
SAMMANFATTNING 

Då dagens skolmarknad är i ständig utveckling med fler och fler fristående gymnasieskolor som 

startas har de kommunala gymnasieskolorna fått mer konkurrens än någonsin. Blivande 

gymnasieelever har idag större valfrihet att välja gymnasium och därmed krävs utökade insatser i 

marknadsföringssyfte. Vi har, genom en retorisk textanalys, analyserat de webbaserade texterna 

på en kommunal och en fristående gymnasieskolas hemsida för att få fram de skillnader och 

likheter som finns mellan de båda. Vi har även undersökt de emotionella och rationella värden 

som ligger till grund för den retoriska utformningen av texterna. De två skolorna vi har 

analyserat är den fristående skolan Thoren Business School samt den kommunala skolan 

Sundsta-Älvkullegymnasiet, som båda är baserade i Karlstads kommun.  

Resultatet av totalt sju analyserade texter visar att de två gymnasieskolorna har liknande retorisk 

grund i materialet men att tonaliteten i texterna är vad som skiljer dem åt. De båda skolorna 

appellerar starkt till det känslosamma pathos genom att fokusera på elevens enskilda utveckling 

och dess framtid, dock på två skilda sätt. Thoren, som profilerar sig som en “business school”, 

har ett explicit säljfokus i sina texter medan Sundsta-Älvkullegymnasiet säljer in sig genom att 

fokusera på vad eleven kan tillföra till skolan istället för tvärtom.  
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ABSTRACT 

As today's school market is constantly evolving with more and more private schools being 

started, the municipal high schools have gotten more competition than ever. Pupils have greater 

freedom of choice to choose their high school and thus require increased efforts for marketing 

purposes. We have, through a rhetorical text analysis, analyzed the web-based texts from one 

municipal and one independent high school's homepage to find out the differences and 

similarities that exist between the two. We have also examined the emotional and rational values 

that underlie the rhetorical form of the texts. The two schools we have analyzed are the private 

school Thoren Business School and the municipal school Sundsta-Älvkullegymnasiet. 

The result of a total of seven analyzed texts shows that the two high schools have a similar 

rhetorical base in the material, but that the tonality of the texts is what sets them apart. Both 

schools appeal strongly to the emotional pathos by focusing on the student's individual 

development and its future in two different ways. Thoren, who profiles themselves as a "business 

school" has an explicit sales focus in his texts, while Sundsta-Älvkullegymnasiet sells itself by 

focusing on what the student can add to the school instead of the opposite. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Gymnasieskolan har varit en grundsten i den svenska utbildningen sedan 1970-talet då 

den första gymnasieskolreformen infördes. Detta innebar att grunden till 

gymnasieskolan som vi känner till den idag lades och en större andel av Sveriges 

befolkning hade chans att få en gymnasial utbildning. 1992 genomgick gymnasieskolan 

ännu en stor reform, alla utbildningar blev treåriga och det öppnades upp för ett 

fristående skolsystem. Skolor som inte är kontrollerade och reglerade av kommunerna 

börjar nu växa fram (Lärarnas historia, 2014).  

Sveriges första friskola grundades år 1989 i Älvdalen i Dalarna. Sedan dess har 

spridningen av friskolor, både grund och gymnasial, ökat markant. Under läsåret 

2018/2019 hade det fristående skolsystemet 97 000 registrerade gymnasieelever, dessa 

uppdelade på 434 skolenheter vilket är en ökning med ca 92 000 elever från början av 

1990-talet (Skolvalet, 2020). Tack vare reformen som genomfördes år 1992 kunde de 

blivande gymnasieeleverna välja fritt mellan de gymnasieskolor som fanns registrerade, 

oavsett om detta var en fristående eller kommunal skola. Detta medförde en större 

konkurrens dem emellan och därmed också ett krav att positionera sig mot de 

konkurrerande enheterna (Skolvalet, 2020).  

Från en undersökning utförd 2010 av Studentum, där 130 skolor runt om i landet blivit 

tillfrågade om deras marknadsföringsbudget, inkluderades både kommunala och 

fristående gymnasieskolor för att få en överblick hur gymnasieskolornas budget 

förändrats under de senaste åren. Cirka 40% av de tillfrågade skolorna uppger att de 

lägger mellan 100 000 - 400 000 kronor på marknadsföring årligen. Samtidigt svarade 

majoriteten av skolorna att budgeten har förändrats under de tre senaste åren. Både 

deltagare från fristående och kommunala skolor anser att budgeten ska omvärderas så 

att marknadsföringsbudgeten ska gå till att förbättra undervisningen. Majoriteten av de 
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tillfrågade ansåg att konkurrenternas marknadsföring är oseriös och skapar falska 

förhoppningar hos eleverna.  

(Fond, 2010).    

1.2 Problemområde 

På grund av den nya situationen där skolor tvingas konkurrera med varandra blir 

marknadsföringen allt viktigare för att locka elever. Kommunala skolors tidigare 

självklara plats i samhället är idag inte lika självklar. Läsåret 2018-2019 gick drygt en 

fjärdedel av alla landets gymnasieelever i fristående skolor. Detta är en markant ökning 

från 1990-talet (Holmström, 2019).  

 

Med tanke på internets framgång det senaste decenniet har vi förändrat vårt sätt att 

kommunicera och tar del av allt mer information på internet (Schumann & Thorson, 

2012). Detta ställer nya krav på gymnasieskolornas marknadsföring och tillgänglighet 

på internet. När marknadsföring och reklam kring utbildning ökar, riskerar blivande 

gymnasieelever att välja gymnasium på sämre grunder än utbildningskvalité. Detta kan 

till exempel vara materiella ting som erbjuds till elever, men även fysisk miljö, skolans 

geografiska plats och utbud av utbildningar (Angulo, F., Pergelova, A., & Rialp, J. 2010). 

Då den kommunala skolan finansieras av skattemedel samt skolpeng kan detta bidra till 

begränsade möjligheter att erbjuda just dessa materiella ting, vilka kan spela stor roll i 

en elevs val av utbildning samt skolans utformning av marknadsföringsmaterial. 

Friskolor får, utöver skolpengen, finansiell hjälp från exempelvis stiftelse samt 

samarbetspartners vilket kan medföra möjligheter till en större budget på både 

marknadsföring och lockande material såsom datorer och dylikt.  Vi vill med denna 

studie undersöka hur gymnasieskolorna använder retoriska uttryck i sin 

marknadsföring för att övertyga potentiella elever om att deras skola är det självklara 

valet (Programväljaren, 2020). 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att studera och jämföra den retoriska uppbyggnaden 

av marknadsföringsmaterial hos två gymnasieskolor i Karlstad, en fristående och en 

kommunal. Detta ska undersökas med hjälp av en retorisk textanalys. 

1.4 Frågeställningar 
  

1.  Vilka rationella budskap använder sig Thoren Business School och Sundsta-

Älvkullegymnasiet av i sin marknadsföring?  

2. Vilka emotionella budskap använder sig Thoren Business School och Sundsta-

Älvkullegymnasiet av i sin marknadsföring? 

3. Vilka är likheterna i deras marknadsföring? 

4. Vilka är skillnaderna i deras marknadsföring? 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Kommunal skola: En kommunal gymnasieskola drivs av en kommun eller landsting och 

ingår i det svenska offentliga skolväsendet (Uddevalla kommun, 2019). I vår studie är 

Sundsta-Älvkullegymnasiet vad vi menar med en kommunal gymnasieskola.  

Fristående skola: En fristående skola har en annan ägare än kommunen eller 

landstinget. Skolan kan ha olika typer av ägare såsom privata företag, stiftelser eller 

andra ideella organisationer. En fristående skola i Sverige skall vara gratis och öppna för 

alla oavsett vart i landet denne bor. En fristående skola får samma skolpeng kommunala 

skolor, och denna skolpeng ges beroende på hur många elever som går på skolan samt 

hur mycket varje elev kostar beroende på vald utbildning  (Proposition 1992/93:230). I 

vår studie är Thoren Business School/Affärsgymnasiet vad vi menar med en fristående 

gymnasieskola.   

Appellformer: Med appellformer menas de retoriska begreppen ethos, pathos och logos. 

Dessa tre är i många fall beroende av varandra för att lyckas övertyga mottagaren på 
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bästa sätt i både text och tal. (Mral, Gelang & Bröms, 2016).  

Decentralisering: begreppet decentralisering kan användas i ett flertal sammanhang. 

Det kan syfta till både verksamhetsmässiga och geografiska förändringar. I grunden 

handlar decentralisering om att den slutgiltiga beslutsfattningen flyttas från en central 

enhet, exempelvis statlig reglering, till en lokal eller regional enhet eller myndighet 

(Nationalencyklopedin, u å). I denna undersökning kommer decentralisering användas 

för att beskriva förändringen inom det svenska skolväsendet.  
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2. Tidigare forskning och teori 

I följande kapitel kommer det teoretiska ramverk som använts för uppsatsen att 

presenteras. Den sammanställning av tidigare forskningsrapporter som varit till hjälp 

för oss författare när vi analyserat innehållet kommer likaså presenteras.  

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Valbarhet och skolmarknad 

I en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 

IFAU, presenteras och problematiseras vikten av decentralisering och marknadsfördelar 

för fristående skolor och kommunala skolor. Genom den decentraliserade skolan kan de 

enskilda enheterna friare profilera sig på skolmarknaden. Alla svenska skolor är i 

grunden statligt styra genom de krav som ställs på innehållet i utbildningen och vad 

varje elev ska lära sig. Skolorna har då, tack vare decentraliseringen, chans att profilera 

eller inrikta sig åt sitt specifika håll med speciella inriktningar såsom internationell 

inriktning, teknisk inriktning eller praktisk inriktning (IFAU, 2014).  

