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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur genus görs i reklam för gymnasieskolor. Detta har 

gjorts genom text- och bildanalys av reklambroschyrer från 15 gymnasieskolor i Stockholms stad. 

Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt har analyserna gjorts utifrån teorier om reklam och 

genus. Analysen fann fem viktiga kategorier i materialet; utseende, kroppsspråk & agerande, 

segregation, samtalsdiskurs samt programmen & skolan. Dessa kategorier visar att det finns en 

dikotomi mellan killar och tjejer i materialet, vilken tydliggörs genom kläder, smink, accessoarer, 

hår. Vidare finns en tydlig skillnad i kroppsspråket och vad eleverna göra, generellt är tjejerna 

passiva medan killarna är aktiva, i de fall där tjejer tillåts vara aktiva kommer en av de andra 

kategorierna in och spelar en betydande roll, exempelvis tjejer kan sporta, men då avklätt. 

Kroppsspråket skiljs åt genom ett självsäkrare kroppsspråk och ett timidare. Det visade sig även 

finnas en stor segregation mellan könen på bilderna. En skillnad fanns även i elevernas tal, vad, hur, 

och i vilket sammanhang eleverna talade, exempelvis satta kilar sig själva i fokus medan tjejer 

pratade i ett allmänt perspektiv om skolan samt att man tillät killar komma till tals i akademiska 

sammanhang och tjejer i ickeakademiska sammanhang. Man kopplade även samman könen med 

olika yrken efter stereotypt manliga och kvinnliga yrken. Det fanns även en hierarkisk ordning i 

dikotomin där det manliga framställdes som norm och eftersträvansvärt. 

Nyckelbegrepp: skola, reklam, genus, dikotomi, utseende, kroppsspråk, agerande, segregation, 

diskurs, programmen. 
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1. Inledning 

Våren 2011 initierade Gnesta kommun ett projekt för att minska könssegregerade gymnasieval. I 

projektet där studie- och yrkeslärares kompetens om stereotypa val är i fokus ligger tyngdpunkten 

på att studie- och yrkeslärare inte ska begränsa flickors och pojkars val.
1
 Detta projekt startade en 

tanke hos mig, i och med den ökade valfriheten i skolan, vad är det som gör att vi väljer vad vi 

väljer, hur lockar skolorna eleverna att söka sina skolor? Om gymnasievalen är könssegregerade hur 

ser reklamen då för Sveriges gymnasieskolor ut? Tanken kring hur genus görs i reklam för 

gymnasieskolor väcktes. 

Den svenska skolan är ständigt på tapeten, huruvida det rör kvalitén på utbildningen, 

lärarlegitimation, trakasserier i skolan, betyg och prestationer eller rätt till likvärdig 

utbildning.
2
Trots att den svenska skolan är ett hett debattämne finns det mycket kvar att belysa. 

Med friskolornas intåg i den svenska skolan uppkom nya debatter, friskolornas vara eller icke vara, 

friskolornas kvalitet jämfört med kommunala och landstingsstyrda skolor och debatten om 

konkurrens är bra eller dåligt för skolorna tog fart i svensk media. Det finns även studier som visar 

på konsekvenserna av en marknadsanpassad skola exempelvis Martin Humbles uppsats Kampen om 

eleverna -en studie kring en marknadsanpassad skola.
3
I och med konkurrensen torde en 

marknadsföring av skolorna öka. Man deltar i mässor, har reklamskyltar och skickar ut 

informationsblad. Utbudet på skolor ökar, och med det valfriheten. Skolor erbjuder nya inriktningar, 

och nya nischer. I lpf 94 står att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”
4
 I skollagen står att ”I diskrimineringslagen 

(2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder.” 
5
 Då skolan har detta uppdrag och dessa regler att följa är det 

intressant att se om detta speglas i dess marknadsföring. Intressant är att se hur skolor gör genus i 

                                                 
1
 Heikkilä, Mia, Kunskapsöversikt: Könsstereotypa val till gymnasiet, Nationella sekretariatet för genusforskning, 

http://www.genus.se/meromgenus/teman/skola/utbildningsval/, 2011-11-03. 
2
 En sökning på ordet ”gymnasieskola” gav 1085 träffar på Dagens nyheters hemsida www.dn.se, Svenska dagbladet, 

www.svd.se 365 träffar, Göteborgsposten, www.gp.se 641 träffar och Uppsala nya tidning, www.unt.se 1700 träffar. 

2011-10-18. 
3
 Humble, Martin,  Kampen om eleverna -en studie kring en marknadsanpassad skola, Pedagogiska institutionen, 

Södertörns högskola, Stockholm, 2007. 
4
 Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94, Ödeshög, 2006, s. 3. 

5
 Svensk författningssamling, Skollag, 8§, Utbildningsdepartementen, 2010:800, utfärdat 2010-06-23. 
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sitt marknadsföringsmaterial. Fokus för denna uppsats är svenska gymnasieskolors reklam, och hur 

dessa gör genus. 

1.2. Bakgrund 

Inför läsåret 2010/11 sökte 122 500 elever med gymnasiebehörighet till gymnasieskolornas program 

och utbildningar. Det var 74 300 elever som sökte ett nationellt program i första hand, vilket 

motsvarar 61 procent av eleverna som sökt till gymnasieskolan. 

De svenska gymnasieskolorna ökar i antal samtidigt som elevantalet minskar. Till läsåret 2010/11 

har antalet elever i gymnasieskolan minskat med 9000. En riksöverskridande jämförelse visar att det 

är de fristående gymnasieskolorna som är vinnarna i den hårdnande konkurrensen, då antalet elever 

i de kommunala skolorna minskar medan elevantalet ökar i de fristående skolorna. De kommunala 

skolorna har mist 15 500 elever sedan läsåret 2009/10, medan de fristående skolorna har ökat sitt 

elevantal med 6 500 elever. Landets friskolor hyser idag nära 92 000 elever, vilket motsvarar 24 

procent av antalet elever i gymnasieskolor.
6
 

Idag finns gymnasieskolor i 278 kommuner i Sverige, antalet gymnasieskolor är 1015. Antalet 

elever i den svenska gymnasieskolan uppnår 385712 elever.
7
 Kommunala skolor är 505 stycken, 

fristående 489 och 21 landstingskommunala skolor. 67 av de 1015 skolorna är nystartade detta läsår, 

medan man lagt ned 28 stycken gymnasieskolor. Fristående skolor finns i 118 kommuner och i 5 av 

dessa finns endast fristående gymnasieskolor. I 278 av Sveriges 290 kommuner finns minst en 

gymnasieskola.
8
 

Det finns alltså ett stort antal gymnasieskolor i Sverige, hur många av dessa som marknadsför sig 

har statistiska centralbyrån
9
 inte kartlagt, men med det minskande elevantalet, ökningen av friskolor 

och därmed en hårdare konkurrens som ovanstående fakta redogör för så torde många 

gymnasieskolor marknadsföra sig. I Stockholm stad finns 86 stycken gymnasieskolor
10

 och ett urval 

av dessa undersöks i denna uppsats. 

Skolverket har inga riktlinjer vad gäller marknadsföring för gymnasieskolor och skriver i ett mail: 

”Hos Skolverket finns inga riktlinjer för reklam för gymnasieskolor men hos Konsumentverket har 

man tagit fram vägledande dokument om marknadsföring inom skolans område”.
11

 

Konsumentverkets riktlinjer har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting samt 

                                                 
6
 www.skolverket.se, Skolor och elever 2010/11, 2011-10-20. 

7
 www.skolverket.se, Skolor och elever läsår 2010/11, tabell 1, 2011-10-20. 

8
 www.skolverket.se, Skolor och elever 2010/11, 2011-10-20. 

9
 www.scb.se, 2011-10-19. 

10
 www.stockholm.se, 2011-10-20. 

11
 Mailkontakt med Upplysningstjänsten vid Skolverket, Barbro Dunér, 2011-11-10. 
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Friskolornas Riksförbund, i samarbete med Sveriges Elevråd – SVEA, Konsumentverket samt 

Myndigheten för Skolutveckling.
12

 I dokumentet finns inget förhållningssätt vad gäller genus. Som 

exempel på vad som kan tas upp i marknadsföringen ges skolans värdegrund, men ingen specifik 

inriktning. Reklamen får inte heller stå i strid med rådande sociala värderingar. Vilka dessa 

värderingar är nämns dock inte.
13

 

Just reklamen för gymnasieskolor är intressant att analysera då reklambilder och samhället existerar 

i ett samspel. Ett samspel där å ena sidan det är våra värderingar som speglas, å andra sidan styrs 

våra värderingar av de bilder som reklamen visar. Därför har reklamen så stor betydelse och 

påverkan.
14

  

1.3. Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur genus görs i reklam för gymnasieskolor i Stockholms stad 

och hur detta kan tänkas speglas i gymnasievalen. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

Hur framställs tjejer respektive killar på bilderna i reklamen? 

Hur framställs tjejer respektive killar i texterna i reklamen? 

Hur interagerar killar och tjejer på bilderna i reklamen? 

Hur framställs killar och tjejer i förhållande till olika program och/eller skolor? 

1.4. Avgränsning & materialinsamling 

Som tidigare nämnts är skolan ett ämne för ständig debatt, dock har, mig veterligen, ingen studie 

gjorts på reklam för gymnasieskolor. Studien har ett genusperspektiv, då studien undersöker hur 

genus görs i reklam för gymnasieskolor i Stockholms stad. En avgränsning i studien är att endast 

studera gymnasieskolor i Stockholms stad, detta för att få en mer enhetlig bild av ett område. Därför 

kommer denna studie endast kunna säga något om hur genus görs i gymnasiereklam i Stockholms 

stad. Dock kan Stockholm som Sveriges huvudstad tänkas vara tongivande för hela Sverige. En 

annan anledning till denna avgränsning är att det visade sig vara svårt att få tag på material från 

skolor i andra delar av landet, vilka kontaktades i ett tidigt skede i uppsatsprocessen. I vissa 

broschyrer som studerats finns kursutbud och liknande vilket inte kommer vara föremål för analys 

då det är ren fakta om kurserna. Däremot har det i vissa fall visat sig fruktbart att titta på den text 

där skolan presenterar olika program. Vad som analyserats i reklamen är alltså bilder, illustrationer 

och elevernas berättelser om skolan och till viss del även hur skolan framställer programmen. I 

                                                 
12

 http://www.konsumentverket.se/Skola/Konsumentverket-och-skolan/, 2011-10-19. 
13

 http://www.konsumentverket.se/Skola/Konsumentverket-och-skolan/, 2011-10-19. 
14

 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerups, Malmö, 2008, s. 45. 
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uppsatsen kommer begreppen reklam, broschyr samt informationsblad att användas synonymt för 

analysmaterialet, alltså den reklam skolorna har. Detta för att variera texten. 

För att kunna besvara frågeställningarna har informationsblad från gymnasieskolor som används för 

att informera årskurs nio om gymnasieskolan med syfte att locka elever till att söka skolan, 

undersökts. Detta material är framarbetat av gymnasieskolorna som reklam för skolan. Tillgång till 

materialet har fåtts efter mail- och eller telefonkontakt, det har skickats per post eller mail för att 

kunna undersökas. Skolorna är alltså medvetna om vad materialet har användts till. Materialet som 

studerats är från föregående termin, alltså det material som användes inför höstterminen 2011. Mer 

aktuellt material fanns ej tillgängligt då många skolor i skrivandets stund är i färd med att arbeta 

fram nytt och aktuellt material till vårterminen 2012. Det är alltså det mest samtida materialet som 

går att tillgå. Att ha ett aktuellt material var viktigt då det ger en bild av genus i reklam för 

gymnasieskolor idag. En avgränsning har gjort till endast gymnasieskolor i Stockholms stad då 

eftersökningar visat att det inte var lika utbrett med reklam för gymnasieskolor och svårare att få tag 

på i andra delar av landet. Stockholm som huvudstad i Sverige torde vara ledande i denna 

utveckling, men om detta går inte att dra en slutsats endast utifrån en sådan kort eftersökning, men 

en tendens går att skymta. Studien kommer då endast att uttala sig om hur genus görs i reklam för 

gymnasieskolor i Stockholms stad. Efter att ha kontaktat alla Stockholms stads gymnasieskolor, 

vilka är 86 stycken i antal
15

 har 15 stycken skolor sänt material. Att inte alla skolor skickat material 

beror dels på att de inte vet om de har något material, vart det finns, om de får skicka eller att de 

inte har tid att skicka. Detta bortfall skulle tänkas kunna påverka studien, men allt analyserat 

material visar på samma sak. Ett större material hade gjort att man skulle kunna dra slutsatser om 

reklamen kopplade till specifika skolor, eller friskolor och kommunala, vilket denna studie inte 

ämnar göra. De skolor vilka delgett sig av sitt material och därmed analyserats är; Atletica 

gymnasiet, Bromma gymnasium, Brännkyrka gymnasium, Cybergymnasiet, Elektriker gymnasiet, 

Globala gymnasiet, Industritekniska gymnasiet, Jensen gymnasium, KF gymnasiet, Kungsholmens 

gymnasium/ Stockholms musikgymnasium, Nordiska musikgymnasiet, Påhlmans gymnasium, 

Textila gymnasiet, Ross Tensta gymnasium samt Refis Rörentreprenörernas friskola i Stockholm. 

1.5. Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning som är relevant och ger en bakgrund till uppsatsen. Dels 

presenteras studier om reklam och genus, vilka finns i en rad olika perspektiv, marknadsanpassning, 

samtal om barns bilder, skollitteratur ur ett genusperspektiv, integration i skolan samt val och genus.  

Studien ska undersöka reklam för gymnasieskolor i Stockholms stad. Vad gäller skola och reklam 

                                                 
15

 www.stockholm.se, 2011-10-20. 
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har ingen studie gjorts på reklamen skolorna ger ut, men det finns studier inom samma område. 

Exempelvis Martin Humbles uppsats Kampen om eleverna -en studie kring en marknadsanpassad 

skola.
16 

En mängd studier har gjorts på annan reklam som inte ges ut av skolor, även detta ur ett 

genusperspektiv exempelvis Emelie Steens uppsats om hur genus, ålder och etnicitet kommer till 

uttryck i resereklam.
17

 

Studier av texter och bilder inom skolan har också gjorts, exempelvis av barns målade bilder som 

Lena Jönssons avhandling om hur elever, lärare och lärarstudenter pratar om elevers målade bilder 

av skolan.
18 

Studier har också gjorts av litteratur som används i skolor ur ett genusperspektiv, 

exempelvis Eva Martvall och Annica Tärnholms examensuppsats om litteratur på förskolan ur ett 

genusperspektiv.
19

 

Ingrid Karlssons avhandling som handlar om interaktion i skolan och hur elever samspelar i skolan 

är intressant för uppsatsen då hon belyser könssegregerande processer i skolan. Hon menar att det 

både finns normaliserande- och polarisernadeprocesser i skolan vilka påverkar könssegregationen.
20

  

Reklamen för gymnasieskolorna är till för att hjälpa eleverna välja och eller att locka dem till ett 

gymnasium. Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig berör gymnasietjejer utifrån genus, 

klass och sexualitet. Genom etnografiska deltagande observationer i en grupp flickor på barn- och 

fritidsprogrammet och en grupp flickor på samhällsvetenskapsprogrammet har hon fått sin empiri. 

