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Economics 2011 – What and for 

Whom? 

- A text analysis of upper secondary school brochures 

Maria-Eva Bernengo och Kajsa Venström 

Abstract 

This study takes its point of departure in the ongoing debate on how upper secondary schools 

use marketing and information to attract future students. Career guidance is a profession that 

includes considerations about how information in schools’ brochures can relate to guidance 

support regarding educational choice. The aim of the study is, from a discourse-theoretical 

perspective, to illuminate how information in upper secondary school brochures of 2011 relates 

to educational choice, and also how upper secondary schools market themselves. By applying a 

text analysis model that focused on ideational and interpersonal structure, 52 brochures from 

schools in ‘Stockholms Län’ about the programme ‘Economics’ were analysed. Results show 

that not all upper secondary schools follow the national guidelines for how ‘Economics’ should 

be described in the brochures and that the descriptions of the programme varies. Conclusions of 

this study were that brochures of upper secondary schools appeal to different educational 

aspirations, and that students are seen as consumers to whom different intangibles are offered.  
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Ekonomiprogrammet 2011 – vad och 

för vem? 

- En textanalys av gymnasieskolors broschyrer 

 Maria-Eva Bernengo och Kajsa Venström 

Sammanfattning 

Med avstamp i debatten kring gymnasieskolors marknadsföring och information gentemot 

elever, tog denna studie sin form. Studie- och yrkesvägledning är en profession som har att 

förhålla sig till hur information i gymnasieskolors broschyrer kan relateras till stödinsatser för 

elever som står inför ett gymnasieval. Syftet var att utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv 

belysa hur gymnasieskolors information i broschyrer 2011 kan relateras till elevers 

valhandlingar och marknadsföring av gymnasieutbildning. Genom tillämpning av en 

textanalytisk modell med fokus på en ideationell samt interpersonell struktur analyserades 52 

broschyrer från gymnasieskolor som erbjuder Ekonomiprogrammet 2011 inom Stockholms 

Läns samverkansavtal. Resultat visade att vissa skolor inte följer statliga rekommendationer för 

hur Ekonomiprogrammet bör beskrivas gentemot elever samt att det definieras relativt olika i 

broschyrerna. De slutsatser som drogs var att gymnasieskolor appellerar till olika 

utbildningsaspirationer samt att eleverna betraktas som konsumenter, vilket kommer till uttryck 

genom olika immateriella erbjudanden från skolorna. 

Nyckelord  

Gymnasieskolan, information, Ekonomiprogrammet, diskursteoretiskt perspektiv, textanalys, 

marknadsföring, studie- och yrkesvägledning, karriärteori. 
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1 Inledning 

Att göra reklam för gymnasieskolor har blivit big business. En ny undersökning från 

Studentum visar att de flesta skolor lägger mellan 100 000 och 400 000 kronor på 

marknadsföring varje år. Samtidigt tycker nio av tio svarande att det finns en risk att elever 

väljer fel skola på grund av marknadsföringen.
1
 

Denna inledning av en artikel i tidskriften Skolvärlden bekräftade samt ökade vårt intresse för 

debatten kring information och marknadsföring gentemot elever.
2
 Som blivande studie- och 

yrkesvägledare är det ett högst relevant ämne att förhålla sig till för att kunna stödja elever 

optimalt vid övergången från grundskola till gymnasieskola (Skolverket 2007). Idag är elever 

allt mer stressade inför valet av gymnasieutbildning, vilket delvis förklaras av ökad reklam i 

kombination med ökad valfrihet inom skolans värld (SOU 2006:77). Elever som ska välja till 

gymnasieskolan saknar ofta kunskap om regelverk, utbildningsvägar samt kopplingar till 

arbetsmarknaden. Likväl är det ett val av stor betydelse för elevens framtid och neutral, saklig 

samt korrekt information är viktiga faktorer för att kunna fatta ett välgrundat val (Tricot 2002, 

Brown 2002, Lindh 2007). 

1.1 Val av problemområde 

Idag finns det över 1000 gymnasieskolor i Sverige och samtidigt som elevunderlaget minskat 

fortsätter antalet utbildningsanordnare att växa.
3
 Nuläget kan beskrivas som en ökad 

konkurrenssituation, vilket bland annat innebär att både kommunala som fristående 

gymnasieskolors behov av att påverka elever att välja just dem, växer (Dresch & Lovén 2003). 

Skolorna använder flera olika kanaler för att nå fram till elever: Sociala medier, Öppet Hus, 

deltar i mässor, skickar hem information i form av broschyrer etc. (Lund 2007). Elever som står 

inför ett gymnasieval kan beskrivas befinna sig i ett ’informationsflöde’ som delvis påverkas av 

olika särintressen. Att välja utbildning kan påverkas av flera faktorer: socioekonomiska, 

relaterade till kön, kulturella, kunskapsmässiga, intressemässiga, sociala etc. (Brown 2002). 

Information om utbildning är dock en faktor som alltid samspelar med dessa faktorer genom att 

eleven måste känna till hur utbudet ser ut. Gymnasieskolors broschyrer har visat sig ha 

betydelse för valet till gymnasieskolan (Fransson & Lindh 2004). Broschyrernas innehåll fyller 

                                                      
1
 http://www.skolvarlden.se/artiklar/marknadsforing-miljoner-i-skolorna, 2011-03-13. 

2
 Se exempelvis http://www.studentum.se/pdf/20091021DN_Gymnasieguiden.pdf, 2011-03-13. 

3
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2506 och http://www.skolverket.se/sb/d/1718, 2011-

04-01. 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/marknadsforing-miljoner-i-skolorna
http://www.studentum.se/pdf/20091021DN_Gymnasieguiden.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2506
http://www.skolverket.se/sb/d/1718
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en central funktion då de syftar till att vara informativa, samtidigt menar vi att de kan betraktas 

som ”marknadsförande”, det vill säga att skolorna önskar locka elever. Eleverna är i viss grad 

beroende av den information som skolorna ger om ett program för att ta ställning till både 

programmet i fråga samt om en viss skola är ett alternativ.  

Gränsen mellan reklam och information i samband med gymnasievalet har blivit allt mer otydlig 

(Dresch & Lovén 2003, Lund 2007, SOU 2008:27) och studier visar att samtliga 

gymnasieskolor blir allt mer marknadsorienterade (Lund 2007, Dresch & Loven 2003). En 

konsekvens är att många elever har svårt att hitta rätt gymnasieutbildning vilket tar sig uttryck i 

avbrott och studieuppehåll.
4
  Gymnasieskolors behov av elevunderlag skapar ett intresse att 

’övertala’ elever att välja just deras skola, vilket kan problematiseras. Broschyrernas 

beskrivningar om ett program är i detta avseende ett intressant undersökningsobjekt.  

1.2 Förförståelse 

Studien har delvis en normativ utgångspunkt, vilket speglar en önskan från vår sida att diskutera 

hur gymnasieinformation gentemot elever borde vara. Vi närmar oss studiens problemområde 

utifrån ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, där information om utbud inom 

utbildningssektorn betraktas som ett centralt verktyg i vägledningsarbetet. I vår framtida 

yrkesroll måste vi ständigt förhålla oss till information om utbildningsutbud och vi utgår ifrån 

teoribildning som förespråkar saklig, neutral och korrekt information (se t.ex. Tricot 2002). 

Genom vår utbildning har vi även färgats av de tvärvetenskapliga teorier som tillhandahållits. 

Därtill är vår utbildning en uppdragsutbildning som bland annat syftar till att följa nationella 

riktlinjer gällande studie- och yrkesorientering samt lyfter fram vikten av att stödja sökanden i 

att göra ett ’väl underbyggt val’.
5
 Vi anser att information från gymnasieskolor gällande de 

program de erbjuder ’bör’ vara fritt från vilseledande formuleringar samt rena felaktigheter, då 

valet av program och skola har betydelse för elevens framtid.  

Andra faktorer som påverkar förförståelsen är våra värdeomdömen, vilka byggs upp av våra 

erfarenheter och uppfattningar. Att vara medvetna om dessa är därför av yttersta vikt, då det i en 

forskningsprocess hela tiden pågår en växelverkan mellan forskarens kognitiva och 

värdemässiga uppfattning (Holme & Solvang 1997:95, Bergström & Boréus 2000:26). Vårt 

förhållande till och syn på den rådande utbildningsstrukturen är därför också relevant i 

sammanhanget. Den ökade konkurrensen mellan olika aktörer inom utbildningssektorn kan 

betraktas som positiva företeelser genom att de skapar bättre kvalitet och större mångfald. Vi 

menar att det är positivt att det finns en mångfald av huvudmän och pedagogiska inriktningar 

inom gymnasieskolan som kan svara mot olika behov. Ett problem vi ser gällande den svenska 

utbildningsmarknaden är att det till skillnad från många andra länder inte finns ett reglerat 

                                                      
4
 http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/24059 och http://www.skolverket.se/sb/d/171820, 11-03-

31.  

5
 Lgr11, SKOLFS 2010:37. 

http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/24059
http://www.skolverket.se/sb/d/171820
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vinstuttag för friskolors huvudmän. Detta leder ofta till kortsiktighet och ökar en 

marknadsorienterad hållning gentemot elever.
6
  

Utifrån ovanstående resonemang närmar vi oss problemorådet med en frågande och nyfiken 

inställning. 

1.3 Syfte 

Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv avser studien belysa gymnasieskolors information i 

broschyrer 2011 med avseende på valhandlingar och marknadsföring av gymnasieutbildning. 

Syftet är att belysa detta inom ramen för Stockholms Läns samverkansavtal.
 7
 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur beskrivs Ekonomiprogrammet i gymnasieskolors broschyrer? 

2. Hur lockas elever att välja Ekonomiprogrammet i gymnasieskolors broschyrer? 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie har broschyrer gällande gymnasieskolan och inte gymnasiesärskolan analyserats. 

En geografisk avgränsning till Stockholms Län gjordes utifrån ett nytt samverkansavtal 

kommunerna emellan. Därtill avgränsades studien till nutid och undersökningsobjekten består 

utav broschyrer utgivna av gymnasieskolor inför gymnasievalet 2011. Denna avgränsning 

motiverades av att det är en ny reformerad gymnasieskola, GY11 som börjar till hösten. 

Avgränsningen till ett program utgick ifrån resonemanget att en elev som bestämt sig för ett 

visst program även måste göra ett val beträffande de skolor som erbjuder programmet. Det 

väckte frågan om hur olika gymnasieskolors information om ett och samma program kan 

                                                      
6
 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/valfard-ger-goda-vinster_5993677.svd och 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/10/08/vinstuttag-friskolor-unikt-sverige, 

2011-03-13. 

7
 http://www.gyantagningen.se/attsoka/samverkansavtal.4.1530e841125a06e281f80001778.html, 

2011-05-01. 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/valfard-ger-goda-vinster_5993677.svd
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/10/08/vinstuttag-friskolor-unikt-sverige
http://www.gyantagningen.se/attsoka/samverkansavtal.4.1530e841125a06e281f80001778.html
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relateras till ett val av detta slag. Ekonomiprogrammet valdes då det är ett nytt program inom 

GY11. Sammanfattningsvis avgränsades studien till de gymnasieskolor som erbjuder 

Ekonomiprogrammet inom ramen för Stockholms Läns samverkansavtal och deras texter om 

programmet ifråga utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

I broschyrerna förekommer både text och bild. I denna studie analyserades endast text då det av 

utrymmesskäl inte fanns plats för en bildanalys samt hade krävt en annan metod. 

1.6 Begrepp 

Några centrala begrepp som kommer att behandlas i studien och därmed behöver förklaras är 

som följer: 

 

Information 

Enligt Nationalencyklopedin: 

information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former. Information innebär att någon får kännedom om någonting 

("blir informerad"); den kan ses som en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för 

kunskap i betydelsen djupare insikt. Ofta görs en skillnad mellan information som i princip 

har krav på sig att vara saklig eller objektiv och en subjektiv information som syftar till att 

övertala eller påverka.
8
 

Tricot (2002) definierar information som ny kunskap, konstruerad av en människa genom 

bearbetning och utifrån dennes uppfattning om sig själv och sin miljö. Informationen kan vara 

muntligt eller skriftligt kommunicerad. Ny kunskap utifrån informationen skapas dock inte om 

den är sedan tidigare känd eller obegriplig. Innehållet i informationen måste därför motsvara ett 

behov eller ett intresse för att ny kunskap ska kunna uppstå. 

 

Marknadsföring 

”marknadsföring, åtgärder som vidtas för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, t.ex. 

reklam.”
9
 

 

Reklam 

”rekla´m, marknadsföringsåtgärd avsedd att påverka försäljningen av en vara eller en tjänst, 

t.ex. via betalt utrymme i olika medier.”
10

 

                                                      
8
 http://www.ne.se/information/1183526, 2011-05-20. 

9
 http://www.ne.se/marknadsföring, 2011-05-20. 

10
 http://www.ne.se/reklam, 2011-05-20. 

http://www.ne.se/information/1183526
http://www.ne.se/marknadsföring
http://www.ne.se/reklam


10 

 

2 Bakgrund 

Litteraturen som denna studie har baserats på utgick huvudsakligen från den litteratur som 

använts inom ramen för studie- och yrkesvägledarutbildningen samt litteratursökningar inför 

och under uppsatsskrivandet. Nedan presenteras den anknytande forskning som berör 

textanalytisk metod, en diskursanalys gällande valhandlingar och gymnasieskolors 

marknadsföring samt en socialpsykologisk karriärteori. Därefter behandlas anknytande litteratur 

som berör studie- och yrkesvägledning i förhållande till information och marknadsföring, 

svenska gymnasiereformer samt lagar och riktlinjer gällande gymnasieskolors marknadsföring. 

2.1 Text som kunskapssyn och teori 

Synen på språk (i form av text) som ett medel för att nå kunskap ger uttryck både för en 

vetenskaplig hållning/genre och samtidigt för ett teoretiskt perspektiv. Vi närmar oss 

problemområdet utifrån uppfattningen att kunskapsproduktion alltid påverkas av sociala 

strukturer, makt- och särintressen samt att det finns en kamp om forskningens agenda, vilket 

kan härledas till genren Sociolingvistisk inom kvalitativ forskning (Marshall & Rossman 

2011:20ff). Texter betraktas inom denna genre som centrala för att urskilja intentioner på både 

latent och manifest nivå hos avsändare. Det skulle också kunna uttryckas som ett 

diskursteoretiskt perspektiv där texter ses som del av ett sammanhang och är kommunikativa 

(Bergström & Boréus 2000:16).  

Text har i denna studie betraktats ur ett teoretiskt perspektiv som symbol för tanke och handling 

i ett samhälle som kan beskrivas som ett ”informationssamhälle” där texter spelar en viktig roll 

(Bergström & Boréus 2000:12). Hellspong skriver att ”Det kan gälla att sprida en idé, att väcka 

en känsla, att styra en bedömning, att övervinna motstånd.” (Hellspong 2001:99). Texter ingår i 

ett vidare sammanhang som kallas kontext som speglar det språkliga, händelser, handlingar och 

praktiker (regler) (Bergström & Boréus 2000).  