Genom det fria skolvalet kan elever från hela landet fritt välja skola. Som ovan nämnt 

har decentraliseringen medfört friare chanser för gymnasieskolorna att utforma sin 

skola. Många skolor väljer att profilera sig och marknadsföra sig utefter de elever de vill 

locka till sin skola. Genom att ha möjlighet att locka till sig elever som skolan anser 

passande för deras profilering har de chansen att skapa både ett fördelaktigt rykte både 

narrativt och statistiskt. Det fria skolvalet bidrar också till att skolmarknaden bildar en 

sorts kvasimarknad (IFAU, 2014). Detta betyder då att privata och offentliga aktörer 

konkurrerar på samma marknad, vilket är ett faktum på den svenska skolmarknaden. 

Genom den rådande kvasimarknaden har både offentliga och privata aktörer chans att 

erbjuda välfärdstjänster.  

En undersökning utförd vid Linköpings universitet (Fritiofsson & Olofsson, 2017) visar 

hur de kommunala skolorna fått utöka sin marknadsföringsbudget tack vare det fria 
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skolvalet och framväxten av friskolor i kommunerna. Då marknaden är så pass fri har 

den medfört ett nästintill tvång att lägga större resurser på marknadsföring för att 

kunna konkurrera på marknaden då många friskolor marknadsför sig på extravaganta 

sätt. Undersökningen rapporterar även skolornas svårigheter med “vad som ska 

marknadsföras eftersom det är svårt att veta vad som styr elevernas [...] val”. Då alla 

kommunala och fristående gymnasieskolor i Sverige till viss del finansieras av 

skolpengen, som beräknas på elevens kostnad beroende på vilket program denne väljer 

att studera, kan friskolor lägga mer pengar på marknadsföringen än det faktiska 

programmet pengarna ska gå till. Kommunala skolor har ett krav på att redovisa vart 

skolpengen har investerats och har då inte denna möjlighet (Fritiofsson & Olofsson, 

2017).  

2.2 Teori 
För att kunna analysera det utvalda materialet har vi använt oss av ett flertal olika 

teorier som kopplar samman med och kan bidra till svar på vårt syfte samt 

frågeställningar. 

2.2.1 Customer Relationship Management (CRM) 

När ett företag eller organisation ska marknadsföra sig gäller det att särskilja sig från 

sina konkurrenter. Customer Relationship Management (CRM) innebär att man 

försöker skapa erbjudanden som anpassas efter kundernas önskemål. Sammanfattat är 

CRM ett sätt att skapa ett större kundvärde än konkurrenterna. Genom att erbjuda 

aktiviteter för kunderna stärker detta kundupplevelsen och därmed kundens förtroende 

för företaget, eller i detta fall gymnasieskolan. Detta kan ta sig i formen av flera olika 

insatser såsom kundkvällar eller specialerbjudanden för stamkunder. I skolan erbjuds 

detta ofta genom öppet hus eller så kallad “skuggning” där potentiella elever får följa 

med på skolan under en dag (Kotler, 2010). 

2.2.2 Positionering och differentiering 

Varumärkespositionering handlar om hur företag och organisationer väljer att 

positionera sig på marknaden i jämförelse med andra företag och organisationer inom 
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samma bransch. När man talar om positionering är det svårt att inte nämna 

differentiering. Detta innebär att man tittar på frågor som varför konsumenter ska välja 

just detta varumärke, vilka fördelar och nackdelar som finns och hur ens sortiment 

skiljer sig från konkurrenternas. Egenskaper, känslor och attribut används ofta för att 

särskilja sig från konkurrenterna. Genom att göra emotionella kopplingar till 

organisationen försöker man särskilja sig från liknande organisationer fångar man 

konsumenterna på en djupare nivå.  

Det finns olika typer av differentiering, till exempel tjänstedifferentiering vilket innebär 

att man erbjuder samma produkt som andra varumärken, men adderar olika typer av 

tjänster för att urskilja sig från de andra. (Kotler, 2017).  
2.2.3 Emotionella och rationella värden 

 

  2.2.3.1 Rationella värden 

När blivande gymnasieelever ska ta beslut kring gymnasievalet görs detta först och 

främst via rationella värden. Vi har valt att utgå från Angulo, Albena och Rialps (2010) 

definition av rationella värden, som säger oss att karriärmöjligheter efter studenten och 

kvalité på utbildning är sådana rationella faktorer som spelar roll i val av gymnasieskola. 

De blivande gymnasieeleverna samlar in rationell information för att sedan kunna ta ett 

optimalt beslut gällande vilka skolor eleven vill ansöka till. Det mest optimala för att 

skolan ska locka elever via rationella värden är att använda sig av ett språk som 

motiverar eleverna till utbildning och karriär (Angulo, Albena och Rialp, 2010).  

2.2.3.2 Emotionella värden 

Med emotionella värden menas att människor tar beslut utefter känsla, tankar, 

drömmar och vilket val som känns rätt. När ett rationellt beslut är taget, utgår man 

sedan efter emotionella värden för att göra det slutgiltliga beslutet. Ett beslut kan alltså 

vara det mest optimala enligt rationella värden, men de emotionella värdena väger 

tyngre (Angulo, Albena och Rialp, 2010). Studenter berättar i en studie av Burns (2015) 
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att det mest optimala för emotionella värden är att skolan använder sig av narrativa 

berättelser för att ge en inblick i hur det är att studera vid den specifika skolan, för att få 

blivande elever att känna en samhörighet med de studenter som redan studerar där. 

(Burns, 2015).  

 

2.2.4 Text och bild i samspel 

I marknadsföringsmaterial är ett samspel mellan text och bild ofta förekommande, detta 

för att skapa ett djupare budskap. Genom att kombinera de båda kan man förmedla ett 

budskap djupare än vad text och bild skulle kunna göra på egen hand. Det visuella 

språket anses vara mer emotionellt, vilket i kombination med det intellektuella skriftliga 

lyckas avsändaren fånga mottagaren på två nivåer (Bergström, 2016).  

Text och bild har även två olika tempon att förmedla budskapet. Då text kräver en 

längre tid fastnar vi som mottagare vid den längre än vad vi fastnar för en bild som talar 

i ett högre tempo. Genom att kombinera dessa får de ett gemensamt tempo och kan, 

som ovan nämnt, beröra läsaren på två nivåer. Därmed kan man fästa budskapet i 

mottagarens minne en längre tid, detta för att vårt minne behåller ca 70% av budskapet 

en längre tid om det förmedlas i en kombination av text och bild (Bergström, 2016) 

2.2.5 Förankring respektive reläteori 

Barthes teori om förankring respektive relä grundar sig i hur samspelet mellan text och 

bild förstärker ett budskap. De två nivåerna av samspel påverkar läsarens mottagande 

av budskapet. Är texten förankrad i bilden råder ett samspel mellan text och bild på så 

sätt att de säger samma sak. Råder det relä mellan text och bild skickar de ut olika 

signaler, de säger alltså inte samma sak. Relä bjuder in mottagaren till en djupare 

tolkning av innehållet (Bergström, 2016). 

Roland Barthes förklarar förankring som ett sätt “to fix the floating chain of signifieds”. 

Alltså att texten förankrar bildens budskap så att den avläses utan att mottagaren 

behöver tolka på egen hand (Chandler, 2016). Inom förankringen kan det råda vad 

Bergström (2016) refererar till som harmoni. Råder det harmoni följer text och bild 
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varandra och förmedlar samma budskap, alltså texten förklarar bilden eller vice versa, 

detta är vanligt förekommande i journalistiska texter, kokböcker och bruksanvisningar. 

Är mottagaren motiverad att ta emot ett budskap är harmoni effektivt för att få ut 

budskapet.  

Relä förklaras av Barthes som ett samspel mellan text och bild som kompletterar 

varandra. Detta är vanligt förekommande i modern reklam då text och bild inte 

förklaras av varandra, de samspelar istället på så sätt att budskapet tolkas fram av 

mottagaren (Chandler, 2016). Bergström (2016) kallar detta för disharmoni som är 

vanligt förekommande i modern reklam. Ett exempel är lånetjänst företaget Lendos 

reklamkampanj från 2019. Texten lyder “Mät innan du monterar” och bilden visar en 

katt som fastnat i en för liten kattlucka (Mynewsdesk,2019). Här krävs förförståelse för 

vilka Lendo är och en egen tolkning av mottagaren. Lyckas mottagaren tolka budskapet 

medför detta ett självförverkligande och gör mottagaren mer motiverad för mottagandet 

av reklam (Bergström, 2016). 

 

2.2.6 Retorisk situation 

“Någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på 

en bestämd plats” detta är vad Ekström och Larsson (2010) benämner som den 

retoriska situationen. Innan man genomför en retorisk textanalys är det viktigt att 

konstatera den retoriska situationen för att sedan kunna genomföra analysen utifrån en 

tydlig grund. För att konkretisera den retoriska situationen för våra valda analysenheter 

kommer vi basera vår analys utifrån de fem frågor Ekström och Larsson (2010) ställer. 

1. Vem övertygar?  

Denna frågan syftar till att ta reda på vem som det är som är avsändare av 

budskapet. Är avsändare implicit eller explicit? Är det en organisation, en grupp 

eller kombination av flera? Har avsändarens karaktär någon betydelse för hur 

budskapet tas emot?  
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2. Vem vill man övertyga?  

Vilken är den tänkta målgruppen som ska ta emot budskapet? När man ställer sig 

denna frågan är det viktigt att tänka på mottagarens förförståelse om avsändaren. 

Det är dock inte bara mottagarens förståelse att ha i åtanke, det är även viktigt att 

ta reda på vad avsändaren vet om den målgrupp som ska ta emot budskapet.  

3. Vad vill man övertyga om?  

Vad är det grundläggande syftet med texten? Är budskapet explicit, implicit eller 

en kombination av båda? Det finns ofta ett dubbelt budskap i medietexter vilket 

betyder att avsändaren ofta vill övertyga om både sitt budskap och sina egna 

kunskaper inom det sagda området. Avsändare fokuserar ofta på att just stärka 

sin egna image genom den retoriska formuleringen i texten.  

  

4. Kontext 

När och var tar mottagaren del av det utsända budskapet? Det är viktigt att tänka 

på att texter alltid läses i en kontext vare sig den är kulturell eller tidsbaserad. För 

att en text ska ha en längre livstid får den inte vara för förankrad i tid och plats.   

