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Sammanfattning 
Uppsatsen tar ett avstamp i studier av den svenska skolmarknaden. Med företagen som ideal 

förmås skolorna att med uppgifterna som producenter konkurrera om elever som tar rollen 

som kunder. Marknadsföringen och synligheten i media blir en förutsättning för överlevnad 

på denna marknad. Skolmarknaden med dess fria skolval blir problematisk när den ökar 

segregationen. Problemet blir omfattande i följden vinnarskolor och förlorarskolor.  

 

Denna studie syftar till att undersöka marknadsföringsbroschyrer och medierepresentationen 

av fyra skolor i Stockholm, varav två är vinnarskolor och två är förlorarskolor. Teorin om 

New Public Management används i förståelsen för fenomenet skolmarknad och dess 

konsekvenser. Genom en innehållsanalys med ett intersektionellt perspektiv av skolornas 

broschyrer och representationen i media, kunna kartlägga maktasymmetrier. I synnerlighet 

används Bourdieus kapitaldefinitioner och postkolonial teori för förståelsen av hur 

segregation uppstått och kvarlever. Detta för att påvisa om etnisk- och socioekonomisk 

segregation synliggörs i marknadsföringen samt om denna kan bidra till en reproduktion av 

segregation. En analys av sekundärt insamlad statistik används i definieringen av dem olika 

skolorna.  

 

Resultatet visar på en förekomst av etnisk- och socioekonomisk segregation i skolornas 

marknadsföring och medierepresentation. Empirin av den kvalitativa undersökningen 

redovisar ett påtagligt samband mellan etnicitet/socioekonomi och studieresultat. Slutsatsen 

blir att marknadsföringen och medierepresentation påverkar reproduktionen av segregation 

men de sociala strukturerna är det som upprätthåller fenomenet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
Abstract 
 
The school market is a phenomenon that has grown out of the idealization of the corporation. 

It is a consequence of an ideology whose foundations builds on freedom of choice. This thesis 

studies a result of implementing a market in the school system called segregation. Segregation 

becomes problematic when it creates winning schools and losing schools with visible 

differences. The study aims to examine four schools in Stockholm, whereas two are winning 

schools and two are losing schools. Bourdieus capital definitions and postcolonialism are used 

to examine the empirical material, if segregation in forms of ethnicity and socioeconomics are 

visible in media and the marketing of each school. To determine which schools that are 

winning/losing, an analysis of public secondary statistic is used. To demonstrate whether the 

segregation exists in the marketing and if it reproduces the phenomena a content analysis of 

media representation and respective schools brochure is performed. The study results in a 

conclusion that implicates an existence of segregation in various forms that is reproduced 

with the help of marketing and media. Furthermore this study becomes relevant due to the 

understanding of segregation in marketing.  
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1. Introduktion     

 
I detta inledande kapitel introduceras de olika delarna av bakgrunden som beskriver 
förekomsten av den aktuella skolmarknaden och segregation med dess maktstrukturer. 
Bakgrunden utmynnar i en problemdiskussion kring ämnet där tidigare forskning diskuteras, 
detta blir grunden för studiens syfte och frågeställningar.  
 

 
1.1. Bakgrund - Skolmarknadens framväxt och segregation 
Det sprids ett virus i Sverige. Ett virus som har infekterat skolsystemet. Det har skapats en 

marknad bland skolorna och resultaten sjunker. Eleverna är nu kunderna som skolorna 

konkurrerar om. Samtidigt investeras det i skolorna och enorma vinster tas ut (UR, 2014). 

Forskaren Pasi Sahlberg (2011) benämner viruset med namnet GERM, Global Education 

Reform Movement, ett reformvirus. Införandet av mål- och resultatstyrning, 

kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolereformen. Reformerna bara fortsätter. Nu 

har vi vissa skolor med högre status och högpresterande elever och andra skolor med lägre 

status och lågpresterande elever. Så kallade vinnarskolor och förlorarskolor. Men vet eleverna 

om vilka dessa gymnasieskolor är, hamnar de på förlorarskolorna av en slump eller kommer 

maktstrukturerna in och påverkar valen åt eleverna?  

New Public Management  
New Public Management (NPM) bygger på ett forskningsområde vilken studerar ”ett kluster 

av idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens metoder att styra 

organisationer” menar Almqvist (2006). New Public Management är något som antas existera 

i den offentliga sektorn och numera även i skolväsendet. Naim Kapucu (2006) anser att den 

offentliga sektorn med införandet av NPM antingen haft företaget som förebild eller så har 

marknaden med dess mångfald idealiserats i rörelsen.  

 

Lena Agewall (2005) konkretiserar NPM något ytterligare. Styrning och kontroll utförs 

genom mål- och resultatstyrning med hjälp av granskningar vilket har starkt fokus på ökad 

effektivitet. Det leder till en förskjutning av kontroll, där istället för att lägga fokus på vad 

som händer i nuet, flyttas fokus till en typ av efterkontroll, utvärdering. Vidare utsätts den 

offentliga sektorn för konkurrens genom införandet av privatisering och uppdelning i flertalet 

beståndsdelar. Laurence Lynn (2001) menar att uttrycken beställare och utförare införs. 
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Politikerna tilldelas en större makt över tjänstemännen, vilket tyder på en införd 

centralisering. Men å andra sidan ska den lokala nivån besitta en viss status gentemot den 

centrala politiska nivån, vilket påvisar en decentralisering. Medborgaren får en större makt då 

denna blir identifierad som kund. Det är när medborgarna identifieras som kunder de får en 

allt större makt, detta i och med att en kund ska kunna välja utifrån ett visst utbud. Valfriheten 

införs. Nytt språk, Service och omsorg blir till produktion, verksamhetsenheter blir till 

resultatenheter och medborgare tillfaller rollen kund (Agewall, 2005). 

	  

NPM-reformer har kommit att influera den offentliga sektorn i Sverige. Privatiseringen och 

det fria valet, som kom med mål att decentralisera den offentliga sektorn, har ökat 

kvalitetskraven (Fotaki, 2007). Lyhne Ibsen et. al (2011) beskriver reformrörelsen som 

influerats av NPM utifrån tre vågor: där den första initierades under det sena 1970-talet, den 

andra under sent 80-tal och tidigt 90-tal och den tredje vågen från 2006. Den första vågen av 

NPM kom med idéerna om ökad decentralisering och avreglering. I samband med den andra 

vågen, vilken främst berörs i denna uppsats, infördes kommunaliseringen, fria skolvalet och 

friskolereformen. Dessa reformer berörde i största utrsträckning skolan (Karlsson, 2005). Den 

tredje vågen kom med ytterligare privatisering där kvalitén blev ännu viktigare att ta hänsyn 

till (Lyhne Ibsen et. al 2011).  

	  

Kommunaliseringen 

Kvalitetsrörelsen, vilken fick genomslag i Sverige under 1980-talet, kom med idéer om 

valfrihet, rättvisa och konkurrens och har kommit att påverka den offentliga sektorn i form av 

exempelvis kommunalisering. Konkurrens skulle komma att ge en högre effektivitet och 

kvalitet, medan valfrihet kom ur föreställningarna om att skapa en marknad i den offentliga 

sektorn. De tre nyckelpunkterna åstadkoms främst genom att ta in privata verksamheter i 

denna (Hasselbladh, 2001).  
De mer ekonomiska argumenten för konkurrensutsättning kan sammanfattas i 
förväntningar om högre effektivitet, bättre kvalitet, bättre tillgänglighet och 
mindre byråkrati (Hartman, 2011, s. 13). 

Utredningar av staten, kommuner och skola skapade under 80-talet en ännu större strävan 

efter att intensifiera decentraliseringen som redan påbörjat. Under 1988 lade regeringen fram 

en proposition där det framgick att kommunal skolstyrelse inom ramen för regler satta av 

regering och riksdag skulle komma att ge positiva förutsättningar för ekonomin som tidigare 

försämrats (Carle, Kinnander & Sahlin, 2000).  
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Målet var sammanfattningsvis alltså att ge kommunerna, med bättre ekonomiska 

framtidsutsikter än staten, större makt över skolan. Göran Persson fick därför under 1989 

rollen som skolminister i uppdrag att reformera skolstyrningen (Holm, 2014). 

Voteringen utföll så att 162 riksdagsledamöter röstade ja, 157 röstade nej och en, 
Larz Johansson (c), avstod. Riksdagen hade alltså med fem rösters övervikt 
beslutat att kommunalisera bland annat lärartjänsterna (Carle, Kinnander & 
Sahlin, 2000, s. 234). 

En konsekvens av denna kvalitetsideologi blev kommunaliseringen av de svenska skolorna 

under 1991. Den offentliga sektorn bröts upp i olika beståndsdelar, styrningen 

decentraliserades, där kommunerna blev producenter och medborgarna blev kunder. 

Skolverksamheten blev i samband med kommunaliseringen målstyrd istället för regelstyrd 

(Ringarp, 2011, s. 35-36).  

 

Fria skolvalet & friskolereformen 
Det var under 90-talets början som omvandlingen av den offentliga sektorn inleddes. Vidare 

för att skapa valfrihet, konkurrens och rättvisa så infördes det fria skolvalet och 

friskolereformen under 1992 (Vlachos, 2011). Under denna period började 

konkurrensutsättningen och kundvalsmöjligheterna införas i Sveriges kommuner (Hartman, 

2011). Friskolereformen gjorde det lättare för privata aktörer att starta upp skolor och innebar 

att friskolor skulle ha samma kommunala bidrag som de kommunala skolorna, vilket i sin tur 

kunde bidra till en större skolmarknad då fler aktörer än kommunerna lättare skulle kunna ta 

sig in på marknaden (Dagens Nyheter, 2003). Friskolereformen möjliggjorde att alla aktörer 

enkelt skulle vara i stånd att bilda en skola. I samband med friskolereformen kom även det 

fria skolvalet. Nu kunde föräldrar välja att placera sina barn på både privata och offentliga 

skolor i alla områden till skillnad från tidigare då barnen automatiskt blev placerade på skolor 

i sitt bostadsområde (Regeringen, 2006). Men det var inte enbart föräldrarna som fick 

möjligheten att välja, även eleverna fick nu göra sina egna val. Vinstintresset, elevpengen och 

det fria skolvalet är Sverige tillsammans med Chile ensamma om (Kornhall, 2014).  
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Segregation – en konsekvens av skolmarknaden? 
 
Segregation är en frivillig eller ofrivillig process som leder till att befolkningsgrupper 
separeras från varandra rumsligt. Segregation kan ske på grundval av social status, 
rastillhörighet, etnisk tillhörighet eller dylikt (Brante & Fast, 1982 s. 93). 

	  

Segregation definieras som ett fenomen som uppstår då grupper eller individer med särskilda 

kännetecken och egenskaper särskiljes från grupper eller individer som inte delar dessa 

specifika karaktäristika. Området som grupperna eller individerna befinner sig på kan variera 

tillsammans med definitionen av dessa. I vardagsspråk kopplas begreppet ofta till det 

bostadsmarknaden skapat samt som referens till etnicitet, specifikt personer med utländsk 

bakgrund (Nordström & Åslund, 2009 s. 10-11). Men vad är det som skapar segregation? 

	  

Relationen mellan etnisk-, demografisk- och social segregation är en viktig aspekt. Faktorer 

som exempelvis utbildningsnivå, ålder, familjestorlek, inkomst blir väsentliga att hänvisa till i 

förståelsen för begreppet segregation. På grund av exempelvis diskriminering och andra 

sociala motsättningar blir etnicitet en indirekt påverkan på var individer/grupper bosätter sig. 

Nordström och Åslund (2009) hänvisar vidare till att likformighet, samma kultur, i ett visst 

område bland befolkningen genererar så kallade effektivitetsvinster. Det vill säga att 

rationella beslut gör att människor gör valen att hålla ihop med sina egna. I företag handlar 

denna effektivisering ofta om transaktionskostnader medan det i sociala sammanhang berör 

tankar om enklare liv. Exempelvis kan det i val av skola underlätta om det existerar andra 

elever med samma ursprung eller hemspråk. 

 

Pasi Sahlberg (2011) menar att det fria skolvalet är ett symptom av GERM, där föräldrar och 

elever får välja skolor som lockar dem. Detta i sin tur verkar för en marknadskonkurrens i 

skolsystemen som ska leda till en marknad som ger alla en högre utbildningskvalitet. I en 

marknad skapas olika produkter av olika kvalitéer. Det som är sämre skall i teorin försvinna 

och produkter som är mer attraktiva ska överleva. Alltså utbud och efterfrågan, på liknande 

sätt ska skolmarknaden fungera men istället har det lett till sjunkande resultat och en 

segregerad skola (Sahlberg, 2011). Där det i dagsläget finns något som heter vinnarskolor och 

förlorarskolor.  

 

Både internationella och nationella undersökningar visar på att det fria skolvalet har 

resulterat i en ökad segregation när det kommer till faktorer som etnicitet och socioekonomi 
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(Kornhall, 2014). Samtidigt finns det forskning som menar att det är svårt att koppla de 

sjunkande resultaten med det fria skolvalet (Edmark, Frölich & Wondratschek, 2015, 

Kornhall, 2014).  Å andra sidan menar forskare som Kallstenius (2010) att det fria skolvalet 

leder till att studiemotiverade elever, vars föräldrar ofta är högutbildade, rör sig bort från vissa 

skolor som då får ett sjunkande resultat, sämre ekonomi och lämnar skolan då med ett sämre 

rykte. 
 
Det fria skolvalet riskerar öka segregationen på skolnivå på så vis att resursstarka och 
studiemotiverade elever söker sig bort från skolor med låg status (Kallstenius, 2010, s. 
221). 
 