Hellspong & Ledin (2010) nyanserar ovanstående resonemang genom att säga att texter bland 

annat är kommunikativa, intentionella, stabila, koherenta, konventionella samt kreativa. Text är 

kommunikativ genom att den ger uttryck för olika föreställningar om verkligheten, den 

konstruerar en bild. Det intentionella i text får uttryck genom att den vill något, exempelvis 

påverka eller bli förstådd. Text är stabil i den bemärkelse att den redan är en färdig produkt som 

på ett plan inte ”förändras” av läsaren. Texter är även koherenta genom att de är 

sammanhängande och delarna är beroende av varandra, de säger något om varandra. Det 

konventionella i texter kan variera då det innebär att text ofta är skriven i visst sammanhang och 

därmed följer vissa regler och normer. Mot det konventionella står att en text är kreativ, 
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författaren kan följa eller avvika från normer och regler och ”krydda” texten. Likväl påverkar 

läsaren textens kreativitet genom att tolka texten och koppla dess innehåll till olika 

föreställningar (Hellspong & Ledin 2010:30ff). Texter, sett ur detta teoretiska perspektiv, säger 

således något om avsikter hos avsändaren, kontexten samt hur avsändaren försöker påverka en 

läsare, medvetet eller omedvetet. 

2.2 Lunds profileringskategorier 

Lund (2007) beskriver i sin avhandling hur kommunaliseringen av skolan, friskoleetablering 

och elevernas valfrihet påverkat gymnasieskolors marknadsföring samt hur dessa faktorer 

påverkar elevers val. Genom studier av olika gymnasieskolors hemsidor, informations- och 

reklamfoldrar, skolornas Öppet hus samt intervjuer med rektorer och elever har Lund 

identifierat fem profileringskategorier som gymnasieskolor använder sig utav. Ofta används 

flera kategorier samtidigt. Profileringskategorierna är en del av gymnasieskolornas 

marknadsföringsstrategier för att skapa ett positivt tilltal till eleverna samt ett konkurrensmedel 

som syftar till att skolorna utmärker sig innehållsmässigt. Skolorna attraherar genom dessa, 

elever med olika utbildningsaspirationer (Lund 2007). Vidare talar Lund om 

profileringskategorierna på en analytisk nivå som synonym för språkhandlingar
11

, det vill säga 

hur skolorna får elever att välja just dem. 

De fem profileringskategorierna är Arbetsmarknadsorienterad, Näringslivsorienterad, 

Akademiskt orienterad, Marknadsorienterad och Pedagogiskt orienterad (Ibid.). Kortfattat 

innebär den Arbetsmarknadsorienterade kategorin att verksamheter utanför skolan används för 

att integrera eleverna på den tilltänkta arbetsmarknaden. I den Näringslivsorienterade kategorin 

används verksamheter utanför skolan för att socialisera in eleverna på den tilltänkta 

arbetsmarknaden, via exempelvis mentorer från näringslivet. Den Akademiskt orienterade 

grundar sig på ett akademiskt bildningsideal där allmänbildning och ett vetenskapligt 

förhållningssätt är i fokus. Den Marknadsorienterade kategorin består av reklamliknande 

budskap där bland annat det unika med utbildningen framhålls. Slutligen innebär den 

Pedagogiskt orienterade att eleverna ges möjlighet att på ett demokratiskt sätt påverka sin 

utbildning. För utförligare definitioner se Bilaga 1. Profileringskategorierna ska endast ses som 

idealtyper (Ibid.).  

Efter de senaste skolreformerna (innan 2006, författarnas anm.) har dessa kategorier växt fram 

inom ramen för skolors marknadsföring och enligt Lund (2007) i syfte att informera och locka 

elever i förhållande till skolans profil. Syftet med skolreformerna var bland annat att 

gymnasieskolorna genom så kallade ’profiler’ skulle gynna lokal utveckling genom anpassade 

utbildningsalternativ. De lokala behoven hamnar dock i bakgrunden för olika 

utbildningsföretags vinstintresse, som också avgör typ av profileringsstrategi. Lunds resultat 

visar att saklig och objektiv information sammanblandas med reklam. Friskolorna skapar ofta 
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eget innehåll som framställs som mycket betydelsefullt för elevens framtid. Det är också vanligt 

att friskolorna, i större utsträckning än de kommunala skolorna, använder sig utav ekonomiska 

erbjudanden. Lund menar att vissa skolors profileringsstrategier visar på att eleverna ses som 

konsumenter (Lund 2007). 

Avslutningsvis menar Lund (2007) att användandet av den Marknadsorienterade 

profileringskategorin kommer att öka samt att den sakliga och objektiva informationen därmed 

också kommer att minska. Konsekvensen blir att elevernas valprocess till gymnasieskolan 

försvåras samt att eleverna kan komma att tvingas välja mellan intresse och diverse attraktiva 

erbjudanden. Slutligen menar Lund att marknadsföringsinslagen i gymnasievalet kommer att 

ställa högre krav på elevernas förmågor att hantera detta (Ibid.). 

2.3 Sjöstrands socialpsykologiska karriärteori 

Karriärteorier
12

 är konstruktioner som kan användas för att förklara hur och på vilka grunder en 

individ har fattat sina yrkes- och utbildningsbeslut. Teorierna har ofta sin grund i sociologi, 

utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi (se exempelvis Brown 2002). De fokuserar 

olika, men ofta på en persons bakgrund, upplevelser, personlighet och värdegrund. Med hänsyn 

till detta försöker karriärteorier öka förståelsen för de val en person har fattat, och med den 

förståelsen skapa bättre förutsättningar för att studie- och yrkesvägledaren skall kunna 

underlätta framtida val för individen (Brown 2002). 

Sjöstrands teori är en socialpsykologisk teori om karriärutveckling som bland annat är baserad 

på valteori och socialisationsteori. I antologin Karriär och levnadsbana av Sigrid Franke-

Wikberg och Ulf P. Lundgren (1980) skriver Per Sjöstrand i artikeln Teorier om yrkesval om 

människors handlande i samband med olika karriärval. Karriärutveckling, beskriver Sjöstrand 

som en process uppbyggd kring olika valtillfällen som uppstår livet igenom gällande utbildning 

och yrke. Valtillfällena beskrivs som brytpunkter som kan vara antingen påtvingade eller 

frivilliga. Brytpunkterna kan också vara mer eller mindre medvetna. Teorin är deskriptiv, det 

vill säga att den försöker visa hur människor ’faktiskt’ handlar i samband med val och inte hur 

de borde handla. Andra teorier som exempelvis Cognitive Processing Information Theory 

(CIP)
13

 fokuserar på hur individen ’bör’ handla för att fatta ett för individen optimalt val. 

Sjöstrand (1980) beskriver hur inlärning och valhandlingar relaterar till varandra. Genom 

positiv och negativ förstärkning ’lär’ sig individen att etablera beteendemönster när det gäller 

hur individen resonerar kring alternativen samt hur väljandet tar sig uttryck. Detta i sin tur är 

beroende av normer i den grupp som individen tillhör samt av kulturmönster i samhället. 

Sjöstrand använder sig av detta resonemang och har skapat tre olika principer om alternativens 

olika tillgänglighet och attraktivitet: Kunskapsprincipen, Attitydprincipen samt Vinst- 

                                                      
12

 Även kallade karriärutvecklingsteorier alternativt yrkesvalsteorier. 

13
 Se exempelvis Brown (2002). 
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kostnadsprincipen. Kunskapsprincipen innebär att ett alternativ är först ett verkligt alternativ då 

individen har kännedom om det, men detta räcker inte fullt ut. En viss bekantskap krävs därtill 

som innebär att man kan leva sig in i det alternativet och på sätt förstå vad det innebär för 

individen själv. Attraktiviteten ökar med kunskapen. Attitydprincipen syftar till ett valalternativ 

som förknippas med positiva respektive negativa upplevelser och därmed tenderar att bli 

föremål för dessa känslor. Positiva/negativa upplevelser ska förstås i en vid bemärkelse, till 

exempel kan det innefatta skeenden från barndomen. Vinst – kostnadsprincipen innebär att 

alternativ får för individen i olika grad positiva och negativa konsekvenser. Individen strävar 

efter att maximera vinst och minimera kostnader på ett psykologiskt, socialt och ekonomiskt 

plan. 

Sjöstrand (1980) talar även om karriärmål som antingen uppbyggda av en 

karriärutvecklingsprocess eller som skapade genom yttre påverkan (andra människor, skola, 

massmedia etc.). För att titta närmare på relationen mellan karriärmål och en specifik 

valsituation kan fyra typer av väljande appliceras enligt Sjöstrand. Attraktivitetsväljande 

refererar till ett önskat karriärmål. Repulsionsväljande refererar till ett ogillande av karriärmål 

och individen väljer det som är minst negativt. Interimväljande refererar till att skjuta upp det 

slutgiltiga ställningstagandet och olika vägar till karriärmål hålls öppna. Alienerat väljande 

refererar till att karriärmål saknas. Vidare menar Sjöstrand (1980) att barn i grundskolan ofta ser 

sin karriär uttryckt i termer av yrken. Yrkena i sig är fyllda med föreställningar om vad dessa 

yrken innebär som förmedlas av föräldrar, skola och normer i samhället. Den sociologiska 

aspekten av Sjöstrands teori innebär bland annat att karriärval byggs upp i kommunikation med 

andra människor och är en typ av sociala konstruktioner. 

2.4 Studie- och yrkesvägledning, information och 

marknadsföring 

Studie- och yrkesvägledare utbildas bland till att vara individens ’advokat’ såtillvida att studie- 

och yrkesvägledaren skall sätta individens intressen och rätten till ett väl underbyggt val i första 

rummet. Denna bild av vad som egentligen är vägledarens huvudsakliga funktion har dock 

varierat med tiden, vilket Nilsson (2005) beskriver i sin avhandling Vägledning i vem intresse. 

Skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt styrningsperspektiv.  

Information om utbildning och arbetsmarknad som vägledaren förmedlar ska vara fri från 

särintressen, vara saklig och vara korrekt (Dresch & Lovén 2003) samt att vägledningsmetodik 

ska anpassas efter individens behov. Flera studier har bekräftat att vägledare idag upplever 

problem eller en intressekonflikt i sitt dagliga arbete genom att deras arbetsgivare ställer krav på 

att de skall fungera som marknadsförare av skolan och dess utbildningar (Dresch & Lovén 

2003, Lundahl (red) 2010, Nilsson 2005). Idag arbetar studie- och yrkesvägledare i större 

utsträckning i en mer konkurrensutsatt marknad, vilket ger upphov till krav på ett mer 

marknadsföringsinriktat arbete. Det har visat sig att vägledare anser att marknadsföring är en 

naturlig del av det dagliga arbetet (Lundahl (red) 2010:209). Studie- och yrkesorientering i 
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grundskolan har kritiserats för att vara bristfällig med tanke på det ökade informationsflödet 

gentemot elever (Dresch & Lovén 2003, Skolverket 2007). 

2.5 GY2011 

Den gymnasiereform (Lpo94, författarnas anm.) som drevs fram i början av 1990-talet 

präglades av decentralisering, kursutformning samt målstyrning. Ett tydligt mål var nationell 

likvärdighet. Alla gymnasieprogram blev treåriga, fick gemensamma kärnämnen och skulle ge 

högskolebehörighet. Utöver detta skapade man även utrymme för lokal frihet genom 

möjligheter att inrätta specialutformade program, lokala inriktningar och lokala kurser som 

kunde anpassas efter lokala behov. När reformen implementerades var antalet friskolor relativt 

få och de hade heller ingen stark reglering då tanken var att de skulle få utforma sin verksamhet 

mer fritt (SOU 2008:27). 

Enligt utredaren (SOU 2008:27) till den nya gymnasieskolan (Gy2011) var det svårt att 

definiera vad en gymnasieutbildning var på grund av de stora variationsmöjligheterna. I grunden 

fanns det 17 program, men detta gav ingen bra bild då en enorm mängd lokala inriktningar och 

lokala kurser skapats. Friskolornas frihet att skapa egna kurser och konkurrensen om eleverna 

verkade även ha drivit på de kommunala skolorna att erbjuda specialutformade program och 

lokala inriktningar. Utredaren menar på att det stora utbudet gjort det mycket svårt för eleverna 

att få överblick om alternativen (SOU 2008:27). 

Vidare menar utredaren att information inför valet till gymnasieskolan har karaktäriserats 

alltmer av marknadsföring och heller inte alltid gett svar om utbildningens innehåll samt vad 

den leder till. De 17 programmens alla variationer (i Lpo94) och utveckling mot profilering i 

konkurrensen om eleverna, anses enligt avnämarna (de institutioner och arbetsgivare som tar 

emot eleverna efter avslutad gymnasieutbildning) ej heller nödvändig. De vill snarare se en 

uppstramning som gör det lättare att värdera gymnasieutbildningen. En slutsats som utredaren 

drar är att den nationella likvärdigheten brister på grund av den stora flexibiliteten och de många 

valmöjligheterna. Här efterfrågas en balansering mot likvärdighet och tydlighet. 

Den svenska gymnasieskolan har återigen genomgått reformer i och med den nya 

gymnasieskolan, GY2011.
14

 18 nya nationella program med nya programstrukturer erbjuds 

elever i årskurs nio som nu är den första gruppen som väljer till den nya gymnasieskolan under 

våren 2011. Syftet med den ”nya gymnasieskolan” är delvis att reglera utbudet för att göra det 

mer överblickbart för elever (SOU 2008:27). 
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2.6 Ekonomiprogrammets examensmål 2011 

I och med Gy2011 har regeringen skrivit nya examensmål för de nya nationella programmen, se 

Bilaga 2. Ekonomiprogrammets examensmål 2011. Skolorna har att förhålla sig till dessa och 

skapa utbildningar enligt målen. 

2.7 Marknadsföring av gymnasieutbildning – lagar och 

riktlinjer 

Med utgångspunkt i Marknadsföringslagen och Internationella Handelskammarens (ICC:s) 

regler för reklam och marknadsföringskommunikation utarbetade Sveriges Kommuner och 

Landsting samt Friskolornas Riksförbund (2007) ett underlag med syftet att stödja skolorna i 

sina marknadsföringsinsatser. Detta anser de gagna båda skolorna och eleverna. Bakgrunden till 

underlaget, menar de, är den stora mängden informationsmaterial som eleverna möts av samt att 

det både ur ett individ- och samhällsperspektiv är viktigt att eleven gör ett ”väl övervägt” val. 

Vidare anser de att marknadsföringen bör ske på ”ett allsidigt, sakligt och korrekt sätt” och att 

begreppen vägledning och marknadsföring bör hållas isär. Vägledningen innefattar bland annat 

individens stödprocess medan marknadsföringen ses som en del av utbildningsanordnarens 

erbjudande om utbud. 

Marknadsföringslagen säger bland annat att ”all marknadsföring ska utformas enligt god 

marknadsföringssed”. Reklam måste kunna identifieras som sådan och detta är särskilt viktigt 

när den vänder sig till barn och unga. Reklamen ska även vara ”vederhäftig och sann”. 