Empirin kan diskuteras utifrån just val och hur val påverkar hur man utvecklar sin könsidentitet 

medan även själva valet påverkar hur man väljer. Ambjörnsson kommer fram till kön sällan är enda 

faktorn till tjejernas val, klass spelar även roll.
21

 En annan studie som rör genus och skola är Ida 

Lidegrans studie om studieval inom eliter i Stockholm och Uppsala. Hon påvisar att utöver kön och 

klass, dessutom är väldigt centralt vilken fysisk plats studierna bedrivs på, alltså att själva skolan i 

sig är viktig för upprätthållande av vissa kulturella mönster. Vilket gör att kön inte alltid längre är 

den ensamstående avgörande kategorin för studieval. Dock tenderar både killar och tjejer att välja 

utifrån pappors tidigare studier vilket tyder på att en manlig norm råder eller i alla fall är 

                                                 
16

 Humble, Martin,  Kampen om eleverna -en studie kring en marknadsanpassad skola, kandidatuppsats, Pedagogiska 

institutionen, Södertörns högskola, Stockholm, 2007. 
17

 Steen, Emelie, ”Blont och vanligt lixom” En kvalitativ studie om hur genus, ålder och etnicitet kommer till uttryck 

inom resereklam, Kandidatuppsats, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2010. 
18

 Jönsson, Lena, Elevers bilder av skolan: Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och 

samtalar om skolan utifrån elevers bilder, Diss, Malmö högskola, Malmö, 2010. 
19

 Martvall, Eva & Tärnholm, Annica, Barnlitteratur ur ett genusperspektiv Hur lärare och elever i förskolan och 

skolans lägre åldrar väljer och arbetar med litteratur, Institutionen för individ, omvärld och lärande, 

Lärarhögskolan Stockholm, Stockholm, 2007. 
20

 Karlsson, Ingrid, Könsgestaltningar i skolan: Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet, Linköping, 2003, s. 188. 
21

 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig, Ordfront förlag, Stockholm, 2004. 
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eftersträvansvärt inom utbildningsordningen såväl inom arbetslivet, och därmed spelar kön roll 
22

 

Utöver genus visade Lidegran, som nämnts, att klass är en avgörande faktor vad gäller val till 

gymnasiet, framförallt vad gäller yrkesförberedande program.
23

 Men då denna uppsats syfte är att se 

hur genus görs i reklam för gymnasieskolor i Stockholms stad kommer detta inte att tittas närmare 

på. Detta är bara axplock ur den mängd skol-, reklam- och genusforskning som finns, vad denna 

uppsats gör är att binda samman dessa tre teman för att undersöka hur genus görs i reklam för 

gymnasieskolor. 

I Anna Sandells avhandling Utbildningssegregation och självsortering: om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker, framkommer att segregationen mellan könen är tydligast inom yrkesinriktade 

program.
24

 Intressant för uppsatsen är att se om detta syns i reklamen, på vilket sätt genus görs i 

den. Sandell menar att ungas utbildningsval kan ses styrda av personliga preferenser. Hon menar att 

segregationsproblemet inte i första hand handlar om preferenser på en individnivå utan på en 

samhällelig nivå där strukturer styr oss och omedvetet eller medvetet begränsar våra val.
25

 

Delegationen för jämställdhet i skolan betonade valen till gymnasiet i sitt slutbetänkande
26

 och 

visade hur elever väljer till gymnasiet. Idag är gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan 

andra än dessa, men att de nya gymnasieprogrammen drastiskt skulle förändra sökmönstren finns 

ingen anledning att misstänka.
27

 

Nedanstående tabell visar fördelningen mellan kvinnor och män på gymnasiet. I tabellen går att 

utläsa att få program är kvantitativt jämställda. Denna könssegregering ser olika ut på olika 

program, studieförberedande programmen naturvetenskap och samhällsvetenskap är mest 

jämställda ur ett nationellt perspektiv. Medieprogrammet och hotell- och restaurangprogrammen är 

även de i det procentuella jämställdhetsspannet 40 till 60 procent.
28 

Samhällsvetarprogrammet har 

ofta en jämställd fördelning mellan tjejer och killar. Fritidsprogrammet däremot är ett av de mest 

könssegregerade programmen som finns, det slås dock av de traditionellt manliga programmen 

                                                 
22

 Lidegran, Ida, Utbildningskapital: om hur det alstras, fördelas och förmedlas, Diss, Uppsala universitet, Uppsala, 
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vilka är ännu mer könssegregerade. Detta får konsekvenser för utvecklandet av den egna identiteten 

och synen på pojkar och flickor. Intressant är om det som visas i tabellen stämmer överens med hur 

genus görs i reklamen för gymnasieskolorna. 

Andelen kvinnor och män på gymnasieskolans nationella program läsåret 2009/10. Tabellen är 

bearbetad.
29

 

 

 

I Kunskapsöversikt:könsstereotypa val till gymnasiet skriver Mia Heikkilä att val till gymnasiet och 

inom utbildningsområdet idag är en könssegregerad praktik. Hon menar att killar och tjejer väljer 

gymnasium utifrån stereotypa föreställningar om kön, och att det fria valet kan ifrågasättas.
30 

Enligt 

Heikkilä är könsstereotypa val i skolan ett av de mest tydliga symptomen på ett könssegregerat 

samhälle. Könsstereotypa val, eller val utifrån könsstereotypa föreställningar om vad individer av 

                                                 
29

 SOU 2010:99,  Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling, 

Slutbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan, s. 93. 
30
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olika kön kan ägna sig åt kan förstås på olika sätt.
31

 Förståelsemodellen för detta i uppsatsen är den 

heterosexuella matrisen, vilken kan ge en förklaring till hur genus spelar roll i samhället, och 

därmed skolan. 

Heikkilä menar att mindre könssegregerade val inte är viktigt i sig utan vad som är viktigt är att alla 

får en möjlighet att välja utifrån intresse, och kunna välja den väg man själv önskar i livet. Hon 

menar att könsstereotypa föreställningar eller normer som säger hur man förväntas agera alltid 

måste vara föremål för kritisk granskning och reflektion för att skolan ska vara en plats där 

individer kan växa och utvecklas fritt. 

2. Metod 

Detta avsnitt presenterar först ett stycke med viktiga utgångspunkter för uppsatsen 

Socialkonstruktionismen, och utifrån denna fyra antaganden; En kritisk inställning till självklar 

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

samband mellan kunskap och social handling. Uppsatsens metod står på två ben då de metoder som 

visade sig fruktbara var semiotiken samt diskursanalysen, vilka presenteras efter 

socialkonstruktionismen. Semiotiken presenteras utifrån Saussures tankegångar om tecken och deras 

roll som meningsbärande i kulturen, och begreppen the signifier och the signified. Semiotiken 

kommer vara ett medel för att tolka tecken, dvs. bilderna. Under diskursanalysen kommer Foucaults 

diskursbegrepp att presenteras vilket används för att se vilka samtalsdiskurser som finns i texten. 

Semiotiken används som metod för att se hur utseende, agerande, kroppsspråk samt integration ter 

sig i reklamen. Semiotiken kommer alltså att vara ett medel för att analysera bilderna och 

illustrationerna i texten. Diskursanalysen används för att se hur genus görs när eleverna talar om 

skolan i texten, samt till att se vilka diskurser som finns i bilderna. 

Denna uppsats använder sig av cultural studies textbegrepp. Textbegreppet syftar inte bara till 

bokstäver utan även en rad andra yttringar.  Allt som är betydelsebärande, och i någon form av 

mening kan läsas eller avkodas är i denna vida bemärkelse att betrakta som text.
32

 Därför kan alltså 

ett reklamblad ses som en text. 

2.1. Socialkonstruktionism 

Uppsatsen har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. En mängd olika synsätt går dock under 

benämningen socialkonstruktionism och det finns ingen enhetlig och entydig beskrivning som kan 

beskriva alla dessa. Två av dessa är semiotik och diskursanalys. Vilka är uppsatsens metoder. 

                                                 
31
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Marianne Winther Jorgensen och Louise Phillips formulerar ett antal antaganden
33

 vilka  är 

övergripande för denna uppsats. Först: En kritisk inställning till självklar kunskap, att vår kunskap 

om världen inte kan ses som en objektiv sanning utan verkligheten är tillgänglig genom våra 

kategorier. Vår kunskap och våra världsbilder är inte några spegelbilder av verkligheten utan en 

produkt av vårt kategoriserande.
34

 I uppsatsen tar sig detta  i uttryck att vår kunskap om världen 

antas skapas genom bland annat reklam. Våra kategorier och världsbilder återspeglas i reklamen 

(konstruerade), samtidigt som de är viktiga för formandet av kategoriseringarna och världsbilderna 

(konstruerande). För det andra: Historisk och kulturell specificitet. Då vi är historiska och kulturella 

varelser och vår syn på och kunskap om världen alltid är kulturellt och historiskt präglade är det sätt 

vi uppfattar världen historiskt och kulturellt specifika kontingenta. Våra uppfattningar och 

identiteter kunde alltså ha varit annorlunda och kan dessutom förändras med tid. Den sociala 

världen konstrueras alltså socialt och är inte bestämd av yttre förhållanden eller given. Människor 

besitter inte heller några inre essenser.
35

 Denna premiss riktar i uppsatsen uppmärksamhet mot hur 

reklamen utgör en del i denna kulturella prägling, och hur vi formar våra föreställningar. För det 

tredje: Samband mellan kunskap och sociala processer, att vårt sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls i sociala processer. Kunskap genereras i social interaktion där både en uppbyggnad av 

gemensamma sanningar och en kamp mellan dessa sker.
36

 Reklamen ses i uppsatsen som 

meningsskapande praktiker som kommer studeras som ett utrymme för social interaktion. För det 

fjärde: Samband mellan kunskap och social handling. Vid en bestämd världsbild är vissa handlingar 

naturliga medan andra är otänkbara. Detta gör att olika världsbilder leder till olika sociala 

handlingar. Därmed får den sociala konstruktionen av kunskap och sanning konkreta sociala 

konsekvenser.
37

 Detta sista antagande motiverar studiens relevans, då det blir viktigt att belysa vad 

och hur saker sägs i reklamen på grund av att de bilder som skapas får reella sociala konsekvenser i 

form av socialt handlande, att tänka och agera. 

2.2. Semiotik 

Saussure ses som fadern för den moderna lingvistiken. Han lade grunden för den strukturella 

språkvetenskapen ur vilken semiotiken härstammar.
38

 Saussure menade att meningsskapandet ligger 
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i språket, vilket är ett system av tecken. Han hade också en vid benämning på språket och anser att 

ljud, bilder, skrivna ord, målningar, foton m.m. fungerar som tecken i språket, dock endast om de 

syftar till att uttrycka eller förmedla en idé. Likaså kan materiella saker fungera som tecken och 

vara meningsskapande. Saussure delade upp tecken i två beståndsdelar, the signifier och the 

signified. Han menade att det fanns själva formen, det faktiska ordet eller bilden. Samt idén och 

tanken i ditt huvud till vilken formen associerades. Varje gång man hör, läser eller ser the signifier 

korrelerar det med the signified, båda krävs för ett meningsskapande men det är i relationen mellan 

dem, vilken fastställs av våra kulturella språkliga koder representation uppstår. Likaså menade han 

att ting inte innehar någon mening i sig.
39

 Meningen finns inte i saker i sig utan de skapas. Det är 

resultatet av en praktik vilken skapar mening, som ger ting betydelse.
40

 Att i denna uppsats ägna sig 

åt semiotik är relevant då alla kulturella objekt är meningsskapande, och allt kulturellt skapande är 

beroende av mening. Man måste använda sig av tecken och när man gör detta måste man följa de 

språkliga system som finns.
41

 

Inom semiotiken är det inte bara ord och bilder utan även själva objekten som kan fungera som the 

signifiers och meningsskapande. Exempel på detta är kläder. De är meningsskapande och bär på ett 

budskap. Kläderna i sig är the signifiers, hur vi uppfattar vissa kläder, exempelvis att en 

galaklänning är elegant är the signifieds. Kläderna omkodas alltså till tecken, i modespråket delas 

the signifiers in i olika grupper, och får olika relationer till varandra. Man vet vad som passar 

tillsammans och vad som inte gör det, exempelvis kan man inte bära ett tjockt läderbälte till en 

aftonklänning. Samtidigt som vissa tecken är meningsskapande genom att vara annorlunda. Alla har 

dock inte samma modespråk, men alla som delar samma modekod kommer att tolka tecknen på 

ungefär samma sätt.
42

 Saussure kallade kombinationen av the signifier och the signified för tecken. 

Efter att man känt igen något som en klänning eller jeans och då skapat ett tecken kan vi gå vidare 

till nästa nivå, vilket länkar samman dessa tecken i ett vidare kulturellt sammanhang och mening. 

Exempelvis att en galaklänning är elegant medan ett par jeans är mer formella. Begreppet the 

signifier kommer i uppsatsen att användas som det faktiska plagget eller saken och the signified 

som tolkningen eller koppling som sker utifrån plagget eller saken. För att fokusera analysen och 

besvara frågeställningarna kommer ett antal frågor att ställas till bilderna och bildtexterna; Hur 

många killar respektive tjejer finns i reklamen? Hur ser eleverna ut? Hur är deras kroppsspråk? Hur 

                                                 
39

 Culler, Jonathan, Saussure, Fontana, London, 1976, s. 19. 
40

 Hall, Stuart, ”The Work of representation”, Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, 

Stuart Hall (red), Sage, London, 1997, s. 24. 
41

 Hall, Stuart, ”The Work of representation”, Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, 

Stuart Hall (red), Sage, London, 1997, s. 36. 
42

 Hall, Stuart, ”The Work of representation”, Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, 

Stuart Hall (red), Sage, London, 1997, s. 37f. 



14 

interagerar eleverna? Hur kopplas bildtexterna till bilderna? 

2.3. Diskursanalys 

Även om Saussure menade att språket i en mening talade genom oss, är det även viktigt att belysa 

att vissa människor har mer makt att tala om vissa ämnen än andra.
43

 Michel Foucault menade att 

skapandet av kunskap var viktigt istället för just innebörden av det, genom vad han kallade 

diskurser (istället för bara språk). Foucault talar om maktrelationer och inte språkrelationer. 

Foucault intresserade sig för olika typer av kunskaper inom sociologi och humaniora, och rörde sig 

mot en maktanalys. Foucault studerade inte språket utan diskursen som ett system för 

representation.
44

 

Med diskurs menade Foucault en grupp av uttalanden vilka ger ett språk att prata på, ett sätt att 

återge kunskap om ett specifikt ämne vid en specifik tidpunkt. Diskurs handlar om skapandet av 

kunskap genom språket. Det handlar alltså inte om diskurs i ett rent lingvistiskt synsätt utan om 

språk och praktik. Syftet är att ta bort distinktionen mellan vad man säger och vad man gör. Språket 

och praktiken. Diskursen konstruerar ämnet enligt Foucault och definierar och skapar objektet för 

vår kunskap. Det styr på vilket sätt ett ämne, på ett meningsfullt sätt, kan talas om och resoneras 

kring. Det påverkar även hur idéer omsätts i praktiken och till att reglera andras beteenden. Foucault 

menar att diskursen producerar föremål för kunskap och anser att saker kan ha materiellt existens 

men att de inte har någon mening utanför diskursen. Det handlar alltså inte om sakers existens utan 

vart ifrån meningsskapandet kommer.
45

 Foucaults definition av diskurs kommer att användas i 

uppstase. Som hjälp vid diskursanalysen kommer frågor uppradade av Bolander och Fejes med 

utgångspunkt från en diskursanalys inspirerad av Foucault tas till hjälp: Vad talas det om? Hur talas 

det om detta? Vad framställs som sanning? Vilka subjektspositioner framträder? Vad utesluts i detta 

tal?
46

 Diskurs kommer i uppsatsen även att användas som ett begrepp för utsagor. Diksursanalys 

används för att komma åt hur meningsskapandet sker inte bara genom bilder utan också genom vad 

som faktiskt sägs. 

