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Titel  

Title 
Önskvärda vägar – Bilder av vuxendom i modern gymnasievalsinformation 
Sammanfattning 

Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka marknadsföringen inför högstadieelevernas gymnasieval och därigenom se 
vilka bilder som förmedlas av god vuxendom och dess genuskonstruktioner. Som bakgrund ligger 
marknadsliberalisering och livslångt lärande och den teoretiska grunden är socialkonstruktionism och 
postmodernism. Materialet är gymnasievalsinformation till årskurs nio i Norrköpings kommun och det har 
analyserats enligt diskursanalytisk metod. I materialet konstrueras vikten av att välja, vägen som metafor, flexibilitet 
som egenvärde, eftergymnasiala studier som norm, en essentialistisk människosyn samt tydliga bilder av vad som är 
manligt och kvinnligt där teknik, industri och fordon ses som manligt och frisör och florist som kvinnligt. Genom 
analysen har vi kunnat urskiljs hur en bra vuxen förväntas vara och vilka egenskaper som anses behövas eller är 
önskvärda i dagens samhälle. Sammanfattningsvis konstrueras ”en god vuxen” i materialet som både flexibel, 
välutbildad och specialiserad samt har en tydlig könsidentitet. 
Nyckelord 
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Förord 
Först och främst vill vi ge ett stort tack till vår handledare Lucas som guidat oss genom 
uppsatsskrivandets djungel. Vi tror att vi lyckats följa hans främsta uppmaning: Kill your darlings! 
 
Efter berg och dalar vill vi också berömma oss själva för att vi stått ut med varandra, och Malin 
som av någon konstig anledning också gjort det. 
 
Äntligen är vår ångest över. Enjoy! 
 



Innehåll 

INLEDNING 1 

BAKGRUND 2 
MARKNADSLIBERALISERING 2 
LIVSLÅNGT LÄRANDE 3 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 4 
TEORI 4 
SOCIALKONSTRUKTIONISM 4 
INDIVIDEN I DET POSTMODERNA 5 
GENUS OCH DESS KONSTRUKTIONER 6 
METOD 6 
MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 9 

ANALYS 11 

VÄGVAL 11 
SKOLVAL 12 
MICKE – ELLER KONSTEN ATT VARA FLEXIBEL 13 
FLEXIBILITET 16 
STUDERA MERA 17 
KUNSKAP 20 
STIMULERING 21 
LÄMPLIGHET 23 
GENUSKONSTRUKTIONER 23 
MANLIGA OCH KVINNLIGA EKVIVALENTER 23 
MÖDRAR OCH FRÅGAN OM KVINNANS NATUR 24 
BEKRÄFTANDE BILDER 25 

SLUTDISKUSSION 27 



 1

Inledning 
De senaste decennierna har det enligt James, Jenks och Prout i Theorizing Childhood lagts en ökad 
fokus på barndomen och denna har hamnat överst på vitt skilda agendor över hela världen.1 
Barndomen har också utvecklats och karakteriseras idag enligt Rose av både ökad autonomi och 
ökad reglering.2 Kombinationen av dessa premisser har också ökat skillnaderna mellan barndom 
och vuxenliv och tonår/ungdom definieras som ett kitt mellan dessa två stadier. För den enskilde 
är det en övergång från barn till vuxen där individen på samma gång bär drag och betraktas som 
en del av båda två på en gång men samtidigt inte riktigt tillhör någondera. Ungdoms- och 
tonårstiden blir i egenskap av mellanlandning den tid då individen formar sin vuxenidentitet. 
Genom ambivalensen i att tillhöra både barndomens skyddade och reglerade sfär och vuxenlivets 
självständighet är ungdomar både mottagliga för reglerande verksamhet och aktiva aktörer i 
formandet av sin personliga identitet. 
 
Efter barndomen och ungdomen följer som sagt vuxenlivet, där de färdigutvecklade människorna 
lever. Vuxenlivet är definitionen av en plats där livet utspelar sig och inte ett tillstånd en människa 
befinner sig i. Vi har valt att fokusera på individen och dess utvecklig och inte på strukturen och 
anser oss sakna ett ord för att beteckna vuxna individers tillstånd. Vi har här valt att använda 
ordet vuxendom som dels säger något om individens plats i samhället men också tar drag av den 
utvecklingsaspekt som finns i barndom. Vi vill med vårt ordval särskilt betona 
utvecklingsaspekten då de teorier vi använder oss av menar att en individ aldrig är 
färdigutvecklad. 
 
I takt med att synen på barndomen förändrats har även barn och ungdomars villkor förändrats. 
Barn och ungdomar som tidigare förväntades gå i föräldrars och släkts fotspår står idag inte 
längre inför ett självklart val. De tidigare förhållandena som kanske främst begränsade individers 
möjligheter, kan även ha gett en trygghet, genom att individen hade framtiden utstakad för sig 
och inte behövde bestämma själv. Dagens samhälle ser annorlunda ut, det är individens val som 
formar dess framtid och att ta sig in på arbetsmarknaden har blivit allt svårare.3 Beck skriver i 
Risksamhället att ”en frigivning ur historisk förutbestämda sociala former och bindningar” leder 
till ”en förlorad traditionell trygghet när det kommer till att veta hur man skall handla”.4 Han skriver 
också att vi idag lever i ett prestationssamhälle där det dyker upp möjligheter och krav att välja på 
alla livets områden.5  Enligt Fredrik Schoug lever vi idag också i ett kunskapssamhälle där 
begrepp som ”kunskap”, ”kompetens”, ”kvalitet”, ”internationell” och ”flexibel” står i fokus.6 
                                                 
1 James, Jenks och Prout, Theorizing Childhood (Polity Press, Cambridge 1998) sid. 5 
2 Nikolas Rose, Governing the soul (Free association books, London 1999) sid. 123 
3 Martin Börjesson och Anders Gullberg, I vuxenlivets väntrum (Boréa, Umeå 1999) sid. 7 
4 Ulrich Beck, Risksamhället (Daidalos, Göteborg 1998) sid. 208 
5 Ibid. sid. 161 och sid. 192 
6 Fredrik Schoug i Kunskapssamhällets marknad, red. M. Idvall och F. Schoug (Studentlitteratur, Lund 2003) sid. 13 
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Dessa begrepp återkommer även i material riktat till ungdomar och är nyckelord när 
ungdomarnas framtid beskrivs. 
 
I valet till gymnasieskolan fokuseras mycket av det som Schoug pratar om. Ungdomarna i 
grundskolans årskurs nio förväntas bestämma över sina gymnasiestudier, ett beslut som i hög 
grad kan påverka deras vuxna liv. Trots att gymnasiestudier är frivilliga uppfattar vi det som att 
det finns press från samhället att studera och fokusen på gymnasievalet är stor. I dagens 
konsumtionsinriktade samhälle svämmar det över av bilder och framställningar som visar hur 
ungdomar skall vara, inte minst i gymnasievalsinformation. Vissa framtidsval framställs som 
önskvärda och vissa som inte. Men vad förväntas av ungdomar och vad framställs som god 
vuxendom? 
 

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp två forskningsriktningar, marknadsliberalism och livslångt 
lärande, som hjälpt oss i vår förståelse av materialet. Trots att dessa inte är renodlade teorier har 
de stor betydelse för vår förförståelse och därmed tolkningen av vårt material, vi finner det därför 
lämpligt att introducera dessa synsätt för läsaren.  
 

Marknadsliberalisering 
Enligt Schoug och Idvall lever vi i ett kunskapssamhälle där begrepp som flexibilitet, kompetens, 
internationell och kunskap är ledstjärnor.7 Det är ett samhälle som kräver att individen ska kunna 
förändra sig vid behov, speciellt när det gäller arbetslivet. Individen är aldrig färdiglärd och de 
ombytliga arbetsförhållandena kräver arbetare som är villiga och har förmåga att utbilda och 
ombilda sig. Det gäller för individen att ständigt hitta nya vägar att utvecklas på, om inte uppåt så 
åt sidorna, att skapa en karriär och inte fastna i ett yrke för i karriären finns alltid utrymme för 
utveckling.8 
  
I kunskapssamhället kräver de flesta yrken en högre utbildning, arbetslivet kräver flexibilitet och 
anpassning av de anställda, ständig omskolning och att utveckla kompetensen är vardagsmat. Det 
krävs mer än bara baskunskaper, individen måste kunna sätta in sina kunskaper i större 
sammanhang, gärna i kombination med begrepp som demokrati, tolerans och rättvisa. 9 
 

                                                 
7 Fredrik Schoug i Kunskapssamhällets marknad, red. M. Idvall och F. Schoug sid. 13 
8 Karin Salomonsson, ”Kompetensindustrin” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug 
(Studentlitteratur, Lund 2003) sid. 49 ff 
9 Kristina Gustafsson, ”Vinna eller försvinna?” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug 
(Studentlitteratur, Lund 2003) sid. 71 
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Kunskapsutveckling tillskrivs ett stort värde i kunskapssamhället och all kunskap är viktig och har 
ett värde i sig vilket leder till att varje individ själv får ansvara för sitt lärande. För en bra framtid 
krävs att individen har en positiv attityd till lärande och kunskap, lärande ska vara en naturlig del 
av livet. 

Vid sidan om allmän skolplikt och obligatorisk utbildning ska varje individ förmås att självmant 
bli student från vaggan till graven. Det ska bli ett sätt att leva.10 

Kunskap har också blivit en färskvara, speciellt eftersom det aldrig går att veta vad framtiden 
kommer att ställa för krav. Det gäller därför att individer fostras till flexibla personer som alltid är 
redo att lära nytt.11 Grunden i kunskapssamhället är bildningsbara individer som har potential att 
ständigt utveckla sina kunskaper.  
 

Livslångt lärande 
Flexibilitet och vidareutbildning speglar till viss del den bild av ett livslångt lärande som idag finns 
i samhället. Börjesson och Gullberg menar i I vuxenlivets väntrum att uttrycket främst är aktuellt för 
att dagens ungdomar inte slutgiltigt kommer in på arbetsmarknaden utan slussas fram och tillbaka 
mellan arbete och studier.12 Men det livslånga lärandet har också andra aspekter, Andreas Fejes 
som studerar hur det livslånga lärandets framställs i aktuella SOU-rapporter skriver: 

It seems that lifelong learning is presented as a right and something that should be a natural 
goal for every individual. […] you as a subject will (should) be choosing learning of your own 
free will; it is something good.13 

Det livslånga lärandet konstrueras enligt Fejes som människors ”naturliga” mål och i termer av 
att kunskap är något gott i sig självt. 
 
