras således som subjekt. Enligt Faircloughs tredimensionella modell tar man som

läsare ställning till textens ideologiska grunder och subjektpositioner baserat på ens egna

erfarenheter. Detta visar således på att Jensens riktar in sig till en viss typ av elever,161

nämligen dem som är studiemotiverade och som förbereder sig för högre akademiska studier.

I alla fyra skolors marknadsföringsmaterial tydliggörs det att alla skolor erbjuder

högskoleförberedande samhällsprogram, men Jensen går så långt och skriver uttryckligen att

samhällsprogrammet på Jensens är likt att läsa på högskola, fast i “gymnasieformat”. Detta

visar tydligt på att Jensens riktar sig mot elever som ämnar läsa vidare. Jensens

marknadsföringsmaterial är även likt Drottning Blankas väldigt säljande till sin karaktär, “vi

söker dig” och “vi tror på dig och dina drömmar” är fraser som Jensen använder sig av för att

vidare berätta för läsaren vad de kan erbjuda. Detta visar på hur Jensen språkligt konstruerar162

en tydlig marknadsdiskurs.

162 Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.20-21.
161 Fairclough, 1989, Dovemark sida. 4
160 Jensen gymnasium, Om skolan, Samhälle. S.20-21.
159 Drottning Blanka, Samhällsvetenskapsprogrammet..
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6 Avslutande diskussion

Så, svarar analysen på uppsatsens frågeställningar? Efter analys av de fyra skolornas

marknadsföringsmaterial så är det tydligt framkommande vilka diskurser som är styrande i

diverse texter. Den valda teorimetoden kritisk diskursanalys har således fungerat väl och har

som tidigare redovisats för gett ett gott underlag för att ge svar på uppsatsens frågeställningar.

I Söderports och Österängs marknadsföringsmaterial är det en tydlig kunskapsdriven diskurs

som är styrande. Den konstrueras likartat, i Österängs material tydliggörs den genom att

erbjuda eleven breddande och fördjupande kunskaper inom samhällsvetenskapliga ämnen och

I Söderports material erbjuds eleven möjlighet till att fördjupa och utveckla sig inom ämnet. I

Drottning Blankas marknadsföringsmaterial är det istället en tydlig marknadsdiskurs som är

styrande då eleven positioners som kund. Detta görs genom säljande argument för att välja

Drottning Blanka, argument som visar på hur eleven blir eftertraktad på arbetsmarknaden efter

avslutad utbildning. Även Jensens marknadsföringsmaterial är konstruerat med en säljande

karaktär där eleven positioneras som kund, utmärkande för Jensens är dock att de tydligt riktar

in sig på ett toppskikt av elever som är högpresterande. I Jensens marknadsföringsmaterial

tydliggörs nämligen att de riktar in sig på elever som vill fördjupa sig inom ämnet, men att du

som elev redan besitter grundläggande kunskaper. Detta visar på en till viss del konstruerad

kunskapsdiskurs, men tydligast framkommande i Jensens marknadsföringsmaterial är en

drivande marknadsdiskurs då eleven gång på gång ses som en kund.

I både Österängs och Söderports marknadsföringsmaterial är det tydligt att skolan erbjuder

eleven något och inte tvärtom, medans Jensen snarare söker elever som har något att erbjuda. I

Drottning Blankas text framkommer det att de både erbjuder eleven något samtidigt som de

söker en viss typ av elev, vilket gör att de hamnar lite emellan de andra skolorna i frågan

huruvida det är skolan eller eleven som erbjuds/erbjuder något.

Sammanfattningsvis nås konklusionen att i de kommunala skolorna Österängs och Söderports

marknadsföringsmaterial är det en kunskapsdriven diskurs som är styrande. Den konstrueras

genom att positionera eleven som styrande i sitt val där det är kunskap som är det det som ska

få eleven att välja skola. I Drottning Blankas och Jensens marknadsföringsmaterial, i studiens
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två friskolor, är det istället en tydlig marknadsdiskurs som är drivande. Den tydliggörs genom

att positionera eleven som en kund och genom att marknadsföra sig med en säljande karaktär.

Resultatet visar således på en särskiljning mellan de kommunala skolorna och friskolorna som

baserat på studiens resultat kan ses som marknadsanpassade. Marknadiseringen av den

svenska skolan i det senmoderna samhället tycks följaktligen bidragit till en differentiering

mellan den kommunala och den marknadsanpassade skolan, sett till de undersökta skolornas

marknadsföringsmaterial. Eleverna engageras i sitt val som konsumenter och ser i sitt val till

sin egna verklighet, istället för till det kollektiva. Det är, likt tidigare förklarat av Bauman,

individens autonomi, intressen och valfrihet som är styrande, vilket visar på hur samhället gått

från det moderna till det senmoderna samhället. Uppsatsens analys visar således på att elever

genom sina val styr marknaden och att de positioneras som subjekt, likt tidigare forskning

exemplifierat samt hur särskiljandet mellan den kommunala och den marknadsanpassade

skolan kan se ut. Tesen gällande huruvida vi idag gått från att vara ett produktionssamhälle,

där vi rättar in oss i ledet och där vi styrs av samhället, och inte tvärtom, och istället gått till ett

konsumtionssamhälle, där vi istället engageras som konsumenter och där individen är den

styrande kraften, går nog inte att se mer klarsynt än vad uppsatsens analys visar på.

Uppsatsens förväntade hypotes som presenterats i tidigare kapitel blir tillika det förutsagda

svaret, vilket bekräftar hypotesens ekvivalens. Detta positiva avgörande ger dock endast teorin

tillfälligt stöd, detta då efterföljande negativa avgöranden kan “vinna” över den andre.

Resultatet som analysen förutspår blir kanske inte vad som förutsätts i praktiken, och teorin

riskerar då att falsifieras. Men så länge teorin inte överträffas av någon annan teori, och om

dess tillämpningar är positiva, vilket de i detta fall visas vara, så har teorin klarat testet och det

finns inget skäl att förkasta teorin, dess trovärdighet är tillförlitlig för vidare forskning.

Att finna en lucka att fylla, ett tomrum, i forskningsfältet har hela tiden varit ett underliggande

mål med denna uppsats, det har dock inte varit det som drivit den framåt, utan det har varit ett

eggande intresse och en undran över dess ekvivalens. Likväl placerar sig resultatet på kartan

över ämnets forskningsöversikt, och det på ett väl tydligt sätt som visar på dess aktualitet.

Gratis utbildning eller gratis särskiljande? Det är efter denna undersöknings gång en svag, grå

linje att balansera på.
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7 Vidare forskning

Uppsatsens frågeställningar har i denna studie besvarats, men i takt med arbetets gång har

även nya frågor dykt upp. Vi har nu ett resultat på vilka diskurser som ses som styrande i det

undersökta marknadsföringsmaterialet, samt hur de är konstruerade. Även hur kopplingen

mellan den kommunaliserade och den marknadsanpassade skolan ser ut i det senmoderna

samhället har tydliggjort. Intressant för vidare forskning är att se hur själva utfallet blir, denna

studie visar på hur de fyra skolornas marknadsföringsmaterial ser ut, det vill säga material

som niondeklassare ser och tillika till viss del baserar sitt gymnasieval på, intressant att

undersöka vidare är vad eleverna de facto väljer för skola. Är det de högpresterande eleverna

som söker in till Jensen? Är det dem som söker breddande och fördjupande kunskpaer som

söker in till Österäng? Det är för vidare forskning att gräva vidare i.
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