5. Hur övertygar man? 

Hur både text och bild används för att övertygas är en viktig del i den retoriska 

analysen. Genom att analysera både text och bild kombinerat kan man se vilken 

av de två delarna som är bärande eller om de samarbetar för att förstärka 

budskapet. När man undersöker materialet utifrån denna fråga används 

appellformerna som grund till att skapa förståelse kring detta. Appellerar 

innehållet till förnuftet, känslorna eller en kombination av de båda för att 

övertyga mottagaren? Viktigt är även att ha valet av medium i åtanke, hur 

påverkar det den retoriska upplevelsen? 
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3. Metod 

3.1 Urval av skolor  

Vi har valt att undersöka två gymnasieskolor i Karlstad; Thoren Business School som är 

en fristående skola, och Sundsta-Älvkullegymnasiet som är en kommunal 

gymnasieskola. Thoren Business School ägs av ThorenGruppen som driver förskolor, 

grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt SFI över hela Sverige. År 2016 

omsatte ThorenGruppen ca 1 miljard SEK (ThorenGruppen, 2020). Sundsta-

Älvkullegymnasiet drivs av Karlstads kommun som även driver andra kommunala 

gymnasieskolor i Karlstad (Karlstad kommun, 2020).  

 

Båda skolorna erbjuder endast utbildningar som förbereder eleverna för vidare studier 

på universitet och högskolor efter studenten. Detta är en viktig faktor för att kunna göra 

en jämförbar analys. Vi har valt att undersöka endast två skolor i Karlstad, detta för att 

om vi undersökt flera skolor hade studien inte kunnat nå samma djup i vår analys av 

deras marknadsföring.  

3.2 Urval av analysenheter 
Vi har valt att analysera de texter som faller under fliken “Om oss” på respektive 

gymnasieskolas hemsida, viktigt att nämna är att Thoren Business School benämner sin 

“Om oss” som “Om Affärsgymnasiet” vilket är det begrepp som kommer användas i 

analysen.  Vidare kommer vi analysera de flikar som presenterar två program som 

återfinns på de båda skolorna; samhällsvetenskapsprogrammet och 

naturvetenskapsprogrammet. För oss är det viktigt att välja program som återfinns på 

de båda skolorna för att jämförelsen ska bli så representativ som möjligt.  

Thoren Business School har ett utformat magasin som används i marknadsföringssyfte 

som skulle anses en möjlig analysenhet (Thoren Business School, 2020). Denna typ av 

innehåll återfinns dock inte hos den kommunala skolan Sundsta-Älvkullegymnasiet 
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(Sundsta-Älvkullegymnasiet, 2020). Detta var orsaken till varför vi valde att se bortom 

magasin och broschyrer och istället undersöka innehållet på respektive hemsida. 

3.3 Textanalys 
Vi har valt att genom en textanalys analysera de två gymnasieskolornas hemsidor och då 

specifikt de flikar och texter som presenterar skolan, alltså fliken “Om oss”, och de 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet. En textanalys kan syfta på 

ett flertal olika analysmetoder då detta är ett generellt begrepp som innefattar bland 

annat dialogisk, kritisk och retorisk analys. Då vi ska undersöka innehållet i våra 

analysenheter är den kvalitativa textanalysen en självklar metod att använda oss av. Den 

analysmetod som kommer ligga till grund för vår undersökning är den retoriska 

textanalysen. Då retoriken har sin grund i övertygelse kan denna analysmetod skapa en 

djupare förståelse för det retoriskt strategiska arbetet bakom texterna (Ekström & 

Larsson, 2010). 

För att få en förståelse för textens retoriska uppbyggnad måste vi utforma och ställa 

frågor till texterna. Då den retoriska analysen ligger till grund för vår undersökning 

måste vi genom de utformade frågeställningarna skapa en förståelse för vilka känslor 

och budskap som förmedlas i texterna för att övertyga läsaren. Alla texter skapas i en 

social kontext och den påverkar möjligheten att övertyga, detta är viktigt att inkludera i 

analysen då våra analysenheter läses under en specifik tid i mottagarens liv (Ekström & 

Larsson, 2010). 

När en textanalys genomförs är det viktigt att få förståelse för hur användaren skapar 

relation till den tänkta målgruppen. Då målgruppen inte alltid kan säkerställas är det 

viktigt för avsändaren att försöka återskapa den relation som kan skapas mellan 

avsändare och mottagare i en dialog. Det är svårt att få till en dialog när det handlar om 

en skriven text då avsändaren inte vet om mottagaren uppfattar budskapet på det 

önskvärda sättet. I en analys får man undersöka det som skulle kunna agera som ett 

relationsskapande uttryck, till exempel en text som i större utsträckning använder sig av 

värdeord och omdömen. I den retoriska analysen är det intressant att analysera de ord 
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och retoriska figurer som används för att skapa denna relationen (Ekström & Larsson, 

2010) 

Medieforskaren Roger Silverstone skiljer på texternas hur och vad, man kan likna detta 

med textens uttryck respektive innehåll. Då vi vill ta reda på de retoriska grunderna i 

analysenheterna kommer vår analys vara fokuserad på hur-frågan. Eftersom vi 

undersöker den retoriska aspekten av medietexterna kommer dess uttryck vara av störst 

intresse. Innehållet kommer vara liknande då det är två gymnasieskolor som vill locka 

potentiella studenter. Genom att analysera innehållet är denna metod i grunden en 

innehållsanalys med ett kritiskt granskande av texter som används i 

marknadsföringssyfte (Østbye et.al, 2004).  

För att analysera texterna kommer vi att utgå från Ekström & Larsson (2010) och deras 

retoriska situation, vi kommer dock att använda oss av fråga tre till fem som de framför. 

Detta för att de två första frågorna om avsändare och mottagare besvaras i 

utformningen av vår undersökning. Sundsta-Älvkullegymnasiet är en kommunal skola i 

Karlstad och dess hemsida är därmed utformad efter samma grunder som de resterande 

kommunala gymnasieskolorna. Vi kommer att analysera de texter som används för 

samhällsvetenskaps och naturvetenskapsprogrammet för både Thoren Business School 

och Sundsta-Älvkullegymnasiet. 

 

3.4 Metodkritik  

Ekström och Larsson (2010) beskriver ett möjligt problem med metoden textanalys som 

vi valt att använda oss av. I våra valda analysenheter baserar vi analysen utifrån de fem 

frågor som de ställer. 

De beskriver att det finns en problematisering i fråga två som lyder “vem man vill 

övertyga?” Man pratar om begreppet mottagare, vilket blir problematiskt när begreppet 

mottagare kan leda tankarna till en mekanisk kommunikationsmodell (tex Shannon & 

Weavers modell), där man tror att mottagaren är passiv och tar emot informationen 
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precis så som avsändaren tänkt. Istället bör man se mottagaren som en slags läsare, som 

tolkar budskapet på sitt eget sätt. Ett ytterligare problem när man använder sig av 

termen “mottagare” är att avsändaren inte vet tillräckligt mycket om de faktiska 

mottagarna av budskapet (Ekström och Larsson, 2010).  

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie finns det självklart fallgropar i reliabiliteten då det 

är en tolkningsfråga vad just vi anser vara budskapet i innehållet. Skulle vi ge samma 

analysenheter till någon annan som ska genomföra samma undersökning med hjälp av 

samma metod och teorier skulle resultatet kunna vara avvikande från vårt. Gällande 

validiteten i vår undersökning så anser vi att vår undersökning har en hög validitet. Den 

sammanstrålar bra till våra frågeställningar och vi har genom analys undersökt det vi 

primärt ville undersöka, samt fått svar på våra frågeställningar.  
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4. Operationalisering 

Operationalisering innebär en översättning av det abstrakta och omätbara till 

undersökningsbara frågor. För att vi ska kunna analysera de olika texterna kräver det en 

konkretisering av de teorier vi använt oss av. Vilka frågor kommer ställas till de 

analysenheter som valts ut? Hur ska vi utifrån teorierna och analysverktyget besvara de 

frågeställningar som utformats? Detta kommer genom operationaliseringen klargöras.    

4.1 Rationella värden  
De rationella värdena spelar stor roll i en persons val av agerande, och i detta fall 

handlar det om valet av gymnasie. Dessa anspelar till största del på det fysiska som 

skolan kan erbjuda, såsom miljöer och teknologiska hjälpmedel. Då denna 

undersökning ej fokuserar på just den individuella elevens val kommer vi att analysera 

dessa utifrån vad som inkluderas i respektive skolas marknadsföring samt hur de tar sig 

form. 

4.1.1 Kvalité på utbildning 

Med kvalité på utbildning menar vi uttalanden från olika auktoriteter på skolan, såsom 

lärare och rektorer med ord och beskrivningar om vilken kvalité utbildningarna håller. 

Vi tittar på om texterna innehåller begrepp om kvaliteten på utbildningen, och hur de 

olika appellformerna används i samband med uttalanden kring kvalité på utbildningen.  

4.1.2 Karriärmöjligheter efter studenten 

Med karriärmöjligheter efter studenten vill vi i texterna undersöka hur skolan beskriver 

elevernas  möjligheter att lyckas med sin karriär efter sin tid på skolan. Innehåller 

texterna beskrivningar om möjligheter till vidare studier efter studenten? Vad finns det 

för möjligheter att få jobb efter studenten? Finns det uttalanden från tidigare studenter 

som påbörjat sin karriär? 
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4.1.3 Lokaler och miljö 

Vi ska titta på huruvida texterna innehåller ord som beskriver kvalité på lokaler och 

miljöer i och kring skolan. Hur beskrivs skolans lokaler? Vilka ord används i samband 

med skolans miljöer, både inomhus och utomhus?  

4.2 Emotionella värden 
Precis som de ovan nämnda rationella värdena spelar de emotionella värdena stor roll. 

Det emotionella värdet är något som vi människor inte tror spelar någon roll, med då vi 

ofta agerar efter känslor är det en omedveten faktor i vår valprocess. Inkluderandet av 

dessa värden i marknadsföring kan medföra en djupare relation till mottagaren och är 

därför viktig att ha i åtanke när materialet utformas.