Internationella Handelskammaren trycker särskilt på att marknadsföring mot barn och unga ska 

utformas med ”socialt ansvar”. Reklamen får heller inte utnyttja barn och ungdomars okunskap, 

utsätta dem för ”fysiska skadeverkningar” eller psykiskt påverka dem att tro en produkt ger 

övertag, eller i avsaknad underläge, i förhållande till jämnåriga. Reklamen får heller inte 

underminera föräldrars auktoritet eller uppmana barn och ungdomar att övertala dem eller andra 

vuxna till köp. Slutligen får reklamen inte vara vilseledande och så kallad jämförande reklam 

måste ske i enlighet med marknadsföringslagen. 
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2.8 Vad nationella program får kallas – ett PM från 

Skolverket 

Skolverket har tillsammans med Skolinspektionen, 2010, gått ut med ställningstaganden kring 

vad en gymnasieutbildning får kallas då många ställer sig frågande till detta. De menar på att 

det, ur många aspekter, är viktigt att eleverna gör ett ”väl övervägt” val och trycker samtidigt på 

vikten av ”att informationen om och marknadsföringen av gymnasieutbildningen sker på ett 

allsidigt, sakligt och korrekt sätt.”.
15

 

Det råder en konkurrens om eleverna och för att denna ska kunna ske på ett positivt sätt krävs 

likvärdiga villkor, särskilt mellan kommunala och fristående skolor. Reformen av 

gymnasieskolan har stramat upp programvariationerna, men en viss flexibilitet (främst inom 

yrkesprogrammen) finns kvar i form av programfördjupning och individuella val. 

Huvudmännen kan, inom ramen för Skolverkets fastställda kurser, välja vilka kurser de vill 

erbjuda och därmed skapa egna profiler. 

I skrivelsen framhålls det att ’vad’ en utbildning får kallas inte regleras i skolförfattningarna, 

utan att frågan snarare rör marknadsföringslagen. Dock anser man det vara helt klart att eleverna 

måste veta vilket nationellt program och vilken nationell inriktning som erbjuds (samt innehåll). 

Rekommendationen är avslutningsvis att utbildningen bör benämnas ”nationella programmet X 

med nationella inriktningen Y och med den och den profilen.”.
16
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3 Metod 

Val av metod speglar teoretisk ansats och kunskapssyn, vilka ramar in perspektivet och 

beskriver med vilka ”glasögon” en studie närmar sig ett problemområde (Johannessen & Tufte 

2007:32). Inom samhällsvetenskaplig forskning har man ofta skiljt på kvantitativa och 

kvalitativa ’metoder, vilket har ifrågasatts (Johannessen & Tufte 2007:21, Ekström 2010:155). 

De sociala fenomen man söker förstå kräver istället ett användande av olika tillvägagångssätt, 

där tekniker, kvantitativa som kvalitativa är legitima sätt för att nå kunskap om ett fenomen. 

Den här studien utgår ifrån en kvalitativ ”ansats” som i sin tur kan bestå av en rad olika metoder 

och tekniker (Johannessen & Tufte 2007). Då vårt undersökningsobjekt är texter i 

gymnasieskolors broschyrer och fokuserar på hur dessa kan ’tolkas’ innebär det att en 

textanalytisk teknik med hermeneutiska inslag tillämpas. Hermeneutik betyder 

tolkningslära/tolkningskonst (Bergström & Boréus 2000:26) och tar sig i denna studie uttryck 

genom att meningsinnehållet i texterna tolkas i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studien utgick från en Sociolingvistisk genre inom kvalitativ forskning som har fokus på 

beteende i kommunikationsform (Marshall 2011:20). Genren har sina rötter i postmodern teori 

och utgår till skillnad mot positivism och empirism från att det inte finns en enda sanning (May 

2001:56). Inom genren finns olika inriktningar och olika teoriförfattare kan göra olika 

indelningar. Det diskursteoretiska perspektiv som präglat studien definieras här som en texts 

språkliga sociala sammanhang som ger uttryck för en uppsättning utsagor samt de regler som 

styr sammanhanget i fråga (Bergström & Boréus 2000:17, Marshall 2011:20f). Syftet, att 

analysera texter i gymnasieskolors broschyrer där ord, formuleringar och relationerna dem 

emellan tolkas för att nå systematiserad kunskap faller inom ramen för denna genre (Tufte & 

Johannessen (2007:72). 

Användandet av språk i textform betraktades således i denna studie som empiriskt material. 

Språk, bland annat i textform, kan beskrivas uttrycka tankar och idéer (innebördsaspekt) samt 

uppmana till handling (interpersonell aspekt) (Bergström & Boréus 2000:18). Vidare kan texter 

betraktas som skapade i ett visst sammanhang, inbäddade i olika situationer, institutioner och 

”osynliga” strukturer (Bergström & Boréus 2000:17, Ekström 2010:155, 267).  Ekström & 

Larsson (2010) skriver ”Alla texter skapas i en social situation, konstrueras utifrån specifika 

syften, av en eller flera skribenter, formas av tidigare texter och riktar sig till någon” (Ekström 

& Larsson 2010:155). 
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3.2 Urval och urvalsförfarande 

Utifrån ramen för samverkansavtalet baserades urvalet, till att börja med, på en sökning på 

Gymnasieantagningens hemsida.
17

 De sökkriterier som användes var: ”Sök utbildningar inom 

Stockholms län (och Håbo kommun)”, ”Inom visst program”, ”Ekonomiprogrammet”, ”Alla 

inriktningar” och ”Alla utbildningsanordnare”. Resultatet visade 125 utbildningar. Därefter 

sorterades särskolutbildningar, utbildningar markerade ”Startar ej ht 2011” samt utbildningar 

utanför Stockholms Län och Håbo kommun (Strängnäs, se Bilaga 4) bort, skolor med båda 

inriktningarna (ekonomi och juridik) slogs samman och skolorna sorterades i bokstavsordning. 

Detta resulterade i en lista med 66 sökbara skolor. 

Vidare utgick urvalet ifrån de broschyrer som elever i årskurs nio kan ha exponerats för. Elever 

kan exponeras för broschyrer genom exempelvis post i brevlådan, genom att gå på skolornas 

Öppet hus, via vänner, genom studievägledare eller när de besöker den årliga gymnasiemässan i 

Stockholm. På grund av svårigheten att kontakta ett tillräckligt stort antal elever, för att på så vis 

få vetskap om och tillgång till de broschyrer de kommit i kontakt med, blev utgångspunkten de 

utställare på gymnasiemässan i Älvsjö, 25-27 november 2010, som erbjöd 

Ekonomiprogrammet. Mässan har ca 30 000 besökare inom loppet av 3 dagar.
18

 Förfarandet 

motiverades av att det inom kvalitativ forskning är en viktigare faktor, än exempelvis statistisk 

generalisering och representativitet, att man väljer en undersökningsenhet som motsvarar det 

man avser att undersöka (Holme & Solvang 1997:101). Ett så kallat strategisk urval görs med 

innebörden att urvalet är adekvat, i detta fall broschyrer som elever faktiskt exponerats för, är i 

detta avseende viktigare än antalet undersökningsenheter (Johannessen & Tufte 2003:84). 

Urvalet i denna studie baserades således på de gymnasieskolor som fanns med som utställare på 

Gymnasiemässan i Stockholm 2010. På så vis har urvalet utgått från de broschyrer som elever 

faktiskt kan tänkas ha kommit i kontakt med, inför valet till gymnasieskolan 2011. Nästa steg i 

urvalsprocessen blev således att jämföra de 66 sökbara skolorna med listan över utställare på 

Gymnasiemässan. Resultatet blev 59 skolor.  

Vid insamlandet av broschyrerna visade det sig att tre av skolorna hade valt att inte ha något 

tryckt material och två av broschyrerna bestod av det gamla programutbudet (innan GY2011). 

Ett argument för att ha kvar dessa broschyrer var att de också kunde betraktats som ett resultat, 

men på grund av syftet och forskningsfrågornas formuleringar valdes de bort. Ytterligare två av 

broschyrerna hann inte erhållas inom tidsramen för denna studie. Efter insamlandet av 

broschyrerna (se 3.3 Datainsamling) blev det slutgiltiga antalet skolor således 52 stycken (se 

Bilaga 4). 
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3.3 Datainsamling 

Då studien hade en annan utformning i början av arbetet och några broschyrer redan hade hunnit 

samlas in, beskrivs detta tillvägagångssätt först. Urvalet utgick till en början från de broschyrer 

som elever kunde tänkas komma i kontakt med via grundskolans studie- och yrkesvägledare (till 

exempel genom exponering intill arbetsrum). Detta baserades på att studien skulle begränsas till 

två kommuner inom Stockholms Län. Utifrån detta resonemang besöktes studie- och 

yrkesvägledare på två grundskolor i Stockholms Län. De broschyrer som fanns till studie- och 

yrkesvägledarnas (och därmed också elevernas) förfogande, innehållande information om 

Ekonomiprogrammet, samlades in.  

Då studien senare tog en ny riktning mot att analysera samtliga broschyrer inom 

samverkansavtalet, så som beskrivits under 3.2 Urval och urvalsförfogande, innebar det att ett 

utökat antal broschyrer därmed behövde samlas in. De berörda gymnasieskolorna kontaktades 

och ombads skicka broschyrer. Studiens data bestod av de broschyrer som redovisas i Bilaga 4.  

Då textanalytisk metod innebär en hög grad av tolkning och kan ses som ett steg i datainsamling 

kan nämnas att detta framkommer under Bearbetning av datamaterialet. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Den enskilde forskarens rättigheter och skyldigheter förutsätter etiska överväganden under hela 

forskningsprocessen (Marshall 2010). En reflektion som gjordes innan studiens genomförande 

var om gymnasieskolorna i fråga skulle namnges. Då skolornas informationsmaterial är 

offentliga och syftar till att de ska läsas av allmänheten ser författarna inga etiska problem med 

att namnge skolor, likväl som att beskrivning under urval gör det möjligt att urskilja vilka skolor 

som är med i denna studie. Till och med kan detta förfarande bidra till en större ”etisk tyngd” 

genom att gymnasieskolorna namnges. Tolkningar som resultat bygger på i denna studie kan på 

så vis granskas i större utsträckning och ifrågasättas, vilket ökar transparensen (Marshall 2010).  

Studien kan även bidra till, genom Resultat och Diskussion, hur information i gymnasieskolors 

broschyrer ’bör’ utformas utifrån ett nationellt perspektiv, vilket även är ett av argumenten för 

att genomföra en forskningsstudie, det vill säga att det bidrar till en policydiskussion (Marshall 

2010:5). I egenskap av författare bör vi även vara öppna för att studiens resultat, analys samt 

diskussion alltid är föremål för olika tolkningar och perspektiv, vilket är aktuellt även efter 

denna studies färdigställande. Vi betraktar det hela som en pågående diskussion, som en relativ 

sanning, vilket kan kopplas till studiens kunskapssyn. 
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3.5 Textanalys 

Syftet, att analysera text, krävde självfallet någon form av textanalys som kunde kartlägga 

materialets innehållsliga samt kommunikativa aspekt. Det handlar bland annat om frågorna Vad 

säger texterna ifråga om programmet? Hur appellerar gymnasieskolornas texter till presumtiva 

elever? Hur skapar skolorna en relation till läsaren/eleven (i fortsättningen kommer elev att 

användas) med syfte att få denne att välja just Ekonomiprogrammet på just den skolan? Språket 

betraktas i denna studie som en analysenhet och studeras för att söka mening hos orden i en viss 

kontext (Hellspong 2001:13). Det innebär delvis att avsändaren betraktas närma sig sina läsare 

medvetet, vilket tar sig uttryck i formuleringar och användandet av ord.  

En analysmodell som kan tillämpas för dessa frågor är ’en modell för textanalys’ (Hellspong & 

Ledin 2010). Hellspong och Ledins textmodell kan beskrivas som eklektisk modell och har 

inspirerats av Michael Hallidays sociosemiotiska modell, vilken ligger till grund för 

textanalyser inom kritisk textanalys. Den kritiska textanalysen hör till den bredare inriktning, 

diskursanalys, som analyserar olika texter i deras sociala, kulturella kontexter. Modellen kan 

betraktas som ett skal som kan rymma olika innehåll och dess begrepp gör det möjligt att 

systematisera (genom bland annat teman) och se mönster som öppnar upp för olika resonemang 

(Hellspong 2001:50f). Modellen är inte tänkt att följas slaviskt utan snarare på ett kreativt sätt 

och modellens alla kategorier behöver inte tillämpas i en studie (Ibid.). Då denna studie syftar 

till att undersöka ’samtliga skolors’ beskrivningar om Ekonomiprogrammet 2011 inom ramen 

för samverkansavtalet i Stockholms län har inte alla kategorier inom modellen behandlats. Det 

finns helt enkelt inte utrymme för det i denna studie. Därtill syftar studien till att ge en samlad 

bild av vilka utsagor om programmet en elev skulle kunna exponeras för vid valet av 

gymnasieskola. Därför har fokus istället varit inriktat på att fånga olika mönster som speglar 

helheten av syften och forskningsfrågor. Denna studie blir därför inte lika djupgående 

(kvalitativ) som om samtliga kategorier skulle tillämpas, dock svarar val av metod väl mot syfte 

samt forskningsfrågor. Nedan beskrivs först modellen i stora drag för att därefter presenteras 

samt motivera vilka delar som tillämpats i denna studie. 

3.6 En modell för textanalys 

Som metod har ’en modell för textanalys tillämpats’, vilken utgår ifrån två huvudstrukturer: den 

ideationella och den interpersonella (Hellspong & Ledin 2010).  
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Figur 1. Modell för textanalys. Den ideationella strukturen rör innehållets framställning och 

analyseras utifrån textens teman och propositioner. Den interpersonella strukturen avser hur texten 

skapar sin relation till läsaren, en social dimension, som analyseras utifrån språkhandlingar, attityder och 

en social ram. 

Text bör inte malas igenom mekaniskt utifrån denna modell utan handlar om att tolka det man 

ser, delarna, men hela tiden hålla fokus på helheten (Hellspong & Ledin 2010:47). En 

iakttagelse på från ideationella strukturen kan visa sig viktigt också på den interpersonella, här 

handlar det istället om att avgöra var den har sin tyngdpunkt. Hur strukturerna samverkar är 

också ett sätt att ringa in resultat. 

3.6.1 Den ideationella strukturen 

Den ideationella strukturen syftar till att upptäcka mönster rörande texters innehåll. Vad är det 

för upplysningar texten ger och hur ser texten på det som den uttalar sig om? Tolkningen av 

innehållet i en text kan dock inte betraktas som en absolut sanning, vilket innebär att olika läsare 

kan ha olika åsikter om vad som är textens huvudsakliga budskap.  