Det livslånga lärandet kan betraktas på två nivåer, en individualistiskt och en 
arbetsmarknadsmässig. Den individualistiska aspekten utgår från att individen aldrig slutar 
utvecklas utan är del i just ett livslångt lärande, något som bland annat utvecklas av flera av 
författarna i Kunskapssamhällets marknad.14 Den arbetsmarknadsmässiga i sin tur knyter an till det 
nya samhälle som målas upp och fokuserar på att människor måste kunna omskola sig för att 
möta arbetsmarknadens skiftande behov. Ulrich Beck menar i Risksamhället att denna press ställs 
på individerna av just samhället och arbetsmarknaden i sig.15 Richard Sennett i När karaktären 

                                                 
10 Kristina Gustafsson, ”Vinna eller försvinna?” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 73 
11 Fredrik Schoug, ”Bildningens basar” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug (Studentlitteratur, 
Lund 2003) sid. 88 
12 Börjesson och Gullberg, I vuxenlivets väntrum sid. 17 
13 Andreas Fejes, ”New wine in old skins” i International Journal of Lifelong Education vol. 24 nr. 1 sid. 75 
14 Idvall och Schoug (red), Kunskapssamhällets marknad (Studentlitteratur, Lund 2003) 
15 Beck, Risksamhället 
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krackelerar går istället ett steg längre och menar att individerna i det nya samhället börjat ställa 
dessa krav på sig själva.16 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka marknadsföringen inför högstadieelevernas gymnasieval, 
genom detta vill vi se vilka bilder som förmedlas av god vuxendom och dess 
genuskonstruktioner. 

• Vilka bilder av hur en vuxen bör vara förmedlas i materialet? 
• Vilka bilder av manlighet och kvinnlighet finns representerade? 

 

Teori 
I centrum för vår analys står identitetsskapande vilket är en process som vi förstår utifrån 
socialkonstruktionistiskt och postmodernt perspektiv samt dessas syn på genus och dess 
konstruktioner. Våra teorigenomgångar kan verka korta, men vi förväntar oss viss förförståelse 
hos läsaren när det gäller dessa teoribildningar och de grundresonemang som ligger bakom dem. 
Då studiens fokus ligger på identitetsskapande och bilder av vuxendom snarare än skolan i sig har 
vi valt att inte lyfta fram forskning rörande skolan som fält eller institution. 
 

Socialkonstruktionism  
Genom att använda socialkonstruktionism kan vi få förståelse för människors handlingar och 
identitetsmönster. Teorin skiljer sig från både traditionell psykologi och sociologi i hur de ser på 
människan. Socialkonstruktionismens fokus ligger på att människors identiteter skapas i en social 
process och i interaktion med andra. Vivien Burr har satt upp fyra nyckelpremisser för 
socialkonstruktionismens karakteristik. Den första premissen förutsätter en kritisk inställning mot 
självklar kunskap. Ett exempel på detta är vår observation av världen som säger oss att det finns 
två olika kategorier av människor, män och kvinnor. Detta är ett synsätt som ifrågasätts av 
socialkonstruktionismen, att kategorisera människor utifrån kön är enligt socialkonstruktionismen 
lika grundlöst som att dela in befolkningen i långa och korta individer. Den andra premissen 
säger att vi förstår världen efter historiska och kulturella kriterier, dessa skapas beroende på när 
och var i världen man bor. Att kunskap vidhålls genom interaktion och sociala processer säger 
den tredje premissen. Just detta leder till att socialkonstruktionismen är särskilt intresserad av 
social interaktion och i synnerhet språk. Den sista premissen talar om sambandet mellan kunskap 
och social handling vilket bygger på tanken om att vår kunskap om världen påverkar våra sociala 
handlingar. I en social världsbild ses vissa handlingar som naturliga och andra som otänkbara. De 

                                                 
16 Sennett, När karaktären krackelerar  (Atlas, Stockholm 2000) 
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sociala världsbilderna är socialt konstruerade och föränderliga och varierar över både tid och rum, 
flera sociala världsbilder kan också existera parallellt.17 
 
Socialkonstruktionismen hävdar att vår kunskap inte är en direkt tolkning av verkligheten utan 
individen skapar i stället sin egen bild av verkligheten. Hela den sociala världen är enligt 
socialkonstruktionismen en social konstruktion. Det gör att det inte finns någon innersta natur i 
en individ som gör den till vad den är. Människan har alltså ingen fast identitet utan denna och 
den förståelse som individen har för världen skapas i interaktion med andra individer. Redan från 
början föds individen dock in i en värld med en existerande struktur.18 En social världsbild som 
ungdomarna måste förhålla sig till är just marknadsföringen inför gymnasievalet. Genom att läsa 
materialet med socialkonstruktionistiska glasögon kan vi få förståelse för ungdomars handlingar 
och identitetsmönster. 
 

Individen i det postmoderna  
Vi kommer vidare att tolka ungdomarnas identitetsskapande utifrån ett postmodernt 
konsumtionsperspektiv. Vi har här valt att använda oss av sociologen Zygmunt Bauman som 
menar att vi lever i ett postmodernt samhälle präglat av flexibilitet, kortsiktighet och 
individualisering.  
 
I Baumans förståelse av det postmoderna samhället definieras invånarna inte längre som 
producenter, vilket var fallet i det moderna samhället, utan som konsumenter.19 Det är vad du kan 
konsumera som avgör vem du är, Bauman går så långt som att säga att vi ”konsumerar våra 
identiteter” och att ingen identitet får hindra begäret efter en ny och bättre identitet.20 I det 
postmoderna har arbetet endast i ett fåtal fall betydelse för identitetsskapandet, det finns enbart 
ett fåtal yrken som medför en positiv effekt på individens skapande av identitet. Det sätt som i 
dag används för att skapa en egen identitet eller rättare sagt de egna identiteterna och för att finna 
sin plats i samhället är enligt Bauman konsumtion.21 Viktigt är enligt Bauman att även identiteter 
kan och bör konsumeras, när den nuvarande identiteten inte längre passar kan dagens flexibla 
individer byta identitet eller i alla fall försöka. Konsumtionen har övertagit den roll som arbetet 
tidigare hade när det gällde bland annat identitetsskapande och social interaktion och den 
viktigaste rollförutsättningen för dagens medborgare, konsumenterna, är ständig valfrihet.22 Vi 
anser att även utbildning kan ses som en konsumtionsvara och denna blir därför en 
identitetsindikator i det postmoderna samhället.  
                                                 
17 Vivien Burr, An Introduktion to Social Constructionism (Sage, London 1995) sid. 2 ff 
18 Ibid. sid. 5 ff 
19 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Daidalos, Göteborg 1998) sid 58 
20Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Daidalos, Göteborg 1998) sid. 47 
21 Ibid. sid. 44 
22 Ibid. sid. 41 
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I vår förståelse av det postmoderna har vi även använt oss av Ulrich Beck som menar att 
samhället individualiserats och att det även skett en ”individualisering av de sociala riskerna”.23 Detta 
gör att människor håller sig själv ansvariga för sådant de egentligen inte kan ansvara för och inte 
har något möjlighet att påverka, en utveckling som även Richard Sennett beskriver. Eftersom den 
postmoderna människan vägrar göra sig till ett offer konstruerar hon situationen i termer av ett 
aktivt val vilket i sin tur leder till att den känner sig otillräcklig och får skuldkänslor.24 I det 
individualiserade samhället måste individen också, enligt Beck, själv organisera sitt liv för att 
trygga sitt arbete och därmed sin existens. För att lyckas med detta är de fria och individualiserade 
individerna beroende av arbetsmarknaden och därmed av konjunkturer, utbildning och 
konsumtion.25  
 

Genus och dess konstruktioner 
För diskussionen kring genus har vi valt postmodern genusteori som särskilt poängterar att 
”könens natur” inte bara är något konstruerat utan även något föränderligt och i sak obestämt. 
Genus ses inom postmodern genusteori endast som en iscensättning, något som uppvisas i våra 
handlingar, och konstrueras i utagerandet av dessa handlingar. Könsidentiteter skall ses som 
något som går att påverka men däremot inte som något individen kan välja att använda hur den 
vill. Individer kan till viss del välja att bryta mot de etablerade könsmönstren men blir då utsatta 
för ett enormt socialt tryck och det är inget som kan göras lättvindigt. Genuskonstruktionerna är 
de staket inom vilka vi har möjlighet att röra oss, men de är på inget sätt fastcementerade i 
marken utan kan förflyttas över tid. 26 Vi förhåller oss också till den teori om en genusordning 
som Yvonne Hirdman formulerat och som poängterar könens isärhållande och att mannen ses 
som norm och överordnad.27 
 

Metod 
För att kunna urskilja samhällets värderingar i informationsmaterialet har vi valt att inspireras av 
diskursanalys. Genom att använda oss av diskursanalytiska verktyg hoppas vi kunna se de värden 
som texten konstituerar, men också skönja de värden som konstituerat texten. Diskursanalys 
möjliggör också enligt Winther Jørgensen och Phillips ett kombinerande av flera teorier, vilket vi 
tror kan hjälpa oss till en både bredare och djupare förståelse av vårt problemområde.28 Vidare 

                                                 
23 Beck, Risksamhället sid. 161 
24 Sennett, När karaktären krackelerar  sid. 41 
25 Beck, Risksamhället sid. 212 
26 Lena Gemzöe, Feminism (Bilda, Stockholm 2002) sid. 138-140 
27 Yvonne Hirdman, Genus – Om det stabilas föränderliga former (Liber, Stockholm 2003) 
28 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund 2000) sid. 
10 
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öppnar diskursanalys upp för en bildanalys som använder samma teori och samma verktyg som 
textanalysen. Vi ser det som en fördel att ha möjligheten att analysera de bilder som finns i 
informationsmaterialet enligt samma mall som vi analyserar texterna med. 
 
Diskursanalys bygger på socialkonstruktionistisk grund, vars huvudtes är att människors 
identiteter är kulturellt och historiskt föränderliga och konstrueras i interaktion med andra. I 
interaktionen ingår dels kommunikation ansikte mot ansikte och dels produktion och 
konsumtion av texter. Alltså borde vi genom en analys av informationsmaterialet kunna urskilja 
delar av den sociala interaktion som bidrar till att konstruera ungdomarnas identitet.  
 
Som grundare till diskursbegreppet står den franske filosofen Michel Foucault. Diskurs är både 
ett sätt att se på världen och ett analysverktyg och inom diskursanalytisk teori finns flera 
inriktningar som både tolkar världen olika och använder olika verktyg för analysen. 
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips kan diskurs ses som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen”.29 Diskursanalytisk teori handlar om hur vi talar om saker, vad vi talar om och vad vi inte 
talar om och ser talet som den ram genom vilken vi förstår och därmed tolkar världen. Eftersom 
talet är grunden för hur vi tolkar och förstår världen är det också talet som både formar och 
speglar denna förståelse.  
 

När det gäller synen på världen i stort och dess förhållande till diskurs så ansluter vi oss till den 
ingång som förespråkas av Laclau & Mouffe. De menar att allting är diskurs i det att allting 
konstitueras diskursivt, identiteter, sociala relationer, formella institutioner, fysisk aktivitet allt 
skapas och ges mening diskursivt.30 Olika diskurser både konstitueras av och konstituerar 
varandra och kan ses som en spegel av de sociala förutsättningar vi lever inom. 
 