4.2.1 Personliga mål och utveckling  

På vilket sätt beskriver texten hur eleven kan utvecklas och nå sina drömmar och mål? 

Beskriver texten att skolan kan hjälpa eleverna med deras personliga mål och 

utveckling? Till skillnad från karriärmöjligheter fokuserar vi här på att analysera hur 

skolan lyfter fram elevens chans att utvecklas under dennes tid på skolan.  

4.3 Förankring och relä 

4.3.1 Samspelet mellan text och bild 

Det vi kommer utgå från när vi analyserar samspelet är huruvida texter och bilder säger 

samma sak. Speglar bilden de känslor som återfinns i texten eller är den till för att skapa 

en känsla utöver den informativa texten?  

 

4.4 Den retoriska situationen - textens hur 
 

4.4.1 Textens uttryck 

Genom att analysera textens uttryck kommer vi kunna undersöka vilka appellformer 
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som ligger till grund för texten för att övertyga de potentiella eleverna att deras skola är 

att föredra över andra skolor. Hur tar sig de emotionella och rationella attributen 

uttryck för att stärka skolans image? 
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5. Analys och resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet från den kvalitativt retoriska 

textanalysen presenteras. Detta kommer göras via följande tillvägagångssätt: Vi kommer 

först att presentera det resultat vi fått efter analys av de utvalda enheterna från den 

fristående gymnasieskolan. Detta kommer sedan följas av resultatet från den 

kommunala gymnasieskolan. 

De fyra frågeställningarna; Vilka rationella budskap använder sig Thoren Business 

School och Sundsta-Älvkullegymnasiet av i deras marknadsföring? Vilka emotionella 

budskap använder sig Thoren Business School och Sundsta-Älvkullegymnasiet av i 

deras marknadsföring? Vilka är likheterna i deras marknadsföring? Vilka är 

skillnaderna i deras marknadsföring? kommer besvaras under separata underrubriker 

för att klargöra resultatet vidare.  

5.1 Rationella värden: Thoren Business School  

5.1.1. Miljöer 

I texterna som återfinns på Thoren Business School hemsida återfinns inga vidare 

ingående beskrivningar om de fysiska miljöerna. Meningen “Under ett besök som elev 

för en dag på Thoren Business School får du möjlighet att titta in på en eller två 

lektioner, prova vår pedagogik och uppleva vår fina skolmiljö under några timmar” är 

den enda text som direkt beskriver skolans fysiska miljö. Detta kan även ses som en 

beskrivning av den psykiska miljön, alltså stämningen och behandlingen mellan elever 

och lärare på skolan. Varför den fysiska miljön inte beskrivs kan bero på att skolan anser 

det vara ett antagande från avsändarens sida att eleverna vet att lokalerna är av hög 

kvalitet, eller så anser skolan att lärmiljön spelar större roll.  

Beskrivningen av lärmiljön präglas av framtiden och affärstänk. “Vi tar företagsvärlden 

med in i klassrummet”, denna typen av beskrivning är vanligt förekommande när 

Thoren Business School beskriver sitt arbete och hur skolan fungerar i stort. Skolan 
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beskrivs som ett träningscenter för eleverna och just orden utveckla och träna är därför 

ofta förekommande i deras texter. “Vi utvecklar framtidens stjärnor inom Business” och 

“Du tränas för att vara bäst förberedd inför framtiden” är två citat som återfinns på 

hemsidan. Dessa citat påvisar Thoren Business Schools fokus på att förmedla den 

utvecklande och karriärfokuserade känslan i lärmiljön.  

Med meningen “Vi utvecklar därför hela tiden nya former för vår undervisning och 

lärmiljö så att den blir tillåtande och fylld av möjligheter” beskrivs lärmiljön med hjälp 

av värdeladdade ord. Möjligheter och tillåtande agerar för att skapa en känsla av 

utvecklande miljö.    

Vad gäller miljön i de olika programmen återfinns inga beskrivningar.  

5.1.2. Kvalitet på utbildning 

Under fliken “Om Affärsgymnasiet” beskriver Thoren Business School att de har de 

bästa lärarna i Sverige. Lärarna är noggrant utvalda och beskrivs som engagerade, 

positiva och strävar efter att utveckla eleverna. Inkluderingen av just dessa superlativ är 

menade att skapa ett större förtroende för skolan och stärka dess ethos.  

De skriver även “För att på bästa sätt förbereda dig för din framtid präglas vår 

pedagogik av nytänkande, kreativitet och nyfikenhet. Vi utvecklar därför hela tiden nya 

former för vår undervisning och lärmiljö [...].”, vilket indikerar på att undervisningen på 

skolan är nytänkande och framåtsträvande. De vill utmana det traditionella inom den 

svenska gymnasieskolan för att differentiera sig från sina konkurrenter. Beskrivningen 

av just kvaliteten på utbildningen baseras till största del på att just deras skola är 

framstående i utbildning genom lärarna och schemat de använder sig av. 

När vi tittade på naturvetenskapsprogrammet, som även kallas “Management Program”, 

framgick inget om kvaliteten på utbildningen. 
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När vi tittade på samhällsvetenskapsprogrammet, som även kallas “Communication 

Program”, framgick inget om kvaliteten på utbildningen. 

5.1.3. Karriärmöjligheter  

Beskrivningen av karriärmöjligheterna börjar redan i rubriken för  fliken “Vi är 

Affärsgymnasiet” vilken lyder “Vi utbildar framtidens stjärnor inom Business” med 

underrubriken “Vi vill att du ska bli framgångsrik!”.  

Under rubriken “Vad händer sen?” beskriver Thoren Business School att man som elev 

på skolan får rätt förutsättningar för att lyckas efter sin gymnasiala utbildning. Att 

eleverna ska få en stark grund att stå på för att kunna följa sina drömmar. Det kan verka 

överdrivet när man som utomstående läser texternas formuleringar, då det förväntas att 

en 16-åring ska kunna starta ett eget framgångsrikt företag redan efter studenten. De 

använder sig av meningen“Efter studenten är du redo att läsa vidare, börja jobba eller 

starta eget”.  

Sammanfattat beskriver skolan tre vägar eleven kan gå direkt efter studenten. Två  av 

dessa kan anses vara något orimliga då de ofta kräver vidareutbildning, iallafall för det 

naturvetenskapliga programmet där en högre utbildning ofta är ett krav för jobb. Vidare 

analys av dessa tre “vägar” följer nedan. 

“Eget företag”  

De berättar att på skolan får eleverna rätt verktyg för att kunna starta, driva och 

förverkliga sina egna drömmar om företagande. “Du har alla förutsättningar att bli en 

framgångsrik entreprenör” är en mening som får skolan att framstå som ett 

träningscenter för eleverna, där de lär sig allt för att de ska kunna lyckas som 

entreprenörer i yrkeslivet. Då skolan vill locka elever med just denna typ av 

framtidsvision är det en självklarhet att detta är något som ska inkluderas i deras 

marknadsföring. Tonaliteten är även passande i denna kontext då ett framgångsrikt 

företag måste sälja in sig själv för att bryta sig in på marknaden. Vilket är just det denna 

skola vill göra.  
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“Universitetet” 

De berättar att när man tar studenten från Thoren Business School är man behörig att 

studera vidare oavsett vilket program du valt, vilket många av tidigare elever väljer att 

göra. Skolor som Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Handelshögskolan är de 

som nämns som populära val bland tidigare elever. De avslutar stycket med orden “Du 

bestämmer vad som är rätt för dig”. Just användningen av ordet “populära val” kan ses 

som att det ger en falsk förhoppning hos blivande gymnasieelever att de garanteras en 

plats vid dessa skolor och att vägen för att nå dessa skolor är via Thoren Business 

School. Men genom att inkludera just dessa skolor i texterna lockar mottagaren då dessa 

är drömmen för många unga som vill ha en framtid inom just business.  

“Jobb” 

De berättar att elever som känner att de vill börja arbeta direkt efter studenten har valt 

helt rätt gymnasium. Under stora delar av utbildningen på Thoren Business School 

samverkar man med företag. Detta ger eleven färdigheter samtidigt som man bygger sitt 

egna kontaktnät. Med meningen “Du får helt enkelt ett försprång på arbetsmarknaden” 

får de sig själva att framstå som om man får ett visst speciellt försprång på 

arbetsmarknaden, men de berättar inte vad de jämför med.  

Naturvetenskapsprogrammet, “Management Program”, beskrivs som en bred utbildning 

inom naturvetenskap som ger erfarenheter av ledarskap och näringsliv. I 

programbeskrivningen återfinns meningen “Management Program ger dig basen att stå 

på om dina ambitioner är höga”. Med denna mening vill de framstå som om detta 

program är det självklara valet om eleverna vill komma långt i yrkeslivet. De skriver 

även att man genom att studera detta program garanterat kommer att få ett efterfrågat 

yrke. Efter studenten eller högskolestudier kan man arbeta som “läkare, jurist, 

programmerare, assistent, biolog, säljare m.m.” Genom dessa meningar ger man eleven 

förhoppningar om att man garanterat får ett efterfrågat yrke efter studenten, och genom 

meningen därpå berättar de att man kan arbeta som bland annat läkare eller jurist efter 

studenten eller högskolestudier. Det blir vilseledande, eftersom att majoriteten av dessa 

yrken de skrev som exempel kräver en högskoleutbildning och inte något man kan 
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garanteras efter studenten. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet, “Communication Program”, beskrivs som en bred 

utbildning som ger många möjligheter efter studenten. Efter studenten eller 

högskolestudier kan man arbeta som: “grafisk formgivare, copywriter, informatör, 

projektassistent, psykolog, socionom m.m”. Här skriver de att man som elev ges många 

möjligheter efter studenten, snarare än att man garanteras ett efterfrågat yrke som på 

naturvetenskapsprogrammet “Management program”. 