Skolvalen utnyttjas framförallt av de mer priviligierade 1  grupperna i Sverige.  där 

svenskfödda och medel- och överklassföräldrar tenderar till att välja bort skolor som 

domineras av en etnisk minoritet2 (Malmberg, Andersson, Bergsten & Östh, 2013). Detta har 

studerats mycket i USA där det benämns som white flight, att under 1990-talet började icke-

vita röra sig till allt vitare områden där skolorna hade bättre rykte, vilket ledde till att de som 

gick i de områdena började röra sig därifrån för att söka andra skolor som hade bättre standard 

(Attewell, 2012). Detta har då producerat skolor som tenderar att ha bättre rykte och elever 

med ett högre betygsnitt, samtidigt som det i kontrast till detta uppkommer skolor med sämre 

rykte och sämre betygsnitt. För att adressera denna problematik tar uppsatsen ett avstamp i två 

olika teman: skolreformer och maktrukturer/segregation samt studiet av skolmarknadsföring. 

 
1.2. Problemdiskussion 
Denna uppsats tar sin ansats i skilda forskningsområden, i forskning inom organisationsteori 

berörande skolreformer, maktstrukturer och segregation, men ytterligare i studiet av 

skolorganisationers marknadsföring. Rörande granskningen eller studiet av skolreformerna 

finns åtskilligt skrivet. Det är i tidigare studier konstaterat att det har skapats en marknad i 

skolväsendet efter införandet av skolreformerna. Det är ytterligare påvisat att detta även 

framkallat en reproduktion av segregation på skolor utöver den ofta omtalade 

boendesegregationen (se exempelvis Bunar, 2010a; 2010b; 2011; Pasi Sahlberg 2011). Inom 

exempelvis genusperspektiv ses studiet utifrån ett intersektionellt perspektiv för att förstå 

ojämlikheter, men inom organisationsteorin finns här en bristande användning av ett sådant 

perspektiv (Harding, Ford & Fotaki, 2012).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Priviligerad: Oxford dictonaries definierar priviligierad på följande sätt: “A special right,  
advantage,or immunity granted or available only to a particular person or group”  
2 Etnisk minoritet: en etnisk grupp som utgör en minoritet i förhållande till ett specifikt område 
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Specifically, it addresses a gap in knowledge regarding how, in organizations, gender 
intersects with ethnicity, race, religion, non-heteronormative forms of sexuality, age, 
disability and other attributes and what might be the impact of these intersections on 
working lives This lack of knowledge can be remedied by introducing theoretical 
insights from feminism, queer theory, postcolonial theory and theories of 
subjectification. This requires new frames for capturing how in organizations power, 
inequality and social identity are intertwined, become enmeshed and shape each other. 
Among many potential contributions the issue of hybrid, fluid and multiple identities 
and the political significance of identifying and linking internal organizational processes 
with external societal processes (Harding, Ford & Fotaki, 2012). 

 

Vidare skriver forskarna Harding, Ford och Fotaki (2012) att relationerna mellan olika sociala 

kategorier sällan utforskas inom management- och organisationsteori, särskilt inte hur de 

förhåller sig till varandra (Harding, Ford & Fotaki, 2012). Att inom organisationsteorin lyfta 

fram frågor kring etnicitet och religion är något som blivit marginaliserat och ignorerat. Det 

finns en avsaknad av prefixet ”vit”3, då organisationsteorin är blind för etnicitet och hudfärg. 

Organisationsteorin har således ”vithet” som norm (Nkomo, 1992). Att använda sig av ett 

postkolonialt synsätt blir användbart för att förstå en bristande jämställdhet inom 

organisationer (Kalonaityte, 2010).  

 
a postcolonial framework is particularly useful in theorizing organ- izations’ 
complicity in production of privileged and disadvantaged social identities 
(Kalonaityte, 2010).  
 

Wasserman och Frankel (2015) menar att inom organisationer så produceras och reproduceras 

ojämlikheter, vilka är viktiga att studera. Men inte varje kategori för sig självt utan hur de skär 

i varandra och samverkar, alltså att studera organisationer ur ett intersektionellt perspektiv 

(Wasserman & Frankel (2015).  

 
It is widely accepted that socioeconomic inequalities and the construction of gender, 
class, ethnic, racial, and other identities are produced and reproduced in 
organizations (Wasserman, & Frankel, 2012).   
 

I Sverige har det blivit en stor skillnad skolor mellan, vilket har lett till en icke-jämställd 

skola. Anders Jakobsson (Forskning, 2014), professor i pedagogik vid Malmö Högskola, 

förklarar fenomenet och benämningarna vinnarskolor och förlorarskolor som utmynnat ur 

segregationen. Vinnarskolor är högpresterande, har elever med ett högre betygssnitt, och 

förlorarskolor är lågpresterande, har elever med ett lägre betygssnitt (Forskning, 2014). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Vithet (Vit): ”social konstruktion som placerar personer som räknas som vita på toppen av en makthierarki med 
grund i ”ras”. Eftersom vitheten är skapad betyder vit inte alltid ”vit hudfärg” – vilka som räknas som vita har 
varierat med tid och rum. I England och USA under 1800-talet räknades exempelvis inte irländare som vita 
(*svindlande*), detta på grund av 1) Englands kolonisation av Irland och 2) mängden fattiga irländska migranter 
som tog sig till USA. Alltså – vithet är uppbundet med makt, inte nödvändigtvis med hudfärg. Ljushyade romer, 
östeuropéer, m flera, kan alltså också utsättas för systemisk rasism i Sverige idag” (Kiros, 2014) 
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Skolverkets statistik över betyg mellan olika områden och skolor visar också på tydliga 

skillnader (SIRIS, 2013/2014). 

 

Nihad Bunar, professor i sociologi vid Stockholms universitet, skriver otaligt om segregation, 

marknad och multikulturalism och deras inverkan på skolor, många gånger utifrån Bourdieus 

kapitaldefinitioner. Han skriver om segregation som ett fenomen vilket påverkar skolorna till 

att bli låg- eller hög status baserat på var och vilka som går på skolorna. Han menar att skolor 

i förorten som domineras av minoritetskulturer, elever med invandrarbakgrund tenderar att få 

en lägre status (Bunar, 2001) Vidare undersöker Bunar (1999) begreppet multikulturalism och 

förklarar att användandet av ordet i skolor har gett en negativ klang. Att multikulturalism 

uppfattas som jobbigt, stigmatiserande och ger upphov till främlingsfientlighet. 

Stigmatiserande i den meningen att de i den offentliga debatten blir kallade för ”urbana 

ghetton”, ”etnisk underklass” och invandrartäta. 

 

Vidare skriver Ove Sernhede (2009), professor inom pedagogik och kommunikation vid 

Göteborgs Universitet om territoriellt stigmatiserade områden i Sveriges större städer, 

exempel på dessa områden är Tensta, Rinkeby, Husby, Biskopsgården och Rosengård. Där 

Sernhede (2009) menar att områden och identitet är starkt sammanlänkade. Samtidigt finns 

det områden som är mer ansedda och likt ett efternamn kan utgöra ens identitet och vara 

avgörande ifall en är en ”god medborgare” eller ej (Sernhede, 2009). Tidigare nämndes white 

flight, vilket har studerats i USA där personer med västerländsk bakgrund flyttade ifrån 

områden ifall det flyttades dit personer med icke-västerländsk bakgrund. Detta fenomen har 

även börjat studeras i Sverige där Aldén et. al (2015), nationalekonomiska forskare vid 

Linnéuniversitet utfört en kvantitativ studie kring både white flight och white avoidence. 

White avoidence vilket är att undvika områden där det bor allt för många icke-vita. De kom 

fram till att det idag räcker med att 3-4 procent av invånarna i ett visst 

kvarter/område/stadsdel/distrikt har utomeuropeisk bakgrund, så flyttar vita svenskar från 

området, alternativt undviker att flytta dit överhuvudtaget (Aldén et al, 2015).  Vidare har 

även sociologen Maja Lilja (2015) från Örebro Universitet utfört en kvalitativ studie där hon 

intervjuat småbarnsmammor för att studera deras resonemang kring mångfald, svenskhet och 

bostadssegregation. Lilja (2015) menar att, när det kommer till att flytta eller välja skola till 

sina barn tenderar de att välja någon form av svenskhet. För att deras barn inte ska hamna i 

minoritetsgrupper och att det svenska språket är viktigt. Samtidigt uttrycker 

småbarnsmammorna om etnisk mångfald som något berikande (Lilja, 2015). 
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Forskarna från Stockholm och Uppsala universitet, Malmberg, Andersson, Bergsten och Östh, 

skriver i artikeln Den svenska skolans nya geografi (2013) om de ökade skillnaderna mellan 

skolor efter reformerna på 90-talet. Där de utfört fyra delstudier av olika skolor och kommit 

fram till att svenskfödda föräldrar och medelklassgrupper tenderar att välja bort skolor där 

synliga minoriteter är dominerande, det är även de priviligierade grupperna som utnyttjar 

skolvalen mer frekvent än de underprivilegierade. Samtidigt som Lärarnas Riksförbund i 

rapporten Rika barn lära bäst (2010) skriver att barn till höginkomsttagare presterar bättre än 

barn till låginkomstagande. Det förklaras även att högutbildade föräldrars barn presterar bättre 

än lågutbildade föräldrars barn och klyftan har vuxit dem emellan. Skiljaktigheten ska även ha 

vuxit mellan pojkar och flickor till flickornas fördel. Vidare i rapporten Lokala prioriteringar 

och nationella intressen (2013) skriver Lärarnas Riksförbund om det svenska skolsystemet 

där det från att under 90-talet ha varit världens mest likvärdiga och högpresterande till att få 

en försämrad kunskap och ökade skillnader, vilket även de menar har att göra med 

styrreformerna inom skolområdet.  

 

Företagsekonomiska forskarna Zanoni. et al (2010) betonar i deras artikel att det finns ett 

behov av fler empiriska studier kring mångfald och representation i organisationer. Där 

representationsformer av annat än bara text behövs studeras.  
 
The politics behind buildings inaccessible for the disabled and photos of smiling 
beautiful female students in our universi- ties’ advertisements remind us that texts are 
not necessarily written, and that representations of difference affect different people in 
different ways (Zanoni. et al, 2010) 
 

Slutligen skriver forskarna Zanoni. et al (2010) att bilder som representerar mångfald 

erkänner skillnaderna men samtidigt förmedlar en homogen bild av det inom organisationer. 

De betonar hur tydligt bildspråk är inblandat vid representation av maktstrukturer.    
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1.3. Syfte och frågeställningar  
Genom att studera de redan existerande vinnar- och förlorarskolorna i Stockholm blir syftet 

att få en förståelse för hur organiseringen av skolmarknaden kan reproducera skillnader 

mellan skolor. Detta görs genom att analysera fyra skolors marknadsföring och representation 

i media, för att undersöka förekomsten av vithet och klass. 

• Hur utformas och representeras diverse skolororganisationer i marknadsföring och 

media med avseende till klass och vithet? 

• Men hänsyn till ett intersektionellt perspektiv, vilka elever synliggörs och 

representerar vinnar- och förlorarskolor?  

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen påbörjas med en inledning till vilken en bakgrund efterföljer där läsaren ges en 

förståelse för den svenska skolmarknaden och segregation. Därefter introduceras 

problemdiskussionen som sedan utmynnas i ett syfte med ett antal frågeställningar som 

uppsatsen tar sitt avstamp ifrån. Avgränsning och urval är nästa del där de valda skolorna 

redogörs för. Teoretisk referensram presenteras tidigt i uppsatsen som en nödvändighet för att 

förstå metodriktning. Under avsnittet för metod beskrivs val av metod med redogörelse till 

varför metoderna valts och vilka källor som blir relevanta. Efterföljande resultat delas upp i 

två delar, i den första beskrivs innehållet för medierepresentation och i den andra delen 

redogörs det för respektive skolas broschyrinnehåll.  I analysen sätts medie- och 

broschyrinnehållet i relation till de olika teorierna för utförandet av innehållsanalysen.  

 

Slutligen formuleras en avslutning innehållande en slutdiskussion, där en friare analys görs av 

empiri, en slutsats, där slutledningar dras, och kritik samt förslag mot den egna studien, där 

riktningar kritiseras samtidigt som förslag på andra riktningar ges. Avslutningsvis kommer en 

referenslista med nyttjade källor och en bilaga där broschyrerna ges till läsaren att själv 

analysera.  
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2. Teoretisk referensram  

 
I detta kapitel presenteras de olika teorierna med en avslutande förklaring till hur dessa 
appliceras i uppsatsen. Val av teorier görs baserat på de olika forskningsområdena som 
studien berör. Genom att studera materialet utifrån ett intersektionellt perspektiv ska en bild 
ges av hur postkolonial teori samt Bourdies kapitaldefinitioner samverkar och skär i 
varandra. Det är dessa teorier utgör grunden för analys.  
 

 
 2.1. Intersektionalitet 
Intersektionalitet utmynnar från olika teorier som bland annat postkolonial feministisk teori, 

klassteori, genus- och queerteori. Intersektionalitet betonar vikten av att betrakta fenomen och 

förhållanden utifrån etnicitet, hudfärg, kön, klass, sexualitet, religion, ålder och liknande 

kategorier. Detta då dessa samverkar eller skär i varandra. (Eriksson-Zetterquist, Styhre, 

2008). Genom att tillämpa intersektionalitet ges en förståelse om, en persons arbete och 

livssituation men även hur företag är organiserade och hur grupper fungerar menar Eriksson-

Zetterquist och Styhre (2008). För att ge ett exempel på förhållningen; en muslimsk svart 

kvinna i västvärlden blir inte enbart diskriminerad till följd av hennes kön, etnicitet eller 

religion, utan skärningspunkterna mellan de tre identiteterna förstärker diskrimineringen.  