Vi har i vårt arbete influerats av flera olika teoribildningar inom diskursanalysen och vi har också 
valt att använda verktyg från flera olika analytiska skolor. För att förbereda och ge läsaren viss 
förförståelse och möjlighet att gå tillbaka och friska upp minnet följer här en rad korta 
förklaringar av de analysverktyg vi använder.  
 
Agens 

Agens används inom diskursanalysen i analys av transitivitet och betyder ”kontroll över eller 
ansvar för att en viss handling äger rum”.31 Transitivitet handlar om hur händelser och processer 

                                                 
29 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod sid. 7 
30 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemony and Social Strategy (Verso, London 2001) sid.106-107 
31 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=109199 hämtad 2005-04-27 
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som framställs i texten förknippas med ett objekt eller ett subjekt och vem som ges 
handlingsutrymme och ansvar, alltså agens, i handlingen eller processen.32  
 
Ekvivalenskedja 

Ekvivalenskedjor används för att fixera likheter och olikheter. I en ekvivalenskedja sätts 
likhetstecken mellan en rad olika objekt eller egenskaper, såsom manlighet-intellekt-aktiv och ofta 
i motsats till något annat, såsom kvinnlighet-känsla-passiv. Genom detta kan diskursen ge 
anvisningar för hur någon som identifierar sig med första ordet i kedjan skall bete sig för att passa 
in. Ekvivalenskedjor används också för att förstärka ett begrepps betydelse eller värde i positiv 
eller negativ bemärkelse. Genom att likställa något med vissa saker men inte med andra kan också 
betydelsen riktas åt olika håll och formeras i relation till alla andra begrepp på kedjan.33 
 
Genre 

För att lättare kunna tränga in i de texter som skall analyseras kan det vara intressant att titta på 
vilken genre de använder i sin framställning. Exempel på genrer är intervju, politik och reklam. 
Den genre som valts uppmuntrar till användning av vissa framställningssätt och utestänger andra 
och i genren kan det ingå ett särkilt sätt att uttrycka sig och tala om saker. I analysen kan det vara 
intressant både att resonera kring varför en viss genre blivit vald och om och i så fall när och 
varför jargongen som förespråkas av genren bryts.34  
 
Metafor  
Metaforer används ofta i texter för att förstärka ett objekts betydelse eller för att tillskriva det en 
underförstådd betydelse. Genom att använda en metafor tillskrivs objektet en rad betydelser som 
inte implicit skrivs ut utan bara ingår som element i den valda metaforen. Är metaforen eller den 
tillskrivna egenskapen en nodalpunkt i en annan diskurs måste läsaren förhålla sig till hela denna 
andra diskurs trots att den annars inte är närvarande i texten. Står det att något är globalt ingår i 
det påståendet en rad anspelningar på den globaliseringsdiskurs som finns utanför den aktuella 
texten.35 
 
Nodalpunkt 

Enligt Laclau och Mouffe konstrueras tingens betydelse i dess relationer till andra ting, kropp 
konstrueras i förhållande till själ, man till kvinna osv.36 En diskursiv ordning kan enligt denna 
tanke ses som ett nät och om en relation förändras, förändras också alla andra relationer i nätet. 

                                                 
32 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod sid. 87 
33 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod sid. 50-51 och Norman Fairclough, Analysing 
Discourse (Routledge, London 2003) sid. 88 
34 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod sid. 73 och Fairclough, Analysing Discourse sid. 65ff 
35 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Polity Press, Cambridge 1992) sid. 194ff 
36 Laclau och Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy sid. 106 
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En nodalpunkt är en knutpunkt i det här nätet, ett objekt som står i ett relationellt centrum i en 
diskurs och som många andra objekt konstrueras i förhållande till.37 
 
Subjektposition 

Inom en diskurs finns det olika positioner som subjektet kan inta eller tillskrivas som sedan 
reglerar vad subjektet får göra och inte göra och vad som förväntas av det. När ett subjekt 
tillskrivs en subjektposition av en diskurs, till exempel mamma eller patient, utan att själv aktivt 
välja den kallas det att subjektet interpelleras.38 
 
Substitution 

I analyserandet av en text är det intressant att titta på vilka ord som används för att beskriva ett 
visst objekt och vilka beskrivningar som väljs bort. Genom att välja ett visst ord eller en viss 
beskrivning väljs en rad andra möjligheter bort, vilket i sig ger objektet mening. Objektet ges en 
betydelse i hur det beskrivs men ges också betydelse av sin motsats, i hur det inte beskrivs.39 
 

Material och avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa vår studie av bilder av vuxendom och den goda medborgaren till 
utbildningssfären och valet till gymnasiet. Gymnasievalet kan ses som det första medvetna val 
som individen själv gör som påverkar framtiden och ses som det första klivet in i vuxendomen. 
Genom att fokusera på enkelriktad kommunikation som distribueras till årskurs nio har vårt 
analysmaterial blivit mer hanterbart. För överskådlighetens skull har vi vidare valt att begränsa oss 
till material som går ut i Norrköpings kommun. 
 
Vi har valt att använda oss av tre kataloger och en DVD:film som skickas hem till elever i årskurs 
nio i Norrköping. Den första katalogen heter Gymnasiekatalogen och skickas ut av Norrköpings 
kommun tillsammans med östra samverkansområdet. Katalogen är en informationskatalog som 
förklarar betygsystem och olika begrepp och beskriver gymnasieskolans olika program och 
inriktningar. I slutet av varje beskrivning finns information om möjligheten till högskolestudier 
och potentiella yrken. I katalogen finns ingen som helst information om eller reklam för de olika 
gymnasieskolorna i kommunen. 
 
Som ett komplement till denna katalog har de fyra kommunala gymnasieskolorna i Norrköping 
gått ihop och gjort en informationsdvd. DVD:n, som heter Fyra vägar till kunskap, inleds med en 
sekvens som gör reklam för gymnasiestudier i sig. Sedan presenteras med hjälp av intervjuade 
elever de kommunala gymnasieskolorna och deras valbara program. 
                                                 
37 Winther Jørgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod sid. 87-88 
38 Ibid. sid. 48 
39 Marianne Winther Jørgensen, Refleksivitet og kritik (Roskilde universitetsforlag/Samfundslitteratur, Fredriksberg 
2002) sid. 207ff 
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Den andra katalogen heter Gymnasieguiden och ges ut av FramtidsUtveckling AB. Tidningen inleds 
med artiklar rörande valet, olika program och gymnasieskolor. Det finns även ett intressetest som 
ska hjälpa eleven i sitt gymnasieval. I denna tidning finns förutom en kortare beskrivning till varje 
program även en kort intervju med en elev vid det aktuella programmet. Förutom information 
innehåller tidningen till störst del reklam för olika skolor. Då tidningen är riktstäckande finns 
gymnasieskolor från hela landet representerade.  
 
Den tredje heter Framtidshäftet och ges ut av Information Arbetsmarknad förlag. Katalogen inleds 
med en kort informationsdel om framtidens arbetsmarknad och jobbsökande. Sedan kommer en 
genomgång av de nationella gymnasieprogrammen. Vidare följer ett avsnitt om eftergymnasiala 
utbildningar där olika utbildningscentra gör reklam för sig själva. Slutligen kommer en 
rikstäckande och en regional del där branscher, företag, statliga verk och myndigheter presenterar 
sig och sin verksamhet. I den regionala delen finns även information från gymnasieskolor i 
regionen.  
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Analys 
I detta avsnitt kommer vi att försöka ge en levande bild av vårt material, redovisa hur vi utfört vår 
analys samt presentera våra resultat. Analysen kommer att vara upplagd på två olika sätt, dels 
kommer vi att citera och analysera längre sammanhängande textstycken som vi ser som särskilt 
intressanta eller representativa. Dels kommer vi att lägga upp analysen tematiskt och i samma 
stycke lämna korta exempel från flera olika delar av materialet och vi kommer också att efterhand 
anknyta till vår teoretiska bakgrund. De teman vi kommer presentera är valet av väg, flexibilitet, 
vikten av studier, kunskap och genus.  
 
En stor del av vårt material bygger på intervjuer som genom sin genre placerar den talande i en 
viss subjektsposition, den intervjuade. Då materialet har drag från både reklam- och 
informationsgenren blir den intervjuades roll än mer komplex. De intervjuade har i 
intervjusituationen vetat om i vilket sammanhang deras svar skulle användas och kan därför till 
viss del ha sagt vad de trodde förväntades av dem, en problematik som beskrivs av Oscar Pripp i 
Etnologiskt fältarbete.40 Ungdomarna som intervjuats kan förväntas ha spelat på den jargong som 
används inom reklambranschen och i de kataloger de själva läst i nian. Det är möjligt att också de 
vuxna som framträder i materialet valt sina ord enligt samma logik, då de förväntas av 
omgivningen och rimligtvis själva föredrar att framstå som goda förebilder.  
 

Vägval 
Vi kommer att inleda vår analys med att resonera kring själva valet, dels i form av vägen som 
metafor i valsituationen och dels i fråga om valet av skola. Det är inte sällan begreppet väg 
används när valet till gymnasiet ska beskrivas, framförallt i informationsdvd:n får vägmetaforen 
stor plats. Informationsdvd:n heter Fyra vägar till kunskap och på framsidan avbildas en öde 
fyrvägskorsning, denna bild finns även i menyn. På baksidan av omslaget står det ”[…] 
presenterar en DVD för dig som står inför valet”. Namnet Fyra vägar till kunskap visar på att 
gymnasiestudier erbjuder kunskap. Det utesluter inte att det finns andra vägar men titeln 
tillsammans med bilden skapar en föreställning om att dessa vägar är de rätta att gå. Då materialet 
är reklam för de kommunala gymnasieskolorna och därmed ingår i reklamgenren är det naturligt 
att inga andra vägar presenteras.  
 
Genom att använda vägen som metafor förflyttas också valet av utbildning till det fysiska 
rummet, det konstituerar en bild av att ungdomarna verkligen står på den öde vägen för att göra 
sitt val. För att ytterligare skapa en bild av att gymnasievalet är som en väg som eleverna måste 

                                                 
40 Oscar Pripp ”Reflektion och etik” i Kaijser och Öhlander (red) Etnologiskt fältarbete (Studentlitteratur, Lund 1999) 
sid. 41ff 
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orientera sig på används ord som vägvalbubbel och utbildningsvägar. Nedan följer ett stycke som 
visar på ytterligare en aspekt av vägmetaforen.  