Teman handlar om vad texten fokuserar på, vad den omnämner. Dessa kan delas in i 

makroteman, huvudämnen, som ger svar på frågan Vad handlar texten om? Det kan behövas en 

avvägning mellan potentiella huvudämnen om texten exempelvis är heterotematisk, det vill säga 

en flerämnestext.  Vid monotematiska texter, som fokuserar på ett ämne, behövs inte samma 

avvägning (Hellspong och Ledin, 2010:119ff). Texterna i broschyrer som undersöktes i denna 

studie är monotematiska då de alla talar om ett och samma ämne, nämligen 

Ekonomiprogrammet på en viss skola, vilket utgjorde texternas huvudämne. För att finna 

makroteman undersöks vad texten markerar som viktigt på olika sätt: Genom rubriker, på annan 

framträdande plats i texten, genom upprepningar eller att det ägnas stort utrymmer 

förhållandevis. Det är viktigt att föra ett resonemang runt vad som kan tolkas som huvudteman 

då det kan vara flera konkurrerande, precis såsom fallet med teman (Hellspong 2001:35). 

Makrotemat kan sedan delas upp i flera mikroteman som belyser makrotemat.  

När propositioner analyseras i texter innebär det att ta reda på vilka påståenden som görs om 

textens teman. I likhet med val av teman så innebär val av propositioner ett ställningstagande 

(Hellspong & Ledin 2010) och det är inte alltid som texter har tydliga propositioner, detta 

Ideationell 
struktur

Teman (Makro 
och mikro)

Propositioner

Interpersonell 
struktur

Språkhandlingar

Attityder

Social ram
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kräver en tolkning av texters mer implicita (underförstådda) delar. Dessa tolkningar innebär att 

kännedom om situationskontexten, sammanhanget, är central. De slutsatserna som då dras 

utifrån textens olika delar kallas att göra inferenser (Ibid). En vanlig indelning är att använda 

makro- respektive mikropropositioner, i denna studie används endast begreppet proposition, se 

Modellens tillämpning i denna studie. Hur propositionerna tar sig form kan granskas genom att 

fokusera på enskilda ord och fraser. 

3.6.2 Den interpersonella strukturen 

Denna struktur syftar till att analysera den sociala dimensionen av texten och vad den ’gör’ med 

läsaren (Hellspong & Ledin 2010). Annorlunda uttryckt tittar den interpersonella strukturen på 

hur innehåll och värderingar förankras hos läsaren. Ofta handlar den interpersonella strukturen 

om att upptäcka hur texten syftar påverka läsarens vanor och framtida val (Ibid). Denna struktur 

kan analyseras utifrån ’språkhandlingar’, ’attityder’ och ’social ram’. När vi använder språket (i 

text eller i tal) utför vi även en handling, en språkhandling, genom att en situation förändras 

eller att andra påverkas (Hellspong & Ledin 2010:161). Exempelvis kan vi fråga, påstå, svara, 

lova, försäkra, förneka, uppmana, erbjuda, upplysa, klaga etc. Det finns många olika typer av 

språkhandlingar och de kan delas in i olika kategorier (Ibid).  

Språkhandlingar motsvarar ofta en särskild grammatisk konstruktion; man kan se denna genom 

att bara titta på meningens uppbyggnad, vilken slags språkhandling det är. Till exempel känner 

vi igen en fråga genom att den antingen är en ja/nej-fråga eller är uppbyggd med frågeord eller 

markerad med (?) (Hellspong & Ledin 2010:161f). Hur avsändaren använder sig av frågor, 

utrop, uppmaningar och erbjudanden och vilken interpersonell relation som byggs upp utifrån 

dessa undersöks genom språkhandlingar. Därtill kan språkhandlingar även vara av mer speciell 

natur och formuleras som ett påstående eller med ett visst språkhandlingsverb som inte är lika 

tydligt som vid språkhandlingar som uttrycks med ?, ! (Ibid:164). Inbyggd i dessa 

språkhandlingar finns en mer direkt förväntan på en respons från läsaren och kan visa på hur 

avsändaren tänker sig läsarens intresse. Responsen behöver inte vara direkt eller uttryckas 

verbalt, men att mottagaren på något sätt ska reagera är underförstått (Ibid). 

3.7 Hur modellen har tillämpats i denna studie 

Datamaterialet, det vill säga texterna i broschyrerna analyserades utifrån en ideationell aspekt: 

makroteman, mikroteman samt propositioner. Därtill analyseras datamaterialet utifrån en 

interpersonell aspekt där språkhandlingar (genom frågor, utrop, påståenden) i 

gymnasieskolornas broschyrer. 
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3.8 Bearbetning av datamaterialet 

Som första steg lästes samtliga broschyrer igenom gemensamt av författarna. Därefter skrevs 

samtliga broschyrers texter om Ekonomiprogrammet in i sin helhet i ett översiktsdokument för 

att skapa överskådlighet, en helhet. 

Avseende bearbetning gällande den ’ideationella strukturen’ arbetades teman och propositioner 

fram gemensamt av författarna. Översiktsdokumentet lästes igenom 3 gånger för att hitta 

mönster. Makroteman och dess förhållande till mikroteman har dels sökts genom att titta på 

rubriker och upprepningar av specifika ord (explicita teman) men också genom 

meningar/stycken där samma typ av ämnen berörs och sedan tolkats (implicita teman) 

(Hellspong & Ledin 2010). Exempelvis ringades Mikrotemat ’Diplomerad gymnasieekonom’ in 

och detta framkommer genom rubriker, upprepningar samt att det är vanligt förkommande i 

broschyrerna medan mikrotemat ’Kopplingar till verksamheter utanför skolan’ framkommer 

genom titta närmare på innehåll i texterna (propositioner) som är vanligt förekommande och 

sedan tolkats tillhöra samma ämnesområde (tema). Med fokus utifrån varje mikrotema har 

sedan materialet lästs igenom 3 gånger gemensamt av författarna för att finna de påståenden 

(propositioner) som görs i samband med det berörda mikrotemat. Därefter har mikroteman getts 

egna översiktsscheman med tillhörande propositioner, vilka presenterats med exempel från 

broschyrerna i citatform. Citaten har valts utifrån att de ska representera materialets innehåll och 

eventuell variation. 

Avseende bearbetning av den ’interpersonella strukturen’ har författarna gemensamt läst igenom 

översiktsdokumentet, därefter har formuleringar markerade med (?), (!) samt påståenden lyfts ur 

texterna in i ett nytt översiktsschema uppdelat på respektive skola. Påståenden ringades in 

genom tolkning av verb i texterna (exempelvis ’får’, ’ger’, ’passar’, ’leder till’). Därefter har 

tabellen lästs igenom 3 gånger av författarna för att tyda mönster. På så vis arbetades olika 

områden fram som exempelvis ’Unikt med skolan’. Språkhandlingar genom frågor, utrop och 

påståenden har på så sätt tjänat som verktyg för att fånga den interpersonella strukturen, det vill 

säga hur texterna förankras hos läsaren.  

3.9 Tillförlitlighet och giltighet 

Giltighet, innebär att man undersöker det man avser att undersöka (Holme & Solvang 1996; 

Johannessen & Tufte 2003).  Studien avsåg undersöka gymnasieskolors broschyrer och vilka 

budskap de sänder ut och då är det lämpligt i detta avseende med gymnasieskolornas 

informationsbroschyrer som undersökningsobjekt. Tillförlitlighet i mätning innebär att granska 

mätinstrumenten och hur data samlas in (Johannessen & Tufte 2003). Centralt i textanalys är att 

man ställer frågor till texten, vilket kan betraktas som begränsande i sig (Ibid:160) och därmed 

påverkar tillförlitligheten. Valet av frågor att ställa till texten innebär samtidigt att andra frågor 

väljs bort (Hellspong 2001, Bergström & Boréus 2000). Val av frågor sker dock i alla typer av 



24 

 

studier och ”tolkning” är därmed ett fenomen som har plats inom såväl kvalitativ som 

kvantitativ analys, då resultat från dataanalysen alltid kopplas till ett större sammanhang 

(Bergström & Boréus:45). Att vara medveten om, samt redovisa tolkningar, är därför av yttersta 

vikt, då det i en forskningsprocess hela tiden pågår en växelverkan mellan forskarens 

faktamässiga/kognitiva uppfattning och en värdemässig uppfattning. (Holme & Solvang 

1197:95, May 2010). Genom att den textanalytiska metoden beskrivits samt att resultatdata 

redovisats med tillhörande resonemang anses att kravet på tillförlitlighet uppfyllts. Därtill kan 

datamaterialet (broschyrerna) kontrolleras i förhållande till studiens tolkningar genom 

bifogandet av medverkande gymnasieskolor i Bilaga 4. Tillförlitligheten och transparensen i 

denna studie bygger således på varandra. Istället för god ’intersubjektivitet’ som ett mått på hög 

tillförlitlighet, vilket grundar sig på det empiristiska idealet (att undersökningar ska kunna 

upprepas av olika forskare och ge samma resultat) är det istället transparens och välgrundad 

argumentation som utmärker god tillförlitlighet i samhällsvetenskaplig forskning (Bergström & 

Boréus 2000:37). En annan aspekt av tillförlitlighet är ’intrasubjektiviteten’, vilken innebär att 

samma person ska få samma resultat, vid samma sorts analys av samma material, vid olika 

tidpunkter. Intrasubjektiviteten i denna studie är svårare att bedöma, men genom konsekvent 

tillämpning av metod samt att två ”tolkare” genomfört studien anses denna aspekt av 

tillförlitligheten ha uppfyllts (ibid.) Med tanke på att studien syftar till att ’belysa’ 

forskningsfrågor samt inte gör anspråk på en yttersta sanning, dämpas även eventuella effekter 

av bristande intrasubjektivitet. 



25 

 

4 Resultat 

Resultaten presenteras utifrån studiens metod (Modell för textanalys) se Figur 2 nedan. Den 

ideationella samt den interpersonella strukturens resultat presenteras i form av citat från 

broschyrerna ordnade i översiktsschema och med tillhörande resonemang. Citaten redovisas i 

punktform. Ett mikrotema, Varianter av Ekonomiprogrammet, redovisas dock i textform där 

citaten från broschyrerna är löpande i texten. Där texten i broschyrerna varit skriven i fet eller 

kursiv stil har detta inte ändrats i denna resultatredovisning. 

 

 

 
 

Figur 2. Översikt resultatredovisning. 

4.1 Ideationell struktur 

I denna studie analyseras den ideationella strukturen genom makro-/mikroteman samt 

propositioner. Propositionerna sammanställs i ’typer av propositioner’. 
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4.1.1 Makroteman och propositioner 

Ekonomiprogrammet är, som makrotema, givet av urvalet i denna studie. Av de 52 

broschyrerna beskrivs Ekonomiprogrammet på egen sida i 37 stycken (alternativt löst 

blad/broschyr med information endast om Ekonomiprogrammet). I dessa utgör ordet, 

Ekonomiprogrammet, rubrik eller visas på framträdande plats, vilket stärker dess position som 

huvudtema. 

I nio stycken broschyrer integreras information om Ekonomiprogrammets innehåll med 

information om själva skolan och i fyra stycken av broschyrerna anges Ekonomiprogrammet 

som del av programutbudet på skolan, men utan tillhörande beskrivande text. Slutligen är det 

två stycken av broschyrerna där det endast finns information om själva skolan och ingenting om 

det programutbud som erbjuds. Följande propositioner identifierades: 

 

Typer av propositioner Propositioner 

Variationer i benämningen av Ekonomiprogrammet  
 ”Business Program” 

 ”Arlanda Ekonomi” 

 ”Ekonomi–entreprenör” 

 ”Economics” 

 ”Ekonomi Entreprenörskap” 

Explicit uttryckt om Ekonomiprogrammet 
 ”Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.” 

 ”Ekonomiprogrammet är nytt som gymnasieprogram (GY11).” 

 

Övriga propositioner, om makrotemat Ekonomiprogrammet, framkommer genom de 

mikroteman som redovisas nedan. 

4.1.2 Mikroteman och propositioner 

Mikrotema: Varianter inom Ekonomiprogrammet 

Detta mikrotema redovisas inte i ett översiktsschema då den stora variationen gör att ett vidare 

resonemang krävs. 

Gymnasieskolorna sätter olika fokus i broschyrerna på ’inriktningar’ och 

’programfördjupningar’ (andra benämningar som förekommer är ’profiler’, ’fördjupningar’ och 

’spetsar’) och detta har tolkats som ett mikrotema: Varianter av Ekonomiprogrammet. Det 

skulle även kunna tolkas som ett makrotema. Dock styrker faktumet att inriktningar och 

programfördjupningar förekommer som underrubriker till Ekonomiprogrammet och/eller i den 

löpande texten dess position som mikrotema. 

De inriktningar inom Ekonomiprogrammet som framkommer i texterna är ’ekonomi’ (benämns 

av vissa skolor som ’företagsekonomi’) och ’juridik’. Även ’elitidrott’ förekommer som 

benämning på inriktning, vilken enligt Ekonomiprogrammets programstruktur (se Bilaga 3) 

ligger inom ramen för ’individuellt val’. Av de skolor som erbjuder båda inriktningarna (se 

Bilaga 4 Urvalslista) nämner vissa dessa i broschyrtexten, medan andra inte nämner vilka 

inriktningar de erbjuder. De som nämner inriktningarna fokuserar dock olika, genom att 

antingen rubricera inriktning och sedan beskriva den alternativt nämna dem på framträdande 
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plats. Andra nämner inriktning utan att beskriva den utförligare i broschyrtexten.  Ordet 

inriktning förekommer även som synonym för Ekonomiprogrammet i den löpande texten; ”På 

ekonomiprogrammet koncentrerar du dig på företagsekonomi och entreprenörskap.[...] 

Inriktningen förbereder dig för näringslivet...” eller ”Ekonomiprogrammet. Bromma 

gymnasium har Stockholms största gymnasiala ekonomiutbildning med ca 350 elever som läser 

på inriktningen.”. 

Genom andra propositioner gällande mikrotemat Varianter inom Ekonomiprogrammet 

framkommer att skolorna erbjuder olika kurser inom ramen för programfördjupning (se Bilaga 

3). Ett exempel är en skola som erbjuder att kombinera kurser från båda inriktningarna inom 

ramen för programfördjupningen, ”De elever som går inriktningen Ekonomi erbjuds även att 

läsa kurser inom juridik och vice versa”. Andra propositioner visar att skolorna erbjuder olika 

”paket” genom att fylla programfördjupningarna med kurser som skiljer sig åt, så kallade 

profiler. Exempelvis erbjuder några skolor kurser inom Företagsekonomi medan andra erbjuder 

kurser inom Hållbart samhälle. Totalt finns kurser inom 21 områden, för skolorna, att erbjuda 

(se Bilaga 3). Orden ’inriktning/profil’, ’fördjupningar’ och ’spetsar’ används på varierande sätt 

som synonym för programfördjupning; ”Språkspets”, ”Entreprenörsspets”, ”Ekonomiska 

fördjupningar”, ”Inriktning/profil Juridik”, ”Inriktningsprofilen Entreprenörskap”. 

Slutligen visar resultat gällande detta mikrotema att skolorna beskriver innehåll i kurser inom 

ramen för Ekonomiprogrammet med olika fokus. Detta gäller exempelvis ’privatjuridik’; ”I 

ämnet privatjuridik får du insikt i många vardagliga rättsfrågor och du får lära dig bl.a. om vad 

som gäller vid köp på avbetalning.” eller ”Ämnet privatjuridik är specifikt för 

ekonomiprogrammet och är mycket matnyttigt. Du får här insikt i vardagliga rättsfrågor och får 

bl.a. lära dig vad som gäller när man hyr bostad, flyttar samman och köper på avbetalning.”. Ett 

annat exempel är ’psykologi’; ”Här får du diskutera ett företags juridiska men även moraliska 

ansvar, det är därför viktigt att även lära sig om psykologi och samhällsvetenskap.” eller 

”Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. 

Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och 

juridik.” 

 

Mikrotema: Kopplingar till verksamheter utanför skolan 

Detta mikrotema framkommer implicit i den löpande texten i broschyrerna och byggs upp av 

olika propositioner. Dessa kan sammanfattas innehålla kopplingar till olika verksamheter 

utanför skolan: 

  

Typer av propositioner Propositioner 
Företag 

Fadderföretag 

Studiebesök 
Ung Företagsamhet 

Praktik 

Universitet och högskolor 
Mentorer från näringslivet 

Olika internationella samarbeten 

Politiker 
Gästföreläsare 

Tidigare elever 

 ”Skolan samarbetar med den internationella revisionsfirman den internationella 

revisionsfirman Ernst & Young och med SE-banken, bland annat i form av 
föreläsningar, studiebesök och vissa praktikplatser.” 

 ”Våra lärare har goda kunskaper och ett brett kontaktnät med företagare och 

universitet. Vi erbjuder dig chansen att få en egen mentor från näringslivet under 

din studietid.” 

 ”En tre veckor lång praktikperiod ingår även under årskurs tre där du ges 
möjligheten att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare samt testa 

på ett jobb du funderat på att söka, alternativt utbilda dig till.” 

 ”Du får inblick i hur en jurist arbetar på olika arbetsplatser genom 
gästföreläsningar och studiebesök på domstolar, advokatbyråer, myndigheter och 

enskilda organisationer.” 

 ”Många studiebesök och möten med politiker, forskare, företagare och andra 
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samhällsengagerade personer gör undervisningen spännande.” 

 ”Du har möjlighet att skriva ditt projektarbete i trean för något av våra 30 

fadderföretag. Spånga har ett etablerat samarbete med Ungt Företagande sedan 
många år.” 

 ”[...] under det tredje året fördjupar vi oss i vad som händer efter gymnasiet, 

bland annat genom besök på olika universitets- och högskoleutbildningar.” 

 ”Vi har tio års erfarenhet av juridisk utbildning och väl inarbetade kontakter med 

berörda institutioner. Våra tidigare elever kommer tillbaka och håller uppskattade 
presentationer om hur det är att läsa juridik på universitetet.” 

 ”Oavsett inriktning får du möjlighet att utnyttja vårt breda internationella 
kontaktnät och våra partnerskolor runt om i Europa.” 

 

Mikrotema: Diplomerad Gymnasieekonom
19

 

Detta mikrotema skulle kunna betraktas som tillhörande mikrotemat Kopplingar till 

verksamheter utanför skolan, dock byggs Diplomerad gymnasieekonom i sig upp av många 

olika propositioner. Mikrotemat framkommer genom både rubricering och i den löpande texten. 

Propositionerna kan sammanfattas i fyra typer av propositioner; att Diplomerad 

gymnasieekonom en möjlighet för elever på Ekonomiprogrammet, kräver att vissa krav 

uppfylls, kopplas till arbete direkt efter gymnasiet (och/eller studier) samt att skolan måste vara 

certifierad: 

 

Typer av propositioner Propositioner 
Diplomerad gymnasieekonom en 
möjlighet. 

 ”På Arlanda Ekonomi kan du bli diplomerad gymnasieekonom.”  

 ”På Bromma gymnasium kan du som läser inriktningen företagsekonomi 

bli Diplomerad Gymnasieekonom.” 

 ”På vår ekonomiutbildning erbjuds du också möjligheten att bli 

Diplomerad gymnasieekonom.” 

 ”När du läser på Thorildsplan ger vi dig även möjlighet att uppfylla 

kriterierna för Diplomerad gymnasieekonom.” 

Diplomerad gymnasieekonom ställer krav 
på eleven 

 ”För att bli diplomerad gymnasieekonom måste du uppfylla särskilda 
kunskapskrav som tagits fram av universitet och arbetsgivare tillsammans.” 

 ”För det krävs bl.a. att du läser ett visst antal poäng ekonomiska kurser, 
varav minst 400 poäng i företagsekonomi och entreprenörskap.” 

 ”Du får ditt diplom om du väljer att studera fler ekonomiska kurser, mer 

språk och klarar dem med goda resultat.” 

Diplomerad gymnasieekonom kopplas till 

arbete (och/eller studier). 
 ”Tanken är att du efter dina tre gymnasieår både ska vara väl förberedd att 

studera vidare på högre ekonomiska utbildningar, men också ha en god 
grund att söka arbeten som ekonom ute på företag.” 

 ”Är du diplomerad gymnasieekonom är du väl förberedd både att plugga 
vidare eller att söka arbete.” 

 ”Utbildar du dig till detta är du både anställningsbar och antagningsbar. Du 

kan alltså både börja jobba och plugga vidare.” 

 ”På Tullinge gymnasium kan du bli diplomerad gymnasieekonom vilket 

stärker din position på arbetsmarknaden.” 

 ”Diplomet är ett värdefullt komplement till ditt studentbetyg och gör dig 

extra attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du har en mycket god 
grund för fortsatta högskolestudier.” 

Diplomerad gymnasieekonom utfärdas av 

certifierade skolor 
 ”Skolan är certifierad för diplomering av gymnasieekonomer.[...] Skolan är 

certifierad av stiftelsen Företagsam att examinera Diplomerade 
gymnasieekonomer.” 

 ”Värmdö gymnasium – certifierad skola för att utbilda Diplomerade 
gymnasieekonomer!” 
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Mikrotema: Vägar vidare, efter Ekonomiprogrammet 

Detta mikrotema byggs upp av propositioner om vad Ekonomiprogrammet leder till. Det visar 

sig i den löpande texten eller genom rubricering som; ”Efter studierna”, ”Exempel på framtida 

yrken”, ”Exempel på yrken som programmet kan leda till:”, ”Efter utbildningen”, ”Det här 

kan du bli i framtiden”, ” ”Vad kan man bli?”, ”Framtid”, ”Karriär” m.m. 

Sammanfattningsvis förekommer följande typer av propositioner: Ekonomiprogrammet 

förbereder för högskolestudier (inom vissa områden), leder både till högre studier och arbete 

direkt efter gymnasiet, leder till arbete inom både privat och offentlig sektor samt till vissa 

konkret uttryckta yrken. Exemplen är som följer:  

 

Typer av propositioner Propositioner 
Ekonomiprogrammet förbereder för 

högskolestudier, inom vissa 

områden. 
 

 ”Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som i första 

hand förbereder dig för högskoleutbildningar i ekonomi, men som också 
förberedelser för i princip alla samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar.” 

 ”Du får en god förberedelse och behörighet till många av högskolans utbildningar 

inom till exempel ekonomi, samhällsvetenskap med juridiska ämnen, 

beteendevetenskap och kulturvetenskap.” 

 ”Ekonomiprogrammet ger en bra grund för fortsatta studier på högskola inom 
områden som ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller 

fastighetsmäklare.” 

Ekonomiprogrammet leder till både 
högre studier och arbete direkt efter 

gymnasiet. 

 

 ”Efter utbildningen kommer du vara redo både för fortsatta studier och att ge dig 
ut direkt på arbetsmarknaden.” 

 ”Programmet syftar i första hand till att förbereda dig för studier på universitet 
och högskolan inom ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan 

också välja att börja arbeta som t.ex. ekonomi- eller marknadsassistent direkt efter 

gymnasiet.” 

Ekonomiprogrammet möjliggör 

arbete inom både privat och 

offentlig sektor. 

 ”Den ekonomiska inriktningen kan också leda till direkt yrkesverksamhet inom 

såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning.” 

 ”Ekonomer behövs inom alla sektorer i samhället, såväl i privata företag som i 
offentlig verksamhet och i olika organisationer.” 

 ”Juridikinriktningen vänder sig till dig som vill satsa på en karriär inom 
näringsliv eller offentlig förvaltning.” 

 ”Här är utbildningen för dig som är intresserad av juridik och tänker dig en 
framtid som advokat, polis, inom offentlig förvaltning eller inom privat sektor.” 

Ekonomiprogrammet leder till 

vissa yrken. 
 ”När du är klar med din gymnasieutbildning och eventuella vidare studier kanske 

du jobbar som civilekonom, key account manager, revisor, marknadsförare, 

controller, jurist/advokat, banktjänsteman, administratör eller startar ditt eget 

företag.” 

 ”Därför har vi på Tumba gymnasium en juridikinriktning för dig som funderar på 

att bli jurist.” 

 ”FÖR DIG SOM VILL BLI: Efter studenten: marknadsassistent, projektledare, 
banktjänsteman, redovisningsassistent, administratör, marknadsförare m.fl. Efter 

högskolestudier: civilekonom, advokat, revisor, vd, personalchef, marknadschef 
m fl. Under och efter utbildningen: Egen företagare.” 

 ”Du har många möjligheter till vidareutbildning. Lärare, beteendevetare, 
personaladministratör, ekonom, jurist, polis, revisor, marknadsförare, journalist, 

socionom, psykolog, samhällsvetare är bara några exempel på yrken som du kan 

utbilda dig till.” 

 ”Diplomerad gymnasieekonom.[...] De jobb som ligger närmast är 

ekonomiassistent, marknadsassistent och kundansvarig, men så klart finns det 
mycket mer att välja bland.” 

 ”Exempel på yrken som man kan studera vidare till är civilekonom, mäklare, 

revisor, jurist eller lärare.” 

 ”Börsmäklare, bankrådgivare eller finansminister.” 

 ”Vill du bli advokat, åklagare, kriminolog, polis, journalist, egen företagare eller 

ha något annat yrke där du arbetar aktivt med rättsregler i framtiden?” 

 ”Utbildningen passar bland annat bra för dig som vill arbeta som civilekonom, 
egen företagare, revisor, jurist och politiker eller kanske som marknadsförare.” 
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Mikrotema: Starta eget företag/entreprenörskap/Ung Företagsamhet
20

 

Detta mikrotema framkommer implicit vid genomläsning. Dessa tre ”fenomen” förekommer i 

broschyrerna och är ofta kopplade till varandra, vilket leder till att det har tolkats som ett eget 

mikrotema. Det skulle kunna sammanfattas i ett mikrotema kallat entreprenörskap men då 

texterna ger uttryck för att de ibland används synonymt med varandra visar detta på en större 

grad av komplexitet. 

   

Typer av propositioner Propositioner 

Starta eget företag 

Entreprenörskap 
Ung Företagsamhet 

 ”UNG FÖRETAGSAMHET. Genom Ung Företagsamhet får du chans att driva 

ett eget företag under gymnasietiden.” 

 ”Inriktningen förbereder dig för näringslivet och därför får du under utbildningen 

i årskurs 3 i kurserna Entreprenörskap och företagande samt Gymnasiearbetet 
själv starta, driva och avveckla ett företag.” 

 ”I kursen entreprenörskap och företagande får du lära dig att starta ett företag, 
produktutveckling och hur man skriver en affärsplan. Stor vikt läggs vid att ta 

tillvara och utveckla idéer och att lära dig se affärsmöjligheter.” 

 ”Entreprenörskap. Under år 3 startar du ett eget företag inom ramen för Ung 
Företagsamhet. Du får marknadsföra och sälja dina produkter och delta i mässor 

och utställningar. Det är bra tillfällen att få nya uppslag och knyta användbara 
kontakter. Vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet.” 

 ”Är du entreprenör eller är du sugen på att bli en? Vill du lära dig att starta och 

driva företag?” 

 

Mikrotema: Undervisning/Pedagogik 

I vissa av programbeskrivningarna av Ekonomiprogrammet framkommer pedagogiska 

inriktningar och undervisningsformer. Detta visar sig dels genom rubriker som ”Varierad 

undervisning”, ”Lär dig på riktigt”, ”Arbetssättet och livet på Juridikumgymnasiet...”, 

”Pedagogik”, ”Du arbetar med”, ”Arbetssätt” samt i form av olika formuleringar i den löpande 

texten. Exempel på de typer av undervisning eller pedagogik som förekommer i broschyrerna 

är: 

 

Typer av propositioner Propositioner 

Genomgångar 
Problemlösning 

”Rättegångsspel” 

Både teori och praktik 
Ung Företagsamhet 

Projektarbeten 

Studiebesök 
Föreläsningar 

Högskoleförberedande 
”Entreprenöriellt lärande” 

Casemetodik 

Självständigt arbete 
Grupparbete 

Genrepedagogik 

”Utifrån ett vetenskapligt 
förhållningssätt” 

”Varierad undervisning” 

Lärarledda lektioner. 
 

 ”Undervisningen sker med genomgångar, problemlösning och rättegångsspel, där 
du praktiskt får inta roller som t.ex. advokat, åklagare och domare.” 

 ”Du väljer att fördjupa dig i antingen Entreprenörskap, Redovisning eller 
Marknadsföring och arbetar både teoretiskt och praktiskt i kontakt med företag i 

näringslivet.”  

 ”Ekonomiutbildningen är en rolig utbildning med varierande arbetsformer med 

bland annat Ungt Företagande, kontakter med näringslivet, projektarbeten, 

studiebesök och föreläsningar.” 

 ”Då denna inriktning är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till 

arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög 
nivå.” 

 ”Arbetssättet på Ekonomiprogrammet på Thorildsplans gymnasium är 
entreprenöriellt lärande.” 

 ”Det som genomsyrar hela gymnasieutbildningen, oavsett vilken ort den bedrivs 
på eller val av inriktning är vår väl beprövade casemetodik. En metodik som idag 

tillämpas på ett av världens bästa universitet – Harvard University.” 

 ”Studierna sker på ett undersökande och självständigt sätt.” 

 ”Pedagogik. På Ekonomiprogrammet varvar vi individuella studier med 

casemetodik där du får samarbeta i grupp.” 

 ”Med projekt och uppgifter som är kopplade till branschen får du erfarenhet i hur 

jobbet ser ut och går till.” 

 ”I undervisningen görs även företags- och rättegångsbesök och vi använder oss av 

verklighetsbaserade fall.” 
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 ”Vi lägger stor vikt språkutveckling och vi använder oss av genrepedagogik som 
redskap. Varje kurs bidrar till att du förbättrar din förmåga att kommunicera och 

argumentera. Vi arbetar också till stor del med digitala medier som verktyg i 
undervisningen.” 

 ”Programmets arbetsform och metodik skapar förutsättningar för att utveckla 

grunder till ett vetenskapligt förhållningssätt.” 

 ”Varierad undervisning. Gemensamt för båda inriktningarna är att vi bedriver 

en väldigt varierad undervisning där lärarledda lektioner kombineras med 
temaarbeten, studiebesök, externa föreläsare och egen forskning.” 

4.2 Interpersonell struktur 

I denna studie analyseras den interpersonella strukturen genom se till språkhandlingar i form av 

frågor (?), utrop (!) samt påståenden. Resultaten presenteras nedan. 