 

5.2 Emotionella värden Thoren Business School 

5.2.1 Personliga mål och utveckling 

Under fliken “Om Affärsgymnasiet” talar texterna direkt till mottagaren när det handlar 

om dennes utveckling. Mottagaren tilltalas som du vilket förmedlar en känsla av direkt 

tilltal. De använder meningar så som “Därför får du åka på en affärsresa där du lär dig 

mer om andra affärskulturer samtidigt som du utvecklas och växer som människa.”, “På 

Affärsgymnasiet får du rätt förutsättningar att lyckas”, och “Vi förser dig med kraften 

att hela tiden driva framåt och utvecklas”. En stor del av texterna är utformade på detta 

sättet, även de som återfinns i de texter som presenterar programmen på skolan. Ett 

exempel på detta är den text som under fliken “Management program” som lyder “Du 

har alla möjligheter att bli en framgångsrik entreprenör”. Den personliga utvecklingen 

ligger till stor grund för Thoren Business Schools kommunikation. Den förstärks ofta 

genom att värdeladda budskapet med exempelvis formuleringar så som “Du har alla 

möjligheter [...]” och “Vi ger dig rätt förutsättningar [...]”. Det märks tydligt att 

framtiden präglar Thoren Business School sätt att kommunicera, eleven ska utvecklas 

för att klara framtiden under de tre åren hos Thoren Business School.  

Ännu ett återkommande fenomen i texterna är fokus på att eleven ska utvecklas utifrån 

sina egna förutsättningar och mål. “Här har du möjlighet att både fördjupa och förbättra 

dig enligt dina egna individuella behov.” och “ [...] så att det ska vara lätt för dig att sätta 

upp dina egna mål utifrån din individuella utvecklingsplan” är båda tydliga exempel på 
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att eleverna behandlas som enskilda individer i en sammansatt klass. Att genomgående 

kommunicera detta budskap skapas det en känsla av att vara sedd hos mottagaren vilket 

i sin tur kan öka förtroendet för skolan hos denne.  

När det kommer till möjligheten att utvecklas inom de olika programmen framkommer 

det endast denna typ av budskap i texterna under “Management program”. “Vårt mål är 

att du ska ha en perfekt naturvetenskaplig plattform att stå på” ger eleven en vetskap om 

att man som elev kommer utvecklas inom sitt valda område, som ger en viktig grund till 

ett lyckat gymnasieval. 

5.3 Förankring och relä Thoren Business School  

5.3.1 Samspel mellan text och bild 

Om oss - Under fliken “Att gå på Affärsgymnasiet” återfinns 15 stycken bilder där alla 

bilder porträtterar miljön i skolan och dess lokaler. Texterna som återfinns bredvid eller 

under bilderna handlar om coachtid, lärare, projekt, modern teknik, schema, 

individuellt upplägg och idrott. I majoriteten av fallen har texterna har alltså ingenting 

med bilderna att göra. Däremot finns det en bild som förankrar budskapet i texten. 

Texten som fokuserar på den coachning eleverna kan få tillgång till. Bilden som 

placerats i samband med denna text säger just “Coachtid”. 

Bilderna i sig säger ingenting, och trots att de inte förstärker något budskap i texten så 

ger de känslan av en gemenskap mellan eleverna på skolan. Det råder disharmoni 

mellan bilderna och texten, då bilderna hade kunnat vara från vilken skola som helst 

och placerats i flera olika sammanhang med flertalet olika betydelser. 

 

Under fliken “Vi är Affärsgymnasiet” ser vi fem bilder i bakgrunden, varav tre av dem är 

på leende människor som man kan tolka som nuvarande elever på skolan. De andra två 

av bilderna visar enbart en panna och ett hårfäste. Bilderna har inget med textinnehållet 

att göra, vilket innebär att de inte sker en förstärkning utan snarare relä.  
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När vi tittade på samhällsprogrammet såg vi en bild på en person som ler. Då texten är 

informativ om programmet så har bilden inget med texten att göra, vilket leder till att 

texten inte förstärks av bilden och man förstår inte vad bilden innebär. Vi får 

uppfattningen av att personen på bilden är elev på programmet. Det sker relä och 

disharmoni mellan text och bild. 

När vi tittade på naturvetenskapsprogrammet såg vi en bild på en person som ler. Även 

här är den tillhörande texten informativ om programmet och har inget med bilden att 

göra. Vi får även här uppfattningen av att personen på bilden är elev på programmet. 

Texten förstärks inte av bilden och utan sammanhanget hade man inte förstått vad 

bilden innebär. Det sker relä och disharmoni mellan text och bild. 

5.4 Den retoriska situationen - textens hur Thoren Business School 
 
5.4.1 Textens uttryck 

Under fliken “Vi är Affärsgymnasiet” på Thoren Business Schools hemsida ser vi att de 

lägger stor vikt vid att eleverna ska lyckas och bli framgångsrika i framtiden. De väljer 

att kommunicera ut hur de kommer att nå sina mål och drömmar om de väljer att börja 

studera på Thoren Business School. Deras budskap är explicit eftersom att skolan redan 

i rubriken under “Vi är Affärsgymnasiet” skriver “Vi utbildar framtidens stjärnor inom 

Business” och sedan finner vi meningarna “Hos oss blir du anställningsbar direkt efter 

studenten”, “Du tränas för att vara bäst förberedd inför framtiden”, “På Affärsgymnasiet 

får du rätt förutsättningar att lyckas”, “Vi förser dig med kraften att hela tiden driva 

framåt och utvecklas”, “Du har alla möjligheter att bli en framgångsrik entreprenör”, 

“Du kanske känner för att börja tjäna dina egna pengar direkt efter studenten - då är det 

perfekt att du valt Affärsgymnasiet”, och “Du får helt enkelt försprång på 

arbetsmarknaden”.  
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Meningen “Du kanske känner för att börja tjäna dina egna pengar direkt efter studenten 

- då är det perfekt att du valt Affärsgymnasiet”, är speciellt intressant. De använder sig 

av denna mening längst ner i sista stycket och just ordet “valt” förutsätter att personen 

redan har valt att studera på deras gymnasieskola efter att ha läst igenom den 

information som förmedlas på sidan. Då texterna har som flest läsare under just den tid 

då niondeklassare ska välja gymnasium är det strategiskt smart att försöka övertyga de 

potentiella eleverna genom att formulera sig just på detta sätt. Genom att försöka 

övertyga eleverna om att de redan valt skolan kan det väcka ett större intresse för just 

deras skola.  

De trycker mycket på att eleverna har stora karriärmöjligheter efter de gått på Thoren 

Business School. De framställer sig själva som den bästa gymnasieskolan om man vill 

lyckas i framtiden utan att nämna att de är den bästa gymnasieskolan i Sverige. 

Texternas författare fokuserar på att framföra skolans pålitlighet och appellerar mycket 

till både ethos och pathos. Eleven ska, genom deras texter, få en känsla att Thoren 

Business School säkrar deras framtid då deras elever lyckas efter studierna, vilket 

nämns flertalet gånger i de olika texterna. Skolan försöker då, genom de olika ordvalen 

och formuleringarna som nämnts i ovanstående texter, skapa en känsla av pålitlighet 

och förstärka sitt goda rykte.

 

5.5 Rationella värden Sundsta-Älvkullegymnasiet  
 
5.5.1 Miljöer 

I texterna som återfinns under fliken “Om oss” på Sundsta-Älvkullegymnasiets hemsida 

ligger fokuset på att beskriva de studierelaterade miljöerna istället för de fysiska. 

Texterna framställer skolan som en lärmiljö utav högsta rang genom att beskriva 

klimatet som “tillåtande, inspirerande kreativt och utvecklande”. För att förstärka denna 

känsla förmedlar texten en känsla av just en tillåtande miljö genom att avsluta ett av 

styckena med “...hos oss får alla vara som de är och bli den de vill”. Användningen av 

just förstärkande attribut är återkommande flertalet gånger i texten under fliken “Om 
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oss”. Det återfinns inga miljöbeskrivningar där skolans geografiska plats lyfts fram på 

något sätt.   

När vi tittade på naturvetenskapsprogrammet beskrivs lärmiljön genom stycket “Du 

som gillar omväxling kommer att trivas här. Undervisningen i de naturvetenskapliga 

ämnena grundas på iakttagelser och experiment. Därför görs många exkursioner och 

laborationer och sedan tolkas resultaten – ofta med hjälp av IT. En spännande 

blandning av teori och praktik helt enkelt!”. Det finns dock inga beskrivningar av den 

fysiska miljön på naturvetenskapsprogrammet. 

 

När vi tittade på samhällsvetenskapsprogrammet återfanns varken beskrivningar av 

lärmiljö eller fysisk miljö.  

 

5.5.2 Kvalitet på utbildning 

Under fliken “Om oss” på Sundsta-Älvkullegymnasiets hemsida beskriver de sig själva 

som “en av Sveriges bästa gymnasieskolor.” Dessa beskrivande ord återfinns i allra 

första meningen och kan snabbt ge de potentiella gymnasieeleverna ett ökat förtroende 

för skolan. De använder sig även av orden “Sundsta-Älvkullegymnasiet står för 

kvalitet.”, vilket ger intrycket av att de som skola och deras utbildningar håller en hög 

kvalité.  

När vi tittade på naturvetenskapsprogrammet framgick inget om kvaliteten på 

utbildningen. 

När vi tittade på samhällsvetenskapsprogrammet framgick inget om kvaliteten på 

utbildningen. 

5.5.3 Karriärmöjligheter 

Under fliken “Om oss” på Sundsta-Älvkullegymnasiets hemsida har de skrivit “Våra 

elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden.”, och sedan avsluar de med 

“Tillsammans skapar vi Sveriges framtid.” Detta anspelar på elevernas framtida 
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karriärmöjligheter och skapar en känsla av att eleverna kan nå sina drömmar om de 

studerar på denna gymnasieskola. Användningen av ordet “tillsammans” kan skapa en 

känsla av samhörighet och därmed även ett emotionellt värde. 