 

Begreppet intersektionalitet växte fram som en kritik gentemot den vita 

medelklassfeminismens hegemoni och dess exkluderande av icke-vita i deras kamp (De los 

Reyes, & Mulinari, 2005). Under de senaste åren har metoder baserat på ett intersektionellt 

perspektiv blivit allt mer populär bland organisationsforskares studier, till en punkt där 

intersektionalitet anses vara ett spirande ”forsknings paradigm”(Hancock, 2007; Winker & 

Degele, 2011). Intersektionalitet kan både ses som en teori och en metod för analys menar 

professorn Nina Lykke (2010).  

theoretical and methodological tool to analyse how historically specific kinds of power 
differentials and/or constraining normativities, based on discursively, institutionally 
and/or structurally constructed sociocultural categories such as gender, ethnicity, race, 
class, sexuality, age/generation, dis/ability, nationality, mother tongue and so on, 
interact, and in so doing produce different kinds of societal inequalities and unjust social 
relations (Lykke, 2010 p.50).  

Ens bakgrund och andra sociala kategorier samverkar mellan sociala identiteter som formar 

maktrelationer och sociala orättvisor (Lykke, 2010). Intersektionalitet handlar således inte 

bara om hur de olika kategorierna kopplas ihop utan hur olika maktasymmetrier är förbundna 
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genom interaktion. Intersektionalitet fokuserar vanligtvis på en grupp som blivit 

marginaliserade, på deras interaktion och på hur institutioner kollektivt skapar 

maktasymmetrier.  Att verkligheten är historiskt och socialt konstruerad (Riza-Arifeen, & 

Catrell, 2013). 

It identifies the hegemonic (ideas, cultures, and ideologies), structural (social 
institutions), disciplinary (bureaucratic hierarchies and administrative practices) and 
interpersonal (routinized interactions among individuals) playing fields upon which 
race, gender, class and other categories or traditions of difference interact to produce 
society (Collins, 1998,).  

Vilket gör skärningarna av identiteter relevanta i alla sammanhang. I denna uppsats används 

intersektionalitet som en teoritiskt perspektiv och fokus läggs på hur de koloniala 

maktstrukturerna och klass sett till Bourdieus kapitaldefinitioner samverkar samt påverkar 

varandra och skär i varandra. Vidare diskuteras hur elever identifieras samhällsmässigt till 

utseende och bakgrund.  

 

2.2. Postkolonialism; maktstrukturer och etnicitet 
Post är ett latinskt prefix som betyder efter, vilket leder till att postkolonialism betyder efter 

kolonialismen. Postkolonialism syftar till att de historiska strukturer från den koloniala tiden 

än idag genomsyrar de komplexa sociala konstruktioner och maktstrukturer som finns i 

samtida samhället (Loomba, 2005). 
 

Det har framhållits att postkolonialismen inte bör ses som någonting som bokstavligen 
efterträder kolonialismen och tillkännager dess slut, utan istället måste förstås som ett 
ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar (Loomba, 
2005, s. 26). 

 
Professorn Ania Loomba (2005) beskriver uppdelningen av nationer som ett konkret exempel. 

Där vi idag beskriver nationer som första och tredje världen. Första världen, vilket kan 

beskrivas som västvärlden, vilken domineras av vithet. Varav den tredje världen är resterande 

nationer där majoriteten är ”färgade”. Vitheten blir således utgångspunkten och återstående 

följare, vitheten blir normativ. Vitheten reproduceras genom att andra tilldelas en ras och 

svarta kroppar sticker ut och är annorlunda medan de vita kropparna redan tagit sin plats 

(Ahmed, 2011). Vithetsnormen och dess ideal genomsyrar dagens samhälle, som inom 

företagsekonomin och marknadsföring (Åkerhielm, 2011). 

 

Postkoloniala teoretikern Frantz Fanon (1997) skriver om hur de kolonialiserade personerna 

blir ”den andre”, ”den icke vita”. Vidare beskriver Fanon (1997) ett problematiskt fenomen, 
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mindervärdeskomplex, vilket grundar sig i existensen av det kvarhängande koloniala tänket. 

Vilket Fanon (1997) menar är en färgad persons önskan att vara vit och detta upprätthålls av 

samhället som hävdar att en viss färg (vilket han betecknar som ras) är överlägsen en annan. 

För de som faller utanför vithetsnormen blir det vita idealet komplexgivande (Fanon, 1997).  

 

Ett exempel på det här förklarar Bunar och Kallstenius (2011) med hänvisning till studier i 

Stockholms invandrartäta skolor. Där elever menar att ryktet och statusen för skolan kan 

förbättras om fler etniskt svenska elever skulle börja där. Vitheten är på det sättet dominant 

och blir därför hegemonisk. Därutöver skriver forskaren i ekonomisk historia Paulina de los 

Reyes (2011) om den annorlunda och underlägsna andra, vilket är motparten till det 

västerländska vita, vilket förstärker den vita kroppens dominans. Detta menar Eriksson- 

Zetterquist och Styhre (2008) är vikten av att varför ett postkolonialt perspektiv är viktigt 

inom organisationsteorin. Där det tar upp ett exempel där företagsekonomen Viktorija 

Kalonaityte (2005) studerar lärare och rektorer vid en Komvuxutbildning i Malmö. Där 

Kalonaityte (2005) skriver om hur de muslimska kvinnorna i studien blev betraktade som 

mindre vetande och behövde bli utbildade och räddade från okunskap, familjeförhållanden av 

de vita rektorerna och lärarna. Vilket skapar ett ”vi och dem” där de inom vithetsnormen har 

lätt för att placera de normbrytande personerna i kategorin ”den andre” (de los Reyes & 

Mulinari, 2005).  

 

2.3. Pierre Bourdieu  
För att studera de olika dominansförhållanden i form av klass används Pierre Bourdieus 

begrepp. Tidigare nämndes vikten av att inom organisationsteori studera organisation utifrån 

ett intersektionellt perspektiv (Harding, Ford & Fotaki, 2012). Bourdieus teorier kring social 

klass är därför något som faller under ett intersektionellt perspektiv och är lämpat att studeras 

inom organisationsteorin (Eriksson- Zetterquist, & Styhre, 2008). Forskaren Jost Sieweke 

(2014) förklarar på vilket sätt Bourdieus verk har bidragit till forskning inom management 

och organisationsstudier, MOS. Sieweke (2014) skriver att det finns ett växande intresse för 

Bourdieus teorier inom MOS, han implementerar Bourdieus användande av fält4  inom 

organisationsteorin och menar att det finns stora journaler i väst som är avgörande inom fältet 

Organisationsteori. Att organisationsteorin har blivit mer influerat av intersektionalitet och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Fält: ett gemensamt intresseområde, exempelvis yrkes- eller verksamhet, där fältets uttalade och outtalade 
spelregler verkar. Fält kännetecknas i form av institutioner med viss expertis som kan påstå vad som är rätt och 
fel (Bourdieu, 1997).  
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Bourdieu i tidigare forskning gör det därför relevant att göra detsamma i denna studie och 

motiverar valet av denna teori. 

 

Pierre Bourdieu gjorde under sin livstid en klassresa från en bondfamilj till en elitposition i 

Frankrike. Bourdieu kom in på franska elitskolor vilket vanligtvis inte är något som 

förekommer för personer med hans bakgrund (Månson, 2010). Den bakgrund Bourdieu har är 

därför intressant då den förklarar hans intresse för att undersöka fenomen som kapital, smak 

och fält, men det kan upplevas som färgade på grund av hans egna erfarenheter. Det går även 

att poängtera att hans studier främst genomfördes i Frankrike under 60-80 talet, vilket kan 

skilja sig från det svenska samhället under 2015. 

 

Kapital 

Pierre Bourdieu (1984) förklarar segregation och klasskillnader utifrån relationen mellan 

individers kunskap och utnyttjande av kulturella artefakter. Han menar att det krävs en hög 

kunskap och utnyttjande av kulturella artefakter för att nå en dominerande social 

klassposition. Bourdieu (1984) förklarar denna relation utifrån sina kapitaldefinitioner. 

Ekonomiskt kapital i form av ekonomiska resurser så som pengar och egendomar. Genom att 

besitta ett högt ekonomiskt kapital kan en person positionera sig klassmässigt enligt Bourdieu: 

”Ekonomin ger valet [av kläder] en klassmässig innebörd, helt enkelt därför att överklassen 

tjänar mera än andra samhällsklasser (Månson, 2010).” Det ekonomiska kapitalet alstrar fler 

valmöjligheter och skapar den valfrihet som utgör de grundläggande sociala skillnader. Vilket 

gör att det ekonomiska kapitalet, enligt Bourdieu, det mest dominerande kapitalet (Månson, 

2010).    

Socialt kapital är relationer till andra som kan generera karriäravgörande resurser och även 

fördelar i privatlivet, kontaktnät. Samtidigt är det att besitta en social förmåga vilket kan bidra 

till ens position i samhället (Bourdieu, 1993).  

ett kapital av kontakter, relationer och umgängeskretsar varifrån man vid behov kan 
hämta erforderligt ‘stöd’, ett anseendets och respektabilitetens kapital som ofta är 
oundgängligt för att vinna och behålla det respektabla samhällets förtroende - och 
därigenom en krets av klienter - och som kan ge utdelning i exempelvis en politisk 
karriär (Bourdieu, 1993). 

Kulturellt kapital omfattar mer än det som vanligen benämns som kultur, (konst, musik och 

litteratur). Det handlar även om bildning, attityder och sätt att se på kultur (Månson, 2010). 
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Det kulturella kapitalet är något som utvinns av ens uppväxt, skolgång och bakgrund, vilket 

ger en allmänbildning och förståelse för att kunna referera till, förstå och ta del av kultur 

(Månson, 2010).   

för att med lätthet [kunna] röra sig inom den värld av teman, frågeställningar, namn, 
referenser och dagsaktualiteter som kännetecknar livet inom de högre klasserna och 
inom de institutioner som är att räkna med (Broady, 1988).  

Det kulturella kapitalet hör således ihop med det klassens sociala position då ens uppväxt blir 

avgörande kring hur en uppfattar kultur.  

Symboliskt kapital ”är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes 

värde”(Broady, 1998). Bourdieu menar att det finns ett symboliskt värde i vissa titlar, men 

värdet legitimeras bara om det finns en marknad för titeln eller bedriften som uppfattar det 

som en bedrift (Broady, 1998; Bunar, 2001).  

De olika kapitalformerna är sammanflätade, påverkas ömsesidigt och är överförbara inom familjen. 
Ekonomiskt kapital gör det exempelvis möjligt för en välbeställd familj att bosätta sig i ett område 
med hög status vilket i det närmaste garanterar att även skolan som rekryterar eleverna från 
närområdet kommer att ha hög status. I en sådan sociokulturell miljö kommer barnen att få möta, 
lära sig och internalisera vissa värderingstyper av det kulturella kapitalet. Det kan gälla allt ifrån 
studiemotivation, smak för kläder, musik, film och fritidsintresse till framtidsplaner. Detta kulturella 
kapital gör det möjligt för barnen att vidare knyta kontakter och utveckla relationer med andra i 
deras egen sociala miljö eller i än mer priviligierade miljöer. På så sätt genereras ett socialt kapital 
som ökar möjligheterna att i framtiden kunna nå sådana positioner i samhället som är förknippade 
med symboliskt kapital (Bunar, 2001, s.30). 

	  
Bourdieu (1984) menar att de som besitter ett högt kulturellt kapital, likt utbildning, där det 

sociala främjas bortom de ekonomiska medel, är de som framförallt kan avgöra vad som 

innebär god smak. De som då besitter ett lägre totalt kapital accepterar denna smak och på så 

vis legitimeras finkulturen. De med ett lägre totalt kapital har svårare att få tillgång till en 

högre volym av kulturellt kapital då de saknar resurserna för det. Vilket leder till en 

termologisk avsaknad hos de med ett lägre total kapital, alltså en avsaknad att tala rätt språk 

och vidare gör så att de har svårare för att förstå klassiska konstverk. Bourdieu menar att 

sammankopplingen av en individs kapital, kapitalvolymen, leder till vart individen placeras i 

det sociala rummet (Bourdieu, 1993).  

 

Habitus och social reproduktion  
Bourdieus habitusteori vilar egentligen på en enkel tanke: människors habitus, som 
formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar 
därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland -- nämligen i händelse av 
bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen – 
förändras (Broady, 1998) 
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Individen har anammat en livsstil på grund av dens habitus vilket ger den ett sätt att tänka, ett 

sätt att röra sig inom de olika samhällsklasserna. Bourdieu menar att det finns två former av 

habitus, nämligen ett personligt habitus och ett klasshabitus. Det personliga habitus är ett 

resultat av ens livserfarenheter (Bourdieu,1993). Beroende på vart i rummet individen 

befinner sig betraktas de sociala fältet annorlunda. Habitus ger ett system av erfarenheter och 

egenskaper knutna till den egna klassen som fungerar likt scheman för ens sätt att handla 

(Bourdieu,1997). Bourdieu menar att en individs mål och strävan är beroende av ens habitus, 

att om en individ befinner sig i ett visst socialt rum vid födseln vet den individen hur det 

fungerar inom det givna fältet (Bourdieu. 1993).  

 

Klasshabitus är ett förkroppsligande av klassens villkor. Klasshabitus kan jämföras med 

begreppet livsstil (Bourdieu, 1997). Det handlar om att människor som växer upp under 

liknande förhållanden utvecklar ett gemensamt klasshabitus. Deras likartade erfarenheter 

leder till ett kollektivt sätt att handla och tolka olika situationer. De som befinner sig i samma 

sociala fält har liknande livsstilar och det ligger en större sannolikhet i att de skulle närma sig 

varandra (Bourdieu, 1999).  

 

Vidare skriver Bourdieu om social reproduktion och menar att skolan är ett av dessa system.  

En dold funktion som legitimerar och reproducerar samhällsordningen, klassordningen och 

klasstrukturer. Genom att de hegemoniska klasserna har ett privilegium av att tillägna sig det 

kulturella kapitalet blir skolan indirekt en social sorteringsfunktion (Bourdieu, & Passeron 

1977).  
 