Sammanfattningsvis utgår alltså uppsatsen ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt där en kritisk 

inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och 

sociala processer samt samband mellan kunskap och social handling är viktigas utgångspunkter. 
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Två metoder används i uppsatsen, semiotiken för att analysera bilderna och illustrationerna i 

reklamen, begreppen the signifier och the signified används och fokus är på vad som är 

meningsskapande. Den andra metoden är diskursanalys, diskursbegreppet utgår ifrån Foucaults sätt 

att se på diskurs. Syftet med metoden är att studera hur eleverna talar om skolan i texten samt vilka 

diskurser som finns i bilderna. 

2.4. Forskningsetiska reflektioner 

Då denna uppsats varken bygger på intervjuer eller enkäter, eller på något vis studerar människor 

genom observationer blir individskyddskravet inte direkt aktuellt.
47

 Dock finns det i materialet 

individer med på bilder och dessa kan även vara citerade eller ha gjort längre utläggningar i 

materialet. Det förutsätts att individerna som är med i materialet har gett sitt godkännande till 

skolorna som framställt materialet, oavsett så är detta något mellan skolan och dem. Detta är 

offentligt material som dessutom skolorna själva skickat efter förfrågan och de har fått information 

om vad materialet ska användas till. 

3. Teorier 

I denna del kommer de teorier som funnits fruktbara för uppsatsen att presenteras. Teoridelen 

bygger på två delar, teman vilka finns i uppsatsen. Dessa är, genus samt reklam. Varje del har ett 

eget teoriavsnitt, vilket kommer att presenteras nedan. Under första temat; genus, kommer Judith 

Butler definition på genus och vad hon kallar den heterosexuella matrisen att presenteras. Slutligen 

presenteras de teorier kring reklam som funnits relevanta för uppsatsen, begreppet representation 

används för att förklara reklamens betydelse. 

3.1. Genus 

Begreppet gender, engelskans motsvarighet till genus, började användas inom den anglosaxiska 

kvinnoforskningen på 1970-talet. Gayle Rubin var den som i kvinnovetenskapliga sammanhang 

introducerade begreppet, detta i artikeln ”The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' 

of Sex” år 1975.
48

 I artikeln säger hon att gender är en socialt skapad uppdelning av de mänskliga 

varelserna i två kategorier, vilken grundar sig på de sexuella och reproduktiva relationerna.
49

 Rubin 

betonade vikten av att begreppsliggöra det system som relationen mellan könen utgjorde. Se hur 

dessa uppkommit och hur de skiljer sig från andra system, exempelvis ett byggt på klassindelning. 
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Rubin betonar, till skillnad från de flesta efterföljare att ”the sex/gender system” inte bara handlar 

om hur ”biologiskt kön” blir till ”socialt kön” eller ”genus” utan även om formandet av den 

mänskliga sexualiteten i bestämda banor, alltså hur heterosexualitet blir den institutionaliserande 

normen.
50

 I svenskan etablerades begreppet succesivt först under 1980-talet. Man översatte 

sex/gender till biologiskt/socialt eller kön/genus och man använder sig av begreppet genussystem. 

Det infördes som ett ord att beskriva kulturella föreställningar om skillnader mellan könen. Var 

syfte var att skilja biologi från kultur.
51

 Generellt inom genusforskningen används begreppet att för 

att begreppsliggöra att relation mellan könen, kvinnors och mäns beteende, sysslor de utför, vad 

som anses ”manligt” och ”kvinnligt”, inte är biologiskt utan socialt och kulturellt konstruerat.
52

 

Alltså vad Simone de Beauvoir 1949 sa i Det andra könet men utan att använda begreppet genus; 

”Man föds inte till kvinna man blir det”.
53

 Begreppet genus är just det begrepp som kommer 

användas i denna uppsats. Även om man kan säga generellt vad som menas med begreppet så finns 

ingen konsensus om hur det ska definieras, liksom andra viktiga begrepp inom olika 

forskningsområden är genus något som är i omlopp för ständig diskussion och omformulering. För 

att i denna uppsats vara konsekvent och tydlig med vad genus innebär kommer Judith Butlers 

definition av genus användas. 

Butler hävdar att kön är lika kulturellt konstruerat som genus, och att det då alltså inte skulle finnas 

någon distinktion mellan kön och genus. Hon anser att vi ska stryka kön eftersom allt redan är 

genus. Hon ser inte endast på genus som den kulturella tolkningen av kön utan även som den 

produktionsapparat som skapar kön som något prediskursivt och förkulturellt. Kroppen eller könet 

menar Butler ska inte ses som ett passivt medie som föregår diskursen och som genus tillskriver, 

utan de har ett släktskapsförhållande vilken borde studeras. Hon vill se genus som en disciplinär 

produktion på kroppens yta där den genusbestämda kroppen konstrueras, detta genom uteslutningar 

och förbud. Genus skiljer kroppar i antingen maskulina eller feminina.
54

 

3.1.1. Den Heterosexuella matrisen 

Butler visar även på hur kategorierna kön och genus är sammankopplat med sexualitet, och att vårt 

västerländska tvådelade genussystem är kopplat till heterosexualitet som naturligt. Genus, vilket är 

grundat på heterosexualitet är fullständigt nödvändigt för att upprätthålla en illusion om en stabil 
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genusidentitet.
55

 Butler menar alltså att idén om ett naturligt kön utan sociala och historiska villkor 

är normativ. Inte bara föreskriver den hur man ska vara man och kvinna utan även att man ska vara 

man eller kvinna. Hon menar att kategorierna man och kvinna inte existerar i sig själva utan uppnår 

förståelse och mening genom en heterosexualiserad förståelseram. Där identiteterna att välja är en 

av de två dikotomiserade och motsatta könen. Butler menar att dikotomin kön, genus och man, 

kvinna utvecklas ur vad hon kallar den heterosexuella matrisen.
56

 Matrisen är det kulturella mönster 

som begreppsliggör kroppar, genus, sexualitet och begär, och skiljer på maskulinitet från 

femininitet, för att sedan föra dessa samman via handlingar som utgår ifrån ett heterosexuellt begär. 

Att iscensätta genus på korrekt sätt (lyckas med att prestera rätt sorts kopplingar mellan kropp, 

genus, sexualitet och begär), kan ses som en överlevnadsstrategi inom ett tvingande system, där 

misslyckanden och eller överträdelser ger straffåtgärder. Man talar här om en heteronormativ 

genusordning där människor med vagina och bröst förväntas klä sig och agera på ett särskiljande 

sätt ifrån människor med penis, och även antas ha ett begär av och sexuella relationer med varandra. 

I denna ordning är vissa relationer mer önskvärda, privilegierade och meningsbärande än andra.
57

 

Butler menar alltså att åtskilda heterosexuella genus är en del av vad som humaniserar individer 

inom den moderna kulturen.
58

 I denna uppsats kommer den heterosexuella matrisen ses som 

grundläggande för vad som utgör ”normala” kvinnor och män. 

Enligt Butler ger dock denna uppdelning av kvinnor och män, som förefaller sluten och tvingande 

utrymme för handling. Enligt Butler är misslyckandet inbyggt i själva iscensättandet av genus 

genom att ett ständigt försök till att försöka iscensätta eller flyktiga normen är misslyckandet ett 

faktum. Normen existerar ju enbart i relation till något och är inte heller faktisk eller stabil. I dessa 

misslyckanden menar Butler finns det en förändringspotential och ett handlingsutrymme.
59

 Att som 

exempelvis tjej slåss med knytnävar eller på andra sätt bryta mot normen kan vara ett sätt att 

ifrågasätta, underminera och förskjuta den. Att på olika sätt vara gränsöverskridande, leka med 

identiteter kan vara ett sätt genom vilket man påpekar brister i den ordning som annars framstår som 

stabil och absolut. Det finns plats för människan att förändra och agera genom att undergräva de 

normer som finns istället för att söka sig bortom dem.
60

 Denna teori om normalisering ger kunskap 

om processer där vissa identiteter görs naturliga och andra inte. Genom detta kan man se hur 

processer av särskiljning och skillnadsskapande konstruerar vissa som normala och andra inte. I 
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uppsatsen kommer detta användas till att se vad som framställt som normalt och inte vad gäller 

genus i reklamen. 

Sammanfattningsvis så existerar enligt Butler inte genus bortom de handlingar vi dagligen utför. 

Inget biologiskt kön som bestämmer våra identiteter som kvinnor eller män existerar. Genus är 

alltså inte orsak till utan en effekt av olika handlingar.
61

 Tudelningen kön, genus och man kvinna 

menar Butler kommer ur den heterosexuella matrisen, vilken är ett kulturellt raster som 

begreppsliggör dikotomin man kvinna och dess förväntan på begär och sexuell relation med 

varandra.
62

 Butler talar om en heterosexuell genusordning i vilken människor förväntas vara och 

agera på ett visst sätt, och där vissa sätt att vara och ageranden är mer privilegierade än andra.
63

 

Dock finns det enligt Butler ett utrymme för handling och en möjlighet till förändring, detta genom 

att undergräva normen istället för att gå ifrån den.
64 

3.2. Reklam 

Medierna har idag ett stort inflytande över oss, medier påverkar hur normer, värderingar och synsätt 

skapas.
65

 Detta kan gälla många olika saker men då syftet med uppsatsen är att se hur genus görs 

kommer genus vara i fokus. I reklam framställs normen och det som är avvikande från den 

exempelvis genom bilder och texter, genom så kallade representationer. Normen visar sig som det 

som skiljer sig från vad som inte är norm, det andra. Vilket skildras som avvikande och udda, detta 

kan ske i form av stereotyper och schablonbilder.
66

 Med begreppet representation menas hur något 

framställs, visas, representeras. Representation är en konstruerad version av vad som framställs och 

inte någon fullständig eller objektiv återspegling. I reklam ses istället ofta, enligt Fagerström och 

Nilson, subjektiva skildringar. Begreppet identifikation hör samman med begreppet representation, 

och innebär helt enkelt att man identifierar sig med någon i reklamen. Trots att dessa begrepp hör 

samman kommer inte detta begrepp att användas då syftet med uppsatsen inte är att se hur reklam 

mottags. I uppsatsen kommer begreppen representation att användas för att visa hur genus görs i 

reklamen. Även i detta avsnitt finns en genusaspekt då det finns mycket forskning om genus inom 

medierna. Gunilla Jarlbro menar att nödvändigt är att lägga ett genusperspektiv på medier för att 

upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Om reklamen och övrig media endast speglar en del av 

verkligheten kommer inte alla till tals, vilket hon menar är ett måste, oavsett kön, för att alla röster 
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ska vara lika mycket värda.
67

 Reklambilder utgör en betydande del av vår visuella kultur enligt 

Fagerström och Nilson. Enligt dem blir genus tydligt i den maktordning, de hierarkier, strukturer 

och identiteter som genom reklam presenteras, marknadsförs och införlivas i samhälleliga och 

kulturella normsystem.
68

 Reklam har inflytande på människor i en större utsträckning även utanför 

reklamens fält då de utgör våra referensramar för en del saker. Reklambilder och samhället är i ett 

växelspel, där å ena sidan är det våra värderingar som speglas, å andra sidan styrs våra värderingar 

av de bilder som reklamen visar. Därför har reklamen så stor betydelse.
69

 Därför är det också 

relevant att se hur genus görs i reklam för gymnasieskolor. 

I teoriavsnittet har teorier inom två kategorier presenterats, genus och reklam. Viktiga begrepp inom 

första området är Butlers genus samt den heterosexuella matrisen, vilka förklarar kön och genus 

som en social och kulturellt skapad företeelse och den heterosexuella matrisen som inte bara går ut 

på hur vi ska vara man och kvinna utan även att vi ska vara det. Andra delen i teoriavsnittet vilken 

behandlar reklam bidrar med begreppen representation och pekar på reklamens betydelse och 

influenser. 

4. Analys 

Efter att han analyserat materialet har fem teman funnits fruktbara. Dessa teman är Utseende, 

Kroppsspråk & agerande, Segregation, Samtalsdiskurs samt Programmen & skolan, vilka analysen 

är uppdelad efter (i uppsatsen kommer dessa ord att stavas med stor bokstav då det syftas till 

rubrikerna). De olika gymnasieskolorna ges olika mycket utrymme i analysen, men detta ska inte 

tolkas som en värdering av skolorna, eller deras sätt att göra genus i reklamen. Det resultat som 

presenteras är alltså övergripande, och styckena och bilderna som statuerar exempel gör det då de 

belyser vad som vill sägas. En del stycken förklarar fenomen som skulle kunna passa in under flera 

rubriker, men har placerats under sin rubrik utifrån styckets huvudfokus. Vad som beskrivs i texten 

och skulle passa in under en annan rubrik förklaras under den rubriken med något annat exempel 

eller så används exemplet igen för att förklara en annan rubrik. Att styckena kan passa in under flera 

rubriker är för att inte ta bort helheten och sammanhanget som finns, samt att något under en rubrik 

kan förklaras av något annat vilket kan tillhöra en annan rubrik. Vid de citat som förekommer i 

analysen står även tydligt vilket gymnasium broschyren tillhör och därför används inte noter, då 

citatet är taget från den nämnda skolans broschyr. Som hjälp till läsning av analysen finns bilaga 1, 

vilken är en förteckning över de bilder och den text som nämns flera gånger i analysen och benämns 

                                                 
67

 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 8. 
68

 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerups, Malmö, 2008, s. 45. 
69

 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerups, Malmö, 2008, s. 45. 



20 

med namn. Listan är i alfabetisk ordning så det under läsningen går att slå upp bilden som tidigare 

nämnt när den hänvisas till med namn. 

4.1. Utseende 

Med utseende menas hur personerna på bilderna i broschyren ser ut, samt hur illustrationer som 

föreställer människor ser ut. Det som kom att bli viktigt och betydande för analysen var hår, smink, 

accessoarer, kläder och även vissa föremål de kopplas samman med. Utseende har just dessa fem 

ting som underrubriker. 

4.1.1. Hår 

I reklamen visade sig elevernas hår vara en tydlig markör för deras kön,på bilderna hade alla killar 

kort hår utom en kille vilken hade långt hår. Alla tjejer med några få undantag hade långt hår. I de 

fall då tjejerna hade kort hår var det aldrig så kort som killarna och det var frisyrklippt. Den kille 

med långt hår hade hårdrocksstil och hans långa hår torde snarare kopplas samman med att han är 

hårdrockare och inte att han är tjej. Skillnad mellan könen kan ses i deras frisyrer där killarna har 

kort hår och tjejerna långt hår, med undantag för en tjej vars hår är kortare klippt. Hon har dock en 

hårrosett vilket kommer beskrivas under accessoarer, och bilden kommer då hänvisas till som 

Hårrosettbilden.  

4.1.2. Smink 

Användandet av smink skiljde sig mellan killar och tjejer på bilderna, den generella bilden som 

visas på bilderna är att tjejer bär smink och inte killar. I stort sett alla tjejer bär smink och ingen 

kille med undantag från en. Han har en ”Kissminkning” och är vit och svart i hela ansiktet. Han har 

alltså inte använt smink på vanligt traditionellt vis utan använder det i ett utklädningssammanhang 

och då inte heller traditionellt utan till att sminka hela ansiktet och det syns då tydligt att han är 

utklädd. Han iscensätter även en tuff figur med attityd när han använder smink. Alla tjejer som bär 

smink gör det i traditionell tappning och inte i utklädnadssyfte. 