4.2.1 Språkhandlingar 

Språkhandlingar i form av frågor (?), utrop (!) samt påståenden har sammanfattats i olika 

’områden av förankring’: Efter gymnasiet och yrken, Intressen hos eleven, Unikt med 

skolan samt vad som är Viktigt inför framtiden. Som beskrivits under Metodkapitlet handlar 

denna struktur om hur avsändaren skapar en relation till läsaren. 

 

Områden av förankring Exempel på språkhandlingar 

Efter gymnasiet och yrken 
 ”Vill du gå en gymnasieutbildning som har målsättningen att utbilda framtidens 

företagsledare?” 

 ”Kanske hägrar studier på Handelshögskolan eller universitet utomlands? Satsar 
du på att bli jurist, mäklare eller kanske företagsledare?” 

 ”Drömmer du om att starta eget företag?” 

 ”Vill du bli advokat, åklagare, kriminolog, polis, journalist, egen företagare eller 

ha något annat yrke där du arbetar aktivt med rättsregler i framtiden?” 

 ”Vill du skaffa dig en bra grund för fortsatta studier?” 

 ”Ekonomiprogrammet ger dig en extra bra start i livet med erfarenheter och 
kunskaper för vidare studier, ditt framtida yrke eller för eget företagande.” 

 ”Efter programmet har du de kunskaper som krävs för högskolestudier inom 

främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.” 

 ”Ekonomiprogrammet förbereder dig för högskolestudier inom främst ekonomi 

men även andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen håller en hög 
gymnasienivå och riktar sig till dig som bestämt dig för att studera vidare inom 

ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring.” 

 ”Efter utbildningen kommer du vara redo både för fortsatta studier och att ge dig 
ut direkt på arbetsmarknaden.” 

Intressen hos eleven 

 

 

 ”Är du en entreprenör med affärsidéer? Brinner du för marknadsföring? ” 

 ”Är du intresserad av ekonomi? Drömmer du om att starta eget företag? 

Vill du göra stora affärer eller kanske lära dig mer om etiska frågor och 

juridik på affärsområdet?” 

 ”Är du en person som är intresserad av samhällsförhållanden i Sverige och i 

andra länder? Reagerar du på orättvisor? Skulle du vilja lära dig om vad som 
enligt lagen är rätt och fel? Är du en person som tycker om att hitta lösningar till 

problem och inte nöjer dig förrän du kommit fram till rätt svar? Vill du dessutom 

lära dig mer om hur ett företag fungerar? Då är detta utbildningen för dig!” 

 ”Vill du knyta kontakter med näringslivet? Eller skaffa dig en internationell 

erfarenhet?” 
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 ”Vill du bli diplomerad gymnasieekonom?” 

 ”Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av ekonomi utifrån ett 

samhällsföretags- och individperspektiv.” 

 ”Vidare ska du vara intresserad av hur samhället och världen fungerar. Varför 

existerar fattigdom, barnsoldater och barnprostitution? Vad betyder demokrati 
och mänskliga rättigheter? Vilken värld vill du ha?” 

 ”Hur är det att plugga på ekonomiprogrammet? Tove: Bra. Det är mycket 
plugg och ett högt tempo. Man måste ta egna initiativ och det är mycket eget 

ansvar.” 

Unikt med skolan 
 ”VAD ÄR DET BÄSTA MED ARLANDA EKONOMI? Arlanda Ekonomi är ett 

bra och brett program, med bra lärare. Vi får läsa mycket marknadsföring och 

starta vårt eget företag genom UF. Kani Navroz, Arlanda Ekonomi ” 

 ”Det nya Ekonomiprogrammet som kommer med den nya gymnasieskolan 

känns helt rätt för Fria Haninge!” 

 ”Låt oss förbereda dig för dina högskolestudier!” 

 ”Värmdö gymnasium – certifierad skola för att utbilda Diplomerade 

gymnasieekonomer!” 

 ”Vi är jättenöjda med vår skola, det känns tryggt och härligt att plugga här! 

JOSEFINE ÅK 3” 

 ”Programmets arbetsform och metodik skapar förutsättningar för att utveckla 

grunder till ett vetenskapligt förhållningssätt.” 

 ”Spännande bildningsresor och våra kunniga lärare gör utbildningen genuint 
utvecklande och lärorik.” 

 ”Stor vikt läggs vid att ta tillvara och utveckla idéer och att lära dig se 
affärsmöjligheter.” 

 ”Genom våra unika stipendiefonder kan du få möjlighet att göra studieresor 
utomlands med din klass eller att få stipendium som enskild elev för goda 

studieresultat.” 

 ”Du får en unik praktisk erfarenhet av företagande och ovärderliga kontakter för 
framtiden genom erfarna rådgivare från det lokala näringslivet.” 

 ”Du kan välja att äta din lunch på två olika populära lunchrestauranger, 
Hagatorn eller Restaurang Primören vilka serverar dig näringsrika och smakrika 

luncher. Du betalar 20 Kr per lunch. Undervisningen sker i blockläsningsform, 
med ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilket styr bort från håltimmar. 

Du har som elev ett hemklassrum. Vi har trevliga kick-offer vid terminsstart och 

slutvernissage i slutet av varje termin.” 

 ”MENTORSPROGRAM 

Våra lärare har goda kunskaper och ett brett kontaktnät med företagare och 
universitet. Vi erbjuder dig chansen att få en egen mentor från näringslivet under 

din studietid.” 

 ”Första året tar upp grundläggande kunskaper inom ekonomi, andra året ger vi 
dig en fördjupad kunskap i företagsekonomi och entreprenörskap, samt en 

överblick över tänkbara yrkes- och studieval i framtiden och under det tredje året 

fördjupar vi oss i vad som händer efter gymnasiet, bland annat genom besök på 

olika universitets- och högskoleutbildningar.” 

 ”Modig, nyfiken, orädd, hjälpsam, fördomsfri, stark, driftig, positiv, 

optimistisk, kreativ, glad. Låter det som du? Sök till Didaktus” 

Viktigt för framtiden 
 ”Ekonomistudier – lönande i alla lägen!” 

 ”Sveriges näringsliv är byggt på människor som tagit fram affärsidéer och startat 
företag. För det krävs att du vill utveckla dina tankar och jobba med andra 

människor för att nå din dröm. Kort sagt – att våga vara entreprenör!” 

 ”Du lär dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tränar dig i att 

söka, analysera och värdera information. Du får också lära dig om det juridiska 
och moraliska ansvar som följer av företagande.” 

 ”I framtiden ökar samhällets behov av kunskaper och färdigheter inom juridik 

och ekonomi!” 

 ”En av de viktigaste faktorerna för att få ett bra arbete i framtiden är att skaffa 

sig ett nätverk vilket Arlandagymnasiets mentorsprogram bidrar till.” 

 ”(…) spelar flera faktorer roll för hur du kommer lyckas. Det handlar självklart 

mycket om vad du kan, men även hur du är som person och vad du gör. Därför 
erbjuder vi dig förutom kunskap också något mer. På Ekonomiprogrammet 

förbereder du dig för att plugga vidare samtidigt som du får prova delar av ditt 

framtida yrkesliv redan på skolan. Med projekt och uppgifter som är kopplade 
till branschen får du erfarenhet i hur jobbet ser ut och går till. Genom detta lär du 

dig oerhört mycket samtidigt som du skapar värdefulla kontakter i branschen. 

Du får helt enkelt förbereda dig för framtiden.” 



33 

 

5 Analys 

Analysen bygger på resultatdata utifrån den ideationella och den interpersonella strukturen, hur 

dessa två samspelar. Vidare har resultat analyserats utifrån Sjöstrands socialpsykologiska 

karriärteori, Lunds profileringskategorier samt i förhållande till rådande lagar och riktlinjer.  

5.1 Olika fokus gällande innehåll och förankring 

Det ideationella och interpersonella aspekterna hos texter skall inte betraktas som separata delar 

utan är båda del av en helhet som säger något om texten.  Innehållet i broschyrernas texter och 

hur detta förankras hos elever hänger således samman. Vilka mönster, samband, tendenser samt 

olikheter visar resultatdata på? Innehåll och förankring samspelar i gymnasieskolornas 

broschyrer vilket framkommer av mikroteman som ’Kopplingar till verksamheter utanför 

skolan’, ’Undervisning/pedagogik’, ’Vägar vidare, efter Ekonomiprogrammet’ och av 

förankringsområdena ’Efter gymnasiet och yrken’, ’Intressen hos eleven’, ’Unikt med skolan’, 

‘Viktigt inför framtiden’. 

I mikrotemat ’Kopplingar till verksamheter utanför skolan’ framträder olika fokus som skiljer 

skolorna åt och kan sammanfattas i tre huvudsakliga hållningar; 1) koppling till högskolor och 

universitet, 2) koppling till näringsliv, 3) en hållning som kopplar till både högskolor och 

näringsliv. Inom mikrotemat ’Undervisning/pedagogik’ förekommer två hållningar; 1) inriktat 

mot teori/högskola eller 2) teoretiskt lärande mot högskola och näringslivsinriktad praktik. 

Mikrotemat ’Vägar vidare, efter Ekonomiprogrammet’ uttrycker två hållningar; 1) utbildningen 

leder till vidare högskolestudier eller 2) utbildningen leder till vidare högskolestudier och arbete 

direkt efter gymnasiet. Sammanfattningsvis visar resultatdata på att det finns olika fokus bland 

gymnasieskolorna som framträder genom olika hållningar. De olika hållningarna kan tänkas 

appeller till olika utbildningsaspirationer hos elever. Det ideationella och interpersonella 

samspelar på så vis.  

Liksom resultatdata från den ideationella (mikrotemat ’Vägar vidare, efter 

ekonomiprogrammet’) visade resultatdata från den interpersonella strukturen också på att 

formuleringar om vad som händer efter programmet tar sig uttryck i olika fokus bland 

gymnasieskolorna. ’Efter gymnasiet och yrken’, som framkommer som ett område av 

förankring (interpersonella) visar att elever lockas till programmet utifrån 1) Att utbildningen 

leder till högskolestudier 2) Att den leder till högskolestudier och direkt arbete efter gymnasiet. 

Därtill använder skolorna ytterligare specificerade påståenden för att locka eleverna. 

Exempelvis specificeras vissa Högskolor, till exempel Handelshögskolan, samt yrken eller 
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utbildningar efter Ekonomiprogrammet. 

Mikrotemat ’Diplomerad gymnasieekonom’ använder vissa gymnasieskolor som en definition 

av vad Ekonomiprogrammet kan innehålla (ideationell struktur) men framställer detta innehåll 

utifrån olika perspektiv; ’en möjlighet för elever på Ekonomiprogrammet’, ’kräver att vissa krav 

uppfylls’, ’kopplas till arbete direkt efter gymnasiet (och/eller studier)’ samt ’att skolan måste 

vara certifierad’. Perspektiven ger uttryck för gymnasieskolors syn på hur viktigt det är att 

kunna bli Diplomerad gymnasieekonom, det vill säga hur centralt det är för programmet. 

Kopplat till hur detta kan locka elever (den interpersonella strukturen) appellerar dessa olika 

perspektiv också till olika utbildningsaspirationer hos elever (att arbeta direkt, att studera vidare 

eller att hålla båda möjligheterna öppna) samt förmedlar olika föreställningar om hur 

betydelsefullt Diplomerad gymnasieekonom är. 

Vidare framkom det att gymnasieskolorna förankrar utbildningen (genom den interpersonella 

strukturen) genom fyra huvudsakliga områden; ’Efter gymnasiet och yrken’, ’Intressen hos 

eleven’, ’Unikt med skolan’ samt vad som är ’Viktigt inför framtiden’. Gymnasieskolorna lyfter 

fram olika definitioner av vad eleven bör vara intresserad av för att studera på 

Ekonomiprogrammet. Genom förankringsområdet ’Intressen hos eleven’ framkommer olika 

bilder av vad dessa intressen är. Exempelvis; ”Vidare ska du vara intresserad av hur samhället 

och världen fungerar. Varför existerar fattigdom, barnsoldater och barnprostitution? eller ”Är du 

en entreprenör med affärsidéer? Brinner du för marknadsföring? ”. Gymnasieskolornas 

appelleringar till olika utbildningsaspirationer och intressen hos elever, byggs upp av dessa 

propositioner. 

Propositionerna inom förankringsområdet ’Unikt med skolan’ speglade att skolan i sig är central 

i kommunikationen gentemot presumtiva elever. Gymnasieskolorna beskrivs bland annat kunna 

’erbjuda’ eleven ”ovärderliga kontaktnät”, ”erfarna lärare”, ”mentorer från näringslivet”, 

möjligheter att välja lunchrestaurang, ”unika stipendiefonder”, ”bildningsresor” samt en 

förmåga att tillvarata speciella egenskaper som idérikedom, hjälpsamhet och entreprenörskap.  

Inom området ’Viktigt inför framtiden’ förmedlas olika bilder av vad som är av vikt: 

Ekonomistudier i sig, att våga vara entreprenör, att lära sig ett vetenskapligt förhållningssätt 

eller att lära sig att skaffa sig ett nätverk är några bilder som skolorna förmedlar. Andra skolor 

talar inte om framtiden som ett tema i sig överhuvudtaget. Det kan tolkas som att skolorna ger 

uttryck för olika ideal. 

5.2 Ordval och formuleringar påverkar elevers 

valhandlingar 

Utifrån Sjöstrands principer om alternativens attraktivitet och tillgänglighet samt Sjöstrands 

olika typer av väljande analyserades resultatdata. 

Beskrivningarna av Ekonomiprogrammet är olika utförliga och målande. Utifrån 

’Kunskapsprincipen’ borde en gymnasieskola med fylligare beskrivning vara mer attraktiv för 
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eleven. Detta kan dock diskuteras, se Attitydsprincipen samt Vinst-kostnadsprincipen. Denna 

studie svarar inte för elevernas syn på broschyrerna och dess beskrivningar av 

Ekonomiprogrammet, men det är mycket troligt att skolornas val av formuleringar skapar olika 

tankar (positiva som negativa) hos elever utifrån ’Attitydsprincipen’. Elevers tankar kring 

positiva respektive negativa konsekvenser, enligt ’Vinst-kostnadsprincipen’, kan mycket väl 

påverkas av beskrivningarna om vad som krävs av eleven respektive vad Ekonomiprogrammet 

leder till. Olika beskrivningar kring detta relaterar till elevens uppfattning och preferenser. En 

skola som väljer att benämna olika karriärmål (t.ex. vad programmet leder till) kan tänkas 

attrahera elever som väljer utifrån ett  ’Attraktivitetsväljande’. Tolkat utifrån ett 

’Repulsionsväljande’  kan en gymnasieskola som väljer att benämna olika karriärmål (vad 

programmet leder till) tänkas stöta bort de väljare som känner sig förvirrade eller reagerar 

negativt på benämningar. Till exempel då yrken specificeras eller när vissa högskolor lyfts fram 

i texterna. Gymnasieskolorna som sätter fokus på Ekonomiprogrammet som en bred utbildning 

kan attrahera ’Interimväljare’. Därtill kan de som skriver att programmet både är 

studieförberedande samt ger arbete direkt efter gymnasiet ha lättare att förankra sitt budskap hos 

de elever som är mer osäkra. Utifrån detta resonemang kan ett ’Alienerat väljande’ attraheras av 

dessa påståenden. Därtill kan ett alienerat väljande även kopplas till de texter som ger förslag på 

specifika yrken. Detta kan innebära att eleven ”hakar på” ett yrke för att denne inte har ett 

definierat karriärmål. 