I Gymnasiekatalogen börjar vi med att förklara allt nytt som kommer för dig när du börjar i 
gymnasiet. Läs dessa sidor först! Sedan kan du studera de olika programmen lite närmare. Ett 
gott råd är att du läser om flera program, även om du redan är speciellt intresserad åt något 
håll. Det kan finnas flera vägar att nå sitt mål… 

Detta stycke visar att ungdomarna enligt metaforen ger sig in på nya vägar. ”Förklara allt nytt” 
visar på att här har de inte varit tidigare, de stiger in i en ny och okänd värld. Att läsa om de olika 
programmen är som att läsa en karta för att ta reda på vilken väg som är rätt, det gäller att 
orientera sig i utbildningsvärlden. Även här framställs valet i det fysiska rummet och med 
anknytning till vägar. Då vägar är ett återkommande begrepp skapar citatet ”intresserad åt något 
håll” en bild av att eleven måste välja åt vilket håll de vill gå, vilken av alla vägar ska de välja. 
Något som ytterligare visar på att ungdomarna följer en väg är formuleringen i 
informationsbladet som medföljer DVD:n. ”Att påbörja en utbildning på gymnasiet är [sic] ta ett 
första steg mot ett framtida yrkesliv.” Genom att säga att ungdomarna tar ett steg mot yrkeslivet 
spinner man vidare på metaforen om att det är en väg ungdomarna går på. 
 

Skolval  
I Framtidshäftet finns presentationer av ett flertal gymnasieskolor och här finns tre av Norrköpings 
fyra kommunala gymnasieskolor representerade, dessa är Kungsgårdsgymnasiet, De Geer 
gymnasiet och Ebersteinska gymnasiet. Vi finner det intressant och har därför valt att analysera 
hur de kommunala gymnasieskolorna utformat sina presentationer, och vilka skillnader som finns 
i ordval och strategi. De tre presentationerna är utformade på liknande sätt, först har varje skola 
en text där de presenterar sig och sedan finns en informationsruta där skolorna presenterar sin 
profil genom att använda olika begrepp. Det finns vissa skillnader i vilka profilbegrepp som 
skolorna valt, det är dessa begrepp som vi uppfattar som extra intressanta och kommer att inrikta 
vår analys på. Kungsgårdsgymnasiet har i sin profil fem nyckelord som enligt dem är viktiga 
begrepp i framtidens samhälle, dessa är ”kunskap”, ”kreativitet”, ”kommunikation”, 
”kompetens” och ”känsla”. Även De Geergymnasiet har använt sig av ”svävande” begrepp, deras 
profil förklaras med ”kunskap”, ”kompetens”, ”ansvar” och ”demokrati”. Ebersteinska 
gymnasiet har däremot valt en annan fokus och trycker istället på de områden skolans program 
har, ”teknik”, ”naturvetenskap” och ”omvårdnad”. Det går att se en klar koppling mellan skolans 
utbildningar och inriktning och deras profilbegrepp.  
 
De två första gymnasieskolornas har valt profilbegrepp som inte är lika tydligt förknippade med 
studier utan kan även associera till förhållanden utanför gymnasieskolan och studierna. 
Gemensamma begrepp för Kungsgårdsgymnasiet och De Geergymnasiet är kunskap och 
kompetens. Genom att kombinera dess två begrepp med de andra profilbegreppen visar skolorna 
på att deras elever lär sig mer än bara ämnet lärarna undervisar i på lektionerna. Kunskap kan 
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erhållas genom studier men genom att även ha med begreppet kompetens visar skolorna tydligt 
att här finns mer att införskaffa. Kompetens är något mer än kunskap, det är en förmåga eller en 
skicklighet som inte kan förvärvas enbart genom studier. Karin Salomonsson skriver följande om 
kompetens ”[…] det som kallas kompetens i sig är format av kulturella och samhälleliga 
föreställningar om vad framgång, arbetskapacitet, skicklighet och ett värdefullt arbete bör vara.”41 
Då skolornas profilbegrepp innehåller kompetens visar de på att eleverna vid deras skolor lär sig 
mer än bara fakta, de lär för det samhälle de lever i. De övriga begrepp som används har ingen 
direkt anknytning till studier men påvisar att eleverna även lär sig om och för livet. Det går att 
koppla dessa termer till studier, till exempel ansvar för studier och att det i vissa ämnen krävs 
kreativitet. Trots det förknippas orden lättare med livet utanför skolan och studierna. Eleverna ska 
under skoltiden inte bara få kunskap i de olika skolämnena utan de ska utvecklas från barn till 
fullvärdiga medlemmar av samhället. I Vinna eller försvinna skriver Kristina Gustafsson: 

Eleven ska inte bara få specialkunskap i en rad olika ämnen utan också få möjlighet att sätt in 
kunskaper i större sammanhang, där även begrepp som demokrati, rättvisa, tolerans och 
respekt har en mening.42  

Genom att i presentationerna välja ord som inte är direkt förknippade med studier tas fokus bort 
från själva studerandet. Både i de kommunala gymnasieskolornas presentationer och på andra 
ställen i katalogerna framställs gymnasietiden och skolorna som något mycket mer än bara en 
undervisningsinstitution. Gymnasietiden skildras mer som en livsstil än som en tid fylld av 
studier. Att fokus inte ligger på studier betyder inte att det inte finns några citat som trycker på 
vikten av bra studieresultat är något eftersträvansvärt.  

Skolan är stor, men atmosfären är den lilla skolans atmosfär av trygghet och gemenskap, 
viktiga förutsättningar för personlig utveckling och goda studieresultat. På De Geergymnasiet 
”får du vara som du är”. 

Goda studieresultat kan inte tolkas på så många andra sätt än höga betyg då den det är vad den 
införskaffade kunskapen mäts i. Vid de tillfällen höga betyg nämns som ett mål är det starkt 
förknippat med akademiska studier, anledningen till varför det är bra med höga betyg är för att 
kunna läsa på universitet/högskola. Höga betyg nämns sällan som ett mål, utan ses mer som ett 
medel för att utvecklas och komma vidare i livet. Vi har kunnat se att de profilbegrepp som 
Kungsgårdsgymnasiet och De Geergymnasiet använder sig av återkommer i hela 
informationsmaterialet.  
 

Micke – eller konsten att vara flexibel 
Här kommer ett exempel där vi valt att analysera ett längre textstycke i en följd. Texten är en 
intervju och vi har valt att bryta av med vår analys mellan varje stycke i intervjun. Fokus i denna 
analysdel ligger på flexibilitet och att det alltid går att ångra sig, ändra sig och göra om sina val, 

                                                 
41 Salomonsson, ”Kompetensindustrin” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 31 
42 Gustafsson, ”Vinna eller försvinna?” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 71 
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något som återkommer gång på gång i materialet. Den analyserade texten återfinns i slutet av 
Gymnasieguiden där kändisarna Alice Bah Kuhnke och Micke Leijnegard intervjuas. Dessa har 
enligt Gymnasieguiden ”varit modiga nog att gå sina egna vägar”. Sammanfattningsvis kan sägas att 
de båda gått långa och krokiga vägar för att komma dit de är och att de ändrat studie- och 
yrkesinriktning flera gånger. Nedan följer ett antal utdrag ur intervjun med Micke Leijnegard 
följda av korta analysavsnitt där vi pekar på hur bilden av hur god vuxendom konstrueras. 
 

MICKE LEIJNEGARD skulle bli pilot men nu navigerar han i informationsflödet som 
journalist istället. Vi känner igen honom från sportprogrammen på Sveriges Television. Han 
tycker det är viktigt att lita på sin egen känsla för vad som är rätt. Själv ska han bli författare 
och rockstjärna i framtiden. 

I ingressen formas vår bild och vår förförståelse av Micke och när han bara omtalas och inte 
tillåts vara ett subjekt i egen rätt konstrueras vad en förebild är och vad ungdomarna skall se upp 
till och ta efter. Den bild som framhålls konstrueras genom ekvivalenskedjan Förebild – Kändis – 
Känsla – Framtidsplaner. Micke är redan kändis men vill enligt texten bli stjärna, vilket gör att 
den förebild som Micke framställs som visar på att individen bör ha framtidsplaner och bli något 
mer än alla andra. 
 
Första meningen i citatet säger egentligen mera om samhället som ungdomarna rör sig i än om 
deras identitetskonstruktioner. Tydligen finns ett så stort informationsflöde att det krävs en pilots 
navigationsförmåga för att hitta rätt. Vidare kan vi i uttrycket ”lita på sin egen känsla” utläsa att 
detta ”rätt” inte står att finna i informationsflödet, utan bara inom dig själv. Det här kan ses som 
ett tecken på en essentialistisk människosyn. Citatet visar också på att människor aldrig slutar 
utvecklas, varken kunskaps- eller yrkesmässigt. Trots att Micke har positionen ”vuxen” har han 
fortfarande storvulna planer för framtiden. Han tänker inte stanna där han är utan skall bli både 
författare och rockstjärna. Detta knyter an till postmodernismen och dess ide om att vi aldrig står 
stilla och alltid måste vara flexibla.43  
 

Dina tankar när du skulle börja gymnasiet? 

Jag var väldigt skoltrött i nian, men jag hängde på mina kompisar som skulle söka fyraårig 
teknisk linje. Mina betyg räckte för att komma in där, så jag sökte det också. Men när vi var på 
besök i skolan precis före skolstarten kändes det helt fel. Jag insåg att jag inte ville gå någon 
fyraårig teknisk linje! Det ledde till att jag inte gick gymnasiet alls utan jobbade med att dela ut 
tidningar under de åren istället. 

Även i detta stycke återkommer en essentialistisk människosyn, i formuleringen ”det kändes fel” 
konstrueras genom substitution även att det finns ett ”rätt” inom dig som du måste hitta och 
lyssna till. Vi reagerar också på ordvalet ”ledde”, som påvisar att Micke inte gjorde ett aktivt val 
utan att yrkesvalet bara ”blev”. Genom att det var något som bara ”blev” har Micke fråntagits sitt 
handlingsutrymme, sin agens och bär heller inget ansvar för resultatet. 

                                                 
43 Sennett, När karaktären krackelerar sid. 23 ff 
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Vad hände sedan? 

När jag var 20 år och hade gjort lumpen kände jag att jag ville utbilda mig. Jag började fundera 
och kom ihåg min gamla pojkdröm om att bli pilot. Jag kollade upp en trafikhögskola, började 
på komvux och lade upp en plan för hur jag skulle nå mitt mål. Jag plussade på med extra fysik 
och matte och läste in treårig ekonomisk linje på ett och ett halvt år. Det var verkligen jättekul! 

I intervjufrågan konstrueras här bilden av att människor snarare reagerar på yttre händelser än tar 
egna aktiva val. Genom att välja formuleringen ”vad hände” istället för ”vad gjorde” tas individen 
ifrån individen sin agens och görs till ett reagerande objekt istället för ett agerande subjekt. När 
Micke själv får ordet framställer han dock sig själv som aktiv och initiativrik, sinnebilden för ett 
agerande subjekt. Hur Micke i samma stycke framstår som både objekt och subjekt speglar det 
sätt på vilket vi ser oss själva både som objekt för andras värdering och som aktiva handlande 
subjekt. 
 