4.1.3. Accessoarer 

Användandet av accessoarer visade sig skilja sig mellan könen på bilderna, i avseendet att använda 

det eller inte, vad som visades i reklamen var att tjejer i stor utsträckning använder accessoarer 

medan killar inte gör detta. I en broschyr finns en bild vid texten till det samhällsvetenskapliga 

programmet som visar två tjejer som pluggar. Båda har varsin rosa penna i handen och den ena 

håller den mot sin mun. Båda har också rosa armband. Stereotyper förekommer ofta i reklamer,
70

 

tjejer som bärare av rosa är en sådan, denna representation visar tjejer att de kopplas samman med 

denna färg som stereotyp är feminin. Ingen motsvarande bild där killar använder rosa finns. Denna 

bild kommer att refereras till under rubrikerna Kroppsspråk & agerande samt Segregation och 

kommer då att hänvisas till som Rosa bilden. 
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I de fall då tjejerna hade kort hår kunde tjejens genus vägas upp eller förtydligas genom en 

accessoar, som på Hårrosettbilden. Den tjej som har kort hår på en av bilderna har en stor 

silverglittrig rosett i håret. Tjejerna på bilden skiljs också från killarna med accessoarer som 

halsband, örhängen, sjalar, armband, ringar och hårrosett. Att tjejen med kort då har en hårrosett 

kopplas hon ändå kopplas samman med tjejerna. Hårrosetten, the signifier, i det korta håret tolkas, 

the signified, och vi ser det som ett tecken för tjejer då glittriga hårrosetter stereotyp tjejigt. 

4.1.4. Kläder 

Kläder visade sig vara en faktor hur man i reklamen skiljer på killar och tjejer. Dels genom avklätt 

och påklätt men också genom vilka kläder som bars. 

Exempelvis Atleticas broschyrs, vars framsida visar fem bilder, en stor och fyra mindre längst med 

kanten. Den största bilden, samt på två bilder till är det killar på bilderna, de två andra bilderna 

tjejer. Ett tydligt skiljetecken mellan killarna och tjejerna är kläderna. Då kläder är betydelsebärande 

och meningsskapande
71

 får detta betydelse. Medan killarna är fullt påklädda har tjejerna endast 

shorts och sporttopp eller bikinitopp. En av bilderna illustrerar en tjej som spelar beachvolley, vilket 

kan förklara varför hon inte har någon t-shirt (även om det kan kännas obefogat i sammanhanget 

bilden figurerar). Den andra bilden illustrerar en tjej som spelar fotboll utan t-shirt eller linne och 

har som överdel endast en sporttopp. På framsidan av broschyren gestaltar man alltså tjejer avklätt. 

Denna gestaltning skiljer sig från andra bilder i broschyren där killar spelar fotboll och är fullt 

påklädda. Dikotomin manligt och kvinnligt
72

 blir alltså tydlig dels på framsidan när man jämför 

bilderna där, men även när man jämför bilderna på tjejerna med bilder på pojkar som utför samma 

aktivitet. Skillnaden är tydlig och man skiljer dem genom avklätt och påklätt. Meningsskapandet 

uppstår i relationen mellan the signifier och the signified där vad vi ser tolkas av oss.
73

 Ser vi 

kläder, the signifiers, på killar, men inte på tjejer tolkar vi dessa tecken olika. Dessa två bilder 

kommer att refereras till som Avsaknad av överdelbilderna under Segregation. 

Det visade sig vad gäller kläder även finnas en uppdelning i stereotypt manligt och kvinnligt, vilket 

visade på Atleticas ekonomiprogram där en illustration visar fem kostymklädda män. Dessa känns 

igen som män dels på kostymerna men det visas även genom deras kroppsbyggnad, raka former. 

Även en kvinna finns med på bilden, hennes kroppsform är mer rund och hon har ett långt hår, till 

skillnad från männens kortklippta hår. Männen har svarta kostymer, vit skjorta och röd slips. 

Kvinnan har svart kjol och röd blus. Dels skiljs hon från männen i och med att hon bär kjol och inte 
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byxa som de gör. Men hon skiljs även tydligt ut i färgen där hennes överkropp är röd medan deras 

är svart och vit med en liten röd rand. Här skiljs alltså kvinnan och männen ifrån varandra genom 

kläder, då alla männen bär samma kläder visar det att det inte heller handlar om en individuell stil 

utan är en uppdelning efter kön. Genus görs här tydligt genom kläder och Butler menar att man på 

detta vis ökar dikotomin mellan män och kvinnor, de ska separeras, vilken uppkommer ur den 

heterosexuella matrisen.
74

 En vidare analys kommer att göras av denna bild under rubrikerna 

Kroppsspråk & agerande samt Programmen & skolan, och kommer att hänvisas till som 

Kostymbilden. Även vad gällde modeller i reklamer följdes dessa stereotyper, textilskolans reklam 

vilken visar modeller visar en kille som är klädd i shorts, bylsig t-shirt och väst. Tjejen på framsidan 

har en klänning på sig, man skiljer alltså på kill- och tjejmodellerna genom kläder vilka är 

stereotypt manliga respektive kvinnliga. 

Stereotyp manliga och kvinnliga kläder visade sig även i elevernas kläder, vad gäller bilder från 

Cybergymnasiet som visar fler personer än två så finns en bild med två killar och två tjejer på 

skolans trappa. Denna bild som verkar vara tagen spontant utan personernas vetskap, då ingen 

uppmärksammar kameran genom att titta in i den eller åt det hållet eller avslutar sin pågående 

syssla. På denna bild visas tydligt hur genus görs genom att skilja på de yttre attributen. Det 

kvinnliga genus visas genom tajts alternativt tajta byxor, höga stövlar och formsydda jackor. Medan 

de båda killarna klär sig i byxor med löst sittande byxben, sneakers och stora bylsiga jackor. 

Kläderna visar här en tydlig skillnad och gör dikotomin än tydligare. Då kläder, the signifiers är 

meningsskapande, görs en skillnad mellan killar och tjejer i sitt sätt att klä sig. Vi uppfattar kläderna 

(the signifieds) som signaler på vilket kön personen tillhör, exempelvis så tolkas lösa byxor som 

killbyxor.
75

 Denna bild kommer under Segregation att refereras till som Trappbilden. 

Ett exempel från ett annat sammanhang är två bilder från dans och eller musiksal visar både killar 

och tjejer i samspel där de hoppar och dansar, båda tillåts i ett musik och danssammanhang att vara 

aktiva. Dock går det även här att se en skillnad i klädsel, där tjejerna har tajta åtsittande byxor 

medan killarnas är lösa. Både en kille och en tjej har skjorta på sig, medan killens är svart utan 

detaljer är tjejens beige med krus/volanger upptill kragen och gestaltas mer feminint. Butler menar 

att detta är en social skapelse och ämnar skilja på könen, vilket det tydligt går att göra på dessa 

bilder.  

Ett tredje sammanhang där kläderna skiljs tydligt åt är studenten. I Jensen gymnasiums reklam där 

två tjejer berättar om studenten finns en bild, på bilden är det flera elever, en klass som springer ut 
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på studentdagen. Här är skillnaden mellan tjejer och killar väldigt tydlig. Tjejerna har långt hår, 

killarna har kort hår. Men de skiljs även åt i kläder. Tjejerna har vita korta klänningar medan 

killarna har kostym och slips. Gemensamt för de båda könen är studentmössan. En bild från en 

annan skola visar från studenten en kille i kostym med andra personer bakom sig. Trots att bilden är 

suddig kan man se att alla killar bär kostym medan alla tjejer har vita kläder. Det finns även en 

annan examensbild, efter information om utbyten till utländska universitet, där bär alla oavsett kön 

kåpor och examenshatt. 

Vidare vad gäller manliga och kvinnliga kläder visades i KF gymnasiets broschyr sex stycken 

elever, tre killar och tre tjejer. Även en elev, tjej, pryder framsidan. Alla eleverna har en vit t-shirt 

med rosa text på, och här är det inte t-shirten i sig som är stereotyp då alla bär samma typ av t-shirt 

utan vad som står på den som är viktigt. Beroende till vilket avsnitt de hör, exempelvis finns ett 

uppslag om ekonomiprogrammet, på den tillhörande bilden står på t-shirten ”Jag går på 

ekonomiprogrammet”. Denna t-shirt bärs av en kille, medan t-shirten med handels- och 

administrationsprogrammet bärs av e tjej. Killen har t-shirten med högstatus programmet, vilket 

med större sannorlikhet leder till ett högstatusjobb och högre inkomst, medan tjejen får bära t-

shirten med ett program vilket är yrkesförberedande inom handel. En hierarki i uppdelningen av de 

andra t-shirtarna finns också, en kille har t-shirten ”Jag har ett eget företag” och visar hur 

självständig han är, medan en tjej har t-shirten ”Här kan jag få jobb” hon är alltså i en 

beroendesituation. Det finns alltså en dikotomi mellan dem båda, vilken är hierarkisk. Detta 

stämmer överens med Butlers teori.
76

 Att alla elever har samma t-shirt gör dem mer lika varandra. 

Men man kan fortfarande skilja killar och tjejer åt genom frisyrerna, tjejer långt hår, killar kort hår. 

Tjejerna bär även smink vilket inte killarna gör. Dessa bilder kommer att refereras till under 

Kroppsspråk & agerande som T-shirtbilderna. 

En annan sak som skiljde killarna och tjejerna åt vad gällde kläder var vilken typ av kläder de hade, 

vardagskläder eller yrkeskläder, vilket ett exempel från Elektrikergymnasiets broschyr visar där det 

bara är killar som är iklädda arbetskläder, på framsidan av broschyren är en bild med två killar 

iförda byggarbetsbyxor samt t-shirtar med Elektrikergymnasiets logga och var sitt verktyg i handen. 

Killarnas utseende visar inte bara vilket program de tillhör, utan också att de är händiga och arbetar 

praktiskt. Ingen motsvarande bild finns på tjejer utan de har vardagskläder i reklamen. Bilden 

kommer att refereras till som Verktygsbilden under Programmen & skolan. Detta visades även på 

Refis Rörentreprenörernas friskola i Stockholm, på de bilder där killarna poserar och står uppställda 

för fotografen har de också ett verktyg och eller arbetskläder på sig och inte sina privata 
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fritidskläder som tjejerna har. Bilder på killar i fritidskläder förekommer också, men i en mer 

avslappnad miljö, alltså att de inte poserar framför kameran. Könen skiljs även åt genom hårlängden 

tjejer långt hår och killar kort, undantag är en kille med långt hår. Samt att tjejer bär smink, vilket 

inte killarna gör. 

Det visade sig också finnas en skillnad i klädsel när man klädde ut sig eller stod på scenen, på en 

bild som representerar teknikprogrammet syns två killar och två tjejer, tjejerna sticker upp bakom 

killarna och den ena tjejen håller sina händer på killens axlar. Alla fyra bär pilotkläder, men tjejerna 

ser utklädda ut då deras kläder är oproportionerligt stora, och den ena tjejen som har en pilotmössa 

har den på sniskan. Detta gör att tjejerna inte tas på allvar. Genom kläder visar man alltså att tjejerna 

inte hör hemma på den plats där man har placerat dem. Då de ser lika autentiska ut i situationen som 

killarna. Speciellt bredvid killarna blir detta tydligt då deras kläder sitter korrekt. Denna bild 

kommer under Segregation att refereras till som Pilotbilden. Ett annat exempel finns i 

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiums reklamblad där det finns ett antal 

uppslag med olika bilder, på ett sådant uppslag finns en bild på två tjejer, vilka förefaller vara 

utklädda då de har liknande kläder på sig, och detta är ett musikgymnasium där framträdanden 

ingår. Tjejerna bär rosa sidenlinnen med svarta detaljer och svart spetskjol (alternativt om linnet 

sitter ihop med kjolen och är en klänning) och mycket ögonskugga, rosa. Det finns fler bilder där 

tjejer är stereotypt ”horklädda” i teatersammanhang, exempelvis en bild där en tjej iförd tajt rosa 

klänning, svart skinnjacka rosa smink, svarta nätstrumpbyxor och svarta stövlar. Alltså man har klätt 

ut sig för att efterlikna en bild av en prostituerad, denna bild är stereotyp, vilket kan förklaras av att 

det är i ett teatersammanhang och man därför överdriver för att förtydliga sin roll. Även om tjejerna 

är utklädda går det inte att bortse från att man framställer dem i korta och tajta kläder. På en av 

bilderna är en kille med och han är klädd i kostym, hatt och halsduk och är därmed betydligt mer 

påklädd än tjejen vid hans sida. Denna bild refereras till som Prostitutionsbilden under Kroppsspråk 

& agerande. När en annan kille står på en scen i ett musiksammanhang med en grupp killar i 

bakgrunden är alla killar på bilden är klädda i kostym. När en tjej visas på bild i ett 

musikframträdande liknar det inte killens framträdande alls. Hon är iförd en silverglittrig 

paljettklänning, långa sidenhandskar, en fjäderboa runt halsen. Rent utseendemässigt visar alltså 

dessa bilder upp olika saker, diskussionen kring dessa bilder kommer att diskuteras mer under 

rubriken Kroppsspråk & agerande och refereras till som Musikbilden kille samt Musikbilden tjej. 

Brännkyrka gymnasium visar upp bilder med en lekfull känsla, eleverna verkar vara utklädda på 

många bilder, vilket bekräftas av att samma kläder bärs av olika personer på olika bilder. Denna bild 

kommer att återkommas till under Kroppsspråk & agerande och Segregation och kommer att 
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refereras till som Utklädnadsbilden. Här har alla samma kläder, vilket visade sig vara ett undantag i 

broschyrerna, dock gällde detta bara utklädnad och fanns inte i ett sammanhang där elever hade sina 

”vanliga” kläder på sig. 

Skillnaderna i kläder finns alltså dels genom att vardagskläderna är olika, dels genom att man 

genom utklädnad visar olika stereotyper, dels genom att illustrera killar med yrkeskläder och tjejer 

inte, dels genom att tjejerna har kläder som inte passar dem i storlek vilket gör att de ser 

missanpassade eller förlöjligande ut. 

Butler menar att genus som social skapelse dikotomin uppstår i den heterosexuella matrisen genom 

man skiljer på killar och tjejer genom vissa saker, in detta fall utseende. Detta avsnitt visar att detta 

även stämmer med reklamen för skolorna. Man skiljer alltså på killar och tjejer genom deras 

utseende. Vidare menar Butler att detta sker genom övning och repetition,
77

 skolan upprätthåller och 

reproducerar alltså genus alltså genom reklamen då man visar traditionella bilder av killar och tjejer.  

4.2. Kroppsspråk & agerande 

Kategorierna Kroppsspråk & agerande utgör tillsammans en kategori då det visade sig svårt att 

prata om det ena och inte utesluta det andra. Med kroppsspråk menas vad personerna på bildernas 

kroppar säger, alltså hur de står eller hur de sitter, hur de är vinklade mot kameran och vilken känsla 

de uttrycker. Agerande handlar om vad personerna på bilderna gör. På bilderna finns en mängd olika 

ageranden, men fokus är huruvida personerna är aktiva eller passiva, då det visade sig vara två 

teman att dela upp agerandena efter. Samt vilken typ av aktivitet de utför om de utför någon. 

4.2.1. Aktiv & passiv 

Killars och tjejers agerande i reklamen skiljde sig åt genom passivitet och aktivitet. Ett mönster 

kunde skönjas där tjejerna i regel var mer passiva medan killarna var aktiva. I exempelvis Påhlmans 

gymnasiums reklam var det bilder där både killar och tjejer visades, då utförde de samma syssla. De 

går, sitter framför en dator, står och pratar. Men de bilder som finns på enskilda personer, förutom 

de två bilderna på framsidan, visar en tjej skrattandes i porträttform medan bilden på killen är från 

någon form av uppehållsrum och visar när han spelar biljard. Killen tillåts alltså vara aktiv medan 

tjejens egenskaper inte visas genom något hon gör utan hur hon ser ut och hennes leende. Ett 

exempel på när tjejer är passiva och inte agerar på något vis är Rosa bilden som tidigare hänvisats 

till, som visar två tjejer som pluggar med rosa penna. Den ena håller den mot sin mun i vad som 

antingen kan tolkas som en koncentrerad pose, men då hennes ansikte inte uttrycker koncentration 

ser bilden mer ut som en ”sexpose” där tjejen försöker se söt och sexig ut genom att vila pennan på 

läppen. Tjejen på bilden använder alltså inte de redskap hon har till något utan poserar istället med 
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det. Tjejen är visserligen aktiv i sitt läsande, men de redskap hon visar upp i form av en penna 

används inte till annat syfte än att posera vilket gör henne passiv. 