5.3 Skolornas användning av profileringskategorier: 

Immateriella erbjudanden 

’Den arbetsmarknadsorienterade profileringskategorin’ berör, enligt Lund (2007), främst 

yrkesförberedande utbildningar, men trots att Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande 

program förekommer vissa element av kategorin i vissa gymnasieskolors broschyrer. Integration 

på och kontakter med den tilltänkta arbetsmarknaden framkommer, i den ideationella strukturen, 

genom mikrotema ’Kopplingar till verksamheter utanför skolan’, ’Starta eget 

företag/Entreprenörskap/Ung Företagsamhet’ samt ’Undervisning/Pedagogik’. Här fokuseras 

det på 1) integration via praktik, 2) kontakter med vissa företag inom branschen samt 3) 

integration och kontakter via Ung Företagsamhet. Utifrån den interpersonella strukturen 

används även praktik, kontakter med vissa företag och Ung Företagsamhet som argument för att 

locka elever till programmet. 

’Den näringslivsorienterade profileringskategorin’ innebär, enligt Lund (2007), en slags 

socialiseringsprocess på den tilltänkta arbetsmarknaden. Här framhålls bland annat mentorer 

från näringslivet. Detta framkommer genom såväl den ideationella som den interpersonella 

strukturen, innehållsligt genom temat ’Kopplingar till verksamheter utanför skolan’ och 

förankringsmässigt genom området ’Unikt med skolan’. 

’Den akademiskt orienterade profileringskategorin’ förefaller sig vara naturligt då 

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Den handlar, enligt Lund (2007), 
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om ett akademiskt bildningsideal. Kunskapssamhället, allmänbildning och ett vetenskapligt 

förhållningssätt är i fokus. Utifrån den ideationella strukturen framkommer detta genom teman 

’Kopplingar till verksamheter utan för skolan’, ’Vägar vidare, efter Ekonomiprogrammet’ samt 

’Undervisning/Pedagogik’. Kategorin visar sig utifrån den interpersonella strukturen genom 

förankringsområdet ’Viktigt för framtiden’ samt ’Efter programmet och yrken’. 

’Den marknadsorienterade profileringskategorin’ innefattar enligt Lund (2007) reklamliknande 

inslag där egna nischer och det unika med skolan framhålls. Detta visade sig tydligast inom den 

interpersonella strukturen, där olika påståenden framkommer, genom de fyra 

förankringsområdena ’Efter gymnasiet och yrken’, ’Intressen hos eleverna’, ’Unikt med skolan’ 

samt ’Viktigt för framtiden’. Det är främst inom områdena ’Unikt med skolan’ och ’Viktigt för 

framtiden’ som olika ’erbjudanden i reklamform’ framkommer. Det handlar inte om att elever 

får materiella ting, som till exempel en dator, utan snarare erbjuds eleven mer immateriella ting 

som anses vara viktiga: ovärderliga kontaktnät, erfarna lärare, mentorer från näringslivet, 

möjligheter att välja lunchrestaurang, stipendier, bildningsresor, en förmåga att tillvarata 

speciella egenskaper som idérikedom, hjälpsamhet och entreprenörskap. Det framkom att det  

ofta skolan som står i centrum och ’ger’ detta till eleverna. 

’Den pedagogiskt orienterade profileringskategorin’ definieras av Lund (2007) som skolornas 

förhållningssätt gentemot elever där de ges möjlighet att på ett demokratiskt sätt påverka sin 

utbildning. Denna kategori förekommer inte i skolornas broschyrer, varken i beskrivningarna av 

Ekonomiprogrammet (den ideationella strukturen) eller som ett argument för att locka elever till 

Ekonomiprogrammet (den interpersonella strukturen). Däremot förkommer att skolorna 

använder sig av olika typer av pedagogik för att locka olika typer av elever. 

Trots att Lund analyserat flera delar av skolornas marknadsföring (inte bara broschyrer) visade 

resultat i denna studie på att profileringskategorierna förekommer, dock ej den pedagogiska, 

skolor emellan när det gäller ett och samma program. 

5.4 Texternas förhållande till lagar och riktlinjer 

Långt ifrån alla skolor använder sig av samma standard avseende benämnandet av vilken 

utbildning de syftar till, ”nationella programmet X med nationella inriktningen Y och med den 

och den profilen”. Att skolorna dessutom använder sig utav olika benämningar för samma 

program och dess innehåll ter sig därför ytterst förvirrande. 

Resultatdata visade några variationer gällande makrotemat ’Ekonomiprogrammet’ då det delvis 

tar sig uttryck genom att några få av skolorna använder ett annat namn för programmet (i form 

av propositioner till makrotemat) ”Business Program”, ”Arlanda Ekonomi”, ”Ekonomi - 

entreprenör”, ”Economics” ”Ekonomi - Entreprenörskap”. Kopplat till detta makrotema är 

mikrotema ’Varianter inom Ekonomiprogrammet’ vars propositioner visade att vissa av 

skolorna inte följer Skolverkets och Skolinspektionens rekommendationer om vad ett nationellt 

program får kallas. Exempelvis beskriver vissa av skolorna programmets struktur på olika sätt 
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och med olika ord. Orden ’inriktning/profil’, ’fördjupningar’, ’spetsar’ används på varierande 

sätt som synonym för programfördjupning. Skolorna gör också olika val, delvis erbjuder de 

olika kurser och delvis lägger de olika mycket utrymme på att beskriv dessa. Propositioner 

visade också på variation inom skolornas programfördjupningar. Skolorna har rätt att skapa 

olika så kallade profiler inom ramen för programfördjupning. Informationen hos vissa skolor 

samt jämförbarheten mellan skolorna med dessa variationer i framställningen av 

Ekonomiprogrammet tolkades därför som otydlig och förvirrande. Några broschyrer hade också 

en avsaknad av information, t.ex. de broschyrer som inte beskriver programmet överhuvudtaget.  

Resultatdata tillhörande mikrotemat ’Varianter inom Ekonomiprogrammet’ tydde dock på att 

information om programmet i fråga, inom ramen för denna studie, inte alltid följer god 

marknadsföringssed i betydelsen ”allsidig, saklig och korrekt” information. Hur sakliga är 

broschyrerna? Vissa av de kopplingar till verksamheter utanför skolan som framkommit både 

utifrån den ideationella och interpersonella strukturen i gymnasieskolornas texter, är inte 

obligatoriska enligt nationella bestämmelser. Gymnasieskolorna har utöver det obligatoriska 

innehållet själva valt att fylla utbildningen med olika alternativ. Dessa kopplingar kan betraktas 

som en form av reklam som kan locka elever, t.ex. erbjudande om att kunna bli ”Diplomerad 

gymnasieekonom”. Reklam måste kunna identifieras som sådan enligt riktlinjer och kräver 

därtill kunskap från eleven om rådande utbildningsstruktur för att kunna urskilja detta . 

Information och reklam(som en marknadsföringsåtgärd) kan utifrån detta resonemang beskrivas 

sammanblandas i många broschyrers texter. 
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6 Slutsatser 

Utifrån resultat dras följande slutsatser: 

Det finns både en spridning och likriktning bland gymnasieskolornas texter gällande 

Ekonomiprogrammets innehåll och förankring hos elever, vilket framkom av samspelet mellan 

texternas ideationella och interpersonella strukturer. Utifrån detta dras slutsatsen att skolorna 

medvetet eller omedvetet önskar appellera till olika ”grupper av elever” exempelvis 

högpresterande eller med olika typer av utbildningsaspirationer. Detta kopplas vidare till Lunds 

resonemang om skolors profileringskategorier. Gymnasieskolorna uppvisar på samma sätt en 

spridning och likriktning i hur de väljer marknadsföringsstrategi gällande Ekonomiprogrammet. 

I likhet med Lunds resultat visar den samlade bilden att elever i större utsträckning betraktas 

som konsumenter, vilket tog sig uttryck i form av immateriella erbjudanden.   

Studiens resultat visar att elever som står inför att välja Ekonomiprogrammet exponeras för 

tämligen olika bilder om vad programmet innebär och vad det kan leda till, beroende av vilken 

skolas broschyr de läser. Sjöstrand resonerar kring hur yttre förhållanden påverkar en individs 

karriärmål. Gymnasieskolornas broschyrer tolkas i denna studie som en form av yttre påverkan.  

Specifika formuleringar och användandet av vissa ord kan således ha betydelse för formandet av 

dessa karriärmål och därmed elevers valhandlingar. 

Relationen mellan gymnasieskolors information, marknadsföring och reklam är komplex, vilket 

tar sig uttryck i deras broschyrer. Denna slutsats kan relateras till att vissa skolor inte följer 

Skolverkets och Skolinspektionens rekommendationer gällande benämningar av 

gymnasieprogram 2011. Elever i grundskolan behöver således få stöd i att processa 

informationen i gymnasieskolors broschyrer för att nå användbar kunskap vid val till 

gymnasieskolan.  

6.1 Forskningsfråga 1 

Hur beskrivs Ekonomiprogrammet i gymnasieskolors broschyrer 2011? 

Gymnasieskolornas beskrivningar av Ekonomiprogrammet 2011 i deras broschyrer kan utifrån 

studiens textanalytiska modell sammanfattas kretsa kring ett flertal teman. I ett fåtal broschyrer 

saknades dock beskrivningar av programmet. Bland beskrivningarna fanns olika sätt att använda 

begreppen inriktning, profil samt programfördjupning, ibland synonymt. Tre hållningar bland 

broschyrerna framkom, vilka relaterade till högskola och näringsliv på olika vis. Diplomerad 

Gymnasieekonom fanns med i beskrivningarna av programmet som ett innehållsmässigt 
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alternativ. När gymnasieskolorna beskrev vad programmet kan leda till identifierades två typer 

av hållningar: 1)vidare studier inom vissa områden 2) vidare studier och arbete direkt efter 

gymnasiet. Därtill beskrevs programmet leda till vissa konkreta yrken samt att specifika skolor 

för högre studier benämns. Ekonomiprogrammet beskrevs även utifrån begreppet 

entreprenörskap som till viss del användes synonymt med att ’starta eget företag’ och 

verksamheten Ung Företagsamhet. I beskrivningarna återfanns också formuleringar runt hur 

utbildningen genomförs i form av olika pedagogiska metoder. 

6.2 Forskningsfråga 2 

Hur lockas elever att välja Ekonomiprogrammet i gymnasieskolors broschyrer 2011? 

Det finns likheter och skillnader i hur elever lockas i gymnasieskolors broschyrer, vilket bland 

annat tar sig uttryck genom att de anspelade på olika utbildningsaspirationer. Vissa av 

gymnasieskolorna framhöll att utbildningen (endast) leder till högskolestudier andra att den 

leder till högskolestudier ’och’ arbete direkt efter gymnasiet. Vidare benämndes olika specifika 

högskolor, yrken och utbildningar efter programmet, som därmed kan tänkas appellera till olika 

utbildningsaspirationer. Genom att det i broschyrerna ringas in olika intressen, som anses 

viktiga hos eleven, lockas således olika elever också till olika skolor. 

Skolan som faktor visade sig betydelsefull i avseende att locka elever. I broschyrerna lyftes 

fram att skolan kan erbjuda främst immateriella värden (mentorer från näringslivet, ovärderliga 

kontaktnät etc.) som beskrivs som viktiga och unika för framtiden.   
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7 Diskussion 

7.1 Resultat 

Resultat i denna studie syftade inte till att ge en ’statistisk’ generaliserbar bild, vilket framkom 

genom val av metod. Studiens förtjänst ligger snarare i att resultat visar hur det kan se ut idag 

när gymnasieskolor ’talar’ om Ekonomiprogrammet 2011 samt hur de lockar elever. Studiens 

syfte var att utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv belysa gymnasieskolors information i 

broschyrer 2011 i förhållande till valhandlingar och marknadsföring. Vald bakgrundslitteratur 

samt studiens metod tjänade detta syfte väl. Den normativa utgångspunkten i denna studie 

syftade till att belysa och bidra till en policydiskussion kring gymnasieskolors marknadsföring 

gentemot elever. Hur en policy skulle kunna utformas mer detaljerat, svarar inte denna studie 

på. Dock kanske resultaten bidrar med vissa insikter och diskussion runt marknadsföring och 

utbildningsinformation.  

En begränsning med resultaten är att de inte kan säga något om varje enskild broschyr/skola 

utan istället ger en större bild av vad en elev kan tänkas exponeras för, i form av olika 

föreställningar om Ekonomiprogrammet. Denna begränsning kan också betraktas som en fördel 

i bemärkelsen att resultat säger något om de delvis ’motsägelsefulla föreställningar’ en elev 

faktiskt kan möta inför valet till gymnasieskolan. Resultaten ger också en bild av hur 

gymnasieskolor förhåller sig till den nya gymnasieskolan inom ramen för GY2011. Då hela 52 

av de 69 möjliga skolorna är med i studien ger det en relativt täckande bild utifrån syfte, 

forskningsfrågor samt urvalsram. Det kan diskuteras ifall bortfall av skolorna som inte hade 

uppdaterad information för GY2011 har haft betydelse för resultatet, dock var dessa bara 2 

stycken. Ytterligare en aspekt berör avgränsningen till att endast analysera de delar av 

broschyrerna som handlar om Ekonomiprogrammet 2011. Om gymnasieskolornas broschyrer 

hade analyserats i sin helhet hade eventuellt resultaten påverkats. 

Resultaten har självfallet påverkats av valet av den tolkande metod som tillämpats i denna 

studie. 

7.2 Metod 

Ett tillvägagångssätt hade varit att genomföra en studie inom kvantitativ ansats där olika 

begrepp, uttryck och andra innehållsmässiga aspekter räknas (t.ex. kvantitativ innehållsanalys). 

På så vis hade resultat blivit statistiskt generaliserbara, men det hade med denna metod blivit 
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svårt att hitta mer implicita formuleringar i broschyrernas texter samt krävt väldigt stor 

tidsåtgång.  

Om en mer omfattande analys enligt Modell för textanalys (se Metod) hade tillämpats på ett 

mindre antal broschyrer hade eventuellt resultaten påverkats och fler aspekter av texterna skulle 

kunna ha behandlats. Dock hade detta inte gett resultat som skulle kunna säga något om en 

större enhet som Stockholms Läns samverkansavtal numera utgör.  

Om en metod tillämpats där även bilderna i broschyrerna hade analyserats kanske den 

interpersonella strukturens (det vill säga hur gymnasieskolorna lockar elever) resultat påverkats.  

7.3 Framtid 

Utifrån slutsatsen att relationen mellan gymnasieskolors information, marknadsföring och 

reklam är komplex, vilket tar sig uttryck i deras broschyrer, vore det intressant att intervjua 

elever som står inför gymnasievalet kring hur de uppfattar skolornas texter. Eventuellt i 

kombination med intervjuer av de som producerar texterna i skolornas broschyrer. Hur tar 

egentligen texterna form?  