 

Naturvetenskapsprogrammet beskriver sitt program som “En bred utbildning som 

öppnar dörrarna till de flesta högre utbildningarna. Utbildningen ger dig breda 

kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet och du får behörighet till 

de flesta högskole- och universitetsutbildningar. Arbetsmarknaden behöver många 

naturvetare och det kommer att öka ännu mer i framtiden. Du har därför stora 

möjligheter till jobb med intressanta arbetsuppgifter.” Detta anspelar på de framtida 

karriärmöjligheter som finns för de framtida eleverna och att man har nytta av 

utbildningen oavsett vad man väljer att göra i livet. Eleven ges hopp om en god framtid 

och en behövande arbetsmarknad efter studenten. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet beskrivs som följande “Vårt samhällsvetenskapliga 

program är en spännande och bred utbildning med tre olika inriktningar. Tänker du 

plugga vidare efter gymnasiet är detta ett program som ger sig massor av valmöjligheter 

med sin breda behörighet.” Vidare beskrivs programmet “Det studieförberedande 

programmet tränar ditt eget ansvarstagande för studierna samt utvecklar din kreativitet 

och samarbetsförmåga.” Här syftar man till vidare studier och bred behörighet, samt att 

programmet utvecklar elevernas samarbetsförmåga. Man uppmuntrar således till 

högskole och universitetsutbildningar efter gymnasiet som kan tolkas som uppmuntran 

till en framtida karriär.  

 

5.6 Emotionella värden Sundsta-Älvkullegymnasiet 
 
5.6.1 Personliga mål och utveckling 

När vi tittade på fliken “Om oss” stod det “Lärandet ska vara hållbart och som elev hos 

oss ska du alltid vilja lära dig mer. Skolan är organiserad utifrån eleven och med elevens 

kunskapsutveckling i centrum.” Här syftar man till elevens personliga utveckling och att 
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viljan att lära sig alltid ska fortsätta. Man berättar att man utgår från eleven och sätter 

denne i centrum, vilket skapar en trygghet hos den potentiella gymnasieeleven. 

När vi tittade på det naturvetenskapliga programmet stod det “Du har därför stora 

möjligheter till jobb med intressanta arbetsuppgifter.” Just användningen av orden 

“intressanta arbetsuppgifter” syftar till personlig utveckling inom ett framtida jobb, 

snarare än att man har stora möjligheter till en framgångsrik karriär. Ordvalet “stora 

möjligheter” skapar en känsla av att man har en trygg framtid om man väljer detta 

program. 

När vi tittade på det samhällsvetenskapliga programmet stod det “Som elev på det 

samhällsvetenskapliga programmet kommer du att bli bättre på kommunikation oavsett 

om det handlar om skrivande, tal eller modern medieteknik. Du får även en större 

förståelse för hur dagens mediesamhälle påverkar oss på olika sätt. Det 

studieförberedande programmet tränar ditt eget ansvarstagande för studierna samt 

utvecklar din kreativitet och samarbetsförmåga.” 

Här syftar man till elevens personliga utveckling snarare än professionell utveckling, då 

man använder ord som “bättre”, “utvecklas”, “får en större förståelse” och “tränar ditt 

eget ansvarstagande”. 

 

5.7 Förankring och relä Sundsta-Älvkullegymnasiet 
 
5.7.1 Samspel mellan text och bild 

När vi tittade under fliken “Om oss” användes två bilder till texten. Den bild som 

används som omslag till texten är intetsägande utan texten, vilket tyder på disharmoni. 

De måste tolkas ihop för att förstå vad som händer i bilden. Texten skulle däremot säga 

samma sak utan bilden. Samspelet mellan text och bild tolkas därför som obefintlig. Det 

samspel mellan text och bild som krävs för att kunna förstärka budskapet saknas 

samtidigt som bilderna kan vara svårtolkade då de inte har något eget budskap.  
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Nedanför texten “Om oss” har det bifogats en bild på gymnasiechefen för Sundsta-

Älvkullegymnasiet. Denna bild kan förändra budskapet i texten då det kan tolkas av 

mottagaren som att det är han som är ansvarig för texten och därmed förmedlar ett 

vinklat budskap. Detta kan innebära både relä och förankring, eftersom att bilden 

tillsammans med texten kan tolkas som om att han är avsändaren av texten, men bilden 

utan texten blir intetsägande. 
  

Bilden som infogats som header för det naturvetenskapliga programmet förankrar 

budskapet i texten då denne är en av de få bilder som faktiskt visar samma budskap som 

texten förmedlar. Då både text och bild förmedlar budskap kopplat till det 

naturvetenskapliga programmet förankras dessa i varandra och förstärker budskapet. 

Bilden skulle vara intetsägande utan texten och då hade budskapet varit svårtolkat utan 

kontext. Texten är återigen inte beroende av bilden. 

När vi tittade på samhällsvetenskapsprogrammet så bidrar inte bilden till något i 

budskapet, texten skulle även här kunna klara sig utan denna. Då bilden skulle kunna 

användas i flera sammanhang med olika betydelser krävs det en tolkning av mottagaren 

för att förstå att det är just samhällsprogrammet de studerar.  

 

5.8 Den retoriska situationen - textens hur Sundsta-Älvkullegymnasiet 

5.8.1 Textens uttryck 

När vi tittade på fliken “Om oss” så ansåg vi att deras budskap är ett implicit budskap då 

de inte trycker på hur bra skolan är, utan har eleven i fokus. De försöker stärka sin 

image men på ett lågmält sätt och berättar hur de arbetar. Både de rationella och 

emotionella budskapen förmedlas genom att sätta den mottagande målgruppen i fokus 

för att locka de potentiella studenterna att välja deras skola. Genom att trycka på 

gemenskapen skapar detta ett band till eleverna genom en välkomnande och inbjudande 

kommunikation. Sundsta-Älvkullegymnasiet använder sig av inkluderande 

formuleringar, de skriver exempelvis ”Hos oss får alla vara som de är och bli den de vill” 
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vilket appellerar till mottagarens känslor. Det finns inga krav på att du måste vara på ett 

visst sätt, med en viss typ av ambitioner. Du blir mottagen precis som du är. 

Vad gäller den retoriska utformningen, och då just med appellformerna i åtanke, så 

appellerar den kommunala gymnasieskolan i största del till pathos. Detta genom att 

förmedla många olika känslor, dels gemenskap, inkludering och relationsskapande. 

Självklart vill de förmedla och förstärka sin egna trovärdighet men det är en liten del i 

kommunikationen jämfört med det känslomässiga.  

När vi tittade på det naturvetenskapliga programmet så appellerar texten till elevens 

känslor med textval såsom “Är du intresserad av…” “Är du nyfiken på...”, “Du som gillar 

omväxling kommer att trivas här”, “Är du vetgirig, gillar att experimentera, hitta på 

lösningar och kläcka idéer? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!”. Det är 

ett nedtonat säljande på så sätt att det finns en underliggande ton av sälj men det är upp 

till mottagaren att tolka fram det. De trycker inte på att det är deras naturvetenskapliga 

program som är bäst, utan förklarar snarare vad man gör på programmet och vilka 

möjligheter som finns efter avslutad utbildning.  

När vi tittade på det samhällsvetenskapliga programmet så har texten ett mer uttalat 

budskap när det gäller elevens personliga utveckling. Vi tolkar denna text som mer 

tydligt säljande än det naturvetenskapliga programmets programbeskrivning, då skolan 

genom denna text säljer in programmet på så sätt att eleverna kommer utvecklas om de 

väljer dem. Även här ligger framtidstänk i fokus och förmedlas klart och tydligt genom 

att koppla deras utbildning till en lyckad framtid. Den rådande appellformen är pathos, 

då man anspelar på elevernas känslor.  
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6. Likheter respektive olikheter mellan Sundsta-
Älvkullegymnasiet och Thoren Business School 

Nedan följer de mest framstående likheterna mellan de texter som analyserats genom 

vårt analysverktyg.  

6.1 Likheter mellan Sundsta-Älvkullegymnasiet och Thoren Business 
School 

6.1.1 Rationella värden 

Något som noterades under analysen av texterna är att de båda skolorna har ett 

gemensamt budskap som starkt förmedlas. I analysverktygets miljöaspekt framgår det, 

hos båda skolorna, att de har en unik lärmiljö som är både tillåtande och full av 

möjligheter. Däremot har ingen av skolorna lagt vikt vid att beskriva miljön i de olika 

programmen eller den generella fysiska miljön. De båda gymnasieskolorna lägger stort 

fokus vid att förmedla den bra kvaliteten på skolan och presenterar deras respektive 

skola som den bästa. Thoren har “[...] de bästa lärarna i Sverige” och Sundsta-

Älvkullegymnasiet är “En av Sveriges bästa gymnasieskolor”. Budskapet är tydligt 

explicit förmedlat genom skolans egna ord. (Se bilaga 1). 

 

Kvaliteten på skolan blir alltså en av faktorerna i den övertygelse man försöker uppnå 

och skolorna framför deras respektive styrkor i just kvaliteten av skolan. Trots att 

skolorna för fram olika delar av kvalitéer skapar detta en konnotation av att skolan i 

helhet är av hög kvalitet.   

I analysredskapets del “Karriärmöjligheter” ser vi en framträdande likhet mellan de 

olika texterna och det är framtidstänk. Det fokuseras i stort på både vidare 

universitetsstudier och utbildningen av Sveriges framtid. Att elever tack vare dessa två 

gymnasieskolor ska kunna uppnå målet med att försäkra sin framtid genom att kunna, 

antingen med eller utan vidare studier, få ett åtråvärt jobb och nå sina drömmar. (Se 

bilaga 2).  
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6.1.2 Emotionella värden 

Vad gäller emotionella budskap i de båda skolornas texter hittade vi inga större likheter 

mer än återkommande framtidstänk och avsaknaden av narrativa berättelser. Elevens 

utveckling för större förståelse inom det valda ämnet och personlig utveckling förmedlas 

på ett sätt som är direkt tilltalande, mottagaren tilltalas direkt genom att använda du 

som tilltal. Vidare appellering till de emotionella värdena som spelar en roll i det 

slutgiltiga valet är att de båda skolorna utgår från att fånga elevens intressen och 

personlighet genom formuleringar som “Har du ett intresse för [...]” “[...] känner du för 

att skapa skillnad?” “Är du vetgirig, gillar att experimentera [...]”. Dessa formuleringar 

avslutas sedan med ett “Då är [...] något för dig!”. (Se bilaga 3.)