Social reproduction theory argues that schools are not institutions of equal 
opportunity but mechanisms for perpetuating social inequalities (Collins, 2009). 
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3. Metod  

 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ dokumentstudie där syftet med metoden blir att beskriva 
och belysa maktstrukturer och segregation i fyra skolors medieinnehåll och dess broschyrer.  
Empirin består främst av uppgifter ifrån broschyrer och mediala texter som utredes och 
tolkas utifrån den utsedda teoretiska ansatsen i uppsatsen; det görs en tolkad innehållsanalys. 
Vidare hjälper sekundärt insamlad statistik till i interpretationen av materialet. I detta kapitel 
redovisas metoder, val av skolor, källor, tillvägagångssätt samt studiens validitet.  
 
 

3.1.  Val av metod 
Intentionen med denna undersökning är att studera fyra gymnasieskolors representation i 

media och marknadsföring för att påvisa möjliga kopplingar till segregation och 

maktstrukturer. Studien är i och med syftet grundad på ett tillvägagångssätt som innebär en 

djupare undersökningsform av det specifika ämnet. Vid en sådan undersökande metod blir en 

djupgående undersökningsansats passande. En djupgående undersökningsansats innebär ofta 

en kvalitativ sådan vilket är det som tillämpas i denna studie. I detta fall utgjordes denna av en 

riktad innehållsanalys, en dokumentstudie, av de fyra skolornas medieinnehåll och 

informationsbroschyrer (Hsieh & Shannon, 2005). Som komplement till dokumentstudien så 

används sekundärt insamlad data som utgörs av statistik (Patel & Davidsson, 2003). Utöver 

teorierna, som används som hjälpmedel för kodning av dokumenten blir denna sekundära 

statistik nödvändig för att synliggöra realiteten som studeras.  

 
3.2. Val av skolor  
 

Viktiga identitetsskapande läroprocesser äger rum i offentliga institutioner som skolan eller 
det organiserade fritidslivet (Fornäs, 1993) 

 

Valet att studera gymnasieskolor grundar sig i något som benämns som gymnasievalet, en 

konsekvens av det fria skolvalet. Gymnasievalet bidrar till marknadsföring av skolorna i stor 

utsträckning då det är ett val nästintill alla elever i årskurs 9 i Sverige gör. I uppsatsen görs 

valet att studera skolor inom Stockholms kommun. Där fokus läggs på skolornas 

högskoleförberedande program, med fokus på samhälle och naturvetenskap i statistiken.  

 
Adolescensen handlar bland annat oerhört mycket om att ta in samhälleliga ideal och 
normer i sitt inre, att via skola, kamratgrupper och medieförmedlad ungdomsbild söka sig 
ut från den privata sfären till det offentliga rummet. (Fornäs, 1993) 
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För att få ut en tillräcklig mängd information görs valet att bland Stockholms befintliga 

gymnasieskolor analysera fyra skolor. Varav två av skolorna är kommunala och två är privata. 

Bland de kommunala skolorna ligger valet i en vinnarskola, Södra Latins gymnasium 

(Södermalm), och en förlorarskola, Ross Tensta gymnasium (Tensta). De privatägda skolorna 

är Viktor Rydbergs gymnasium (Jarlaplan) som är vinnarskolan, och Cybergymnasiet 

(Odenplan) som är förlorarskolan. Studerandet av enbart dessa skolor grundar sig i att det 

bland Stockholms befintliga kommunala och fria gymnasieskolor inte existerar ett större antal 

förlorarskolor. Ross Tensta gymnasium och Cybergymnasiet är de enda gymnasieskolor inom 

Stockholms stads gränser som tydligt kan benämnas som förlorarskolor baserat på resultat och 

söktryck, vilket kommer presenteras senare i uppsatsen. Resterande fåtal existerande 

förlorarskolor befinner sig utanför urvalsramarna, exempelvis Botkyrka och Huddinge. Det 

har tidigare funnits två kommunala gymnasieskolor, Brännkyrka gymnasium och Farsta 

gymnasium, vilka föll under benämningen förlorarskolor men dessa skolor lades ned 

(Sverigesradio, 2012).  

 
3.3. Primärmaterial 
Primärmaterialet består i huvuddel av de fyra gymnasieskolornas informationsbroschyrer, 

vilket är till för elever som ska börja gymnasiet och deras föräldrar. Primärmaterialet är 

således en del av skolornas marknadsföring. Samtidigt görs en analys av skolornas 

representation i media, där primärmaterialet är artiklar tagna från tidningar som DN, Svenska 

Dagbladet, SVT, Aftonbladet och bland annat Sveriges Radio. Huvudfokus för artiklarna är 

publikationer från 2015 men även bak till 2010 om anses nödvändigt.  

 

Anledningen till att detta sekundärt utformade material i denna studie benämns som primära 

materialet är till följd av att det är denna som primärt analyseras. Det är i detta material som 

en tolkning görs och ett resultat kan ges. Det blir därmed tolkningen av materialet som utgör 

termen primär.  

3.4. Sekundärmaterial 
Vid insamling går det att utnyttja data som redan samlats in av andra offentliga myndigheter, 

institutioner och organisationer, i denna undersökning utnyttjas Skolverkets offentliga statistik 

vid namn SIRIS. Skolverket för där statistik på exempelvis betyg, kön, utländsk bakgrund, 

föräldrars utbildningsnivå (SiRiS 2014,2015). Dessa data baseras inte på samma syfte, 
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uppgifterna har den enskilda organisationens syfte, men den är och bör kunna vara applicerbar 

för studien i analys (Bryman & Bell, 2011).  

 

I studiet av segregation och maktstrukturer på skolorna blir det nödvändigt att i analysen av 

det primära materialet veta hur realiteten ser ut. Att enbart anta hur verkligheten ser ut på 

skolorna blir inte tillräckligt för en valid analys. Siffrorna ger en inblick i elevernas 

ekonomiska- och kulturella kapital, i dessa framgår föräldrars utbildningsnivå (ekonomiskt 

kapital) och elevernas betyg (kulturellt kapital) (Månson, 2010; Broady, 1998). Statistiken ger 

förutsättningen att koppla till de teoretiska underlagen, exempelvis utgör den variabler som 

är viktiga att se till i den intersektionella metodansatsen. I och med detta görs valet att 

presentera offentlig statistik som Skolverket har insamlat angående representation (kön, 

etnicitet och betyg) av elever som går på diverse skolor. Detta för att få en uppfattning av 

elevrepresentation och vad eleverna har för bakgrund på skolorna. Ytterligare redovisas 

statistik ifrån Gyantagning ”antagningsstatistik för gymnasieprogrammen” som visar 

skolornas antagningspoäng till diverse utbildningsprogram.  

3.5. Tillvägagångssätt 

3.5.1 Dokumentstudie 
I en dokumentstudie används befintlig data som kan finns muntligt, tryckt eller i bildform 

(Patel, & Davidson, 2003). I denna studie används därför data i tryck- och bildform av 

broschyrer och nätartiklar, som kommer att analyseras genom en riktad innehållsanalys med 

en intersektionell teori.  

3.5.2. Riktad innehållsanalys  
Innehållsanalys används som ett angreppssätt vid kvalitativa studier av dokument och 

intervjuer i syfte att fastställa innehållet, hitta meningsmönster och skapa slutsatser utifrån 

dessa (Bryman & Bell, 2011 kap. 9). En riktad innehållsanalys är en strukturerad process där 

studien startar med en befintlig teori, genom teorin definieras koder före och under 

datainsamlingen och analysen (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Denna studie har en deduktiv ansats och utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv som ligger 

till grunden för analysens kodning. Huruvida den sociala reproduktionen (Bourdieu, & 

Passeron 1977) kvarlever genom det empiriska materialet. Hypotesen är att det finns 

skillnader och likheter mellan de olika skolorna, vilket leder till en reproduktion av 
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segregation och maktasymmetrier (Riza-Arifeen, & Catrell, 2013). På så vis läggs fokus på 

klasskillnader och etnicitet för att finna skillnader och likheter skolorna emellan när det 

kommer till representation i media och deras egen marknadsföring.  

 

Samtliga skolor marknadsför sig på sina respektive internetsidor och i sociala medier såsom 

exempelvis facebook och instagram. Vissa driver även bloggar på nätet. Mycket av den 

generella skolmarknadsföringen är sådant som är möjligt att dela ut vid direktkontakt under 

gymnasiemässan och öppet hus. Detta då mycket av gymnasievalet centreras under just dessa 

sociala aktiviteter. Alla skolor har därmed olika broschyrer som delas ut vid mötet av möjliga 

nya elever. I denna studie undersöks därför skolornas allmänna broschyrer som delades ut 

under skolvalets gymnasiemässa och öppna hus 2015.  

 
3.6. Validitet 
Innehållsanalysen i uppsatsen utarbetas så att samtliga trovärdighetskriterier inom dem 

kvalitativa forskningsmetoderna uppfylls för att vidare uppnå validitet. 

Trovärdighetskriterierna är uppdelade i fyra punkter: 

 

Tillförlitlighet vilket medför ett säkerställande i att undersökningen utförs i enighet med de 

regler som existerar samt att de personer som tar del av studiet får ta del av resultaten för att 

bestyrka dessa. Denna uppsats bygger på en innehållsanalys oberoende av personer som ska 

behöva bekräfta resultat. Kontakt med de studerade skolorna togs för att tillförsäkra att dessa 

får utnyttjas som studieobjekt. 

 

Överförbarhet i en undersökning syftar till att resultaten blir jämngoda i likadan situation eller 

kontext vid en annan tidpunkt (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet i denna uppsats är 

överförbart förutsatt att skolorna befinner sig i det stadiet de nu är i. Detta kan därmed bli 

svårt att beakta då vinnar- och förlorarstadiet är föränderligt. 

 

För att uppnå pålitlighet i en studie krävs det att alla delar av undersökningen blir 

dokumenterade med stor utförlighet så att arbetsprocessen kan bedömas och granskas i dess 

kvalitet. I arbetet av denna uppsats utförs ansenlig dokumentation med hög transparens vilket 

skapar förutsättningar för utförandet av likartade studier i framtida sammanhang. 
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Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte tillåter egna värderingar 

påverka undersökningens riktning i både utförande och resultat. Studien bygger på en 

innehållsanalys där granskning utförs i relation till teorier för att se mönster. Valet av teorier 

blir således något som görs med hänsyn till forskarens egna värderingar. Detta metodval gör 

det svårt att bortse från den forskandes roll och påverkan av resultat (Bryman & Bell, 2003). 

Läsaren bör därmed ha i beaktande att metod och teorival medför viss subjektivitet från 

forskaren till studien.  

3.7. Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska riktlinjerna innefattar fyra huvudkrav vilka agerar som normer mellan 

forskarna och undersökningsdeltagarna. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskningens syfte tydliggörs för deltagarna innan 

undersökningen påbörjas. Det finns tre olika former av hur undersökningsdeltagarna 

medverkar i en undersökning och det är aktivt, ej aktivt eller en kombination av dessa. I denna 

studie medverkar skolorna ej aktivt, utan studieprojektet hämtas från redan existerande 

myndighetsregister, de skolorna själva skriver på deras offentliga sidor samt de media skriver 

om diverse skolor. Skolorna har blivit informerade kring studien och godkänt användandet av 

dess broschyrer och hemsidor. 

 

Samtyckeskravet att samtliga deltagare äger själva rätt att individuellt avgöra hur mycket de 

vill medverka. Vid uppstarten av studien kontaktades de fyra skolorna, de sa nej till fysiska 

besök men samtliga gav fri tillåtelse att använda deras broschyrer och hemsidor.  

 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och obehöriga ska inte ha möjlighet att ta del av dem. Detta är vanligtvis riktat 

mot studier vilka innefattar intervjuer eller liknande studier som involverar individer. I detta 

fall har det inte utlovats konfidentialtet för skolorna utan de har godkänt användandet av deras 

namn.  

 
Nyttjandekravet betyder att den insamlade data enbart ska användas i forskningssyfte, det vill 

säga att de inte kommer utnyttjas för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Hänsyn till detta krav tas under studien då inga uppgifter som samlas in används till några 

andra än de vetenskapliga syften som ligger till grund för uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Empiri & Analys 

 
I detta kapitel introduceras de tre delarna av empirin och analys. Kapitlet inleds med en 
övergripande presentation av den sekundärt insamlade statistiken i tabeller med tillhörande 
beskrivningar om söktryck och betygsgränser för respektive gymnasieskola. Därefter följer en 
sammanställning av medieinnehållet som redovisas skola för skola med tillhörande analyser. 
Följaktligen redogörs för- och exemplifieras visst innehåll i broschyrerna utifrån 
kategorierna bild och text för att noggrant undersökas med utgångspunkt i teorierna. 
 

 
4.1. Presentation av skolorna 
Följande statistik är tagen ifrån Skolverkets undersökningar. Detta ger en inblick kring 

elevernas kapitalvolym samt vad de har för bakgrund, vilket är relevant för analysen. 

Samtidigt som det tydliggörs vilka skolor som kan definieras som Vinnar- och förlorarskolor. 

 

Oklara teser och förkortningar definieras på följande vis: 
 

• GBP = Förkortning för elevernas genomsnittliga betygspoäng. I denna studie 

behandlas siffrorna för genomsnitt av både elever med examen och med studiebevis. 

Gymnasie betygspoängräkning utifrån ett snitt baserat på att betyget är lika i varje 

enskilt ämne – E = 10p, D = 12,5p, C = 15p, B = 17,5p, A = 20p 

• Utländsk bakgrund = Skolverkets definition är elever som antingen är utländskfödda 

eller vars båda föräldrar är utländskfödda. 

• Examen = Fullständiga (minst E) betyg i varje ämne. 

• Antalet elever är den totala för samtliga årskurser och därför stämmer inte siffrorna 

ihop med statistiken kring antalet intagna i programmen.  