Ett annat sammanhang där tjejerna var passiva och killarna aktiva var i idrottssammanhang. Tjejer 

visades inte i sportsammanhang om de inte var avklädda, på exempelvis Avsaknad av överdel 

bilderna som tidigare diskuterats. Bilder på killar i sportsammanhang visades. Ett tillfälle då man 

skulle kunna säga att tjejer visas i ett sportsammanhang finns, dock finns det en hake med det hela. I 

en broschyr finns en bild på en grupp tjejer som utför cheerleading, vilket är en sport. Inga killar är 

med i konstellationen. Skolan som har idrottsprofiler har inga bilder på någon som idrottar, däremot 

på en grupp tjejer som förmodas heja på när någon idrottar. Att presentera tjejer som cheerleaders, 

men inga killar gör att killarnas handlingsutrymme minskar i förhållande till tjejers. Man kan även 

se det som så att då tjejerna hejar på någon sport, vilken inte syns på bilden, och inga killar syns på 

bilden skulle killarna kunna utöva sporten. Detta skulle ge en stereotyp bild
78

 av sport och 

cheerleading. Tjejer är här aktiva då de utför en sport. Men denna sport är också förknippad med 

tjejer, och att tjejer ska heja på killar vilka utför den huvudsakliga aktiviteten som egentligen är i 

fokus. Tjejer förekom i danssammanhang, två tjejer på en bild i en danssal står och skrattar och den 

ena har dragit upp tröjan och visar lite av magen. Dessa tjejer står och är passiva utan att agera på 

något vis. 

Vad gäller stereotyp manligt agerande så följer detta med även på scenen och i teatersammanhang. 

På de bilder som representerar de estetiska programmen finns både killar och tjejer. Vad gäller 

måleri och konst är både killar och tjejer aktiva på bilderna men när det kommer till musikbilderna 

är det endast killar som spelar eller fixar med instrument. Mer exempel finns, en tjej som visserligen 

illustreras med ett instrument, men hon håller upp det och pussar på det. Bilden ger en lite sensuell 

och kärleksfull känsla, alltså att hon visar kärlek till instrumentet. Ingen motsvarande bild finns på 

någon kille som pussar på sitt instrument eller på annat vis visar den kärlek som tjejen visar. Man 

gestaltar alltså tjejen på ett traditionellt kvinnligt vis då man visar hur hon pussar instrumentet och 

visar kärlek, då kärlek, romantik, och att visa känslor ofta uppfattas som kvinnligt. Hon gestaltas 

inte som en musiker som spelar på sitt instrument så som killarna gestaltas. Vidare exempel i 

musiksammanhang finns. I Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiums finns en 

musikbild vilken visar en kille som sitter på en stol och spelar gitarr och sjunger. Med på bilden 

finns även en tjej, tjejen har en passiv roll där hon sitter på knä på golvet bredvid killen och håller 

fram en mikrofon fram mot hans mun som han kan sjunga i. Hon agerar alltså mikrofonställ medan 

killen både sjunger och spelar gitarr. Ingenstans i broschyren finns någon bild av en tjej som spelar 
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instrument. 

Det visade sig även att det stereotypt manligt och kvinnliga agerandet följde vilka saker man 

utförde i förhållande till programmet. På de flesta av bilderna från Cybergymnasiet som visar 

tekniska tillbehör visas inga personer som arbetar med dessa utan bara händer. Det är bara på en av 

bilderna det finns en person med och då är denna en man. Killarna tillåts alltså att vara aktiva med 

verktyg medan man inte porträtterar tjejerna på detta vis. Dessa bilder refereras under Programmen 

& skolan som Verktyg & händerbilderna. 

4.2.2. Stereotypt manligt & kvinnligt i kroppsspråk 

Killarna och tjejerna i reklamen skiljdes åt genom sitt kroppsspråk. Tjejerna hade ett mer 

tillbakadraget kroppspråk och killar ett mer utåtagerande, alltså ett  stereotypt manligt och kvinnligt 

kroppsspråk, som exempelvis T-shirtbilderna visar(vilka beskrivits under rubriken Utseende). På 

bilderna ler samtliga tjejer medan killarna kan välja på att le eller att inte. Killarna har tre alternativ 

till poser, antingen bestämt med händerna i sidorna, lite avslappnat i sidorna eller vilandes på låren/i 

knäet. Två av tjejerna har händerna bakom sig, en har den hoppressade i knäet och en håller 

avslappnat en hand i sidan. Killarna har alltså mer utrymme till att posera, och poseringar som visar 

mer pondus medan tjejernas poseringar, framförallt den med handflatorna hoppressade i knäet och 

till viss del även de två som har händerna bakom sig, visar försiktighet. Dessa stereotypa 

kroppsspråk finns också i illustrationer och inte endast i bilder på eleverna, Kostymbilden som 

tidigare beskrivits i Utseende i avseende vad männen och kvinnan hade på sig visar även en 

dikotomi mellan kvinnor och män vad gäller kroppsspråk. En av männen tar ett steg framåt och det 

ser ut som om han är på väg någonstans, fast besluten. En annan man står nonchalant med händerna 

i byxfickorna och poserar, en tredje står med en fyrkantig portfölj i handen och den fjärde och den 

femte skakar hand med varandra som om de precis gjort en överenskommelse. Alla männen, 

förutom de som skakar hand och tittar på varandra har huvudena rakt framåtriktade. Kvinnan har 

huvudet på sidan och tittar bort från bilden, hon står med ena foten bakom den andra som om hon 

vägde på foten, i alla fall inte i en bredbent position som de andra herrarna. Hon har armarna slappt 

hängande längs sidorna. Detta sker genom den heterosexuella matrisen, där män och kvinnor skiljs 

åt. Detta visar en bild av hur kvinnor och män ska vara, och även enligt Butler att man ska vara man 

och kvinna då det är dessa alternativ som ges.
79

 Enligt Fagerström och Nilson är representationer 

ofta subjektiva och ger en stereotyp bild.
80

 Denna representation av kroppsspråket visar just en 

schablonartad bild där kön är avgörande för uttrycket. Då vi påverkas av vad som visas i reklamen 
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begränsas kroppsspråken för killar och tjejer när en bild där kroppsspråket skiljer sig för man och 

kvinna visas. Då männen tillåts ha ett mer tuffare och bestämt kroppsspråk uppstår även en hierarki 

i dikotomin. Kvinnans kroppsspråk med händerna slappt hängande längs sidorna och benen i kors 

eller tätt ihop gör inte bara att hennes kroppsspråk visar att hon tillhör kategorin kvinnor då hennes 

kroppsspråk är lamt. Det gör även att man får sämre balans då man står med benen ihop. 

Man skiljer också tjejer och killar åt genom att visa stereotypt feminina eller maskulina drag hos 

dem genom deras kroppsspråk. Skillnaden visas tydligt genom dessa två studentbilder. En bild på 

två tjejer från studenten visar hur de kramar om varandra och ler stort mot kameran, och den ena 

håller fram den andres nallebjörn som den andra har i ett snöre runt halsen. Man porträtterar alltså 

tjejerna som gulliga. De håller dock inte om varandra som att de kramas kärleksfullt för att de är 

tillsammans, utan den ena håller om den andres midja med kroppen vänd mot kameran och inte mot 

den hon omfamnar. I Nordiska musikgymnasiets reklam finns en motsvarande bild på tre killar på 

studentdagen som visar hur håller om varandras axlar medan de blir fotade av en fotograf. De håller 

inte om varandra i en kram på det sättet som de båda tjejerna gjorde från Kungsholmens 

gymnasium/Stockholms musikgymnasium, utan håller mer på varandras axlar, trots att de ler så 

visar de allvar då de ler på ett seriöst sätt inför kameran. Killarna är också manligt klädda i kostym. 

Även om man då alltså presenterar killar och tjejer i samma situation så illustrerar man dem olika. 

Ett annat exempel där bilderna visar stereotypa känslor eller personlighetsdrag är en bild från Refis 

Rörentreprenörernas friskola i Stockholms, med några tjejer som övar att släcka brand illustrerar en 

tjej som släcker en brand med en brandsläckare och ett led med tjejer står bakom och tittar på och 

väntar på sin tur. De ser koncentrerade och lite rädda ut. Ingen bild illustrerar någon kille i en 

situation där han utstrålar rädsla. Den tredje bilden där en elev som är tjej förekommer är en bild i 

en datasal, resten av eleverna på bilden är killar, även om denna bild representerar antalet tjejer som 

går på programmet jämfört med antalet killar så visar det även att man på skolan är en minoritet 

som tjej. Som nämnts uttryckte tjejerna på bilden när en tjej släcker eld rädsla, annars har alla andra 

tjejer ett stort leende på läpparna. Alternativen i uttryck för tjejerna är alltså små medan killarnas 

ansiktsuttryck sträcker sig över ett betydligt större spektrum. 

Även kroppsspråket och inte bara agerandet är stereotypt på scenen. Prostitutionsbilden som 

beskrivits under Utseende är även intressant vad gäller kroppsspråk. Tjejen håller sin hand på en 

killes axel som för att få hans uppmärksamhet och ler vänligt och vädjande mot honom. Killen står 

lite bortåt vänd från tjejen med armarna i kors och sneglar självgott och lite nonchalant åt tjejen. I 

ett annat scensammanhang, av en bild på en teaterscen, visas en tjej med en avslappnad 

kroppshållning, bylsiga byxor och stora kängor, varav vilken den ena hon har uppe på en stol 
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framför dig. Men det är uppenbart att detta är en repetition eller föreställning av något slag och att 

detta är en iscensättning av någonting och att personerna inte spelar sig själva. Det är alltså i bilden 

tjejen som vädjar till killen om något och killen som sitter på makten och kan bestämma om han vill 

ge tjejen vad hon vill ha. Tjejen måste böna och be och beslutet ligger hos killen. Tjejen är alltså i 

beroendeställning till killen. Ett annat exempel på hur kroppsspråket är stereotyp på scenen är  

Musikbilden kille och Musikbilden tjej som tidigare beskrivit. När killen står på en scen i ett 

musiksammanhang har han armarna vitt utsträckta och det ser ut som om han tar i ordentligt, han 

visar styrka. När en tjej visas på bild i ett musikframträdande liknar det inte killens framträdande 

alls. Hon sjunger i en mikrofon med ena handen utsträckt i en avslappnad pose, med ögonen 

stängda, ett avslappnat ansiktsuttryck med ett leende på läpparna. Killen och tjejen visas alltså upp 

på helt olika sätt där killen visar upp en stark person medan tjejen visar upp en mer avslappnad 

person.  

Kroppsspråket visar även vad som är viktigt i bilderna, och vad som är menat att vara i fokus. 

Utklädnadsbilden från Brännkyrka gymnasium visar att alla elever tillåts ha samma kläder, och 

samma kroppsspråk. Detta är även genomgående i alla deras gruppbilder. Men bilden till den text 

där två elever berättar om skolan syns att det ändå finns en skillnad i kroppsspråk, som blir tydlig 

när det inte är en lekfull bild med utklädnad. På bilden av killen och tjejen som hör till texten där de 

berättar om skolan står killen med armarna i kors och ett skratt, och tjejen sneglar på honom och 

pillar sig i håret lite försiktigt. Killen är alltså i fokus, han har det mest uttrycksfulla kroppsspråket, 

vilket förstärks av att tjejen på bilden tittar på honom och signalerar vart vi ska titta och vad som är 

viktigt på bilden. Denna bild kommer i under Samtalsdiskurs att refereras till som Parbilden. 

Vad gäller kroppsspråk och närhet finns det två olika saker att ta fasta på, dels närhet i 

vardagssammanhang och dels i sportsammanhang. Här följer ett exempel på det vardagliga, det 

finns två undantag från, Cybergymnasiets segregerade bilder, där det endast är två personer på 

bilden och dessa är av olika genus. En bild visar en kille och en tjej som kramas kärleksfullt. De har 

då först skiljts i en dikotomisering och sedan återförenats i det heterosexuella begäret, vilket Butler 

betecknar den heterosexuella matrisen. Ingen bild som visar på homosexuell kärlek finns med i 

broschyren, vilket stämmer överens med Butlers teori om den heterosexuella matrisen där vissa 

relationer är mer priviligierade och önskvärda.
81

 Den andra bilden där en kille och en tjej är 

ensamma rör de inte vid varandra men de tittar på varandra, och tjejens blick, vilken är den enda 

man ser, är väldigt intensiv. Att välja att ha med två bilder på ett heterosexuellt par och att välja bort 

ett homosexuellt visar kanske inte direkt att homosexuella par inte är välkomna på skolan, men att 
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det inte är vanligt förekommande på skolan. Att välja att prata om eller visa något och därmed välja 

bort någonting annat visar vad som är viktigt.
82

 En annan bild med omfamning är när en manlig 

elev kramar om en kvinnlig lärare bakifrån, eller håller henne om axlarna, kvinnan ser lite lätt 

besvärad ut, men mannen ler rakt in i kameran, vilket gör att bilden ser arrangerad ut. I bakgrunden 

av bilden står en kvinnlig lärare som ler åt situationen, hon står lite tafatt med händerna bakom 

ryggen, helt passiv i situationen. I denna bild visas inget begär mellan dikotomierna, men en 

hierarkisk ordning går att urskilja då det är killen som nästa överraskande har omfamnat kvinnan 

bakifrån. Det är alltså han som har tagit initiativet och har kontrollen över situationen. Läraren ser 

ut att ha varit upptagen med något annat då man kan skymta att hon håller något i handen, hennes 

kropp är också vänd snett från kameran vilken visar att hon inte var beredd på arrangemanget. Man 

framställer alltså båda kvinnorna på bilden som väldigt passiva medan mannen är den aktiva som 

agerar när han omfamnar kvinnan. Vad gäller fysisk närhet i sportsammanhang visar följande bild 

ett statuerande exempel: Man visar ett gäng personer i en stor klunga iförda fotbollskläder var som 

verkar vara en stor omfamning efter en match. Detta är enda gången det förekommer omfamning av 

killar, alltså där två eller flera killar omfamnar varandra. Att detta endast sker i grupp är ett tecken 

på att det är tabubelagt, för då blir det inte lika privat och intimt. Det är även i ett sportsammanhang, 

fotboll, som förekommer stereotypt manligt. Och det syns på bilden att en av killarna skriker rakt 

ut, bilden illustrerar antagligen ett firande av ett mål. Man kramas alltså bara också när det är något 

att fira i sportsammanhang. Man illustrerar inte heller tjejer i några idrottskläder utan enbart killar. 