Kom du till några högre höjder? 

En pilot måste ha koll på allt, spakar, lufttryck och sånt. Under tiden på Komvux insåg jag att 
jag inte var tillräckligt tekniskt intresserad och att pilot inte skulle passa mig. Jag tyckte 
fortfarande om att läsa om det, bygga modeller och drömma, men jag ville inte ha det som 
yrke. 

Vi reagerar även här på intervjufrågan, vi förstår att ”högre höjder” ska syfta på Mickes planer att 
bli pilot, men ordvalet visar även på vikten av att förflytta sig. Den önskvärda förflyttningen 
konstrueras genom användandet av ”högre höjder” som uppåt till exempel i statuspyramiden. 
Något vi märkt i resten av materialet är dock att det är förflyttningen i sig och inte riktningen som 
är det viktigaste. 
 

Hur tacklade du situationen? 

Det var bara att sätta sig ner och fundera igen. Vad tyckte jag om, vad var jag bra på i skolan? 
Då kom jag på att jag faktiskt alltid gillat uppsatsskrivning, men det hade ju inte haft så hög 
status bland grabbarna direkt. Skulle jag bli författare? Kunde jag utbilda mig till det? Skulle jag 
få ett jobb sedan? Nej, det verkade osäkert. Författande är ju mer av en fri konst, tänkte jag. 
Men vill man skriva kan man ju bli journalist! 

Genom att använda ordet ”tacklade” i intervjufrågan görs Micke till ett offer för situationen, han 
måste reagera på något som drabbar honom utifrån. Å andra sidan låter samma ordval Micke att 
aktivt agera och angripa problemet. Ordvalet framställer Mickes situation som komplicerad och 
det val han måste göra som både invecklat och viktigt och något han måste ta ansvar för och lösa 
själv. Även här ser vi tecken på den essentialism vi tyckt oss skönja genom intervjun, genom att 
”sätta sig ner och fundera” kan Micke komma på vad han verkligen vill. Genom att fysiskt stanna 
upp inser Micke att han för att behålla sin status bland grabbarna negligerat sitt intresse och 
bortsett från sin fallenhet för uppsatsskrivande. Här konstrueras vikten av att alltid göra som du 
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vill utan att lyssna på någon annan, om individen låter sig påverkas av omgivningen finns en risk 
att den försummar sin fallenhet.  
 
I de tre frågorna Micke ställer till sig själv går det tydligt att se hur individen sätter sig själv i första 
hand. Först frågan om vad han själv vill; ”skulle jag bli?”, sedan frågan om det är något han kan 
bli; ”kunde jag utbilda mig?”, och slutligen frågan om det är en realistisk plan; ”skulle jag få ett 
jobb?”. I det att han först av allt frågar sig vad han själv vill konstrueras individen och individens 
vilja som det centrala, är det inte vad individen vill är det inte aktuellt. Å andra sidan är trygghet 
också prioriterat, om frågan om det är en realistisk plan - om han kommer att få ett jobb - 
besvaras negativt spelar det ingen roll om svaret var positivt på de två första frågorna. 
Möjligheten att leva ett normalt liv med möjlighet att konsumera väger tyngre än intresse, men å 
andra sidan är det tveksamt om Micke alls skulle övervägt att ta ett jobb där han inte hade något 
intresse, oberoende av trygghetsfaktorn.  
 

Sökte du dig till en journalistutbildning då? 

Ja, men det var svårt att komma in på Journalisthögskolan. Ironiskt nog var det mina betyg i 
matte som inte räckte till. Istället började jag på en journalistlinje på en folkhögskola i Umeå. 
Jag hade ingen aning om vad det egentligen innebar att vara journalist, men utbildningen blev 
en fullträff för mig. 

I det här citatet, liksom i tidigare, används formuleringar som för tankarna till en fysisk process i 
olika rum. Användandet av ”sökte du dig till” istället för sökte du en utbildning gör att hela 
individen flyttas till en annan sfär, människans karriär ses som något som utspelar sig i det fysiska 
rummet. Placerandet av rörelsen i ett fysisk rum möjliggör en värdering av dess riktning. En 
rörelse som sker i ett fysiskt rum kan vara antingen uppåt eller nedåt, framåt eller bakåt, till 
skillnad från en mental rörelse som är mer neutral. 
 

Flexibilitet 
Förutom att analysera texten och ordvalet är det också intressant att ta i beaktande varför just 
Micke Leijnegard valts för att hjälpa högstadieungdomarna i deras val. I artikeln framställs Micke 
som ett bra exempel på att det går att ändra sig och fortfarande lyckas. Han har trots den veliga 
ungdomen ett populärt yrke som leder till berömmelse vilket är en väg ut ur den gråa massan.44 
Han räknas som lyckad och har något som få andra individer har och som ger honom status, 
denna status gör honom till någon att se upp till. Det hade även gått att beskriva Micke som 
hoppande och ombytlig, som en person som inte riktigt kan bestämma sig. Trots att han inte 
slutför det han påbörjar framställs han som ett positivt exempel. Men genom att använda denna 
infallsvinkel framställs han istället som en förebild. Eftersom det finns mer än ett sätt att 
framställa honom på blir det enligt substitutionsprincipen det sätt som faktisk valts extra 
                                                 
44 Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna  
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intressant. Genom att se hur han skulle ha kunnat framställas och därmed vad han inte framställs 
som framgår den valda framställningen som extra önskvärd. 
 
Som vi visat genom analysen framställs flexibilitet genomgående i materialet som den ledstjärna 
ungdomarna ska följa. Att ha förmågan att ändra sig ses inte som något negativt utan snarare som 
något positivt. Att vara kapabel att byta yrke och anpassa sig efter samhällets behov ses som 
något eftersträvansvärt. Även det postmoderna samhället ställer krav på att medborgarna ska vara 
flexibla. Vi har klart kunnat se att ungdomarna i vårat material själva tror på flexibilitet, att byta 
yrke ett flertal gånger under arbetslivet verkar för dem naturligt. Det finns även texter i materialet 
som visar på att det alltid går att skola om sig. Dagens arbetsmarknad är i ständig förändring och 
för att kunna överleva krävs att individen är flexibel.45 Det är nästintill omöjligt att hitta ett tryggt 
arbete då dagens arbetsmarknad är fylld av projektanställningar och team som när som helst kan 
upplösas. Materialet visar tecken på att individen alltid måste förflytta sig men att det inte alltid är 
riktningen som är det viktigaste. Detta att förflyttningen i sig är ett mål beskrivs av Sennett som 
menar att det i den nya ekonomin ses: ”som ett tecken på misslyckande att inte flytta, att stabilitet 
snarast är att betrakta som ett halvdött tillstånd.”46 Han menar också att företagsstrukturen idag 
har gått från pyramidformad till nätverksformad där det är mycket svårare för människor att 
bedöma om en förflyttning verkligen är uppåt eller bara åt sidan.47 Vi har sett både på DVD:n 
och i katalogerna att ungdomarna har en föreställning om ständig förflyttning, både utbildnings- 
och yrkesmässigt men även geografiskt.  
 

Studera mera 
I följande avsnitt ligger analysens fokus på framställningen av eftergymnasiala studier som norm. 
Vi kommer här att presentera både kortare och längre textstycken tagna ur vårt material. Vi har 
genom hela materialet uppfattat att kunskap framställs som den norm och måttstock som allt 
annat mäts efter och för att få kunskap krävs studier som i flera fall framställs som helt självklara. 
Det första som möter eleverna i årskurs nio när de öppnar sitt exemplar av Gymnasiekatalogen är 
en informationsruta med rubriken ”Valet är ditt!” som inleds med följande två stycken: 

Det här är ett informationsmaterial till dig som ska börja gymnasiet nästa år. Du ska göra ett 
val nu, men det följs sedan av flera val som du gör i gymnasiet. Meningen är att du ska ha 
möjlighet att påverka din utbildning efter egna intressen. 

Det val som är aktuellt för dig nu är att välja program. Om du garanteras plats på en viss 
inriktning redan vid intagning, ska du även söka inriktning första året. 

Enligt texten vänder sig katalogen ”till dig som ska börja på gymnasiet nästa år” (vår kursivering), 
inte till dig som kan börja eller vill börja. Denna substitution förstärks också av en intervju på 

                                                 
45 Salomonsson, ”Kompetensindustrin” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 49 
46 Sennett, När karaktären krackelerar sid. 121 
47  Ibid. sid. 117ff 
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DVD:n med en pojke som går på Individuella programmet, på frågan om varför han valde just 
individuella så svarar han att han inte hade något val. Tydligen fanns inte valet att inte läsa på 
gymnasiet alls, det handlar om när du börjar, inte om du börjar. Samma bild ger DVD:ns 
framsida med texten ”Fyra vägar till kunskap” som inte öppnar upp för någon annan väg till 
framtiden än de kommunala gymnasieskolorna. Trots att gymnasieutbildning formellt är frivillig 
finns det ingen tvekan i materialet om att alla skall läsa på gymnasiet, positionen ickestuderande 
är låst för läsaren.  
 
I texten formuleras trots kravet på studier en bild av gymnasieskolan som en fri institution där 
individens val är av stor betydelse. I citatet ovan står det att det är meningen att individen intresse 
och val ska kunna påverka utbildningen. Genom att använda ”meningen är” och inte du ska eller 
du kan påverka fråntas den sökande en del sin makt att påverka. Visionen verkar vara att det ska 
gå att påverka men genom att använda orden ”meningen är” visas det på att det inte finns någon 
garanti för att det går att påverka utbildningen. Trots att eleven ska ta eget ansvar för sitt lärande 
och följa sina intressen i valet utläser vi av texten att det finns faktorer som kan hindra eleven i 
sitt val. Dessa faktorer kan som vi ser det härröra antingen från systemet eller från individen och 
det som hindrar individen kan antingen ses som en essens eller som något socialt konstruerat. 
Om det rör sig om ett systemfel eller problem hos individen framgår dock inte ur texten. 
 