• Högstadiebetyg: Beräkning utifrån ett snitt baserat på att betyget är lika i varje ämne - 

E =170p, D = 212,5p, C = 255p, B = 297,5p, A = 340p 
 

Statistik på antagningspoäng till diverse skolor och program är tagna från Gyantagning från 

2014, vilket handlar om de elever som kom in till diverse skolor och program under 2014.  
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Södra Latins Gymnasium 
	  

Södra Latins 

Gymnasium 

Antal 

elever 

Föräldrar med 

eftergymnasial 

utbildning 

Andel 

kvinnor 

Utländsk 

bakgrund 

Andel 

med 

examen 

GBP 

(Genomsnittliga 

Betygspoäng) 

Naturvetenskapliga 

Programmet 

186 91 % 75 % 14 % 100 % 17, 5 

Samhällsvetenskaplig

a Programmet 

289 85 % 79 % 9 % 100 % 17, 0 

Tabell: 1 

	  

Antagningsgränsen för det naturvetenskapliga programmet var 2014 på 317,5 och på det 

samhällsvetenskapliga programmet var lägsta gränsen på 297,5. Detta visar att de som kom in 

på Södra latins gymnasium under 2014 är bildade elever som presterar minst B i alla ämnen. 

Vilket tyder på ett högre kulturellt kapital (Månson, 2010). På det naturvetenskapliga 

programmet hade Södra Latins gymnasium 62 platser, vilket resulterade i att 137 elever som 

sökt hamnade som reserver, varav två elever kom in i mån av plats. Till det 

samhällsvetenskapliga programmet var det 94 elever som blev antagna och 83 som blev 

reserver. (Gyantagning 1a, 2014).  

 

Med siffrorna ställda går det att påstå att skolan har ett högt söktryck då en majoritet av 

eleverna söker sig till skolan inte kommer in. En bidragande faktor kan med viss sannolikhet 

bero på det positiva resultatet som skolan genererar. Det bekräftas här utifrån elever att detta 

är en högt ansedd skola som många vill söka till och därav förstärks Södra Latins studenters 

symboliska kaptail (Broady, 1998; Bunar, 2001). En koppling mellan föräldrar med 

eftergymnasial examen och elevers positiva resultat är påvisad i tidigare studier kring ämnet 

(Lärarnas riksförbund, 2013). En majoritet elever på skolan är av kvinnligt kön, 

undersökningar har även påvisat att flickor får bättre betyg vilket kan motivera den höga 

prestationen tillsammans med föräldrarnas påverkan (Skolverket 1b, 2014). De elever som går 

på Södra Latin kan på så sätt ha likande erfarenheter då de rör sig i samma sociala fält 

(Bourdieu, 1993). Där föräldrarna är högutbildade och svenskar vilket inom Södra Latin 
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bildar ett socialt fält av just dessa elever, vilket leder till att de är dem som rör sig dit och även 

vet hur de ska röra sig inom det givna sociala fältet (Bourdieu, 1993;1999).  

Viktor Rydbergs gymnasium (VRG) 

Tabell: 2 
 

Viktor Rydbergs Gymnasium hade en gräns på 280 poäng till deras samhällsvetenskapliga 

program, de hade 104 platser som samtliga blev fyllda. På deras reservlista hade dem 101 

elever på kö (Gyantagning 1b, 2014). Viktor Rydberg har ett högt söktryck vilket resulterar 

till att de som presterar sämre gallras bort. Det går därför att tillsammans med skolan Södra 

Latin bekräfta faktumet att vinnarskolor har elever med högutbildade föräldrar som är 

svenskfödda och är överrepresenterade av flickor. Vilka innan de kommer till skolorna är högt 

bildade och besitter då redan ett högt kulturellt kapital (Månson, 2010). Detta kulturella 

kapital förstärks/bibehålls efter studietiden då majoriteten går ut med högre betyg. Dessa 

skolor tenderar att ha ett högt söktryck vilket leder till att de redan från start har elever som 

presterar bra i skolan. Vilket styrker att skolorna är högt ansedda och förstärker det sociala 

kapitalet hos studenterna (Broady, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Rydbergs Gymnasium 

(Jarlaplan) 

Antal 

elever 

Föräldrar med 

eftergymnasial 

utbildning 

Andel 

kvinnor 

Utländsk 

Bakgrund 

Andel 

med 

examen 

GBP 

Samhällsvetenskapliga 

Programmet 

276 90 % 76 % 6 % 100 % 16,8 
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Ross Tensta gymnasium (RTG) 
 

Ross Tensta Gymnasium Antal 

elever 

Föräldrar med 

eftergymnasial 

utbildning 

Andel 

kvinnor 

Utländsk 

Bakgrund 

Andel 

med 

examen 

GBP 

Naturvetenskapliga 

Programmet 

149 35 % 63 % 94 % 77,5% 13,5/14,

7 

Samhällsvetenskapliga 

Programmet 

149 24 % 68 % 93 % 50 % 10,8/12,

3 

Tabell: 3 

 

Ross Tensta Gymnasium har på senare tid fått lägre intagningspoäng på deras elever men 

andelen elever som får en gymnasial examen och betygen på eleverna som går ut ligger på en 

nivå likt tidigare år. Med detta menar skolan att de har en hög nivå på deras pedagoger och att 

det sker en hög utveckling på deras elever (Wallström, 2013).  År 2014 kom alla som sökt till 

samhällsvetenskapliga programmet in, det fanns ingen lägsta betygsgräns förutom kravet att 

sökande elever skulle ha godkänt i grundämnena svenska, engelska och matematik. Likadant 

var de för de eleverna som sökte till naturvetenskapliga med inriktning medicinsk forskning. 

Dock undantaget att de som sökte till naturvetenskapliga med inriktning mot natur hade en 

gräns på 170,0 p i högstadiebetyg. (Gyantagning 1a, 2014). Det fanns även platser som inte 

blev fyllda i samtliga program med undantag naturvetenskapliga med inriktning mot natur 

som hade en antagningsgräns på 170.0, som hade 2 elever som reserver. Detta visar på att 

skolan inte har ett söktryck. Därför kan inte Tensta gallra bort elever som presterar sämre som 

Södra Latins Gymnasium och Viktor Rydberg har möjligheten till. De elever som går på RTG 

har således ett lågt kulturellt kapital redan vid början av deras studietid (Månson, 2010) vilket 

möjligtvis höjs som Wallström (2013) påstår, men inte tillräckligt då hälften av de på 

samhällsvetenskapliga programmet inte tar sin examen. Skolan blir således en social 

reproduktion (Bourdieu, & Passeron, 1977) där det med lågutbildade föräldrar som har 

liknande habitus samlas vid förlorarskolor där deras kulturella kapital fortgår att ligga på en 

låg nivå (Månson, 2010). På så sätt förstärks inte heller elevernas symboliska kapital efter 

deras studietid då skolan är lägre ansedd (Broady, 1998; Bunar, 2001). 
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Könsfördelningen på de nationella programmen är likt de andra skolornas siffror där flickor 

representerar den större andelen. Dock är inte andelen lika stor som på Södra Latins. På Ross 

Tensta Gymnasium kan vi se en överrepresentation av elever som har en utländsk bakgrund. 

För att underbygga orsaken till den låga andelen elever med som inte har en utländsk 

bakgrund hänvisas det till Malmberg, Andersson, Bergsten och Ösths (2013, s. 119) studie 

kring det fria skolvalet som resulterade i slutsatsen att ”svenskfödda föräldrar och 

medelklassgrupper väljer bort skolor som domineras av synliga minoriteter”.  

	  

Då det finns en stor andel elever som inte lyckades ta en examen från Ross Tensta så finns två 

stycken genomsnittliga betygspoäng fördelade separat i tabell 3. Siffrorna till höger 

representerar genomsnittet för andelen elever med examen. Den genomsnittliga 

betygspoängen för de som inte tog sin examen (studiebevis) är till vänster om dessa siffror.  

Cybergymnasiet 
 

Cybergymnasiet 

Odenplan Norr 

Antal 

elever 

Föräldrar med 

eftergymnasial 

utbildning 

Andel 

kvinnor 

Utländsk 

Bakgrund 

Andel 

med 

examen 

GBP 

Naturvetenskapliga 

Programmet 

69 61 % 54 % 72 % --%5 12,5 

Samhällsvetenskapliga 

Programmet 

159 45 % 62 % 47 % 57,7 % 11,6/13,8 

Tabell: 4 

	  

Till Cybergymnasiet 2014 blev alla som sökte till något av de olika samhällsprogrammen 

antagna, likadant för de som sökte natur med inriktning samhällskunskap. Däremot för de 

som sökte till det naturvetenskapliga programmet med inriktning natur så låg gränsen på 

172.5. (Gyantagning 1c, 2014). På samtliga program förutom det naturvetenskapliga 

programmet med inriktning natur, så fanns det platser över. Det naturvetenskapliga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Underlag saknas kring andel examinerade elever från naturvetenskapliga programmet för Cybergymnasiet 
(Odenplan) 
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programmet med inriktning mot natur hade 20 platser men det var 21 elever som sökte, vilket 

resulterade i att Cybergymnasiet hade en elev som reserv. (Gyantagning 1c, 2014, )  

 

Det går alltså att se att vinnarskolor har elever med hög kapital volym som oftast har en 

bakgrund med föräldrar födda i Sverige. Dessa elever rör sig till varandra då de har liknande 

klasshabitus (Bourdieu, 1997). Vilket leder till att elever som inte har liknande bakgrund men 

skulle komma in på skolan, har svårt att röra sig i detta sociala fält, då den inte är infödd i det 

givna fältet (Bourdieu, 1993). Det blir således en social reproduktion som förknippas med 

vithetens hegemoni där den icke-vita blir underlägsen den vita och det skapar ett ”vi och 

dem” (de los Reyes & Mulinari, 2005; de los Reyes, 2011; Loomba, 2005). Där de som 

besitter ett högt kapital och har svenskfödda föräldrar kommer genom sin skolgång 

upprätthålla deras klasstillhörighet, vilket även förstärks genom deras symboliska- och 

kulturellt kapital (Broady, 1998; Bunar, 2001; Månson, 2010; Bourdieu & Passeron, 1977).  

	  

4.2. Skolornas representation i media 

 

Södra Latins Gymnasium 
Södra Latins gymnasium framställs gynnsamt i media. De artiklar som skrivs om Södra Latins 

gymnasium handlar mycket om elever som visat framfötterna genom kulturella och politiska 

frågor. Skolan legitimeras av media som normkritisk och normbrytande, vilket ger en bild av 

att eleverna på skolan är skickliga inom det politiska fältet och vet hur de ska kunna föra 

debatter. Exempel på dessa artiklar är ”Stockholmsskola inför könsneutralt omklädningsrum” 

(Clark, 2013) och ”Elever vill få stopp på självmord” (Oljelund-Kjellberg, 2015). Genom 

media så stärks Södra Latins symboliska kapital, artiklar som tyder på att personer som 

studerat på Södra Latin kommer långt och de som studerar på Södra Latin får skriva 

debattartiklar i några av Sveriges största tidningar.  

 

Media lyfter även skolan som en musikalisk och kulturell skola där bland annat LA-times 

skriver om nobelpristagaren Tomas Tranströmer och hur han började sin poetiska karriär på 

Södra Latin (LAtimes, 2015). Tillsammans med Tomas Tranströmer och Nobelpriset nämns 

Södra Latin, som början av den stora poetens karriär, vilket förstärker skolan prestige inom 

fältet (Broady. 1998). Södra Latin framställs på så vis som en skola vilken ger en hög bildning 
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och stärker ens kulturella kapital. Elitskolorna i Frankrike var Bourdieus väg in till 

överklassen och Södra Latin framställs som en elitskola, en vinnarskola (Månson, 2010). 

 

Det finns även artiklar som kan tolkas negativt om musiklärare som saknar lärarlegitimation, 

men artiklarna kring läraren Ann-Sofi Klingberg handlar om hur hon som en väldigt erfaren 

och skicklig pianist med ett CV på över 30 år som lärare inte blir godkänd av lärarverket för 

hennes brist på pedagogisk utbildning (Nygren, 2015). Artikeln riktar snarare kritik gentemot 

Skolverket än framställer skolan som negativ. 

 

Viktor Rydbergs gymnasium (VRG) 
 
Om inte Viktor Rydbergs Gymnasium sätter höga betyg, kan man inte längre stoltsera 
som landets mest utpräglade elitskola, vilket sänker statusen på hela Djursholm (Åsa 
Linderborg, 2015).  

 

Skriver Åsa Linderborg i en artikel angående professorn i företagsekonomi Mikael 

Holmqvists bok ”Djursholm: Sveriges Ledarsamhälle”. I denna uppsats läggs dock inte fokus 

kring Viktor Rydbergs Gymnasium vid Djursholm men detsamma gäller även skolan vid 

Jarlaplan då Viktor Rydbergs Gymnasium har en väldigt sammanhållande bild över alla deras 

tre skolor, om en skolas rykte försämras drabbar det alla skolorna och på så vis kan det inte 

ses som en elitskola längre. Vidare framställer media Viktor Rydbergs Gymnasium likt Södra 

Latin och bekräftar att Viktor Rydberg kan klassas som en elitskola, genom att visa på att 

elever på skolan går ut med höga betyg.  Även Viktor Rydbergs elever framställs som 

initiativtagare. I artikeln ”Nu får lärarna pris – av eleverna” skriver Cecilia Burman (2015) 

om Beata Kulls nystartade projekt ”Kunskapens väg” som delar ut ett årligt lärarpris till lärare 

från gymnasieelever. Idén till ”Kunskapens väg” fick Beata när hon tänkte på sina lärare från 

Viktor Rydbergs Gymnasium och att hon insåg att hon såg upp till dem. Artikeln bekräftar 

således att skolan ger en bra bildning, att det är duktiga lärare som ska prisas på skolan. 