Det man väljer att inte visa är lika viktigt som det man väljer att visa, det som inte sägs är också 

meningsbärande.
83

 

Här är ett exempel på när kroppsspråk och agerande inte går ihop med varandra, en bild på en tjej 

som berättar om en motiveringsresa de gjort med skolan framstår som äventyrslysten och tuff när 

hon berättar om vad hon och de andra gjort på resan. På bilden är hon iförd korta shorts och rosa 

linne och någon form av hjälm (de är i ett berg och klättrar) där gör hon en balettliknande pose, 

vilket inte riktigt stämmer överens med bilden man får av henne i texten. Butler talar om en ständig 

strävan efter att iscensätta genus, och även om ett ständigt misslyckande då normer är 

föränderliga.
84

 Tjejens dubbeltydighet skulle kunna tolkas som ett misslyckande i hennes 

iscensättande av genus, eller som ett försöka att bryta sig ur mallen. Alltså att hon antingen försöker 

sträva efter att vara kvinnlig men misslyckas då hjälmen tyder på att hon utför en aktivitet i bergen. 
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Den dubbeltydighet som då uppstår mellan hjälmen och posen är inte trovärdig. Eller att hon 

försöker bryta mot normen och blandar manligt och kvinnligt. 

Sammanfattningsvis har killarna ett större spektrum vad gäller både agerande och kroppsspråk än 

tjejerna. Killarna är aktiva medan tjejerna är passiva. Killarna har också ett mer bestämt 

kroppsspråk än tjejerna vilka har ett mer passivt. Det finns alltså en stor skillnad i kroppsspråk och 

agerande. 

4.3. Segregation 

Under denna rubrik granskas bilderna utifrån personernas kön, och hur de integrerar. Här kommer 

begreppet dikotomisering och Butlers  heterosexuella matris att användas. 

4.3.1. Stereotypa sammanhang 

I reklamen segregerade man killar och tjejer på bilderna och man satte dem i stereotypa 

sammanhang. Exempelvis en bild med en stor samling killar på väg in på ett flygplan iklädda 

fotbollsträningskläder, där en motsvarande bild inte fanns med tjejer visar uppdelningen mellan 

killar och tjejer som Butler menar finns.
85

 Fotboll är även en stereotypt manlig sport vilket bilden 

visar då reklam ofta visar schablonartade bilder och stereotyper.
86

 Rubriken till bildtexten lyder 

”Atleticas fotbollstrupp var på träningsläger i Spanien” om man läser rubriken får man alltså 

uppfattningen att det bara är killar i deras fotbollstrupp, eller att de bara har en för killar då det inte 

finns några tjejer på bilden och det heller inte nämns specifikt i rubriken att det är deras killtrupp. 

Fortsätter man dock att läsa står det ”Killarnas elittrupp”. Inget nämns om tjejernas elittrupp gavs 

samma möjlighet eller om en sådan elittrupp existerar. Killarna gestaltas på bilden med typiska 

fotbollsträningskläder och en del har kepsar, alltså en stereotyp bild av en manlig fotbollsspelare. 

Man förmedlar alltså att killar spelar fotboll men inte tjejer då man bara visar att killar på bilden och 

inte några tjejer. Både det som sägs och inte sägs är av betydelse.
87

 Det som ingår i diskursen ses 

som viktigt, sanning och att då utesluta tjejer och bara framhäva killar gör att detta blir versionen av 

sanning. Genom denna representation har inte tjejerna någon att identifiera sig med i bilden, då det 

är en avsaknad av tjejer på bilden. Tjejer tillåts att spela fotboll, men då avklädda vilket en av 

Avsaknad av överdel bilderna visar. 

4.3.2. Samkönade bilder 

En annan typ av segregation mellan killar och tjejer utöver att man placerade dem i stereotypa 

sammanhang var att man segregerade dem från varandra genom att ha samkönade bilder. Alltså 
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bilder där endast ett av könen är representerade. Exempel är Cybergymnasiets broschyr som visar 

resultat från en undersökning skolan gjort och de väljer att presentera resultatet under följande tre 

rubriker: hög trivselfaktor, bra lärare, schema som ger tid över. Under första punkten står det att 

skolan präglas av god stämning och öppenhet, och att det går många olika elever på skolan vilket 

ger en positiv mångfald. Skolan profilerar sig alltså vara öppen för en mångfald innehållande olika 

typer av människor. Man skriver även att alla umgås med alla, oavsett inriktning och intressen. 

Skolan skriver att det är ett öppet klimat där alla umgås med alla men bilderna i reklamen visar 

något annat. Man ser på bilderna en segregering mellan könen. Vad Butler menar vara en 

dikotomisering där man skiljer på manligt och kvinnligt där det även finns en hierarkisk ordning.
88

 

Vidare exempel finns på att man segregerar könen åt genom att inte ha dem med på samma bilder. I 

en broschyr presenteras programmen på en skola, på de två bilder som finns bredvid presentationen 

av det naturvetenskapliga programmet är på den första bilden två tjejer, varav en tittar i ett 

mikroskop, den ena tjejen är oskarp i bakgrunden och den andra är i stor närbild i framkant i bild 

vilket gör att man vid första anblick inte nödvändigtvis lägger märke till henne som tjej. Den andra 

bilden föreställer två killar som utför ett kemiskt experiment. Bilden vid texten till det 

samhällsvetenskapliga programmet visar två tjejer som pluggar. Naturvetenskapliga programmet 

presenteras av killar, och tjejer som är svåra att urskilja, och samhällsvetenskapliga programmet av 

tjejer. På bilderna syns separationen av könen då killar och tjejer inte presenteras på samma bilder. 

Under uppslaget ”En dag på Elektrikergymnasiet” i Elektrikergymnasiets broschyr finns ett antal 

bilder på elever som utför olika aktiviteter. Sexton stycken elever är i centrum på bilderna och fem 

stycken är i bakgrunden. Av dessa sexton är två tjejer och alla i periferin är killar. Båda tjejerna är 

tillsammans på en bild med en oskarp kille i bakgrunden, men det är bara tjejerna som samspelar 

med varandra på bilden. Exakt vad de gör på bilden går inte att se, men de arbetar med någon dosa 

och sladd. Men man har alltså skiljt killarna från tjejerna på bilderna, vilket stämmer överens med 

Butlers teori.
89

 Bilden på tjejerna kommer att refereras till som Dosbilden under rubriken 

Programmen & skolan. Detta syns även i musiksammanhang. På bilder i Nordiska musikgymnasiets 

reklam som visar elever som spelar musik finns ett samspel mellan könen, killar och tjejer finns 

alltså på båda en och samma bild. Vad som är avgörande om man är på en bild tillsammans verkar 

vara instrumentet och inte könet. Däremot när det kommer till bilder där annan aktivitet än 

instrumentspelning förekommer är bilderna på en person eller så finns det en dikotomisering, tjejer 

är alltså på samma bilder, medan killarna är tillsammans på en annan.  

                                                 
88

 Butler, Judith, Gender Trouble; Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 1990, s. 151. 
89

 Butler, Judith, Gender Trouble; Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 1990, s. 151. 



33 

4.3.3. Segregation trots representation på bilder 

Det finns även en segregation i gruppbilder där båda könen samspelar, men då visar sig 

segregationen genom kroppsspråket. På bilderna i en broschyr blandas killar och tjejer på bilderna, 

och det finns ett samspel dem emellan. På en bild där fyra personer i en grupp sitter, tre tjejer och en 

kille, kan man se en skillnad tjejer och killar emellan. Man får uppfattningen att ena tjejen sitter och 

pratar och berättar något för dem andra, medan de två andra tjejerna är vända mot henne och ser ut 

att lyssna koncentrerat. Killen däremot sitter bortvänd från den som lyssnar, håller handen för 

munnen i en koncentrerad pose med blicken riktad bort, och ser ut att tänka på något annat och inte 

lyssna på vad tjejen säger. Tjejerna visar här alltså uppmärksamhet till varandra genom sitt 

kroppspråk. Trots att bilden är könsblandad, killen sitter med vid samma bord, så finns en 

distinktion mellan dem vilken uttrycks i hans kroppsspråk. 

Majoriteten av bilderna med flera personer på är dikomiserade, undantaget är när det är flera än två 

personer på bilderna, i vissa av dessa fallen finns både killar samt tjejer med på bilderna. Två 

undantag finns vilka presenterades under Kroppsspråk & agerande. Trappbilden som refererats till 

under Utseende, som visar två killar och två tjejer på skolans trappa. Denna bild som verkar vara 

tagen spontant utan personernas vetskap, då ingen uppmärksammar kameran genom att titta in i den 

eller åt det hållet eller avslutar sin pågående syssla, visar trots att båda könen är representerade 

dikotomin mellan dem då tjejerna står vända mot varandra och samspelar medan killarna samspelar 

med varandra. Trots att de fysiskt på samma plats finns en dikotomi mellan dem.
90  

I Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiums reklam finns, förutom på 

teaterscenerna eller musiksammanhang, inga bilder där elever av båda könen samspelar. Detta är 

alltså ett spel och en gestaltning av någonting och visar inte ”verkligheten” dock är detta något man 

väljer att visa, och också faktiskt något som händer på skolan, att killar och tjejer samspelar med 

varandra på teaterscenen. 

Alla gruppbilder i Brännkyrka gymnasiums broschyr visar bilder där eleverna samspelar oavsett 

kön, detta visade sig vara det enda sammanhanget där inga undantag fanns. 

4.3.4. Kläder som segregation 

Tjejer och killar segregerades även genom deras kläder, speciellt på de bilder där både killar och 

tjejer fanns representerade. På pilotbilden där två killar och två tjejer visas, sticker tjejerna upp 

bakom killarna och den ena tjejen håller sina händer på killens axlar. Där är könen tillsammans, 

men på grund av kläder förlöjligas och framstår inte tjejerna höra in på bilden, alltså segregeras de 

genom kläderna. När tjejerna presenteras på teknikprogrammet klär man ut dem i förstora kläder så 
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att de inte kan tas allvar och därmed är deras representation där förlöjligande. 

Stycket Segregation visar alltså att det trots att det står uttalat i en broschyr att alla umgås med alla 

så är det inte den verklighet som presenteras genom bilderna. Majoriteten av bilderna med två 

personer är uppdelade kille och kille, tjej och tjej, och på de bilder där man är fler än två samspelar 

man på bilderna med det gemensamma könet och inte med det motsatta. Dock finns en viss 

integration på de bilder från skolor med kulturell eller internationell inriktning. 

4.4. Samtalsdiskurs 

Med samtalsdiskurs menas de diskurser som finns i intervjuer med elever eller före detta elever, 

alltså vad det är eleverna talar om, vem talar om vad samt hur man talar om tjejer och killar. 

4.4.1. Om skolan- två olika perspektiv 

I reklamen presenterades olika åsikter om skolan. Dessa åsikterna hade olika perspektiv beroende 

på den uttalandes kön.Eleverna pratar om skolan på olika sätt, utifrån sig själva eller ett allmänt 

perspektiv. Olika elever berättar i broschyren från Atletica om skolan, vad de tycker om den, varför 

det valde den och liknande. Lika många killar som tjejer är med och berättar om skolan, fyra 

vardera. Men två av tjejerna delar utrymme, vilket dessutom är mindre än vad de enskilda killarna 

har var för sig. De två tjejerna som delar bild och utrymme berättar mer allmänt om skolans bra 

stämning och har inte sig själva i fokus vilket alla killarna har. För det första ges mest utrymme till 

killarna, där visar diskursen vilka som får komma till tals och får mest utrymme. Men det visar även 

att killar och tjejer samtalar om skolan på olika sätt. Medan killar har sig själv i fokus och tar upp 

vad som är viktigt för honom talar tjejerna om den allmänna atmosfären på skolan och om saker 

som är bra för alla på skolan. Diskursen visar alltså att killar är viktiga, då deras personliga mål och 

hur dessa ska uppnås är viktiga för alla, medan tjejernas inte är detta då dessa inte tas upp utan 

tjejerna talar om en allmänhet. Viktigt är alltså inte bara vad som sägs, att killar berättar utifrån ett 

perspektiv vad som är bra för dem medan tjejerna berättar med ett perspektiv vilket gynnar alla, 

utan även vad som inte sägs.
91

 Vad som inte sägs är tjejernas personliga perspektiv och fokus på sig 

själva och sina mål. Diskursen visar alltså att tjejer sätter fokus på andra i första hand medan killar 

fokuserar på sig själva. Då tjejerna har fokus på den allmänna stämningen kan det även tänkas vara 

deras ansvar att upprätthålla den allmänna stämningen, exempelvis vara glada och spralliga, 

hjälpsamma och ordna saker på skolan. En av tjejerna med eget utrymme som spelar fotboll 

fokuserar på sig själv, men tar även upp allmänna saker. En intressant aspekt är att hon talar om 

tjejerna i relation till killarna. Att de ofta tränar gemensamt, detta på ett sätt som att detta inte vore 
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självklart. Representationen av att de har heterogena grupper sker, men samtidigt framställer man 

detta som något som inte är självklart, utan speciellt för skolan, vilket gör att man samtidigt påpekar 

skillnaden mellan killar och tjejer och den uppdelning Butler menar finns.
92

 Denna tjej säger även 

”Det gäller att vara fokuserad och koncentrerad, som tjej vill man gärna hålla samma nivå som 

killarna och hänga med i tempot!” med citatet visar skolan att det finns en skillnad på killar och 

tjejer, deras nivå inom idrott, och att tjejerna måsta anstränga sig mer för att bli lika bra som 

killarna. Det manliga är här alltså eftersträvansvärt. Dikotomin som Butler
93

 menar finns visar inte 

bara skillnaden, utan i skillnaden finns även en hierarkisk ordning då tjejen säger att man som tjej 

ska eftersträva att vara som killarna, då de ses som bättre. Det är heller ingen kille som tar upp 

fördelen med att träna tjejer och killar tillsammans, Det finns alltså en diskurs om att det bara är en 

fördel för tjejerna, eftersom de är sämre och kan lära sig av killarna. Ett annat exempel är i Ross 

Tensta gymnasiums broschyr där tre elever berättar om deras uppfattning om skolan, det är två tjejer 

och en kille. Killens fokus ligger på hur lärarna arbetar för att han ska uppnå målen. Medan 

tjejernas fokus ligger på den fysiska miljön, den psykiska miljön, frukost, bärbar dator och 

samarbete med näringslivet. En av tjejerna nämner att lärarna är bra då de ger dem värdefulla 

kunskaper, men när hon pratar om det säger hon ”oss” medan killen sätter sig själv i fokus och säger 

”jag”. Det finns alltså en skillnad i hur killen och tjejerna beskriver skolan, tjejerna lägger vikten 

vid andra saker och när en av tjejerna kommer in på kunskap är det ur ett allmänt perspektiv. 

4.4.2. Ansvarsfulla tjejer & ambitiösa killar 

I reklamen presenterades åsikter om studier. Åsikterna som presenterades visade sig skiljas åt 

beroende på könet på den intervjuvade i reklambladet, där killar framstår som mer oengagerade 

medan tjejerna tar skolan på allvar.Exempelvis Parbilden från Brännkyrka gymnasiums broschyr, 

där en text tillhör och två eleverna pratar om skolan. Tjejen framställs som väldigt ansvarsfull då 

man talar om hennes höga slutbetyg i nian, och hennes målmedvetenhet att bli advokat. Killen 

däremot framställs som lite oengagerad då han säger att hans liv är som Seinfield, men att han ska 

skärpa sig sista året. Båda betonar skolans mix av kulturer som en fördel, och tjejens val av 

Brännkyrka gymnasium framställs som förvånande då hon hade så bra betyg att hon kunde kommit 

in på en annan skola, men att hon värderar innehållet och inte ytan. Båda eleverna har alltså fokus 

på sig själva, skillnaden dem emellan är att tjejerna presenteras som otroligt ambitiös, målmedveten 

och som att hon jobbar väldigt hårt för att komma dit hon vill, medan killen framställs som att han 

inte lägger ner någon energi alls på skolan, för det räcker om han lägger ner energi endast sista året, 

så kommer det gå bra för honom i alla fall. Vad texterna säger är alltså att tjejen måste kämpa för att 
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nå sina mål medan killen knappt behöver anstränga sig. Man signalerar alltså att killen är så bra att 

han inte behöver anstränga sig, medan tjejen måste det. I texten syns en diskurs
94

 där killar framstår 

som biologiskt bra, alltså de är redan bra från födseln på grund av deras kön och behöver därmed 

inte anstränga sig för att nå sina mål. Tjejer däremot måste ha tydliga mål att sträva emot och de 

måste kämpa för att uppnå dessa. 