Det är inte bara en bild av att gymnasieutbildning som självklar som konstrueras i materialet utan 
även en bild av att eftergymnasiala studier är önskvärda. Alla katalogerna tar vid presentationerna 
av gymnasieprogrammen upp möjligheterna för vidare studier, oberoende av om det handlar om 
ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. Framtidshäftet inleder med ett avsnitt om 
arbetsmarknad och jobbsökning men tar sedan direkt upp fyra olika former av eftergymnasiala 
studier. Gymnasiekatalogen avslutas med avsnittet ”Studier efter gymnasiet” och Gymnasieguiden 
avslutas med en kort genomgång av ”de vanligaste utbildningsformerna efter gymnasiet”. I både 
Gymnasieguiden och Framtidshäftet finns intressetest som ska hjälpa eleverna i deras val av utbildning 
och yrke. Det vi analyserat är de resultatgrupper som avslutar testet i Framtidshäftet där förslag 
lämnas på vad individen bör välja. Resultaten beskriver hur testpersonen är och vilka 
utbildningsområden som passar, gemensamt är att varje resultatgrupp avslutas med meningen 
”Om du redan går på gymnasiet hittar du olika yrken du kan läsa vidare till på samma sidor.” Det 
är i testet inte frågan om vilka yrken du kan arbeta inom utan bara vad du kan studera till och 
genom att inte nämna arbete i texten konstrueras vidare utbildning som något självklart. I citatet 
skrivs ”yrken du kan läsa vidare till” vilket visar att gymnasieskolans utbildningar inte gör 
individen redo för arbetsmarknaden. I testet framställs inte vad individen kan arbeta inom utan 
istället vad denne kan studera till, detta konstruerar en bild av akademiska studier som den 
önskvärda vägen för ungdomarna att gå. Många av de intervjuade ungdomarna i materialet säger 
också att de ska plugga vidare efter gymnasiet, även om inte alla vet till vad. De eftergymnasiala 
studierna är hela tiden närvarande i katalogerna och vi har inte någonstans sett att de ges en 
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negativ konnotation. Istället framställs de som något positivt och något som läsaren måste 
förhålla sig till. 
 
I framställandet av eftergymnasiala studier som den sociala normen tillskrivs gymnasieskolan 
egenskapen av en grundutbildning som inte är tillräcklig i sig. Följande citat innehåller många 
intressanta aspekter vilket gjort att vi återkommer till det flera gånger i vår analys, här används det 
för att det visar explicit på grundutbildningen som tillskriven egenskap.   

Gymnasieskolan ger dig en grundutbildning. Ofta behövs ytterligare specialisering eller 
vidareutbildning innan du är färdigutbildad för ett yrke. Vi ger här exempel på olika 
utbildningsvägar. 

Att gymnasieskolan ger eleverna en grundutbildning tolkar vi som att gymnasieskolan endast är 
ett steg på vägen mot målet och att lärandet bör fortsätta under strukturerade former, även efter 
gymnasiet. Enligt Nationalencyklopedin förklaras grundutbildning som ”den del av utbildningen 
som är gemensam för alla”.48 Detta visar att gymnasieskolan ses som ett självklart val och en 
grund som alla individer behöver. Den kunskap som lärs ut på gymnasiet är kunskap som varje 
individ bör införskaffa, men gymnasieskolan är bara ett steg i det kunskapsinförskaffande som 
individen bör genomgå. Det finns däremot inget i citatet som säger att det inte går att arbeta efter 
gymnasiestudierna, men för att få ett yrke behövs troligen vidare kunskapsutveckling. Även i 
Framtidshäftet fann vi tecken på att fortsatt lärande och då gärna studier är en önskvärd 
fortsättning efter gymnasiet. I flera av katalogens programbeskrivningar återkommer uttrycket: 
”Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet samt för vidare 
studier.” Detta konstruerar återigen synen på gymnasiestudier som endast en grundutbildning, 
ytterligare utbildning krävs då eleven inte ses som färdiglärd efter avslutade gymnasiestudier.  
 
Att som i citatet använda yrke istället för till exempel arbete eller jobb medför också vissa 
konsekvenser för förståelsen av texten, användandet av begreppet yrke förtydligar att det finns ett 
värde och det värdet ligger i kunskap. Genom valet av begreppet yrke tydliggörs vikten av hög 
kunskapsnivå. Ett arbete genomför människor för att försörja sig och begreppet är ofta förknippat 
med fysisk rörelse och ger en bild av något fysiskt ansträngande. Ett yrke är däremot ett arbete 
som kräver ”särskilda kunskaper”. Då kunskaper är förknippade med studier skapar det här en 
bild av att ett yrke är mindre fysiskt krävande och är således mindre ansträngande. Genom detta 
resonemang får ett yrke även högre status då ett det är något man är medan ett arbete är något 
man utför. Något som ytterligare ger begreppet arbete dess innebörd är att ordet även används 
som begrepp på det fysiska rum som individen tjänar sitt levebröd i, det vill säga arbetsplatsen. 
Genom att säga att ungdomarna kan välja ett yrke genom att studera vidare konstruerar texten en 
bild av rörlighet, flexibilitet i livet och frihet i valet av livsstil. 49 

                                                 
48 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=186524 
49 För betydelse och synonymer av ord har Nationalencyklopedins uppslagsverk och ordbok används. 
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Genom vår analys har vi sett hur materialet konstruerar livslångt lärande som något individen ska 
sträva efter. Att den högsta avslutande utbildningen skulle vara gymnasiet är inte nog, det krävs 
något mer, ungdomarna ska utrusta sig själva med någonting mer och eftergymnasiala studier 
verkar vara att föredra. Eftergymnasiala studier ses alltmer som ett krav för att komma in på 
arbetsmarknaden.50 Som vi tidigare kunde utläsa i intervjun med Micke Leijnegard bör individen 
själv ta ansvar för sitt lärande. Det är individens intressen som ska vägleda kunskapsutvecklingen, 
genom att hänge sig till sitt intresse kan kunskap utvecklas och all kunskap är av godo.51 Det är 
således inte vad individen utbildar sig till som är det viktiga utan att individen utbildar sig. 
Texterna medför en konstruktion av att utbildning ses som något självklart.  
 

Kunskap 
Kunskap är ett ständigt återkommande begrepp i vårt material och vi kommer här att analysera 
hur begreppet används. I den utbildningsdiskurs som vårt material rör sig inom har vi funnit att 
kunskap och kunskapsutveckling är den nodalpunkt som allting annat kretsar kring och måste 
förhålla sig till i vårt material. När individens kunskap förändras sker också en förändring av 
dennes kompetens, framtidsutsikter och syn på sig själv. All kunskap ses som positiv och de olika 
utbildningsinstitutionerna bedöms utifrån den kunskap de kan tillföra. Den inlästa kunskapen 
som förvärvas genom skolstudier får relativt litet utrymme i katalogerna och på DVD:n, när 
ämnet behandlas ligger fokus inte sällan på ”breda” kunskaper. Ordet bred eller bredd används 
väldigt ofta i kombination med begreppet kunskap. Det här tolkar vi som om det är viktigt att ha 
kunskaper inom flera områden, dessa breda kunskaper ska däremot inte utesluta den viktiga 
specialkunskapen som nämns vid vissa program. 
  
Trots fokusen på specialkunskap koncentreras i presentationerna av skolorna och de olika 
programmen inte på den ämnesanknutna kunskapen. Det verkar istället finnas en vision om att 
gymnasieskolan ska hjälpa eleverna att bli vuxna, att de ska lära om samhället och hur det är att 
vara en fullvärdig medborgare. Vi har i vårt material funnit ett flertal tecken på att det läggs stor 
vikt vid specialkunskap. I Gymnasiekatalogen står följande:  

Gymnasieskolan ger dig en grundutbildning. Ofta behövs ytterligare specialisering eller 
vidareutbildning innan du är färdigutbildad för ett yrke. Vi ger här exempel på olika 
utbildningsvägar efter gymnasiet. 

Trots att katalogens text framställer gymnasieskolan i termer av specialkunskaper framgår det 
också att dessa specialkunskaper inte är tillräckliga. Då det i citatet står att det ofta behövs 
specialisering tyder det på att endast ett fåtal gymnasieutbildningar uppfyller de krav som ställs av 
arbetsmarknaden. Vi kan se att det finns ett krav att ungdomarnas kunskaper måste utvecklas för 
att de ska få kliva in i vuxenvärlden, för att kunna klara sig i den vuxna världen fodras det att de 

                                                 
50 Se till exempel Sennett eller Börjesson och Gullberg   
51 Gustafsson, ”Vinna eller försvinna?” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 73 ff. 
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har specialisera sig inom ett område. Trots att det finns stora valmöjligheter och att friheten är 
stor måste individen vara specialist inom ett område, detta område kan givetvis bytas ut när så 
önskas. Det finns alltid en möjlighet att omspecialisera sig, så ungdomarna bör gå in i en bred 
utbildning men komma ut som specialister.   
 
Det finns ytterligare tecken på att specialkunskap är att föredra, bland annat så finns endast 
specialutformade program representerade i artiklarna i Gymnasieguiden. Istället för att ha med de 
mer ”vanliga” programmen så som Omvårdnadsprogrammet eller Byggprogrammet handlar 
artiklarna om Rymdgymnasiet, Idrottsgymnasiet samt en teaterföreställning som elever vid 
Estetiska programmet satt upp. I de här texterna får idrotten och teatern stor plats medan övriga 
studier sätts åt sidan, det här ser vi som ytterligare ett tecken på hur gymnasiestudierna framställs 
som en livsstil. Genom att ge lärarna ingen eller ytterst liten roll i texterna framställs eleverna som 
kunniga och självständiga. Artiklarna förmedlar en speciell bild av gymnasieskolan. 

Träning. Vilja. Fokus. På Växjö Fria Gymnasium är det engagemang och hängivenhet för 
idrotten som gäller. Och även om man i första hand tar in på betyg så väger inställningen tungt 
vid antagningen. 

Det här stycket representerar väl den bild vi anser att artiklarna förmedlar. Det är specialämnet 
som fokus ligger på. De övriga studierna finns det ingen eller väldigt liten information om. Det 
verkar vara precis som det står i texten, att det är för specialämnet, i det här fallet hos idrotten 
som engagemanget och hängivenheten finns. Genom att texterna har denna ton kan dessa 
specialgymnasier uppfattas som ”lättare” men framförallt roligare. Det konstrueras en bild av att 
om du till exempel väljer idrottsgymnasiet får du en rolig skolgång där du får koncentrera dig på 
det du tycker är roligt. Genom att säga att inställningen väger stort vid antagningen tas ytterligare 
fokus bort från de obligatoriska ämnena och ger mer vikt åt specialämnet.  
 

Stimulering 
Genom att läsa informationsmaterialet har vi fått en känsla av att gymnasieskolan bör ses som ett 
steg mot fortsatt lärande, och då gärna akademiska studier. Något återkommande som bekräftar 
dessa tankar är hur det talas om att utbildningarna ska stimulera ungdomarna. Ett citat som visar 
på det här kommer från De Geergymnasiets presentation i Framtidshäftet: ”[…] här kan var och en 
odla sina specialintressen.” Detta citat för tankarna till att det är specialintressena och därmed 
elevens önskan som står i främsta rummet. De kunskaper som intresset medför kan utvecklas 
eller rentav växa. Genom att använda begreppet odla antyder De Geergymnasiet i sin 
presentation att om intresset finns går det också att få det att växa genom att tillsätta rätt näring. 
Det skulle vara som om eleverna har ett frö inom sig som med rätt näring och omsorg kan 
utvecklas till något fulländat. En av synonymerna till att odla är att producera, vilket då skulle 
betyda att skolan inte bara formar eleven utan även kan eller försöker skapa individer så som 
samhället önskar dem. Vi har i materialet funnit ett flertal citat som tyder på att eleverna ska 
påverkas under gymnasiestudierna. 
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Stimulera intresset för entreprenörskap och utveckling och förbereda för vidare studier. 