 

Artikeln skriven av Bruman (2015) i Svenska Dagbladet lyfter fram Kulls engagemang vilket 

även tyder på att Kull lyckats tack vara ett brett kontaktnät, ett stark socialt kapital, lyckats få 

med sig ett flertal författare och artister på tåget. Samtidigt som hennes kulturella kapital 

framställs positivt genom en bra skolgång och bra skola.   
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Sara Cosar (2014) skriver i Sveriges Radio att elever hade en ölsvepartävling på en av Viktor 

Rydbergs Gymnasium. En lek som cirkulerade på sociala medier där det handlar om att svepa 

ett glas öl på en offentlig plats. Artikeln visar på att elever och föräldrar blivit informerade om 

händelsen samtidigt som rektorn Lisa Dahlberg har försökt vända på utmaningen till något 

positivt istället. Även en elev från VRG fördömer händelsen (Cosar, 2014). Denna nyhet är 

helt klart negativ till skolans status och rykte, men artikeln vänder på det till just något 

positivt. Där rektorn är engagerad och försöker vända på trenden samtidigt som elever avstår.  
 

Ross Tensta Gymnasium (RTG) 
 
Under oktober månad gjordes sex anmälningar mot Ross Tensta Gymnasium till 
Skolinspektionen (Chamy, 2015). 

 

Chamy (2015) skriver i Sveriges Radio om att det skett upprepande slagsmål utanför skolan 

och att lärare ser samband mellan de våldsamma händelserna och brist på resurser. Det 

cirkulerar inte många nya artiklar från 2015 kring Ross Tensta Gymnasium, däremot äldre 

artiklar från 2011 där det riktas skarp kritik gentemot skolan ”SI kristiserar Ross Tensta 

gymnasium – World of Warcraft i skolundervisningen” (Svt, 2011).  
 
Språkundervisningen sker i onlinespelet World of Warcraft och idrotten på 
spelkonsolen Xbox med dansplatta. Skolinspektionen riktar nu skarp kritik mot 
Stockholm kommuns projekt Digitala rummet på Ross Tensta gymnasium (Svt, 
2011). 

 

Dessa artiklar riktar skarp kritik mot Ross Tensta Gymnasium och skolans rykte gynnas inte 

av artiklarna. Ross Tensta Gymnasium blir inte erkänd från allmänheten som en elitskola 

snarare tvärtom, en skola med många problem med bristande resurser och lärare med 

bristande kompetens. Inte något som ger eleverna ett starkare kulturellt kapital eller stärker 

deras symboliska kapital (Broady 1998) (Månson, 2010). Vilket leder till att RTG som 

organisation producerar och reproducerar ojämlikheter inom organisationen (Wasserman, & 

Frankel, 2015) och även i samhället. Den sociala reproduktionen blir tydlig då skoltiden 

används till annat än utbildning, som exempelvis dator- och tv-spel. Det blir ett faktum att 

skolan reproducerar samhällsordningen (Bourdiue, & Passeron, 1977). Det riktas även skarp 

kritik i artikeln ”Sprid inte Ross-konceptet till fler Stockholmsskolor” mot Ross-konceptet 

som skolan använder sig av ifrån tidigare lärare på skolan (Arvidsson, B. et al, 2012). Där 

lärarna skriver: 
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Under de år som Ross-projektet pågick sjönk studieresultaten för eleverna på Tensta 
gymnasium påtagligt, vilket kan avläsas på flera sätt. Medelbetyg, andel elever som 
fullföljde sin utbildning och andel elever som uppnådde grundläggande 
högskolebehörighet sjönk under åren 2004–2006 (se Skolverkets inspektionsrapport 
från 2007). Skolan fick inte heller fler sökande. Trots detta tecknades ett nytt avtal 
med Ross Institute 2007, och nya pengar anslogs. Någon upphandling av 
konsulttjänsterna enligt LOU har aldrig gjorts (Arvidsson, B. Et al, 2012). 
 

 

Vilket naturligtvis drar ner på skolans rykte oerhört då före detta lärare går ut och kritiserar 

skolan och legitimerar att Ross-konceptet har lett till både sjunkande resultat- och söktryck. 

 

Samtidigt under 2014 runt valåret cirkulerade en del positiva artiklar från RTG. Där eleverna 

visar ett politiskt engagemang och riktade skarp kritik gentemot bland annat 

Sverigedemokraternas integrations- och flyktingpolitik (Delin, 2014). Samtidigt lyfts det fram 

i artikeln att 90 % av eleverna har utländsk bakgrund och att Tensta är en av Stockholms 

stadsdelar med lägst valdeltagande. Artikeln blir alltså både positiv och negativ, positiv i den 

bemärkningen att eleverna visar ett starkt engagemang. Negativ i den mening att de visar att 

det är stigmatiserat område med många av en utländsk bakgrund, vilket kan missgynna 

skolornas rykte och skapa ett ”vi” och ett ”dem”, där Tensta ses som ”dem”, något negativt 

(Sernhede, 2009 & Fanon, 1997). Vilket förstärker teorin om att mångfald ses som något 

jobbigt som Bunar (1999) menar. Till skillnad från Södra Latin och Viktor Rydbergs 

gymnasium läggs fokus i artiklarna kring bakgrund och RTG förknippas med det 

stigmatiserade området.  

 

Cybergymnasiet 
 
En inventering gjord den senaste veckan visar att det finns 66 000 tillfälliga 
boenden. Cybergymnasiet i Stockholm är ett av dem (Agneskog, 2015) 
 

Agneskog (2015) skriver i Sveriges Radio om flyktingkrisen och att det finns många 

sovplatser för asylsökande, där Cybergymnasiet ställer upp och lånar ut sina klassrum för de 

som söker asyl. Vilket har mottagits positivt och rektorn för Cybergymnasiet Homar Kadir 

menar att det är ett värdegrundsarbete och att alla som ställer upp gör det frivilligt. Detta kan 

ge en positiv bild av engagemang och öppenhet, en öppenhet som kan komma att drabba 

skolan negativt. Negativt i dem meningen att invandrartäthet/mångfald ses som något negativt 

(Bunar & Kallstenius, 2011; Lilja, 2015; Aldén et al, 2015).   
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Annars skrivs det i media inte lika mycket om Cybergymnasiet som de andra skolorna. Det 

dyker upp äldre artiklar från 2013 som handlar om att friskolor gör miljonförluster och att 

skolor gör miljonsatsningar kring deras marknadsföring, där Cybergymnasiet är en av dessa 

skolor som gör miljonförlust (Eriksson, 2013). I artikeln ”skolornas pengar går till reklam” 

skriver Swedin (2013) att Cybergymnasiet är en av de skolor som satsat mest på deras 

marknadsföring, närmare 2 miljoner, samtidigt som de gick med förlust på 28 miljoner. Detta 

skriver även SvD (Jelmina, 2014). Vilket inte ger en gynnsam bild av skolan sett till skolans 

rykte och en elev som gått på skolan förstärker knappast sitt symboliska kapital (Broady, 

1998). För att ge skolan en mer gynsamm bild används Mynewsdesk6 för att lyfta fram 

nyheter från deras skola genom egna ord. Vilket är positivt men då legitimerar inte nyheterna 

skolans status då det inte är något som kommer utifrån (Broady, 1998).   

 
4.3. Skolornas Broschyrer 

Södra Latins gymnasium 
I och med att Södra Latins gymnasium är en kommunal skola så använder de Stockholms 

stads standardiserade hemsida som gäller för alla kommunala skolor i Stockholm med 

skiljaktigheter i text och bildinnehåll. Deras broschyr är även den uppbyggd med Stockholms 

stads logotyper. Form och produktion för kommunala skolors marknadsföringsmaterial i 

Stockholms stad är outsourcad och framtagen av designbyrån B-E-R-G. Designbyrån är 

specialiserade på att skapa visuella identiteter och för Södra Latins gymnasium har de skapat 

en identitet som är historisk, kulturell och traditionell. 

Framsidan utgörs av en bild av skolans främre fasad med texten: “Högre allmänt läroverk”. 

Den tegelklädda fasaden till en byggnad som öppnade dörrarna under ett senare 1800-tal 

möter en klarblå himmel. Ett ”Högre allmänt läroverk” är en tidigare benämning på vad som 

idag kan kallas gymnasieskola, skolan har därmed en historia vilken går långt bak i tiden 

(Lönnberg, 2015). De högre allmänna läroverken verkade under slutet av 1800-talet och gav 

de studerande en studentexamen, i jämförelse med de dåvarande lägre läroverken som 

saknade avgångsexamen. Södra Latin var därav en institution inom skolfältet som med viss 

expertis genererade en examen till dess studenter. Detta som i sin tur ger en viss titel och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Mynewsdesk: En digital plattform för PR och marknadsföring av organisationer och företag (Mynewsdesk, 
2015). 
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därmed ges ett starkare symboliskt kapital (Broady, 1998. & Bourdieu, 1977). Skolan väljer 

att ha kvar dessa ord på fasaden vilka även får pryda framsidan på broschyren, för att bevara 

kulturarvet och förstärka skolans prestige. Då skolan bär på en rik och lång historia, vilket 

synliggörs i marknadsföringen. “I denna vackra byggnad lever arvet från den gamla skolan 

vidare”. I broschyren lyfts skolans tradition fram genom en informerande text där det står om 

när skolan bildades 1654 och vilket år skolan flyttade in i denna byggnad, 1891.  

 “Gymnasieskolan som förenar kultur och vetenskap” har grafiskt förts in under skolans namn 

på broschyrens framsida. Vidare genom bild lyfts skolan som estetisk, då flertalet av bilderna 

innehåller elever som spelar på olika instrument eller bilder tagna från deras teaterpjäser. Men 

även genom text lyfts skolan som kulturell:  

Södra Latins föregångare, Södermalms pedagogia, startade år 1654. Huvudämnen 
var då latin, kristendom och svenska. Skolans matriklar finns bevarade från 1709. 
Då studerades även klassiska språk och räknekonst. Sång och svenska fanns också 
på schemat. 

Skolan betonar deras kulturella historia och är inte blygsamma med vilka elever som har gått 

på skolan tidigare. I skolans matriklar finns det namn på nobelpristagare som Tomas 

Tranströmer, vilket de inte behöver nämna i broschyren men har blivit bekräftat av media 

(LAtimes, 2015). Skolan behöver bara nämna att det finns ett register på personer som varit 

elever där tidigare. På så vis kategoriserar sig Södra Latins Gymnasium som en ledande skola 

historiskt och nutid inom musik, estetik och språk. En visuell identitet som designbyrån B-E-

R-G hjälper dem att förmedla.  

 

Vidare trycker Södra Latins gymnasium på deras stora nätverk både genom utbyten med 

universitet, högskolor, organisationer och arbetsmarknaden, vilket ska öppna för fortsatta 

studier. Skolan menar även att eleverna får möjlighet att utföra laborationer och annat på 

universitet och högskolor. För att ytterligare påvisa skolans sociala bredd skriver dem: 

Södra Latin har ett stort internationellt kontaktnät med vänskolor i många länder. 
Många av våra elever reser utomlands minst en gång under sin gymnasietid.  

Genom att studera på Södra Latin stärks elevernas sociala kapital (Bourdieu, 1993) både 

nationellt och internationellt. Samtidigt påvisar detta citat att skolan har en väldigt stabil 

ekonomi som kan erbjuda sina studenter utlandsresor och att eleverna besitter ett högre 

ekonomiskt kapital för att kunna göra flertalet resor (Månson, 2010). Skolan har en så pass 

hög status att de själva skriver det i marknadsföringen: 
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Skolan har ett mycket gott rykte och vi strävar efter att leva upp till det med god 
kvalitet i all vår verksamhet 

Tendensen med denna mening är att visa upp det goda ryktet men att även få eleverna att 

förstå vikten av att representera skolan och uppföra sig, samtidigt som de får ett lovord om att 

det goda ryktet är något som skolan strävar efter att behålla.  

 

När det kommer till representation av eleverna i broschyrens bilder kan den tolkas som 

representativ sett till vad som tidigare presenterats av skolan. Av 475 elever är det enbart 52 

elever som kan definieras som elever med utländsk bakgrund. Då av de 27 elever som syns 

tydligt i bild, endast är en som kan definieras som utländsk7. Då resterande faller inom ett 

vithetsnormativt8 utseende. Det är även 6 av 27 elever som är med på bild som möjligen kan 

definieras som pojkar, vilket även det kan ses som representativt sett till statistiken. Då 86 av 

475 elever på skolan är pojkar och resterande flickor. Det kan då sägas att det sker en social 

reproduktion av samhällsordningen genom skolans marknadsföring. Södra Latin har elever 

som kommer från liknande sociala klasser och bär på liknande bakgrund. Sett till deras 

klasshabitus så förstärks det under skoltiden då skolan strävar efter att eleverna ska plugga 

vidare och skapar då gemensamma mål (Bourdieu & Passeron, 1977). De har likande 

livsstilar och har lättare för att närma sig varandra, samtidigt som ”den andre” ställs längre 

bort då de inte har liknande erfarenheter, samt inte känner sig välkommen i det vita rummet 

då den inte är representerad (Fanon, 1997) på grund av den sociala reproduktionen (Bourdieu 

& Passeron, 1977). Detta kan leda till mindervärdeskomplexet Fanon (1997) skriver om då 

den ”icke-vita” inte representeras eller går på en hög status vinnarskola.   

 

Införandet av marknadsföring av skolor skapar därför en segregation då elever troligen delas 

upp utefter bosättning, kön och bakgrund för att finna en grupp med en gemensamhet. Detta 

skapar en given omständighet för fenomenet segregation på gymnasieskolor då elever 

sannolikt söker sig till likheter (Nordström & Åslund, 2009). 

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Utländsk och utländsk bakgrund: I analysen hänvisas det inte till Skolverkets definition. En bakgrund från ett 
utomeuropeiskt land för minst en av föräldrarna vilken påverkar personen kulturellt samt utseendemässigt (faller 
utanför ett västerländskt/vithetsnormativt utseende). 
8 Vithetsnormativ: Vithetsnormen är ett fenomen som bygger på en normalisering och idealisering av den vita 
kroppen. Sarah Ahmed (2011) beskriver vithet som en produkt ur att andra, icke-vita, tilldelas en ras. En 
vithetsnormativ person faller därför under begreppet vit (ljushyad, slätt hår, ofta ljust hår etc.).	   