4.4.3. Killar- akademiskt, tjejer- icke akademiskt  

I reklamen placerade man killar i ett akademiskt sammanhang och tjejer i ett ickeakademiskt 

sammanhang när man presenterade olika elever i broschyrerna. 

Exempelvisunder rubriken ”Stipendium” berättar en kille om ett stipendium han fått via skolan. Att 

endast ha en kille som berättar om stipendium kan ge uppfattningen vilken typ av elever som får 

stipendium, nämligen killar. När man väljer att endast ha med en kille utesluter man tjejerna. 

Däremot under rubriken ”Studenten”, där studentdagen med förberedelser beskrivs är det två tjejer 

som berättar. Visst är studenten akademisk, men det man fokuserar på i texten är inte det 

akademiska utan stämningen, förberedelser, allt det roliga som händer under dagen. Medan man i 

killens fall fokuserar på det akademiska med stipendiet. Man skiljer alltså på killarna och tjejerna 

genom att fokusera på olika saker, det akademiska och det icke akademiska. Det finns alltså två 

olika diskurser när man samtalar om killar och tjejer. I uppslaget ”Vad hände sen?” Där två elever, 

en kille och en tjej, intervjuas om vad de gjort efter gymnasiet. De har jobb respektive pluggar och 

båda framställs som framgångsrika. Båda två säger att för att lyckas måste man själv jobba för att nå 

sina mål, det är ens eget ansvar och man själv måste kämpa för att nå dit man vill. Men vad som 

skiljer dem åt är att tjejen anser att förutom engagemang och att man är driven, vilket de båda har 

gemensamt, så är ett leende på läpparna bra för framgång. Tjejen betonar alltså sättet att vara utöver 

vad de gemensamt pekar på, medan killen inte påpekar alls ens personlighet på det sättet. Detta kan 

bero på att det finns olika villkor för tjejer och killar att agera inom. Det visade sig även genom att 

man efter gymnasiet satte olika saker i fokus. Industritekniska gymnasiets reklam består till största 

delen av fyra elevers uppfattningar om skolan. Två nuvarande elever och två stycken som tog 

studenten 2006. Könsfördelningen är jämn, alltså en kille och en tjej som berättar om sina 

nuvarande studier på skolan och en kille och en tjej som berättar om sina dåvarande studier och hur 

det gick efteråt. Tjejen som går i ettan och beskriver sina studier nämner att hon vill ha en 

utbildning som ger jobb och att hon gillar teknik, men sedan är det fokus på atmosfären i skolan, 

hur lärarna är, och att man blir respekterad för vem man är. Killen som går första året beskriver 
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också hur lärarna är, men då i relation till att skolan är liten och att detta gör att han får mer 

uppmärksamhet, han sätter alltså sig själv i fokus. Vidare talar han om vad han förväntar sig av 

skolan för att skolan ska kunna gör honom till en säker servicetekniker. Återigen sig själv i fokus. 

Liksom tjejen som går på skolan beskriver tjejen som tagit studenten atmosfären på skolan som 

viktig.
95

 Det finns alltså en skillnad i killarnas och tjejers diskurs, tjejerna har ett mer allmänt fokus, 

medan killarna utgår ifrån sig själva. Men en av tjejerna fokuserar, utöver det allmänna, också på 

sig själv i slutet. Hon beskriver även vad hon gör nu, har ett arbete, men är mammaledig. Detta 

torde vara en produkt av Butlers heterosexuella matris, att män och kvinnor förs samman i ett 

heterosexuellt begär. Denna text kommer att hänvisas till under Programmen & skolan som 

Mammatexten. 

4.4.4. Tjejer i förhållande till kön 

När tjejer presenterades i reklamen presenterades de ofta utifrån sitt kön, vilket inte skedde hos 

killarna. Exempelvis hade Ttjejerna på en skola fått ett eget avsnitt med rubriken ”Tjej på Refis” där 

får de komma till tals, men endast i detta avsnitt. Killarna däremot får komma till tals på flera 

utrymmen i broschyren, och då är inte heller kön ett kriterium som i tjejernas spalt. Tjejerna berättar 

om varför de valt skolan, liksom killarna gör, men här betonas den könsliga aspekten, ”Cajsa har 

inte upplevt några problem med att vara tjej på Refis eller inom yrket”, ”Lovisa har dessutom 

skrivit om sina erfarenheter om att vara ensam tjej i en klass med bara killar” och ”tycker att 

killarna 'sköter sig' bra”. Ingen av killarna talar om sin roll på skolan i förhållande till tjejerna. Man 

talar också om tjejerna i texten som deras kön, man använder ordet ”tjejer” och ”refis-tjejer”, 

motsvarande tilltal eller beskrivning finns inte om eller hos killarna. Samtidigt som skolan försöker 

visa att det finns tjejer på skolan och att man blir behandlad väl där oavsett kön så förstärker man 

skillnaden genom att betona kön, och sätta dem i en egen kategori. Tjejerna tillåts inte på det sättet 

vara en del av allt i skolan utan får bara agera inom sin könsliga kategori. 

4.4.5. Självförtroende 

I reklamen skiljde man mellan killar och tjejer i hur man presenterade deras uppfattning av 

betydelsen av hur man uppfattades av andra. Där tjejer visade bry sig och killar inte. I ett uppslag i 

broschyren för Jensen gymnasium beskriver två elever, en kille och en tjej,  hur första dagen i 

skolan var, fokus för tjejen ligger på att hon inte ville göra bort sig första dagen eftersom gymnasiet 

är tre år. Killen däremot tyckte det var bra att alla pratade med varandra, och att de under lekar och 

aktiviteter kunde göra bort sig inför varandra. Tjejen fokuserar alltså på hur hon framstår inför 
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andra. Här syns två olika samtalsdiskurser
96

 hos killar och tjejer. 

Stycket Samtalsdiskurs visar två skillnader, dels en skillnad i vad man pratar om ochi vilket 

sammanhang. Killar har ett personligt fokus vad gäller skolan medan tjejer har ett allmänt. Den 

andra skillnaden, vilket sammanhang man talar om saker är att man talar om tjejer i förhållande till 

sitt kön vilket man inte gör med killar samt att tjejer presenteras i ett vardagssammanhang medan 

killar presenteras i ett sammanhang kopplade till studier. 

4.5. Programmen & skolan 

Under detta avsnitt presenteras hur man kopplar programmen och skolan till olika genus samt 

värderingen som förekommer mellan de olika programmen kopplade till genus. 

4.5.1. Stereotypa programpresentationer 

I reklamen gjorde man en uppdelning av könen efter programmen.Man presenterade killar vid 

stereotypt manliga program och kvinnor vid stereotypt kvinnliga. Dels visade det sig att 

Kostymbilden, vilken visar fyra män i kostym och en tjej i kjol och blus, visas vid 

ekonomiprogrammet tillsammans med orden entreprenörskap, marknadsföring, företagande 

ledarskap, internationell ekonomi. Dessa ord är starka och seriösa ord med pondus, och 

symboliserar programmet. Vilka som ska kopplas samman med dessa ord och därmed även 

programmet visar illustrationen. Då kvinnor identifierar sig med denna representation påverkas de 

av denna.
97

 Denna illustration visar vilka som är önskvärda och skulle passa in på 

ekonomiprogrammet, männen i första hand och i andra hand kvinnor. Om inte i andra hand så visar 

man i alla fall att det inte är lika vanligt med tjejer på ekonomiprogrammet som killar. Detta 

budskap skulle kunna påverka valet av program för tjejer. Likväl skulle det kunna tänkas påverka 

killarna, men då att söka programmet. 

Ett vidare exempel är en liknande illustration som finns för det samhällsvetenskapliga programmet 

som i illustrationen presenteras med orden: omvärldsanalys, kritiskt tänkande, vetenskapligt 

förhållningssätt, kreativitet, kommunikation och berättande. I denna illustration finns två män och 

inga kvinnor, dessa klädda i svart kostym. En av dem står i en avslappnad position medan dem 

andra är vänd bort från bilden och håller upp en bok vilken han pekar i. Illustrationen innefattar 

även en dator, penna, block, cd-skiva, Iphone, kamera och videokamera. Om man jämför med 

statistiken i delegationen för jämställdhets slutbetänkande visar den att det samhällsvetenskapliga 

programmet har fler tjejer än killar, 59.9 jämfört med 40,1.
98

 En förklaring till att det är killar på 
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bilden och inte tjejer kan förklaras med att killar har ett större handlingsutrymme. Attributen visar 

att det är killar på bilden och genom att placera dem under samhällsprogrammet vidgas deras 

område. Det är även många tekniska saker i illustrationen vilka förstärker bilden av männen på 

bilden. Det visar även, vilken Fagerström och Nilson menar ofta vara förekommande, en 

schablonartad bild i reklamen.
99

 Enligt Butler separeras killar och tjejer och blir till varandras 

motsatser,
100

 men då inga tjejer visas i illustrationen säger även det något. Enligt Fouccaults 

diskursanalys är det inte bara viktigt vad som sägs utan även vad som inte sägs.
101

 Att inte visa en 

tjej, men att visa en kille betyder att killar har tillträde, men inte nödvändigtvis tjejer. Killarna ges 

alltså utrymme på såväl ekonomiprogrammet som samhällsvetenskapliga programmet vilket visar 

oss att killarna ges ett större handlingsutrymme. 

Likaså tekniska bilder presenterades med killar. På verktyg & händerbilderna, alltså bilder där det 

visas något tekniskt eller elektriskt finns oftast ingen person med på bilden utan bara händer, dessa 

är grova och på en bild finns en tumring. Dessa bilder kan tolkas som att det är en man på bilderna 

då det är grova händer och en grov tumring. De socialt skapade genus säger oss detta bara på grund 

av dessa små yttre attribut. På en bild finns det en person med på bilden och denna är då en man. På 

de bilder där elevernas frisörprogram visas upp förekommer endast tjejer på bilderna, både vad 

gäller att bli ompysslade och de som friserar. Här är alltså könen indelade efter stereotyp manligt 

och kvinnligt genus. Där kvinnorna är de som bryr sig om sitt utseende och går för att fixa om sig. 

Det visar även att det är tjejer som utbildar sig till frisörer medan killar väljer något med elektronik. 

Att visa upp denna stereotypt manliga bild i reklamen för skolor gör att man upprätthåller 

genussystemet, genom att visa för eleverna vilken dikotomi de passar in i. Det finns alltså vilket 

Butler visar två kategorier att välja mellan, manligt eller kvinnligt.
102

 

Kvinnor kopplas också samman med omsorg. På en bild i Kungsholmens gymnasium/Stockholms 

musikgymnasium, finns en bild vid en text om omsorg och omvårdnad är en gammal kvinna i en 

säng, och bredvid står en kvinna och pysslar om henne. När omvårdnadsprogrammet beskrivs 

illustreras alltså detta med en tjej som är omsorgsfull och tar hand om en gammal människa. 

Kvinnor inom vård och omsorg är en klassisk stereotyp bild. 

Även med hjälp av utseendet kopplades genus till programmen. På Refis Rörentreprenörernas 

friskola i Stockholm är det bara killar som är iklädda arbetskläder, detta gör att killarna kopplas 
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tydligt till programmet, medan tjejerna är anonyma i fritidskläder. Det visar att killarna hör hemma 

på programmet när de visas upp i arbetskläder. Framsidan på broschyren från Textila gymnasiet 

visar upp en starkt sminkad tjej i en klänning i en pose. Tanken går till att hon är modell och visar 

upp ett plagg sytt på skolan. I broschyren finns bilder på två killar och två tjejer som arbetar med 

tyger på olika vis, detta på enskild bild. Två närbilder när personer syr finns, vilka endast visar 

deras fingrar, naglarna är målade med nagellack, vilket man kopplar till att det är kvinnor då den 

stereotypa bilden är att tjejer och inte killar bär nagellack. 

4.5.2. Olika fokus i presentationer av programmen 

När man presenterade de olika programmen lyfte man fram olika saker för olika program.Texten till 

de program man kopplar till manligt genus är sakligt och tydligt, man betonar vad man får lära sig, 

och vilka kunskaper man kommer att få. Medan man i beskrivningen av det som kopplas som 

kvinnligt lyfter fram roliga saker man får möjlighet att göra, som olika mässor, resor och vilka 

samarbetspartner de har. Detta gör att den manliga utbildningen framstår som mer seriös i 

jämförelse med den kvinnliga vilken framställs mer som en fritidsverksamhet. Det manliga värderas 

alltså högre, vilket stämmer överens med Butlers teori.
103

 Den rådande diskursen är alltså att killars 

studier är er seriösa, medan tjejers är mer på skoj.
104

 

Exempel på detta finns i Elektrikerprogrammets broschyr som visar bilder på killar som agerar 

olika, en bild är från ett sällskapsrum där de spelar ett spel, när de spelar biljard, sitter och pluggar, 

samt när de arbetar med elektronik. På en bild, Dosbilden, är det två tjejer vilka arbetar med någon 

dosa och sladdar. Det finns även texter till bilderna, på bilden med de två tjejerna lyder bildtexten 

”Praktik tillsammans med kompis” medan det på bilder när killar arbetar praktiskt två och två eller 

fler står ”Samarbete leder till lysande framtid”, ”Genom praktik får vi skicklighet”, ”Verktyg och 

utrustning för proffs”. Mans skiljer alltså här tydligt på tjejernas arbete som inte presenteras lika 

seriöst, eller formellt som killarnas gör. Det är något de gör tillsammans med en kompis, och 

killarna har ett samarbete som leder till en ljus framtid. Även när killarna inte utför något som har 

direkt med utbildningen att göra beskrivs detta med seriösa termer, en bild på en kille som spelar 

biljard har texten ”Med sikte på en kvalitativ utbildning”. Visst skulle man kunna koppla detta till 

att killen på bilden siktar på en biljardboll, men det undantar inte att man inte formulerar tjejernas 

arbete på ett allvarligt och seriöst sätt. På framsidan av broschyren är Verktygsbilden som visar två 

killar iförda byggarbetsbyxor samt t-shirtar med Elektrikergymnasiets logga och verktyg i händerna. 

Att ha denna bild som framsida med dessa kläder och accessoarer visar tydligt vilken typ gymnasiet 
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söker efter och när man sedan öppnar broschyren och bara finner två tjejer av sexton personer i 

broschyren blir budskapet ännu tydligare. 

När tjejer presenteras i ett program eller skola som inte är traditionellt kvinnligt lägger man fokus 

på något annat. I Industritekniska gymnasiets broschyr säger Mammatexten, där en tjej berättar vad 

som hänt henne efter gymnasiet att även om tjejer som går på programmet efteråt får arbete och kan 

komma in i arbetslivet så väljer de att bli mammor, och att vara mammalediga. Föräldrarskap 

konstrueras alltså som något för tjejer men inte för killar då man inte presenterar en kille i detta 

sammanhang. 