Utbildningen ska också utveckla ett intresse för fortsatt lärande i arbete och för studier. 

Utveckla ett intresse för fortsatt lärande i arbete och för studier.  

Gemensamt för alla tre meningar är att de visar på att fortsatt lärande är den önskvärda 
fortsättningen efter gymnasiet. Genom att stimulera, det vill säga öka verksamheten hos kroppen 
eller organ, påverkar gymnasiestudierna ungdomarna. Med detta antyder katalogerna att det går 
att påverka individer så att de får en önskan om fortsatt lärande. Genom att använda begreppet 
stimulera visar texten på att det finns en inneboende kapacitet hos individen, genom att läsa på 
gymnasiet stimuleras denna kapacitet och individen känner en lust för fortsatt lärande. Genom att 
väcka individens inneboende kapacitet får individen fler valmöjligheter. Vad som enligt 
ovanstående citat verkar behövas för att individen ska utvecklas och nå högre positioner är rätt 
motivation. Genom att stimulera ungdomarnas lärande kan gymnasiestudierna utveckla dem till 
de kompetenta och kunniga individer som samhället kräver.  
 
Enligt texterna kan och vill gymnasieskolan, som vi visat ovan, forma ungdomarna, att stimulera 
ett intresse som tidigare inte visat sig leder till kompetenta och önskvärda individer. I flera texter 
finns det antydningar om att eleverna med rätt stimulans kan utvecklas i positiv riktning. I 
Gymnasiekatalogen skrivs det om att ”utveckla förmågan”, även det visar på en tro att en 
inneboende kapacitet till utveckling finns. Stimulera, förbereda, planera för vidare studier, 
utveckla ett intresse för, är ständigt återkommande formuleringar i materialet, det här tolkar vi 
som att med rätt hjälp kan och vill alla läsa vidare. Den ständiga återkomsten av dess ord och 
begrepp tyder på att fortsatta studier är önskvärda och genom att påverka ungdomarna under 
gymnasietiden ökar möjligheten för fortsatta studier. En fråga som väcks är om denna stimulering 
är tillräcklig, kan det vara så att vissa människor inte passar för vissa utbildningar eller yrken. 
Gäller det bara att individen ska komma till insikt, att själv inse sina begränsningar och förstå sin 
fallenhet eller finns det något mer? Det finns i Gymnasiekatalogen ett citat som visar på att vissa 
människor skulle kunna vara bättre lämpade för vissa yrken än andra: 

Vem som är lämplig eller olämplig för ett visst yrke eller utbildning kan man aldrig säga 
generellt – det varierar från individ till individ. Därför har vi inte tagit upp sådana frågor. Det 
är viktigt att du pratar med din studie- och yrkesvägledare om du känner dig osäker över ditt 
val. 

Denna text talar om att du inte kan arbeta med vad som helst, den säger rakt ut att det finns 
individer som är olämpliga för vissa yrken och utbildningar. Det står att lämpligheten ”varierar 
från individ till individ” vilket tyder på att det är finns något hos den enskilde individen som gör 
att den inte passar för ett yrke.  
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Lämplighet 
Vi kommer nu att diskutera hur frågan om individers skiftande lämplighet framställs i materialet. 
Till största delen talar texterna om att individen med rätt stimulering kan nå vart den än vill på 
arbetsmarknaden, men det finns undantag. Citatet ovan är lite olikt övriga texter i vårt material då 
det framhåller att det finns individer som inte är ”lämpliga” för vissa yrken. Det framgår dock 
inte i texten huruvida denna brist på lämplighet är medfödd eller en social konstruktion. Om vi 
ser det ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt skulle denna olämplighet vara en social 
konstruktion då det enligt perspektivet inte finns något inneboende som gör individen till det den 
är. Det här skulle betyda att alla individer från födsel har samma förutsättningar men att dessa 
förändras under livets gång. Även ur ett marknadsliberalistiskt perspektiv finns det 
”invändningar” mot påståendet att det finns individer som inte är lämpliga för ett visst yrke eller 
utbildning. Tanken att vem som helst oberoende av bakgrund men med rätt utbildning kan nå 
vilken position som helst är ett av kunskapssamhällets grundackord.52 Även här spelar yttre 
påverkan roll genom att individer utan positiv påverkan inte heller väljer ”rätt” utbildning.  
 

Analysen rörande kunskap och stimulering konstruerar en bild av att individen är formbar och att 
gymnasieskolan både kan och vill forma eleverna. Kristina Gustafsson skriver att det under 
skoltiden sker en aktiv utveckling av eleven och att denna utveckling går mot något individen inte 
var tidigare.53 Med rätt stimulering kan elevens kunskaper utvecklas långt, ett av grundackorden i 
kunskapssamhället säger att alla individer kan oberoende av bakgrund nå vilken position som 
helst. Det som krävs för att individen ska lyckas är rätt utbildning och kompetens.54  
 

Genuskonstruktioner  
Ett av analysens fokus ligger på de genuskonstruktioner som formeras i materialet. Vi har genom 
vår analys tydligt kunnat se hur föreställningen om genusskillnader konstrueras i materialet och 
vilka bilder av manlighet och kvinnlighet som ungdomarna har att förhålla sig till. I följande 
avsnitt kommer vi bland annat att analysera hur vissa program och därmed vissa egenskaper 
förknippas med ett bestämt kön. Vi kommer även att gå igenom några av de subjektpositioner 
som flickorna och pojkarna i materialet antar. 
 

Manliga och kvinnliga ekvivalenter 
I alla katalogerna finns en könsuppdelning mellan programmen, som till stor del motsvaras av de 
genuskonstruktioner som vi kan se i övriga samhället. Programmen får sin könsrepresentation på 
flera sätt. I Gymnasieguiden finns dels längre intervjuavsnitt med elever från olika program och 
                                                 
52 Salomonsson, ”Kompetensindustrin” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 49 
53 Gustafsson, ”Vinna eller försvinna?” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 71 
54 Salomonsson, ”Kompetensindustrin” i Kunskapssamhällets marknad, red M. Idvall och F. Schoug sid. 49 
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dels presenteras varje program med en kort intervju med en elev på programmet.  Här har vi tittat 
på vilket kön som får representera vilket program. Gymnasieguiden innehåller också ett 
intressetest där de olika resultatskategorierna representeras av kända personer av olika kön. I de 
övriga två katalogerna sker könsrepresentationen genom de bilder som visas i anslutning till 
programbeskrivningarna. På DVD:n presenteras de olika programmen med korta intervjuer med 
en eller flera elever. Även här har vi tittat på vilket kön som får representera de olika 
programmen och inriktningarna.  
 
Tydligast i katalogerna visas bilden av vad som är manligt. Med några få undantag ges bygg, 
energi, el, fordon och industri manliga representationer. Både i gymnasieguiden och på DVD:n är 
all representation för dessa program manlig. I gymnasiekatalogen finns en bild på en tjej vid 
industriprogrammets programbeskrivning. Tjejen avbildas dock tillsammans med en symaskin, ett 
ting som i andra sammanhang kopplas samman med en diskurs om kvinnors hushållsarbete. 
Även teknikprogrammet ges en övervägande manlig representation, i alla tre katalogerna är all 
representation för programmet manlig medan det på DVD:n rör sig om två flickor och två 
pojkar. Pojkarna representerar de tekniska inriktningarna Datorteknik och Virtuell design medan 
flickorna representerar de båda ”mjukare” inriktningarna Teknik och design samt Teknik, miljö 
och samhällsbyggande. Även åt andra hållet finns det tydliga bilder att förhålla sig till för 
ungdomarna. De två inriktningar som endast har kvinnliga representationer är Frisör- och 
Floristinriktningen på hantverksprogrammet. Både Handels- och administrationsprogrammet, 
Hotell- och restaurangprogrammet samt de olika estetiska inriktningarna har en kvinnlig 
överrepresentation. Handels- och administrationsprogrammet representeras på DVD:n av både 
en tjej och en kille, medan tjejen intervjuas i en reception intervjuas killen i ett lager. Trots att 
båda läser samma utbildning framställs tjejen i en typiskt kvinnlig miljö där hon förväntas vara 
representativ utåt medan killen är i en typiskt manlig miljö där fokus ligger på fysisk ansträngning. 
Genom de här representationerna skapas ekvivalenskedjan: pojke – fysiskt arbete – teknik – 
datorer - verkstadsmiljö. Detta motställs den konstruerade kvinnliga ekvivalenskedjan flicka – 
kreativt skapande – estetisk framställning – utseende/estetik - hushållsarbete. Genom den första 
kedjan framställs i texten vad önskvärd manlighet är och i den andra ges det en motsats som både 
framställer vad som är önskvärd kvinnlighet och därmed vilka positioner och framställningar som 
är låsta. De manliga respektive kvinnliga attributen kan ses som fasta element i diskurserna om 
vad som är manligt respektive kvinnligt. De attribut som följer de könsneutralt representerade 
programmen kan antas ligga utanför och ännu inte vara erövrade av någon av dessa diskurser.  
 

Mödrar och frågan om kvinnans natur 
Inte bara programbeskrivningarna utan även intervjuerna visar på tydliga genuskonstruktioner. På 
DVD:n ställs frågan ”vad gör du om 10 år” och de allra flesta svaren handlar om vilket yrke eller 
befattning ungdomarna hoppas inneha. Flickorna antar här i några fall subjektpositionen som 
mödrar eller en position som konstrueras i termer av hemmet eller bostaden. En av flickorna 
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inleder med att hon kommer att bo i Milano med ”en stilig italienare vid min högra sida” samt ha 
två barn, i andra hand kommer att hon skall designa bilar. En annan flicka kommenterar att; ”då 
har jag familj” och en tredje att då har hon en lägenhet eller en bostad som hon trivs med. För 
flickorna som läser materialet framställs det här som en naturlig position att inta och som en 
önskvärd identitet. Även bland pojkarna finns det ett exempel på en framtid formulerad i termer 
av ett hem. Det handlar om en pojke som går Hantverksprogrammet med snickeriinriktning och 
kommenterar att även om han inte blir snickare när han är klar så kommer han att ha nytta av 
snickeriet i hemmet. Trots att hemmet traditionellt sett ses som den kvinnliga arenan finns det 
alltså även utrymme för pojkar att identifiera sig med ett framtida hem. Däremot fokuseras 
identifikationen i det här fallet på händighet och yrkesmässig förmåga snarare än på omhuldande 
och föräldraskap och sammanfaller inte med flickornas identifikationer. Återigen konstrueras 
män och kvinnor som åtskilda och olika varandra och läsaren ges tydliga exempel på vad som är 
önskvärda egenskaper hos en man respektive kvinna.  
 