6.1.3 Förankring och relä 

Det finns många likheter mellan de båda skolorna när det kommer till samspelet mellan 

text och bild. På de båda hemsidorna återfinns bilder till respektive texter och dessa 

speglar i de flest fall inte textens budskap. Det råder disharmoni mellan de flesta texter 

och bilder då texterna förmedlar samma sorts budskap utan bilderna men bilderna i sig 

inte förmedlar något konkret budskap på egen hand. Ett exempel är den bild som 

återfinns som header på Management Program på Thoren Business Schools hemsida, 

det är ett porträtt på en ung kille iklädd kostym sittandes framför en monokrom 

bakgrund. (Se bilaga 4). Den förmedlar inte på något sätt ett budskap om det 

naturvetenskapliga programmet på egen hand. Mottagaren får tolka budskapet i bilden 

genom att läsa de tillhörande texterna. Detta kan dock förmedla budskapet om skolan i 

sig, då den fristående skolan är profilerad inom business. Den kommunala skolan visar 

däremot elever klädda i laboratorieutrustning, vilket är allmänt relaterat till det 

naturvetenskapliga området.   

Sundsta-Älvkullegymnasiets hemsida visar på samma typ av disharmoni mellan text och 

bild. Exempelvis den bild som återfinns under fliken “Samhällsvetenskapsprogrammet”. 

Även här är bilden fristående från texten, mottagaren får alltså göra en egen tolkning att 

bilden visar just elever som studerar samhällsvetenskapsprogrammet. (Se bilaga 4). 
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6.1.4 Textens hur 

Vi fann inga utmärkande likheter mellan de två skolornas sätt att formulera sina texter i 

retoriskt hänseende. Det som kan liknas mellan de båda är att de appellerar till 

mottagarens känslor. Vare sig detta är gäller framtidstänk eller personliga känslor så är 

det något som tydligt kommuniceras genom de bådas texter.  

Texterna verkar även i samma tidsbaserade kontext, de är till för att locka elever till just 

deras skola och läses till större del under den tiden då gymnasievalet ska göras. De 

förmedlas även via samma medium, i detta fall då respektive skolas hemsida.  

6.2 Olikheter mellan Sundsta-Älvkullegymnasiet och Thoren Business 
School 

6.2.1 Rationella värden 

När vi tittade på miljöbeskrivningarna beskriver båda skolorna deras lärmiljö snarare än 

den fysiska miljön. Thoren trycker däremot mer på att de präglas mycket av framtid och 

affärstänk, medans Sundsta-Älvkullegymnasiet trycker på att man får vara den man är 

och bli den man vill. På Thoren Business School beskrivs lärmiljön som att man tränas 

för att vara bäst förberedd inför framtiden, och att de tränar framtidens stjärnor inom 

business. Man får känslan av att skolan är en träningscenter inför elevernas framtida 

karriärer och att Thoren Business School  ska hjälpa dem nå sina högsta drömmar. På 

Sundsta-Älvkullegymnasiet beskrivs lärmiljön som omväxlande, trivsam, tillåtande, 

inspirerande kreativt och utvecklande. Det ger känslan av en lärmiljö där elevens 

lärande står i centrum och att man får vara den man är och bli den man vill. De 

fokuserar inte lika mycket på en lärmiljö som bidrar till en framgångsrik karriär, utan 

beskrivs snarare som en lärmiljö som ska främja elevens vilja att lära sig mer och 

utvecklas som person. 

 

När vi tittade på kvalité på utbildning såg vi att Thoren Business School beskriver att de 
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har de bästa lärarna i Sverige som är noggrant utvalda. De skriver att lärarna har 

författat böcker, fått utmärkelser och varit med i forskningsprojekt, och att utbildningen 

är nytänkande och framåtsträvande. Detta ger en känsla av att det inte är vem som helst 

som får jobba som lärare på skolan, och att detta är en möjlighet för eleverna att lära sig 

något som de inte kommer kunna lära sig någon annanstans.  

 

Sundsta-Älvkullegymnasiet använder sig av meningen “Vi är en av Sveriges bästa 

gymnasieskolor” och skriver att skolan står för kvalite. Det ger ett förtroende för skolan 

och att man som elev nästan kan garanteras en högkvalitativ utbildning. Båda skolorna 

anser att deras kvalité på utbildningen är hög, men fokuserar på olika saker. Thoren 

fokuserar snarare på att beskriva vad det är som gör att skolan och utbildningarna håller 

en hög kvalite, medan Sundsta-Älvkullegymnasiet använder sig av beskrivande ord som 

“bästa” och “kvalité” för att beskriva kvalite på utbildningen.  

 

När vi tittade på karriärmöjligheter hos Thoren Business School såg vi att de använder 

sig av fraser som “Vi utbildar framtidens stjärnor inom Business”, “Du har alla 

möjligheter att bli en framgångsrik entreprenör”, “Universitet och högskolor som 

Handelshögskolan, KTH och Chalmers är populära val”, “[...] som garanterat ger dig ett 

efterfrågat yrke” för att beskriva karriärmöjligheter hos Thoren Business School. 

Sundsta-Älvkullegymnasiet fokuserar mer på att eleverna kommer att nå sina mål, vara 

väl rustade inför framtiden och skriver “Tillsammans skapar vi Sveriges framtid”. 

“Tillsammans skapar vi Sveriges framtid” ger en indikation på att detta är något de gör 

tillsammans i en gemenskap, men Thoren Business School fokuserar snarare att “du 

som elev” skapar din egna framtid. Sundsta-Älvkullegymnasiet beskriver sitt 

naturvetenskapsprogram som att det öppnar upp till de flesta högre utbildningar, och 

trycker inte på några specifika universitet eller högskolor som Thoren Business School 

gör, vilket ger känslan av att man som elev på skolan får bli vem man vill.  

 

När vi tittade på personliga mål och utveckling såg vi att Thoren Business School 

använder sig av direkt tilltal med ordet “du” och berättar vad “du” som elev på skolan 

kommer att få uppleva och utvecklas inom. De syftar till att eleven kommer att utvecklas 
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inom det professionella och den framtida karriären. Sundsta-Älvkullegymnasiet syftar 

till personlig utveckling istället för en framgångsrik karriär, och ger intrycket av att 

skolan är organiserad utefter eleven istället för tvärtom som det framstår hos Thoren 

Business School.  

6.2.2 Emotionella värden 

En av olikheterna är hur skolorna ser på elevernas personliga utveckling.  

Thoren Business School trycker på att elevernas utveckling ligger i elevernas 

professionella karriär i framtiden. Thoren beskriver alla möjligheter de har att lyckas 

och bli framgångsrik med det dem vill efter studenten. “På Affärsgymnasiet får du rätt 

förutsättningar att lyckas”. På sin hemsida väljer de även att använda sig av citatet 

“Universitet och högskolor som Handelshögskolan, KTH och Chalmers är populära val.” 

när de pratar om vidare studier. Detta kan ge den blivande gymnasieeleven ett falskt 

hopp om att man är given en plats på dessa skolor efter gymnasieexamen och att Thoren 

Business School är den enda vägen att gå för att nå dessa skolor. 

 

Jämfört Med Sundsta-Älvkullegymnasiet som väljer att istället trycka på den personliga 

utvecklingen och viljan att lära sig ska fortsätta.“Lärandet ska vara hållbart och som elev 

hos oss ska du alltid vilja lära dig mer.” På Sundsta-Älvkullegymnasiet ger de en bild av 

att man får vara vem man vill och bli vad man vill. Som elev får man förutsättningarna 

att studera vidare eftersom att alla linjer är högskoleförberedande. Men skolan väljer att 

inte nämna vilka högskolor som är populära val efteråt.  

6.2.3 Förankring och relä 

Det finns inga större skillnader vad gäller samspelet mellan text och bild. Det som kan 

anmärkas är att Sundsta-Älvkullegymnasiet använder sig av en headerbild för det 

naturvetenskapliga programmet som faktiskt förankrar budskapet i texten då den visar 

ett antal elever i just den naturvetenskapliga miljön.  
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6.2.4 Textens hur 

 

Det finns markanta olikheter mellan de två skolornas sätt att uttrycka sig. Thoren 

Business Schools sätt att uttrycka sig präglas av en säljande ton och övertygelse om att 

eleverna kommer bli framgångsrika tack vare deras utbildning. Kommunikationen 

präglas mycket av just pengar och den finansiella tryggheten som väntar efter gymnasiet 

då de kan bli, “Du kanske känner för att börja tjäna dina egna pengar direkt efter 

studenten - då är det perfekt att du valt Affärsgymnasiet”. Sundsta-Älvkullegymnasiets 

kommunikation är däremot präglad av välkomnande och tillåtande. Att eleverna får 

vara precis den de vill i den kommunala gymnasieskolan medan den fristående med en 

specialiserad profil inom just business förväntar sig att eleverna ska ha drömmar och 

arbeta därefter. De båda skolorna appellerar alltså till ethos men som tidigare nämnt så 

förmedlas det med olika tonlägen i texterna.  

En av de större skillnaderna mellan texterna är som sagt just hur skolan tilltalar 

mottagaren i texten. Thoren Business School förmedlar genomgående att de skapar 

förutsättningarna och tränar eleverna i att lyckas i framtiden. De tilltalar mottagaren 

som du men istället för att, som Sundsta-Älvkullegymnasiet, ställa frågor till eleverna 

utifrån deras möjliga intresse så antar Thoren Business School att alla vill bli “stjärnor 

inom business” i framtiden. Deras formuleringar tar sig i form av att skolan förser dem 

med rätt träning. “Hos oss blir du anställningsbar direkt efter studenten”, “Vi förser dig 

med kraften att hela tiden driva framåt och utvecklas”, denna typen av direkt tilltal är 

alltså det som återfinns på Thoren Business School. Sundsta-Älvkullegymnasiet 

uttrycker sig istället såhär i sina uttalanden, “Är du intresserad av[…]” “Är du nyfiken på 

[...]”, “Du som gillar omväxling kommer att trivas här”. Självklart har även Sundsta-

Älvkullegymnasiet ett framtidstänk i sin kommunikation med det är som sagt den 

underliggande tonen som skiljer de två åt. 
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7. Resultatdiskussion 

I vår resultatredovisning redovisar vi det resultat vi fått genom vår undersökning. De 

likheter och olikheter vi sett i resultatet kommer här kopplas ihop med de teorier och 

den tidigare forskning vi använt oss av. Vi har sett både likheter och olikheter mellan de 

två gymnasieskolorna och utifrån de teorier och tidigare forskning som framtagits och 

använts har vi funnit både självklara men även överraskande resultat.  