Vinnarskolor och förlorarskolor- En kritisk studie av vithet i skolorganisationer 
	  

	  
33(48)	  

Viktor Rydbergs gymnasium (VRG) 
Skolan bygger sitt namn på personen Viktor Rydberg. Han var en nationalskald och författare, 

vilket gjorde honom till en stor kulturpersonlighet som levde under 1800-talet (VRG, 2015). 

Viktor Rydbergs stora kulturella kapital är det som skolan präglas av. Hans historia som en 

poet och stor kulturpersonlighet ska återspeglas i skolorna för att skolorna ska bli associerade 

med personen och vad denne representerar, alltså kultur. 

 

“Vetenskap och konst går hand i hand på Viktor Rydbergs gymnasium” som bygger deras 

image kring konst och kultur. 
 
På Viktor Rydbergs gymnasium får du en mycket bra förberedelse för vidare 
studier och arbetsliv i Sverige eller utomlands. 

 

De skriver i sin broschyr om vikten att utveckla sin kreativitet och sitt konstnärskap och 

samtidigt utveckla sin akademiska nivå. VRG använder sig av förre detta elever och deras 

utvärderingar för att legitimera skolans sätt att arbeta på. Vidare skriver det att skolorna är 

små för att kunna fokusera på individen samtidigt som de har ”den större organisationens 

resurser för utveckling”. De fortsätter att trycka på att skolan verkar för kulturlivet.  

 
Våra lärare är etablerade musiker som, när de inte undervisar är verksamma i TV-
program, i musikal- och operettuppsättningar och konserter. På så vis får eleverna 
en naturlig kontakt med yrkeslivet som musiker/sångare.  

 

Det skriver även kring deras inriktning teater: 
 
Gästpedagoger, som själva är aktiva skådespelare, är ett viktigt inslag i 
teaterundervisningen på VRG Jarlaplan.  

 

På så vis betonar skolan själva att eleverna som går på Viktor Rydbergs gymnasium kommer 

efter sin studieperiod ha ett brett nätverk, ett starkt socialt kapital (Broady, 1997; Månson, 

2010) inom bland annat kulturbranschen. Ytterligare påvisar de det stora sociala kapitalet 

genom att nämna länder de har samarbetspartners i, ex Kina, Ryssland. Samtidigt vill skolan 

lyfta deras språkundervisning där svenskan och engelskan är undervisningsspråk. Lärarna 

som undervisar i engelska ska även ha det som modersmål. Skolan implementerar en hel del 

termer från universitetsvärlden som exempelvis ”kurslitteratur” ”akademisk nivå” och 

”seminarium” för att höja anseendet kring skolans utbildningsnivå. Samtidigt erbjuder de en 

spetsutbildning i engelska som ska ge 30 högskolepoäng, om en läser samhällsvetenskapliga 
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programmet med inriktning beteendevetenskap. Återigen väver de in att tidigare studenter på 

skolan har varit nöjda och blivit väl förberedda för att kunna studera vidare.    

  

Även i bildspråket kretsar fokus kring teater, musik och sång, samt studerande elever från 

lektioner. Elever som spelar gitarrer och sjunger i mikrofoner. Eller elever som tittar i 

mikroskop. Likt Södra Latins gymnasium kan representationen av elever ses som 

representativ till vilka elever som går på skolan. Då majoriteten är flickor som faller under 

vithetsnormen sett till utseende, i broschyren. Därefter är det vita pojkar och sen med 

undantag för två flickor som inte faller under ett vithetsnormativt utseende. En av dessa 

flickor bär hijab9 . Återigen får de vita kropparna representera vinnarskolan men med 

undantag sett till de två flickorna. Där även en muslimsk flicka inte sätts i rollen som 

underlägsen likt Kalonaitytes (2005) studie, utan som en vanlig elev.  

 

Slutligen har skolan även tagit med fyra affischer från musikaler deras elever haft genom 

åren. Till dessa affischer skriver VRG:  
 
I linje med devisen Vetenskap och Konst går hand i hand sätter VRG varje år upp 
en musikal på någon av Stockholms teater, som t.ex Oscarsteatern och 
Maximteatern. 

 

Vilket återigen trycker på det stora kontaktnätet en elev kan få bära med sig efter sin studietid 

på skolan samt ett starkare kulturellt kapital. Då de får röra sig inom finkulturen och får vara 

en del av finkulturen (Bourdieu, 1993; Månson, 2010).  

 

Ross Tensta gymnasium (RTG) 
Likt Södra Latins Gymnasium är Ross Tensta gymnasium en kommunalskola och använder 

Stockholms stads standardiserade hemsida och broschyrformat med Stockholms stads 

logotyper, framtagna av designbyrån B-E-R-G. Det som särskiljer är text och bildmässigt 

innehåll. RTGs visuella identitet är ”Gymnasiet med det lokala och globala i fokus”, en skola 

som lägger fokus på den globaliserade världen med nära kontakt med näringsliv och 

universitet/högskola. Ross Tensta Gymnasium betonar att det är en kommunal gymnasieskola 

i broschyren och lyfter samarbetet med Ross School USA. Ett samarbete som genomsyras av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Hijab: Oxford dictionaries definierar på följande vis ”A head covering worn in public by some Muslim 
women”. Det är därmed ett religiöst betingat begrepp kopplat till islam som innebär ett täckande i form av 
exempelvis en sjal vilket bärs av vissa muslimska kvinnor (Oxford dictionaries, 2015).	  
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ett holistiskt perspektiv där ämnesintegration är en prioritering. Det framgår att 

utvecklingsarbetet har pågått sedan 2003, vilket har lett till att Tensta gymnasium är en 

godkänd Ross-skola. För att tydliggöra skolans mål och strävan används ett mission statment 

som lyder: 
 
På Ross Tensta gymnasium förbereder vi eleverna för en globaliserad värld som 
kännetecknas av förändring och utveckling. Detta sker genom en ämnesintegrerad 
undervisning där historisk tillbakablick, modern teknik och ett vetenskapligt förhållningssätt 
kombineras för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Arbetet på RTG 
genomsyras av hänsyn, omtanke och respekt för alla människors likheter och olikheter. 

	  

Skolan tyder på att eleverna kommer bära ett starkare socialt kapital efter deras tid på 

gymnasiet, i och med samarbeten både globalt och lokalt (Bourdieu, 1993). Samtidigt går det 

att läsa om att alla elever får tillgång till bärbara datorer eller surfplattor, vilket inflikar på att 

skolan har resurser. Det betonas dock att de internationella elevutbytena är EU-finansierade 

skolprojekt, något som varken Södra Latin eller Viktor Rydberg behövde göra.  
 

Vidare betonar skolan att Ross Tensta gymnasium är en kommunal skola då Ross School är 

en privat skola. Där konceptet är taget från en friskola i USAs franchise och används på en 

svensk kommunal gymnasieskola. Konceptet användes för att göra skolan mer attraktiv och 

locka elever från andra stadsdelar. Problemet med Ross-konceptet är att det har blivit starkt 

kritiserat i media och har därför kunnat påverka skolans image negativt (Arvidsson, B, et. al, 

2012). Istället är det Ross-konceptet som pekas ut som anledningen till sjunkande 

studieresultat och färre sökande. Även om skolan försöker lyfta det kulturella- och sociala 

kapitalen hos eleverna genom marknadsföringen blir det bekräftat ifrån deras före detta lärare 

och skolinspektionen att sanningen är tvärtom. Det finns inget som tyder på att Ross Tensta 

gymnasium stärker elevernas symboliska kapital, snarare tvärtom (Broady, 1998). Bakslaget i 

skolans marknadsföring är således att skylta med Ross-konceptet som blivit så starkt 

kritiserat.  

 

Bilderna skolan använder sig av kan ses som representativ sett till vilka elever som går där. 

Det finns olika bilder i broschyren där det går att urskilja 13 individer tillräckligt tydligt för en 

analys. Tre av de som syns på bilderna är två rektorer och en lärare, vilka faller inom 

vithetsnormen. Resterande tio är elever som alla inte tillfaller under ett vithetsnormativt 

utseende. Två av dessa elever som syns på bild bär hijab. Tätheten för elever med utländsk 

bakgrund synliggörs i broschyren. På så sätt blir mångfalden, invandrartätheten, ”de andre”, 
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”de icke-vita” som blir bilden av vad som förknippas med en förlorarskola. Vilket kan komma 

att styrka mindervärdeskomplexet (Fanon, 1997).  

 

Sista sidan av broschyren består av introduktionsprogrammen; språkintroduktion, 

yrkesintroduktion, preparandutbildning och PRIV. Detta är utbildningar för de som möjligtvis 

saknar betyg i ett visst antal ämnen eller har spenderat en begränsad mängd tid i Sverige och 

behöver därav förstärka sin svenska för att kunna läsa på en nationell gymnasieutbildning. På 

detta uppslag, se uppslag 5 i Bilaga 3, en elev som rasifieras10 och en kvinnlig lärare, vilka 

samtalar med varandra. Där eleven får representera den underlägsna som behöver extra stöd 

och den vita läraren får representera den vita hegemonin (de los Reyes, 2011). 

Företagsekonomen Viktorija Kalonaityte skriver i artikel kring SFI angående svensken och 

invandraren: 
the image of the students, recurring in the talk with the teachers and the 
management, is stereotypical, essentialist and presented as a matter-of-fact 
reflection of their situation. Also, equally important is the dichotomized 
relationship between these students’ traditional, ‘irrational’ nature and the progress 
they need to and should achieve via the education they are receiving (Kalonaityte, 
2005). 
 

Det är alltså en stereotyp bild av elever men samtidigt en återspegling av deras situation. Det 

vill säga en social reproduktion (Bourdieu & Passeron, 1977) av samhället där den icke-vita 

blir den underlägsna gentemot den vita (de los Reyes, 2011).  

 

Cybergymnasiet 
Cybergymnasiets broschyr är annorlunda gentemot de andra skolornas då de väljer att inte ha 

några bilder på verken elever eller personal, istället är broschyren grafiskt gestaltad med foton 

på redskap tillhörande diverse program. Exempelvis el & energi programmet framställs med 

elektroniska kretskort och ficklampa medan samhällsvetenskapliga programmet har en 

världskarta och FN-flaggan. Både Cybergymnasiet och Viktor Rydbergs gymnasium är 

friskolor med ett flertal skolor, men marknadsförs med en och samma broschyr för samtliga 

skolor.  

  

Cybergymnasiets visuella identitet är en IT-skola med kunskapen i centrum, fokuserat på 

framtiden där eleverna ska känna sig som hemma i en multikulturell skola.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Rasifiering (Rasiferas, Rasifierad) :” är en term som beskriver personer som, på grund av sina (kroppsliga) 
utseenden, blir tillskrivna en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med den. Uttrycket beskriver en 
process, att bli tillskriven någonting, och pekar därför på att ”ras” är en social konstruktion” (Kiros, 2014).  
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En multikulturell skola 
Oavsett klädsel, frisyr och intresse ska du känna dig som hemma. Tiden i 
gymnasiet är krävande. Du måste vara beredd på att själv planera och ta ansvar för 
dina studier samt vara engagerad för att nå bra resultat. Välj därför ett program 
som du känner att du kommer att trivas med de tre närmsta åren. 

 

Samtidigt som det i media (Agneskog, 2015) skrivs om skolans öppenhet för 

flyktingmottagandet, mottagandet av personer som skulle ses som ”den andre”. Nihad Bunar 

(1999) förklarar multikulturalism som en ideologi vilken ska förespråka kulturell pluralism 

och positiv attityd mot elever från minoritetskulturer. Dock har ideologin, som tidigare nämnt 

fått en negativ klang och associeras till skolor med hög invandrartäthet. Detta menar även 

Attewell (2012) och Lilja (2015) som skriver om white- flight/avoidence att mångkultur 

förknippas med invandrartäthet och leder till att vita rör sig därifrån. Att Cybergymnasiet 

använder sig av ett sådant begrepp kan därmed hämma deras rykte bland elever med 

svenskfödda föräldrar och medelklassgrupper vilket leder till whiteflight och white avoidence 

(Attewell,2012; Aldén et al, 2015). I det här fallet kommer skolan att fortgå mot att vara 

multikulturell, troligtvis få fler sökande med utländsk bakgrund, då valet görs att indirekt 

påstå att skolan är invandrartät. Skolan kommer möjligtvis också, till följd av detta, kvarhålla 

sin status som lågpresterande på grund av den invandrartäta miljön (Bunar, 2001).  

 

Broschyren är riktad till eleverna och betonar att de står inför ett viktigt beslut. Genom bland 

annat; ”Nu är det upp till dig”, ”Din Framtid Vår utmaning”, ”börja resten av livet nu”, är 

några av broschyrens rubriker.  

  
Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i 
framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett var du står just nu är det aldrig 
för sent att börja fundera på vad du vill göra härnäst. Det gäller inte minst vilken 
utbildning du vill satsa på. Det du med all säkerhet tar med dig härifrån är all ny 
kunskap samt en hel del nya kontakter som du kan dra nytta av efter utbildningen 
här.   

 
Med det här citatet kan skolans målgrupp av elever tolkas som de med sämre betyg och sämre 

bildning eller en skola för alla. ”Oavsett var du står just nu är det aldrig för sent att börja 

fundera på vad du vill härnäst”. Där du efter din studietid kommer ha ett starkare kulturellt 

kapital i form av bildning (Månson, 2010) och socialt kapital i form av kontaktnät (Bourdieu, 

1993). Skillnaden är att RTG kan skylta med det globala Ross-samarbetet, VRG skriver om 

samarbeten med Stockholms universitet, Dramaten och flertalet andra organisationer samma 

sak med Södra Latin. Men detta saknas ifrån Cybergymnasiet förutom ett samarbete som 

nämns men inget som skyltas med är med Amnesty. De andra skolorna använder sig av 
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samarbetena för att styrka skolans legitimitet i dess marknadsföring, vilket saknas hos 

Cybergymnasiet.   