En annan fråga för framtiden är vad som är mest önskvärt ur ett samhällsperspektiv, att skolorna 

har egna beskrivningar av programmet (och då eventuellt blandat med reklam) eller att bara 

nämna att man har programmet med tillhörande programstruktur. Information om själva skolan 

kan då framkomma separat/ i andra former. Eller finns det någonting där emellan, en gyllene 

medelväg?  

Det vore även intressant att utifrån samma metod undersöka utbildningsinformation riktat till 

andra typer av målgrupper, till exempel studerande inom Vuxenutbildning, Sfi, Högskolan och 

Yrkeshögskolan. 

Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv visar resultat i denna studie på att de olika bilderna 

som presenteras om Ekonomiprogrammet kräver vägledande insatser, för att kunna stödja elever 

inför gymnasievalet. Det är viktigt med neutral information om program för att elever ska kunna 

hantera broschyrernas budskap. Hur skulle detta stöd kunna se ut i grundskolan? Skulle studie- 

och yrkesvägledare kunna undervisa eleverna kring detta? Utbildningsinformation och 

marknadsföring påverkar även studie- och yrkesvägledarnas roll. Vilka kunskaper och 

kompetenser kan de tänkas behöva i detta avseende?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Lunds profileringskategorier 

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

gymnasieutbildningen, Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg.12 nr 4 s.281–300, issn 1401-

6788 . Institutionen för pedagogik, Växjö universitet. 

 
Profileringskategorier inom gymnasieutbildningens lokala utbildningsmarknad. 

 

Profilerings-

kategori 

Beskrivning/kommentar 

Arbets-

marknads-

orienterad 

Profileringskategorin orienterar sig mot verksamheter utanför skolan. Den 

yrkesförberedande gymnasieutbildningen kan inte på egen hand förbereda 

eleverna för deras integration på arbetsmarknaden. Gymnasieskolans nära 

kontakter med arbetsmarknaden och dess branschorganisationer framhålls. 

Utgångspunkten är att eleverna ska ges kunskaper och färdigheter som är 

dagsaktuella för de branscher och yrken som utbildningen gäller. 

Gymnasieskolans kontakter med arbetslivet antas öka elevernas möjligheter 

till anställning efter gymnasiestudierna. 

Näringslivs-

orienterad 

Profileringskategorin riktar sig till verksamheter utanför skolan. Den 

studieförberedande gymnasieutbildningen förstärks genom att olika 

näringslivsföreträdare agerar som mentorer för eleverna. Inom 

profileringskategorin framhålls vikten av att eleverna under sin utbildningstid 

får ta del av och vistas i den sociala miljö som näringslivet representerar. 

Gymnasieutbildningen måste tillhandahålla mer än ämneskunskaper. Eleverna 

ska via sin gymnasieutbildning etablera sociala kontakter och »socialiseras 

in» i, ska kunna föra sig i, det sociala sammanhang som de utbildas för. 

Akademiskt 

orienterad 

Profileringskategorin står för ett bildningsideal där de vetenskapligt grundade 

ämnena ska ge eleverna beständiga kunskaper. Kategorin har även ett starkt 

samband med den utbildningspolitiska retoriken kring kunskapssamhället där 

allmängiltiga kunskaper och färdigheter utmålas som nödvändiga i 

medborgarnas liv. Innehållet är starkt kopplat till högre utbildning, elevers 

förberedelser för högskoleutbildning och till en akademisk bildningskanon 

med humanistiska och naturvetenskapliga ämneskunskaper. 

Marknads-

orienterad 

Profileringskategorin utgår från läroplanen där olika segment betonas för att 

skapa innehållsliga nischer (exempelvis ekonomi och idrott). 

Gymnasieskolorna relaterar sig till utvecklingen på utbildningsmarknaden och 

dess utbildningsutbud. Ofta använder skolorna olika typer av argument som vi 

normalt hittar inom varureklamsektorn. Gymnasieskolorna försöker locka 

eleverna med olika erbjudanden: »Köp det här och du får det här.» Eleven 

beskrivs få en unik utbildning och sägs få kunskaper och färdigheter som de 

inte kan få på annat håll. Profileringskategorin baseras på att skolorna handlar 

framgångsorienterat och målrationellt. Samtidigt förutsätter och konstituerar 

skolorna eleven som en konsument som också förväntas agera som en sådan. 

Gymnasieskolorna riktar sig till vissa grupper av elever, de som är speciellt 
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begåvade i exempelvis idrott eller de som har speciella ambitioner inom 

utbildningen. 

Pedagogiskt 

orienterad 

Profileringskategorin utgår från att eleverna ska ha möjlighet att påverka och 

argumentera för hur deras utbildning ska läggas upp, ofta kopplat till 

»mikrodemokratier» där beslutsvägarna är korta och flexibla. Elever och 

lärare arbetar i en nära och jämlik relation. Inom profileringskategorin är 

gemenskap och samhörighet viktiga aspekter av utbildningen. Eleverna ska i 

undervisningen tillåtas argumentera och få gehör för sina ståndpunkter. 
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Bilaga 2. Ekonomiprogrammets examensmål 2011 

Utbildningsdepartementet 

 

Examensmål för ekonomiprogrammet 

 

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter 

examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för 

högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra 

samhällsvetenskapliga områden. 

 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, 

företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi 

handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att 

tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från 

företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap 

utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom 

juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra 

författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och 

privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om 

hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i 

psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både 

ekonomi och juridik. 

 

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar 

som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt 

annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om 

ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika 

förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella 

sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor 

för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt 

och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. 

Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så 

att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och 

följder av olika beslut. 

 

Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i 

samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Den 

ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av 

företagande. Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas 

kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i 

praktisk handling. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att 

praktiskt få pröva företagande. 

 

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla 

grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, 
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sovra, analysera och värdera information utifrån främst 

samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska 

frågeställningar. Utbildningen ska utveckla såväl elevernas förmåga 

att resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv som 

deras förmåga att dra slutsatser och argumentera för sina 

ställningstaganden. För att beskriva och förklara ekonomiska och 

juridiska företeelser i samhället ska utbildningen ge eleverna 

kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller. 

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera 

och presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och 

anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till 

att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik 

används som ett redskap för informationssökning, presentation 

och kommunikation. 

 

Inriktningar 

 

Ekonomiprogrammet har två inriktningar. 

 

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska 

områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt 

ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i 

att starta och driva ett företag. 

 

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse 

i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell 

rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och 

bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska 

metoder. 

 

Mål för gymnasiearbetet 

 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för 

högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska 

området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en 

frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större 

arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom 

programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport 

med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera 

och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra 

gymnasiearbeten.21 

 

                                                      
21

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/69/65/Examensm%E5l%20EK.pdf, 2011-05-20. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/69/65/Examensm%E5l%20EK.pdf
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Bilaga 3. Ekonomiprogrammet – Programstruktur 

Gymnasiegemensamma 

ämnen 

1 250 p Programgemensamma 

karaktärsämnen 

350 p Inriktningar 300 p 

Engelska 

Engelska 5  

Engelska 6  

Historia 

Historia 1b  

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1  

Matematik 

Matematik 1b  

Matematik 2b  

Naturkunskap 

Naturkunskap 1b  

Religionskunskap 

Religionskunskap 1  

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b  

Samhällskunskap 2  

Svenska 

Svenska 1  

Svenska 2  

Svenska 3  

eller  

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1  

Svenska som andraspråk 2  

Svenska som andraspråk 3  

 

100 p 

100 p 

 

100 p 

 

100p 

 

100 p 

100 p 

 

100 p 

 

50 p 

 

100 p 

100 p 

 

100 p 

100 p 

100 p 

 

 

100 p 

100 p 

100 p 

Företagsekonomi 

Företagsekonomi 1  

Juridik 

Privatjuridik  

Moderna språk  

Psykologi 

Psykologi 1  

 

100 p 

 

100 p 

100 p 

 

50 p 

Ekonomi  

Entreprenörskap 

Entreprenörskap och företagande  

Företagsekonomi 

Företagsekonomi 2  

Matematik 

Matematik 3b  

 

Juridik  

Filosofi 

Filosofi 1  

Juridik 

Affärsjuridik  

Rätten och samhället 

Psykologi 

Psykologi 2a 

300 p 

 

100 p 

 

100 p 

 

100 p 

 

300 p 

 

50 p 

 

100 p 

100 p 

 

50 p 

Individuellt val  200 p  Gymnasiearbete  100 p   

Programfördjupningar  300 p     

Engelska 

Engelska 7  

Entreprenörskap 

Entreprenörskap  

Entreprenörskap och 

företagande  

Filosofi 

Filosofi 1  

Filosofi 2  

Företagsekonomi 

Företagsekonomi 2  

Företagsekonomi – 

specialisering  

Marknadsföring  

Redovisning 2  

Geografi 

Geografi 1  

Geografi 2  

Grafisk kommunikation 

Grafisk kommunikation 1  

Historia 

Historia 2a  

Historia 3 

 

100 

 

100 

 

100 

 

50 

50 

 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering  

Hållbart samhälle 

Politik och hållbar 

utveckling  

Juridik 

Affärsjuridik 

Rätten och samhället 

Ledarskap och 

organisation 

Ledarskap och 

organisation 

Matematik 

Matematik 3b 

Matematik 4  

Mediekommunikation 

Textkommunikation 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1  

Moderna språk 

Naturkunskap 

Naturkunskap 2  

Psykologi 

Psykologi 2a  

Psykologi 2b  

Religionskunskap 

Religionskunskap 2  

Religionskunskap – specialisering  

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 3  

Internationell ekonomi  

Internationella relationer  

Sociologi 

Etnicitet och kulturmöten  

Sociologi  

Svenska 

Litteratur  

Retorik  

Skrivande  

 

 

 

100 

 

 

100 

 

50 

50 

 

50 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

100 

Källa: http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/69/65/EK_rev2.pdf, 2010-05-20. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/69/65/EK_rev2.pdf
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Bilaga 4. Urvalslista 

 Namn, skola Program, inriktning, profil Huvudman 

1 Arlandagymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

2 Blackebergs gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

3 Bromma gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

4 Cybergymnasiet Odenplan 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Fristående 

 

 

 

 

 

 

 

5 Danderyds gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil kreativ 

marknadsföring 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil finansiell ekonomi 

och redovisning 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil hållbart företagande 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil internationell 

ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

6 Designgymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 

7 Didaktus 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Liljeholmen) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Norrmalm) Fristående 

 

8 Farsta gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil kommunikation och 

marknadsföring Kommunal 

 

9 

Frans Schartaus 

gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

10 

Fredrika Bremergymnasiet, 

Riksäpplet 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

11 

Fria Gymnasieskolan i 

Haninge Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

12 Fridegårdsgymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

13 Gustavsbergs gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

14 Gångsätra gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

15 

Internationella Engelska 

Gymnasiet 

Ekonomiprogrammet inr. juridik profil academic and personal 

development Fristående 

 

 

 

16 Jensen Gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Norra) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Södra) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Västra) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Norra) Fristående 

 

 

17 John Bauergymnasiet 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Stockholm) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil entreprenörskap 

(Åkersberga) Fristående 

 

 

18 

Juridikumgymnasiet 

(Psykologigymnasiet i 

Sverige) Ekonomiprogrammet inr. juridik Fristående 

19 KF Gymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 

 

20 

Klara Norra/ Södra 

Gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Norra) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Norra) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Södra) Fristående 

 

 

21 

Kunskapsgymnasiet 

(Kunskapsskolan i Sverige) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Globen) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Kista) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Globen) Fristående 

 

22 Kärrtorps gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

23 

Nacka Enskilda 

gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 Nacka Gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 
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24 Ekonomiprogrammet inr. juridik 

 

 

25 Nackademins gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (City) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil 

högskoleförberedande (Norra) Fristående 

26 Nynäshamns gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

27 Påhlmans Gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Fristående 

28 Rodengymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

29 Ross Tensta gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil entreprenörskap 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil juridik Kommunal 

 

30 Rudbeck 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

31 Rönninge gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

32 S:t Botvids Gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

33 S:ta Ragnhildsgymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 

34 SAM-gymnasiet 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil entreprenörskap 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

35 Sjödalsgymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

36 

Sjölins Ekonomiska 

Gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Fristående 

 

37 Solna gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

38 Spånga gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

39 

Stockholms 

Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

40 Thoren Business School Ekonomiprogrammet profil Business Program Fristående 

41 Thorildsplans gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

42 Tullinge Gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

 

 

43 Tumba Gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil företagsekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi spetsutbildning 

finansekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik profil internationell rätt Kommunal 

 

44 Tyresö gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

 

45 Täby Enskilda gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil internationell 

ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik profil kriminologi Fristående 

 

46 Vallentuna gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

47 

Viktor Rydbergs 

Gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Djursholm) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Odenplan) Fristående 

48 Vittragymnasiet Sickla Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 

 

49 Värmdö gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil kommunikation och 

marknadsföring 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi internationell profil Kommunal 

 

50 Väsby Nya gymnasium 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

51 Östra Gymnasiet 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 

 

 

 

52 Östra Real 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil entreprenörskap 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil 

marknadsföring/redovisning 

Ekonomiprogrammet inr. juridik Kommunal 
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Bortfall 

 

Startar ej hösten 2011 enligt gyantagningen.se 

Klara Gymnasium Södertälje  Ekonomiprogrammet inr. ekonomi  

Ekonomiprogrammet inr. juridik 

Fristående 

Stockholm Business College (SBC) Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil utland Kommunal  

 

Stod ej på gymnasiemässan 

Liljevalls internationella läroverk Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 1 år på engelska 

Ekonomiprogrammet inr. juridik 1 år på engelska 

Kommunal  

Sparre Gymnasium  Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

RHS-gymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Norrtälje) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi (Åkersberga) 

Fristående 

Tibble Fristående Gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi  

Ekonomiprogrammet inr. juridik   

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil WWB 

Fristående 

Österåkers gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik  

Kommunal  

Mörby Gymnasium  Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

Åva gymnasium Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Kommunal 

 

Utbildning ej inom Stockholms Län 

Europaskolan Företagarprogrammet Fristående 

 

Broschyrer med det gamla programutbudet: 

Huddingegymnasiet 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil företagande 

Ekonomiprogrammet inr. juridik profil ledarskap Kommunal 

International IT College of Sweden Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 

Har ej fått tag på broschyrer: 

Atleticagymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

Sigtunaskolan Humanistiska 

Läroverket 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi Fristående 

 

Har valt att inte använda sig utav broschyr (tryckt material): 

Upplands-Bro gymnasiet Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr. juridik 

Kommunal  

Young Business Creatives (YBC) Ekonomiprogrammet inr. ekonomi 

Ekonomiprogrammet inr ekonomi profil utland (SBC) 

Kommunal  

Mikael Elias Teoretiska 

gymnasium  

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil ekonomi 

(Sollentuna) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Sollentuna) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil ekonomi 

(Stockholm) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil global hållbarhet 

(Stockholm) 

Ekonomiprogrammet inr. ekonomi profil juridik 

(Stockholm) 

Ekonomiprogrammet inr. juridik (Stockholm) 

Fristående 

 