4.5.3. Värderingar 

När man presenterade de olika programmen gjorde man detta med värderingar, där man värderade 

de traditionellt kvinnliga programmen läre än de traditionellt manlig.I en broschyr presenteras fyra 

program, handelsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt 

naturvetenskapsprogrammet. All information om programmen är uppbyggda på samma sätt och 

avslutas med en rubrik som heter ”Efter programmet”, där det står vad man kan läsa vidare och till 

vilka yrken. I informationen om naturvetenskapsprogrammet står att man kan bli civilingenjör, 

veterinär, läkare, civilekonom, biolog, sjukgymnast, farmaceut, tandläkare och jurist. I 

beskrivningen av de andra programmen avslutar man här, men här fortsätter man med ”Efter tre år 

på Atletica ligger världen för dina fötter!”. När man beskriver de typiskt manliga yrkena lägger man 

alltså till att man då har världen för sina fötter vilket man inte gör vid de andra programmen och 

yrkena. Diskursen är således att naturvetenskapliga programmet är viktigare än andra program. 

Sammanfattningsvis visar Programmet & Skolan hur man kopplar killar till traditionellt manliga 

program och tjejer till traditionellt kvinnliga. Det har även visats sig att det finns en värdering av 

programmen, där de traditionellt manliga programmen värderas högre än de traditionellt kvinnliga. 

Samt att det finns en skillnad i fokus på de traditionellt manliga respektive kvinnliga programmen 

där man har ett akademiskt fokus på de traditionellt manliga och ett oakademiskt för det kvinnliga. 

5. Sammanfattande slutdiskussion 

Utifrån ett projekt för att minska könssegregerade gymnasieval i Gnesta kommun startades en tanke 

om gymnasieval, valfrihet och hur skolor lockar elever att söka sig till just dem. Denna tanke 

utvecklades till denna studie som undersökt hur genus görs i reklam för gymnasieskolor i 

Stockholms stad, detta har gjorts genom att undersöka reklambroschyrer från skolorna. Studiens två 

teoretiska grundpelare har funnits i teorier kring reklam samt genus, och utifrån dessa har 

semiotiskanalys samt en diskursanalys gjorts. De resultat som funnits viktiga för studien var att man 
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i reklamen skiljer genus, man skapar en tydlig dikotomi mellan killar och tjejer, vilken även visade 

sig vara hierarkisk. Denna dikotomi skapas genom Utseende, Kroppssspråk och agerande, 

Segregation, Samtalsdiskurs och Program och skola. Dessa blev uppsatsens fem teman vilka 

analysen är uppbyggd efter. Utseende skiljdes vad gäller hår, smink, accessoarer och kläder. 

Killarna bar kort hår medan tjejerna bar långt, vissa undantag fanns, men då använde tjejerna 

exempelvis accessoarer för att gestalta sitt kön. Vad gäller smink använde tjejer det medan killar 

inte gjorde det, ett undantag fanns då en kille var utklädd. Skillnaderna i kläder visade sig genom att 

vardagskläderna är olika, dels genom att man genom utklädnad visar olika stereotyper, dels genom 

att illustrera killar med yrkeskläder och tjejer inte, dels genom att tjejerna har kläder som inte passar 

dem i storlek vilket gör att de ser missanpassade eller förlöjligande ut. Undersökning av 

kroppsspråket och agerandet visade att killarna har ett större spektrum vad gäller både agerande och 

kroppsspråk än tjejerna. Killarna är aktiva medan tjejerna är passiva. Killarna har också ett mer 

bestämt kroppsspråk än tjejerna vilka har ett mer passivt. Bilderna visade en stor segregation mellan 

killar och tjejer, majoriteten av bilderna med två personer är uppdelade kille och kille, tjej och tjej, 

och på de bilder där man är fler än två samspelar man på bilderna med det gemensamma könet och 

inte med det motsatta. Dock finns en viss integration på de bilder från skolor med kulturell eller 

internationell inriktning. Vad gäller samtalsdiskurs fanns två skillnader, en skillnad i vad man pratar 

om och i vilket sammanhang. Killar har ett personligt fokus vad gäller skolan medan tjejer har ett 

allmänt. Den andra skillnaden, vilket sammanhang man talar om saker, är att man talar om tjejer i 

förhållande till sitt kön vilket man inte gör med killar samt att tjejer presenteras i ett 

vardagssammanhang medan killar presenteras i ett sammanhang kopplade till studier. Det visade sig 

även att man kopplar eleverna till programmen och skolan på olika vis. Killar kopplas till 

traditionellt manliga program och tjejer till traditionellt kvinnliga. Det har även visats sig att det 

finns en värdering av programmen, där de traditionellt manliga programmen värderas högre än de 

traditionellt kvinnliga. Samt att det finns en skillnad i fokus på de traditionellt manliga respektive 

kvinnliga programmen där man har ett akademiskt fokus på de traditionellt manliga och ett icke 

akademiskt för det kvinnliga. 

Studien har gjorts på 15 av Stockholms stads 86 gymnasieskolor, detta urval kan tyckas litet. En 

efter kontakt med samtliga skolor var det 15 stycken som sände material. Detta berodde på 

okunnighet vart material fanns eller ovilja att skicka material. Detta bortfall torde inte påverka 

studien då det material vilket studerats alla visar samma tendenser, nämligen att skolorna 

upprätthåller stereotypa könsmönster. Att de skolor som valt att inte skicka skulle gjort detta på 

grund av att de har något att dölja i sin reklam vad gäller genus är föga troligt då dessa som skickat 
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visat sig upprätthålla stereotypa könsmönster, och således borde dessa inte heller skickat material. 

Studien är viktig då den visar på en könssegregering i den svenska gymnasieskolan. Dels bekräftar 

den statistiken Heikkilä presenterar från SOU 2010:99. Vilken visar att få program är kvantitativt 

jämställda. Mest ojämställt är de traditionellt manliga programmen. 
105

 Denna studie visar också att 

reklamen bidrar till att upprätthålla den könssegregering som finns vid val av program då man har 

en indelning av kvinnligt och manligt i presentationen av programmen. Detta återspeglas i reklamen 

genom att en stor majoritet av eleverna i broschyren för de traditionellt manliga programmen var 

killar. I ett fall presenterades även tjejerna utifrån sitt kön, och hade ett eget stycke i broschyren som 

handlade om tjejerna på programmet, och utöver det fanns de inte representerade. Man presenterade 

även tjejerna i vardagskläder medan killarna presenterades i yrkeskläder och med verktyg. Detta 

menar Heikkilä får konsekvenser för utvecklandet av den egna identiteten och synen på pojkar och 

flickor.
106

 Då en förändring av genussystemet bör ha sin grund i den yngre generationen eftersom de 

är framtiden försvårar denna reklam en förändring då den istället upprätthåller genussystemet 

istället för att bidra till en förändring. 

Lidegrans studie visar att en manlig norm råder inom utbildningsordningen, både killar och tjejer 

tenderar att välja utifrån sina pappors tidigare studier.
107

 Det är då inte orimligt att anta att eleverna 

som söker till gymnasiet får hjälp eller blir påverkade av sina föräldrar vid val av gymnasieprogram. 

Då de som söker till gymnasiet är relativt unga och de flesta kan tänkas bo hemma kan det tänkas ta 

mycket stöd hos sina föräldrar. Detta betyder att även föräldrarna torde ta del av reklamen, även de 

blir då påverkade utav den vilket gör att även denna generation påverkas av detta stereotypa 

könsmönster. 

I reklamen presenteras mannen som norm vilken är eftersträvansvärd. Detta visas dels genom att 

killar inte presenteras utifrån deras kön och dels genom att tjejer presenteras som mindre duktiga 

och killar presenteras som eftersträvansvärda. När man presenterar killar som överordnade och 

tjejer som underordnade skapar detta en hierarkisk ordning. De som tar del av denna reklam blir 

medvetna om denna ordning och vad som förväntas av dem utifrån denna ordning. 

Att killarna i reklamen tillåts ha en egen agenda och sätta sig själva i fokus kan påverka tjejerna 

negativt. Dels att de utav sin omgivning (skolan bör antas upprätthålla den norm som visas i 

reklamen) inte tillåts eller får svårigheter att ha en egen agenda. Det gör det även svårare för dem 

                                                 
105

 Heikkilä, Mia, Kunskapsöversikt: Könsstereotypa val till gymnasiet, Nationella sekretariatet för genusforskning, 

http://www.genus.se/meromgenus/teman/skola/utbildningsval/, 2011-11-03. 
106

 Heikkilä, Mia, Kunskapsöversikt: Könsstereotypa val till gymnasiet, Nationella sekretariatet för genusforskning, 

http://www.genus.se/meromgenus/teman/skola/utbildningsval/, 2011-11-03. 
107

 Lidegran, Ida, Utbildningskapital: om hur det alstras, fördelas och förmedlas, Diss, Uppsala universitet, Uppsala, 

2009, s. 232-238. 



44 

som faktiskt kommer att försöka skapa sig en egen agenda då de tvingas bryta mot den rådande 

normen. De kommer därmed också vara färre tjejer som gör det då det inte förväntas utav dem. De 

har också färre förebilder på den egna skolan vilket kan göra det svårare. Detta får konsekvenser för 

övriga samhället då de när de går ut gymnasiet är indoktrinerade i ett sätt att agera utifrån och 

kommer troligen att fortsätta så.  Detta gör att de får sämre förutsättningar i yrkeslivet, sämre 

förutsättningar i yrkeslivet ger lägre positioner och lägre inkomst. Således upprätthålls då 

löneskillnaden mellan män och kvinnor. Samhället byggs upp utav dessa före detta gymnasieelever 

vilket gör att genussystemet kommer att upprätthållas i samhället i stort. 

I skolans styrdokument kan utläsas en värdegrund där alla oavsett kön är lika mycket värda. I 

reklamen som ofta är elevernas första kontakt med skolan presenteras dock en annan bild. Killar 

står höst i hierarkin, har en egen agenda och större valmöjligheter. Det är dock inte osannolikt att 

anta att detta förhållningssätt kommer att fortsätta att prägla eleverna under deras gymnasietid och 

därmed upprätthålla genussystemet. Både när det gäller under gymnasietiden, men även efter när 

det gäller val av vidare studier, yrken och så vidare. Vilket stämmer överens med Lidegran som 

menar att då en manlig norm är eftersträvansvärd inom utbildningsordningen påverkar detta även 

arbetslivet då utbildningen lägger grund för ens kommande yrke och arbete.
108

 

Studien visade att fysisk kontakt mellan killar i reklamen endast förekom i sportsammanhang när 

man firade förekomst av mål eller vinst. Intressant är att diskutera är vad som är hönan eller ägget. 

Om killar endast tillåts fysisk kontakt i sportsammanhang väljer man att utöva sport för att få fysisk 

kontakt eller är det bara där den tillåts och killar utövar sport för att det är typiskt manligt. 

Inte bara det som visas i reklamen är av betydelse utan även det som inte visas.
109

 I reklamen visas 

heterosexuella par medan man utesluter homosexuella. Man visar då upp en normativ 

heterosexualitet. Man ger då inte utrymme för en annan sexualitet. Denna bild torde påverka de 

elever som söker skolorna och även de som går på skolan och lever i den miljön. Detta kan bidra till 

ett döljande av sin sexualitet. 

Reklamen har i många avseenden visat dikotomin mellan killar och tjejer. Även detta torde påverka 

de som tar del av reklamen samt de som vistas i den miljö reklamen återspeglar. Killar och tjejer 

skiljs alltså åt genom denna dikotomi men återförenas igen i det heterosexuella begäret, vad Butler 
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kallar den heterosexuella matrisen.
110

 

Bilderna visade en segregation mellan killar och tjejer där parbilder var samkönade och endast vid 

gruppbilder var båda könen representerade. Vid vissa gruppbilder saknades dock samspel mellan 

könen trots deras närvarande på bilden. Dock fanns ett undantag, Brännkyrka gymnasium, och vissa 

liknande tendenser fanns hos andra skolor med en kulturell och internationell inriktning. Det fanns 

alltså en koppling mellan gymnasiets inriktning och samspelet i reklamen. Detta går dock inte att 

uttala sig om mer, men en tendens observerades. Detta skulle vara intressant för vidare forskning att 

fördjupa sig i. Intressant för vidare studie är också att se i vilken utsträckning reklamen speglar den 

faktiska verksamheten på skolorna och vad man kan göra för att skapa en förändring. 
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6.4. Otryckta källor 
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7. Bilaga 1 

Avsaknad av överdelbilderna. Två bilder där tjejerna saknar överdelar. En av bilderna illustrerar en 

tjej som spelar beachvolley i shorts och bikinitopp. Den andra bilden illustrerar en tjej som spelar 

fotboll utan t-shirt eller linne och har som överdel endast en sporttopp. 

Dosbilden. Visar två tjejer med en oskarp kille i bakgrunden. Det är bara tjejerna som samspelar 

med varandra på bilden. Exakt vad de gör på bilden går inte att se, men de arbetar med någon dosa 

och sladd.  

Hårrosettbilden. På bilden finns en tjej med kort hår med en stor silverglitterig hårrosett. 

Kostymbilden. En illustration av fem män och en kvinna. Männen har svarta kostymer, vit skjorta 

och röd slips. Deras kroppsform är rak och de har kort hår. Kvinnan har svart kjol och röd blus. 

Hennes kroppsform är rund och hon har ett långt hår.  

Mammatexten. En föredetta elev på skolan berättar vad hon gör nu, och berättar att hon har två barn 

och just nu är mammaledig. 
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Musikbilden kille. Visar en kille på en scen i ett musiksammanhang med en grupp killar i 

bakgrunden, alla killar på bilden är klädda i kostym. 

Musikbilden tjej. Visar en tjej iförd en silverglittrig paljettklänning, långa sidenhandskar och en 

fjäderboa runt halsen. 

Prostitueradbilden. Visar en kille klädd i kostym, hatt och halsduk samt en tjej iförd tajt rosa 

klänning, svart skinnjacka rosa smink, svarta nätstrumpbyxor och svarta stövlar. 

Pilotbilden. Visar två killar och två tjejer, tjejerna sticker upp bakom killarna och den ena tjejen 

håller sina händer på killens axlar. Alla fyra bär pilotkläder, men tjejerna ser utklädda ut då deras 

kläder är oproportionerligt stora, och den ena tjejen som har en pilotmössa har den på sniskan. 

Rosa bilden. Visar två tjejer som pluggar. Båda har varsin rosa penna i handen och den ena håller 

den mot sin mun. Båda har också rosa armband. 

Trappbilden.Visar två killar och två tjejer på skolans trappa. Bilden verkar vara tagen spontant utan 

personernas vetskap, då ingen uppmärksammar kameran genom att titta in i den eller åt det hållet 

eller avslutar sin pågående syssla. Tjejerna bär tajts alternativt tajta byxor, höga stövlar och 

formsydda jackor. Killarna klär sig i byxor med löst sittande byxben, sneakers och stora bylsiga 

jackor. 

T-shirtbilderna. En serie bilder i en broschyr på sex stycken elever, tre killar och tre tjejer. Även en 

elev, tjej, pryder framsidan. Alla eleverna har en vit t-shirt med rosa text på. Beroende till vilket 

avsnitt de hör, exempelvis finns ett uppslag om ekonomiprogrammet, på den tillhörande bilden står 

på t-shirten ”Jag går på ekonomiprogrammet”. Denna t-shirt bärs av en kille, medan t-shirten med 

handels- och administrationsprogrammet bärs av e tjej. En kille har t-shirten ”Jag har ett eget 

företag” och en tjej har t-shirten ”Här kan jag få jobb”. Tjejerna har långt hår och bär smink och 

killarna har kort hår och är utan. 

Utklädnadsbilden. Visar flera elever med en lekfull känsla, eleverna är utklädda. 

Verktygsbilden. Visar två killar iförda byggarbetsbyxor samt t-shirtar med Elektrikergymnasiets 

logga och var sitt verktyg i handen. 

Parbilden. Visar en killen och en tjejen som hör till en text där de berättar om skolan. Killen står 

med armarna i kors och ett skratt, och tjejen sneglar på honom och pillar sig i håret lite försiktigt. 