Vi har även återigen reagerat på Framtidshäftets intressetest och dess resultatgrupper. I varje grupp 
kommer en kort beskrivning av den individ som förväntas få det resultatet, följt av vilka 
utbildningar som passar in på beskrivningen. Individbeskrivningarna är dock inte upplagda på 
samma sätt och vi ser en tydlig gränsdragning mellan beskrivningen vid de program vi av övriga 
materialet uppfattat som kvinnliga eller manliga. Genom att analysera de olika begreppen kan vi 
se vilka attribut som sammanlänkas med varandra och därmed ger varandra betydelse. De flesta 
beskrivningarna handlar om individens intresse eller inriktning, medan de i materialet manligt 
överrepresenterade tekniska programmen definierar individen utifrån dess fascination. Vid de 
program som getts övervägande manlig representation i materialet, nämligen Byggprogrammet 
och Industriprogrammet, beskrivs individen som någon som ”är praktisk och tycker om att göra 
saker med händerna”. Vid de i övriga materialet kvinnligt överrepresenterade Estetprogrammen, 
Hantverksprogrammen och Medieprogrammen beskrivs individen i termer av sina kreativa 
egenskaper. Slutligen står det vid de traditionellt kvinnliga programmen Barn och fritid och 
Omvårdnad att det att ”ta hand om, vägleda och vårda ligger i din natur” (vår kursivering). I ljuset 
från de övriga genusrepresentationer som ges i materialet kan vi se hur bilden av att män 
fascineras och är praktiska medan kvinnor är kreativa och har en omvårdande natur återigen 
konstrueras och bekräftas. 
 

Bekräftande bilder 
Genom vår studie av katalogernas bildrepresentation har vi funnit skillnader mellan katalogerna. 
Framtidshäftet är jämförelsevis neutralt i sitt bildval medan Gymnasieguiden hamnar någonstans mitt 
emellan de andra katalogerna. Intressant är att den katalog som kommunen skickar ut utmärker 
sig som sämst ur jämställdhetssynpunkt genom tydligast uppdelad bildrepresentation. I 
Gymnasiekatalogen finns det endast ett program som representeras av enbart tjejer medan bilderna 
på hela sex program endast innehåller killar, i de övriga fallen representeras programmen av både 
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tjejer och killar. Den effekt det här får är att männen har tillgång till fler sfärer än kvinnorna, 
bilderna bekräftar den bild som framställs av feministteoretiker, männen tillåts större frihet och 
rörlighet än kvinnorna. Som vi visat i analysen framgår det också att vissa program konstrueras 
som att passa bäst för tjejer och andra för killar och att tjejer och killar är olika och förväntas göra 
olika saker. Detta liknar den åtskillnad mellan könen som är grunden i vad Yvonne Hirdman 
kallar samhällets genusordning. Hon menar att konstruktionen av manlighet genom historien och 
fortfarande går ut på ”att vara man är att inte vara kvinna”.55 Diskursivt konstrueras denna 
genusordning även åt andra hållet, trots att mannen är norm bär det att vara kvinna drag av att 
inte vara man. Att så många av programmen faktiskt ges en könsneutral representation kan ses 
som ett tecken på att samhällets jämställdhetsarbete går framåt och att ramarna för manlig och 
kvinnlig identitet inte längre är lika snäva. Vi kan också se det i ljuset av postmodern 
identitetsteori som menar att produktion och arbete inte längre är en lika viktiga utan har som 
identitetsfaktorer ersatts av konsumtion.56 Om yrket förlorat status som identitetsmarkör i stort 
borde det också ha förlorat i vikt när det gäller dess inverkan på könsidentiteter. Enligt denna 
logik blir det mindre viktigt vad en kvinna eller man arbetar med till förmån för andra beteenden 
och konsumtionsvaror.  

                                                 
55 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former sid. 65 
56 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen sid. 45ff 
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Slutdiskussion  
Vi har genomgående i materialet funnit en fokusering på gymnasietidens sociala och utvecklande 
aspekter snarare än de faktiska studierna, gymnasieskolan framställs mer som en livsstil än som en 
ren studiemiljö. Då valet av gymnasieprogram enligt postmodern logik kan konsumeras som en 
identitetsmarkör, kan individen odla sin identitet genom de val den gör. För de intervjuade 
ungdomarna verkar gymnasietiden i sig representera en form av vuxendom, en tid då individen 
inte längre ska eller behöver vara beroende av andra. Ungdomarna framställer själva 
gymnasietiden som alstrare av vuxna attribut.  
 
Genom att använda kändisar så som Micke ges materialet även en maktposition, alla vill ju vara 
kända och speciella och ha en åtråvärd position i samhället. Genom att placera kändisar i 
kataloger som handlar om gymnasiestudier säger det indirekt att kändisskap förutsätter att 
gymnasiestudier genomförs på ett eller annat sätt. Trots att gymnasieskolan är frivillig framställs 
den som nödvändig och något alla behöver, alternativet att inte studera på gymnasiet ”finns inte”. 
Vi uppfattar det som om materialet har en tendens att samtidigt glorifiera och bagatellisera 
gymnasiestudierna genom att framställa dem som något naturligt och självklart. Dels 
bagatelliseras den genom att framställas som något naturligt och självklart men även genom 
poängterandet att det alltid går att ta igen förlorad gymnasiekompetens. Genom att som vi nämnt 
beskriva gymnasietiden som en livsstil och något roligt, underbart och tillfredsställande glorifieras 
gymnasiestudierna. 
 
Vidare ges i materialet bilden av gymnasieskolan inte som ett mål utan snarare som ett medel, 
antingen för ett arbete, för vidare studier eller för konstruktionen av en viss identitet. Gymnasiet 
ses inte ens alltid som vägen till arbete utan bara som ett av många steg på vägen. Enligt 
materialet är det viktigt vad individen väljer och den ges ingen möjlighet att inte välja eller att 
välja bort gymnasiet. Däremot framställs bilden av att det inte spelar någon roll om individen gör 
”fel” val då det alltid går att byta riktning. Kunskap framstår av materialet som något gott och 
viktigt i sig, oberoende av om den leder till bredd eller specialisering.  Det viktiga är att individen 
hänger sig åt ett livslångt lärande, slutar individen lära kan den förlora sin plats i samhället. Enligt 
teorierna varar inget förhållande för evigt, trots att individen en gång gått in i arbetslivet måste 
den vara beredd på att återgå till studierna eller byta yrke. Enligt vår studie skapas förväntningen 
att ungdomarna både skall odla en yrkesidentitet, inte bara utföra ett arbete, och samtidigt vara 
beredda att lägga denna yrkesidentitet bakom sig och byta ut den mot en ny så fort det behövs. 
Studier och livslångt lärande framställs genomgående i materialet som normen, individen skall 
helst på ett eller annat sätt vara student åtminstone av och till genom hela livet, om inte formellt 
så åtminstone i sinnet. 
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Syftet med studien var att se vilka bilder av god vuxendom och dess genuskonstruktioner som 
förmedlas i informationsmaterialet. I materialet tycker vi oss ha funnit spår av de bilder vi sökte, 
även om de inte var så tydliga som vi förväntat oss. Vi har genom analysen kunnat urskilja hur en 
bra vuxen förväntas vara och vilka egenskaper som anses behövas eller är önskvärda i dagens 
samhälle. Sammanfattningsvis konstrueras ”en god vuxen” i materialet som både flexibel, 
välutbildad och specialiserad samt har en tydlig könsidentitet. Vi upplever att katalogerna ger en 
ganska enformig framställning av god vuxendom som fokuseras i termer av studier, lärande och 
kunskap. Eftersom det är information om gymnasieskolan är det förståligt att materialet trycker 
mycket på lärande och kunskap, men själva gymnasiet framställs sällan i termer av lärande. Kort 
sagt skulle vi kunna sammanfatta bilden av den goda vuxna som en evig student och någon som 
lär hela livet, inte bara under studier utan även i vardagslivet och arbetslivet. Flexibilitet är något 
centralt i materialet och framställs som att ha ett värde i sig och som skall komma i första hand på 
bekostnad av både trygghet, intresse och stabil identitet. Genom analysen och våra teorier har vi 
kunnat dra slutsatsen att dagens samhälle inte har någon användning för en oflexibel individ. Att 
kunna byta arbetsplats eller yrke är en förutsättning för att få en plats på arbetsmarknaden och 
minska risken för arbetslöshet och fattigdom. Vi har även funnit att en god vuxen ska ha en tydlig 
könsidentitet, för att bli accepterad i vuxenlivet förväntas ungdomarna inneha fast cementerade 
könsidentiteter som följer de traditionella historiska mönstren. Informationsmaterialet 
konstruerar bilden av att tjejer fortfarande förväntas ägna sig åt omsorg, moderskap och skönhet 
och killar förväntas laga bilar iförda blåställ. Mannen framställs också fortfarande som norm och 
självständig medan kvinnan är underordnad och beroende. Trots att dagens politik till stor del 
kretsar kring jämställdhet fortsätter inpräntandet av könens olika egenskaper genom materialet. 
Att dagens niondeklassare ska exponeras för denna tydliga uppdelning mellan manligt och 
kvinnligt anser vi som anmärkningsvärt.  
 
Läsningen av vårt material gjorde oss förundrade, vi förväntade oss ett strikt, informativt och 
sakligt material. Det är bara Gymnasiekatalogen som tangerar vid dessa egenskaper, när vi slog upp 
de andra två katalogerna möttes vi istället av reklambroschyrer. Trots att det är material som 
informerar om kunskap och studier fann vi anmärkningsvärt ett flertal stavfel och dåliga 
meningsbyggnader, detta gav en känsla av att det inte ses som viktigt att informationen till 
ungdomarna ska vara korrekt. Materialet lider enligt vår mening även brist på ämnes- och 
studieinformation, fokus ligger istället på specialinriktningar, specialintressen, alternativa 
studiemetoder och självständiga projekt. Vilka ämnen som faktiskt ingår i gymnasiestudier, hur 
undervisningen vanligtvis är upplagd tas inte upp. Vi uppfattar det som att katalogerna skapar en 
bild av gymnasiet som skolorna får svårt att infria.  
 
Den bild som i materialet framträder av den önskvärda vuxne i dagens samhälle är enligt vår 
mening nedslående och att de genuskonstruktioner som feminister under ett drygt århundrade 
ansträngt sig för att förändra kvarstår är än mer deprimerande. Vi har en förhoppning att vårt 
material har relativt liten inverkan på ungdomarnas identitet, särskilt på grundval av de resultat vi 
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funnit. Trots att vi studerat ett mycket begränsat material tror vi ändå att det till viss del speglar 
samhällets normer och att det även kan ses som en produkt av de synsätt som är rådande i 
samhället.  
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