 

För att binda ihop broschyrens visuella identitet avslutas broschyren med ett citat ifrån Albert 

Einstien: ”Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt” tillsammans med ett 

mission statement: 
Cybergymnasiets mål att är skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Vi vill 
ge dig möjligheten att lära dig så mycket som möjligt utifrån dina individuella 
behov. Det gör man bäst i en miljö som är trygg, positiv och full av gemenskap. Vi 
erbjuder där en utbildning där vi vill att du ka utvecklas som ger dig en bra start 
för framtiden. Här får du möjligheten att utmana dig själv, dina förväntningar och 
din framtid.  

 
5. Avslutning 

 
Avsikten med uppsatsen har varit att studera segregationen i media och marknadsföringen av 
vinnar- och förlorarskolor. Detta har gjorts genom en analys av mediesynlighet och 
broschyrer tillhörande respektive skola. Synligheten av segregation har satts i relation till ett 
intersektionellt perspektiv där Bourdieus kapitaldefinitioner och postkolonialism används för 
att tolka det som gestaltas. I följande avsnitt summeras resultat och slutsats av genomförd 
analys för att bredare reflektera över dess konsekvenser. Vidare ges alternativa 
studiemetoder och förslag på fortsatta studier. 
 
 

5.1. Slutdiskussion 
Utformningen av diverse skolas broschyrer har tydliga likheter och skillnader. Det går att 

urskilja ett mönster kopplat till fenomenen segregation och maktstrukturer. Vinnarskolorna 

erhåller flertalet gemensamhetsfaktorer medan förlorarskolorna liknar varandra på ett visst 

plan men skiljer sig ifrån varandra och ifrån vinnarskolorna. De båda studerade 

vinnarskolorna kan påvisa att de har ett brett kontaktnät, kunskap och kultur som kan lyfta 

eleverna till en fortsatt mottagen kapitalrikedom av samtliga kapitalformer (Bourdieu, 1993; 

Bunar, 2001). Trots olika formgivare av broschyrerna så lyckas de två vinnarskolorna ha mer 

gemensamt än de två kommunala skolorna, trots att dessa utnyttjar samma designbyrå. 

Vinnarskolorna är till för elever som redan besitter en hög kapitalvolym och detta förstärks 

efter att de spenderat studier på skolan, detta medför i sin tur en social reproduktion av 

samhälls-/klassordningen (Bourdieu & Passeron, 1977; Collins, 2009). Vinnarskolorna 

bygger båda på en rik historia och/eller ett välkänt namn förknippat med finkultur och status 
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vilka lyckas genomsyra skolornas visuella identiteter.  Båda dessa skolor kan även styrka ett 

högt socialt kapital till följd av deras samarbeten med högskolor, näringsliv och goda 

språkutbildning. När utlandsresor nämns så görs det på olika sätt beroende på om det är en 

vinnar- eller förlorarskola. Vinnarskolorna nämner inget om hur de finansieras, där läggs 

vikten på att resor görs minst en gång per elev och gymnasietid. Förlorarskolorna nämner 

inget om hur ofta utbyten görs men förklarar att dessa har en EU-finansiering. 

 

Till skillnad från vinnarskolorna, där det endast hittas likheter sinsemellan, så har 

förlorarskolorna både likheter och olikheter i vad som framställs i broschyrerna. Ingen av 

förlorarskolorna lyfter någon form av kultur, då den inte existerar i stor mån. Dock lyfts 

tekniken fram som ett verktyg för att locka till sig elever. Till följd av detta så använder båda 

förlorarskolorna mission statements för att bekräfta och påvisa skolornas eftersträvande mål. 

Men den stora likheten ligger i statistiken, bilderna och i den påtagliga realiteten. 

Verkligheten som säger att majoriteten av eleverna har utomsvensk bakgrund och föräldrar 

som saknar akademisk utbildning (SiRis, 2014). Verkligheten där denna samling faktorer 

skapar en kapitalfattigdom då den lockar individer med likvärdig klasshabitus (Bourdieu, 

1993; 1997). Men vad är det då som gör att de känns så olika, kan det vara den grafiska 

utformningen som orsakar detta? Ja, delvis men värt att se till är att vinnarskolorna kan förlita 

sig mycket på sin kultur och historia, vilket gör att de liknar vid varandra. Samtidigt som 

förlorarskolorna inte bär på denna kapitalrikedom och måste finna en särskiljande identitet så 

att de drar till sig en viss målgrupp. 

 

Vidare för att se till bildspråket så går det att dra slutledningen att det som syns i bild är ett 

förkroppsligande av det statistikens siffror säger. Där flickor som faller under vithetsnormen 

är de främsta representanterna för vinnarskolorna där de vita pojkarna efterföljer i denna roll. 

I vinnarskolornas broschyrer så får flickor som rasifieras en underrepresenterad gestaltning 

och pojkar med utländsk bakgrund är obefintliga. Detta åter visar på en social reproduktion 

av den vita kroppens dominans som behåller samhällsordningen (De Los Reyes, 2011; 

Ahmed, 2011). Skolorna använder sig av sina egna elever som rör sig inom liknande sociala 

rum och på så vis byggt upp ett liknande klasshabitus vilket ger en större sannolikhet att det är 

dessa elever som lockas till skolorna (Bourdieu, 1993; 1997; 1999)  

 

Förlorarskolornas bildspråk skiljer sig ifrån vinnarskolornas. Här åskådliggörs en 

överrepresentation av flickor som rasifieras och där pojkarna som rasifieras nu är 
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underrepresenterade. Vitheten är obefintlig bland eleverna som gestaltas i bild där lärare och 

rektorer istället får representera denna vithet. Detta bildspråk förkroppsligar 

maktförhållandena där lärarna och rektorerna, som är vithetsnormativa, sätts i en räddarroll, 

vilket bekräftar vithetens hegemoni (Ahmed, 2011; de los Reyes, 2011).  

 

Bildspråket för samtliga fyra skolor visar på liknande struktur. Där i kontexter där 

samhällsmeningen är ”sämre ställda”, ”dåligt rykte” och ”stigmatiserat” får pojkar som 

rasifieras lite plats och rum vilket de inte alls får i sammanhang där samhällsmeningen är 

”mer ansedda”.  

 

Medierna legitimerar den visuella identiteten som vinnarskolorna har skapat, där kultur är den 

bärande faktorn för båda skolorna. Samtidigt så bekräftar media båda vinnarskolornas goda 

rykte och upprätthåller dessa. Medierna har en tendens av att i de negativa nyheterna kring 

vinnarskolorna lyckas vända och hitta en positiv faktor som trots allt gynnar skolornas 

synliggörande. Exempel på detta är artikeln av Oljelund – Kjellberg (2015) där det skrivs om 

självmordsfall på Södra Latin, men huvudfokus ligger inte i detta faktum, utan i elevernas 

initiativ till att motverka problematiken. Ytterligare exempel till tendensen är 

ölsvepartävlingen (Cosar, 2014) på Viktor Rydbergs gymnasium där händelsen hamnar ur 

fokus och centraliserat blir elevernas fördömande av händelserna och rektorns engagemang 

till att vända på trenden genom positiva utmaningar. Vinnarskolorna kan således förlita sig på 

att media och utomstående faktorer påverkar och förmedlar en god bild av skolorna, detta 

förstärker skolorna med hjälp av deras marknadsföring.  

 

För Ross Tensta gymnasium är tendensen hos media olik vinnarskolornas, här vänds istället 

det positiva till att rikta läsaren till en negativ inställning. Delin (2014) exempelvis skriver till 

en början i artikeln kring elevernas politiska engagemang men avslutar med att nämna att 

90% av eleverna har en utländsk bakgrund och att Tensta är en av Stockholms stadsdelar med 

lägst valdeltagande. Detta förstärker tanken kring att Tensta är ett stigmatiserat område som 

Sernhede (2009) skriver om. Eleverna på Ross Tensta gymnasium och invånarna i området bli 

därmed ”de andra” och ”de ickevita” som inte faller under ett vi och följaktligen exkluderas 

(De Los Reyes & Mulinari, 2005). Ett utanförskap initieras och reproduceras. På så sätt kan 

inte förlorarskolorna förlita sig hur skolan förmedlas genom media och av utomstående 

faktorrer. Istället måste förlorarskolorna förmedla detta sjäva, vilket kan leda till större 

satsningar på marknadsföring. 
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Bourdieus studier har påvisat att personer i invandrartätare, sämre områden i Frankrike 

besitter ett lägre totalt kapital. Vilket Bunar (2001) förklarar, med hjälp av Edward Saids 

Orientalism (1978), är sociala och symboliska maktrelationer mellan olika grupper i 

samhället, där somliga har mer möjligheter än andra. Dessa sociala konstruktioner och 

maktstrukturerna synliggörs på så sätt inom den svenska skolan där ”somliga” med bättre 

möjligheter är de som bor i de mer välbärgade områden som Bunar (2001) benämner som de 

vita områdena. Bunar och Kallstenius (2011) skriver även om att elever i invandrartätare 

områden menar att deras skolors rykten skulle lyftas om fler svenskar skulle gå på skolan. 

Vilket hänger ihop med Fanons (1997) mindervärdeskomplex där de ser etniskt svenska 

individer som bättre, duktigare och att det är dessa som kan lyfta skolornas symboliska 

kapital. Därför blir vitheten dominant då de bosätts i mer välbärgade områden och samhällets 

strukturer hävdar deras plats i hierarkin.  

 

5.2. Slutsats 
Fria skolvalet och friskolereformen blir organiseringen av en skolmarknad där eleverna är 

kunder (Sahlberg, 2011; Vlachos, 2011; Hartman, 2011) som med hjälp av deras betyg kan 

agera och välja skola (Agewall, 2005). Reformer som är lånade från näringslivet (Almqvist, 

2006; Kapucu, 2006). Marknadsföringen och media förstärker således segregationen, då de 

ger en reproduktion av rummets effekter, en social reproduktion (Bourdieu & Passeron, 1977; 

Bourdieu, 1984; Bunar, 2001). Där vinnarskolorna marknadsförs genom personer med ett 

högre totalt kapital, alltså skolornas egna elever, till de som kan identifiera sig med dessa. 

Vilket är elever från mer välbärgade områden som redan besitter ett högt totalt kapital. 

Vitheten i detta fall blir förknippat med ett symboliskt kapital då de i största utsträckning 

representerar vinnarskolor. Men marknadsföringen är inte det som har skapat segregationen 

utan det är de sociala strukturerna, de sociala mönstren som ser till att skiljaktigheterna 

kvarstår. Vilket är koloniala strukturer, där vitheten kopplas med prestige ära, en högre status, 

i detta fall vinnarskolor och högre bildning. Koloniala strukturer som förstärker vithetens 

hegemoni. Koloniala strukturer som skolmarknaden och dess marknadsföring reproducerar, 

vilket leder till att skolan är en institution som kollektivt skapar maktasymmetrier. Skolan är 

således en verklighet som är historiskt och socialt konstruerad, där vitheten är en hegemoni. 
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5.3. Kritik och förslag på studier 
Denna studie grundar sig i en undersökning av broschyrer och media av fyra skolor i 

Stockholm. Studien kan tyckas kompletteras med en mer kvantitativ studie där elever, vilka 

broschyrerna är riktade till kan besvara frågor kring skolors marknadsföring respektive rykte, 

för att se hur pass mycket reklamen påverkar gentemot det symboliska kapitalet. Vilket kan 

ge studien ett mer djup och en större generaliserbarhet. Vidare kan fler skolor studeras för att 

säkerställa slutledningen. Analys av skolornas webbplats kan stå för mer empiriskt material så 

att läsaren, precis som författarna, ser meningsmönstren mycket tydligare. Dessa fyra skolor 

utgör inte hela den svenska skolmarknaden och broschyrerna tillsammans med 

medieinnehållet bildar inte skolornas helhetsimage. Till försvar för studien krävs det att 

läsaren tar hänsyn till och förstår val av att studera dessa skolor. Materialet som analyserats 

har valts i syfte att de följer de mönster som skolornas marknadsföring har. 

 

Litteraturen som utnyttjas i denna studie är sådan som används som kursmaterial i både 

företagsekonomiska studier och postkoloniala studier. Litteraturen kan därmed ses som 

legitim då den används akademiskt. Användandet av vetenskapliga artiklar som publicerats i 

stora organisationsjournaler och andra journaler kompletterar litteraturen. Det går att bedöma 

en del av litteraturen/artiklar i hur pass uppdaterad den är, den sociala verkligheten är i 

ständig förändring vilket gör att äldre fakta kan ses av tämligen mindre relevans. Det är då 

möjligt att fylla ut dessa brister med annan litteratur inom området som ter sig mer 

uppdaterad, vilket har gjorts i denna studie. Litteraturen ligger till grund för studier inom 

fälten och kan därmed ses som tillräckligt pålitliga.  

 

Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. Nya 

forskningsprojekt för att förstå vithetens koppling till skolprestationer. Forskning som 

besvarar frågan: Förstärker maktstrukturerna att skiljaktigheterna mellan elever med etnisk 

utländsk bakgrund presterar sämre i skolan än de etniskt vita? 

 

Vidare påvisar denna studie att segregationen som har skapats ligger kvar från koloniala 

strukturer. Vilket ådagalägger vikten av att införa ett mer postkolonialistiskt perspektiv inom 

företagsekonomin för att förstå problematiken kring vad marknadsföring och organisationer 

kan skapa och upprätthålla samt reproducera för strukturer. Förhoppningen är att denna typ av 

granskning kring organisationer inom flera områden fortgår, i hopp om att fullständigt 

tillintetgöra dessa strukturer inom såväl marknadsföring som samhället.    
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