 

Eftersom gymnasieskolorna idag har den fria chansen att profilera sig utefter den typ av 

elever de vill locka till sig så är det också viktigt att utforma deras marknadsföring 

därefter (IFAU, 2014). Detta skapar i sin tur en större chans att skapa ett kundvärde, 

vilket är grunden till CRM. Genom att inkludera deras specifika erbjudanden i deras 

marknadsföring kan detta medföra att det skapas en starkare relation mellan kund och 

företag (Kotler, 2010). Thoren arbetar för att skapa detta kundvärde genom att 

inkludera deras speciella erbjudanden med individuell coachning, praktik och en lärorik 

skolresa till Europa (Thoren Business School, 2020). Det märks att grunden i deras 

marknadsföring är att locka kunder, alltså studenter, genom ett säljande språk som 

trycker på elevernas känslor och drömmar. Enligt Angulo, Albena och Rialps (2010) och 

Burns (2015) forskning spelar både rationella och emotionella värden in i ett val av 

utbildning. I vår undersökning har vi noterat att Thoren Business School väger in detta i 

deras marknadsföring medan Sundsta-Älvkullegymnasiet spelar mest på de emotionella 

faktorerna. Varför detta är fallet är svårt att svara på men det kan bero på att den 

fristående skola har ett större krav på sig att positionera sig gentemot sina konkurrenter 

då de finansieras av skolpengen (Uddevalla kommun, 2019).  

Det finns olika typer av differentiering- till exempel tjänstedifferentiering vilket innebär 

att man erbjuder samma produkt som andra varumärken, men adderar olika typer av 

tjänster för att urskilja sig från de andra (Kotler, 2017). Eftersom att Thoren är ett 

företag har de ett varumärke och image att upprätthålla. Vi anser att Thoren Business 

School använder sig av tjänstedifferentiering för att kunna positionera sig på 

skolmarknaden. Båda skolorna utgår ifrån att erbjuda undervisning till elever på 
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gymnasienivå. Men gör det på olika premisser. Eftersom Thoren Business School är en 

friskola måste de konkurrera med de kommunala skolorna. De adderar därför olika 

typer av tjänster för att urskilja sig från de andra skolorna. Vilket blir tydligt när man 

jämför kommunala och fristående skolor. Där Thoren Business School positionerar sig 

med hjälp av att använda sig av till exempel “business” som konkurrensmedel vilket 

Sundsta-Älvkullegymnasiet inte behöver göra på grund av tryggheten att bli försörjda av 

skolpengen från kommunen. Sundsta-Älvkullegymnasiet är en kommunal skola och har 

därför redan en given position på skolmarknaden. Thoren Business School blir därför 

mer beroende av skolpengen som ges ut, beroende på antal elever som går på skolan.  

 

Ekström och Larsson (2010) skriver om den retoriska situationen, vilket innebär att 

man behöver konstatera den retoriska situation innan man kan analysera det retoriska 

innehållet. Då alla de texter som analyserats befinner sig i samma kontext och har flest 

mottagare under den tid som de svenska eleverna ska välja gymnasium är de också 

utformade på relativt lika sätt. Vad gäller den tidsbaserade kontexten har texterna inte 

lång livstid, däremot har de en återkommande period av uppmärksammande varje år då 

det alltid är återkommande gymnasieval. Eftersom det är nya mottagare varje år blir det 

retoriska upplevelsen i grunden oföränderlig då det är samma budskap som förmedlas, 

däremot tolkas det olika beroende på mottagare.  

Text och bild är i grunden menat att förmedla ett budskap för att kunna övertyga 

eleverna att söka till deras gymnasieskola. Det är texten som i dessa fall är bärande då 

bilderna i majoriteten av fallen avsaknas budskap. De är menade att samarbete i 

budskapet, Thoren har fokuserat på att förmedla just sin profilering och därmed är det 

det enda budskapet som mottagaren får ta del av. Sundsta-Älvkullegymnasiet förmedlar 

istället den generella synen på hur marknadsföring av en skola ska se ut.  
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8. Slutsats 

Målet med denna undersökning var att studera och jämföra den retoriska 

uppbyggnaden av marknadsföringsmaterial hos två gymnasieskolor i Karlstad. Vi skulle 

uppnå detta syftet genom att undersöka de två gymnasieskolornas hemsidor med hjälp 

av en retorisk textanalys. Denna undersökningen genomfördes för att reklam blir en allt 

viktigare del av vår vardag och en allt viktigare aspekt i organisationers chans att behålla 

sin plats på marknaden.  

Det resultat som framkommit gav oss svar på följande frågeställningar: 

1. Vilka rationella budskap använder sig Thoren Business School och Sundsta-

Älvkullegymnasiet av i sin marknadsföring?  

De båda gymnasieskolorna använder sig av liknande emotionella budskap i sin 

marknadsföring. Det trycks mycket på att eleven ska utvecklas under sin tid på de 

respektive skolorna när det kommer till utvecklas för att nå sin framtida karriär. De 

förmedlar då även ett starkt budskap av möjligheter efter studenten, båda skolorna 

erbjuder endast högskoleförberedande utbildningar och lägger detta värdet till grund för 

mycket av deras kommunikation.  

2. Vilka emotionella budskap använder sig Thoren Business School och Sundsta-

Älvkullegymnasiet av i sin marknadsföring? 

Det emotionella budskap som de båda använder sig av grundar sig till största delen i 

deras marknadsföring är den personlig utveckling som sker under studietiden. Med 

detta menas alltså elevens möjlighet att utveckla sin förståelse och kunskap om det 

program som väljs.  

3. Vilka är likheterna i deras marknadsföring? 

De likheter som framgår efter analys av de två gymnasieskolornas texter är det fokus 

som läggs på just den potentiella eleven och dess intresse för utveckling. De båda 

skolorna använder pathos som grund i sin marknadsföring, och den känslomässiga 

övertygelsen är då den som kan resultera i ett eventuellt val av gymnasium.  
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4. Vilka är skillnaderna i deras marknadsföring? 

Den största skillnaden i skolornas marknadsföring är tonaliteten i övertygelsen och 

texterna i stort. Thoren Business School försöker övertyga genom ett explicit uttalat 

budskap om att deras elever lyckas i livet genom business och att detta är det självklara 

valet vägen för att nå framgång. Det ligger mycket fokus på att just deras skola är den 

enda valbara om eleven har höga ambitioner och fokus ligger på elevens utveckling mot 

den framtida karriären. 

 

Sundsta-Älvkullegymnasiet lägger eleven i fokus genom att kommunicera dennes chans 

att utvecklas hos dem, men att göra det på sina egna villkor och utvecklas till just den 

personen hen vill bli. 

8.1 Framtida forskning 
När vi tittade på tidigare forskning såg vi att det är viktigt för potentiella gymnasieelever 

att ta del av narrativa berättelser i marknadsföringen. Något som då skulle vara 

intressant för framtida forskning skulle vara vilken påverkan all typ av kommunikation 

som skolorna sänder ut har för gymnasievalet. Hur hotas den kommunala skolans 

tidigare givna position i samhället, av den fristående skolans allt mer satsade 

marknadsföring? Hur påverkas elevernas utbildning och framtid av gymnasieskolornas 

marknadsföring?  

 

Något som vi också tog upp i bakgrundskapitlet var att internets framgång har spelat 

stor roll för skolornas behov att marknadsföra sig. Det är den primära 

informationskällan för unga idag, och det ställer nya krav på gymnasieskolor att hänga 

med i marknadsföringen och att sticka ut. Marknadsföringen har gått från traditionell 

pappersform till en allt mer digital marknadsföring på internet. Självklart skulle denna 

information förmedlas i pappersform, däremot når den ut till fler via internet vilket 

också gör den mer lättillgänglig för en större publik. Internet är en snabbt föränderlig 

värld och det skulle vara intressant att se hur behovet av marknadsföring kommer att 
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förändras i framtiden, och hur den skiljer sig åt från marknadsföringen av 

gymnasieskolor som skedde under det tidiga 00-talet.  

 

En annan aspekt som skulle varit intressant att ta med i framtida forskning är hur väl 

uttalanden från respektive skola stämmer överens med verkligheten. Stämmer 

uttalanden om lärmiljön överens med lärmiljön i verkligheten? Hur väl stämmer 

uttalanden om kvaliteten på utbildningarna överens med verkligheten? Hur ser 

karriären egentligen ut efter studenten?  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9. Implikationer för yrkesliv och samhälle  
 
Varför denna studie är viktig ur ett samhällsperspektiv är därför att marknadsföring av 

gymnasieskolor är något som blivit allt viktigare i samband med internets framgång det 

senaste decenniet. Allt fler blivande gymnasieelever söker information på internet och 

då ställs nya krav på gymnasieskolors digitala profilering. Marknadsföring är något som 

ständigt förändras och i samband med fristående skolors framfart ställs det även nya 

krav på de kommunala skolornas marknadsföring, och nya behov av att finnas 

tillgängliga på internet.  

 

I introduktionskapitlet tog vi upp att allt mer pengar går åt till att marknadsföra sig. 

Detta kan skapa ett bättre rykte åt en skola, som i sin tur kan ge fler elever, vilket i sin 

tur skapar ett behov av fler lärare och då alltså fler arbetstillfällen. Men de pengar som 

går till marknadsföringen idag kan istället läggas på förbättrad undervisning, högre 

löner eller fler lärare. Pengarna som idag går åt till marknadsföring kan alltså skapa fler 

arbetstillfällen på lång sikt, men skulle istället kunna användas för att skapa fler 

arbetstillfällen eller förbättrad undervisning.  
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