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Förord 

Först och främst ett stort tack Janne Rautiainen och Ida-Maria Rydberg för det spännande 

uppdraget att ta fram ett nytt informationsmaterial till Teknikcollege. Jag vill också tacka för 

alla möten och all information som ni har gett mig. Och tack för all hjälp med 

kontaktpersoner, utan er hade det inte blivit något arbete. 

Stort tack till min handledare Björn Fundberg som stått ut med mina frustrationer och stöttat 

mig genom arbetets gång. Och för att han alltid trott på mig! 

Tack till familj och vänner som stått ut med mitt stressiga, dåliga humör. 

Tack till Ann-Catrin Stolberg på Internationella Engelska Skolan, Camilla Andersson på 

Djurgårdsskolan och alla elever som medverkat i mina utprovningar. 

  

 



 

 

Abstract (english) 

The purpose of this thesis was to explore how young people aged 13-16 years reflect on their 

choice to upper secondary school and also their future. This was made in order to make it 

easier to develop a material that interests young people to apply for technical and industrial 

training in Eskilstuna. 

Young people are in high school exposed to a variety of advertising and information 

materials. My job was therefore to attract these students with information that may be viewed 

as “indirect advertising”. Because the parents affect young people when it comes to their 

choice of training in upper secondary school, it was important that the material would also be 

suited for them. 

The work was done in collaboration with Teknikcollege Mälardalen, a quality stamp on 

education in technology and industry. To do the work I interviewed student counselors at two 

high schools in Eskilstuna. I also tested the texts on my target group; high school students 

aged 13-16. The testing were held in the students' regular classrooms and occurred in groups, 

that is, the whole class at once. 

The results of this work showed that young people appreciate direct and clear information. It 

was also found that young people, despite the increased reading on cell phones and 

computers, prefer a physical material to get in the mail, especially when it comes to their 

future choice. I tried to create short, informative texts, focusing on the headlines. It was also 

the headlines that were in focus during my tests. 

Abstrakt 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur ungdomar i åldrarna 13-16 år 

resonerar kring sina gymnasieval och sin framtid. Detta skulle bidra till att lättare kunna ta 

fram ett material som intresserar ungdomar och som får de att söka tekniska och industriella 

utbildningar i Eskilstuna. 

Ungdomar blir i högstadiet utsatta för en mängd reklam- och informationsmaterial, arbetet 

gick därför ut på att locka de med informationsmaterial som kan ses som ”indirekt reklam”. 

Då föräldrarna påverkar ungdomarnas gymnasieval var det viktigt att materialet även skulle 

rikta sig till dem. 

Arbetet skedde i samarbete med Teknikcollege Mälardalen, en kvalitetstämpel på utbildning 

inom teknik och industri. För att kunna genomföra arbetet intervjuade jag studievägledare på 

två högstadieskolor i Eskilstuna. Jag genomförde också två utprovningar på målgruppen; 

högstadieelever mellan åldrarna 13-16 år. Utprovningarna ägde rum i elevernas vanliga 

klassrum och skedde gruppvis, det vill säga hela klassen på en gång. 

Resultatet av arbetet visade att ungdomar uppskattar rak och tydlig information. Det visade 

sig också att ungdomar, trots den ökade läsningen på mobiltelefoner och datorer, föredrar ett 

fysiskt material att få hem i brevlådan, speciellt när det kommer till gymnasievalet. Jag 

försökte skapa korta, informativa texter med fokus på rubrikerna. Det var också rubrikerna 

som var i fokus under mina utprovningar. 
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1. Inledning 

Mitt examensarbete gick ut på att ta fram ett informationsmaterial till Teknikcollege i 

Mälardalen. Genom att ta reda på hur ungdomar prioriterar i valet av gymnasieutbildning 

kunde jag fastställa vilken typ av information jag skulle ha med i mitt material. Materialet 

skulle få fler ungdomar att söka sig till Teknikcolleges utbildningar i Mälardalen. Av min text 

krävdes en god läslighet och läsbarhet men framförallt ett högt läsvärde för att få ungdomar 

intresserade av texten och senare även de utbildningar som är kopplade till Teknikcollege. 

Resultatet blev en serie vykort som skulle kunna placeras ut runtom på skolor och mässor. 

Med en touch av humor hoppades jag kunna väcka ungdomars intresse eftersom det då skiljer 

sig från vanligt, sakligt informationsmaterial. 

Mitt arbete gick ut på att kartlägga hur ungdomar i Mälardalen ser på tekniska och industriella 

utbildningar och yrken. Detta blev särskilt intressant då Eskilstuna är känt för att vara en 

industristad och befolkningen har varit med om både upp- och nedgångar inom dessa 

branscher. 

Jag valde också att titta lite extra på vilken bakgrund eleverna hade, både de som studerar, 

planerar att studera och inte har något planer på att studera dessa typer av utbildningar. Detta 

för att fastställa hur uppväxt och föräldrar påverkar deras gymnasieval. Genom att intervjua 

studievägledare fick jag också veta vad de visste om Teknikcollege och dess policy. De gav 

mig också information om hur ungdomar resonerar inför framtiden, vilket var ett viktigt 

underlag i mitt designarbete. 

Teknikcolleges tidigare material var anpassat till myndigheter och samarbetspartners och 

beskrev endast verksamheten men inte utbildningarna eller dess elever. Det fanns alltså inget 

material som riktade sig direkt till ungdomar som kanske funderade på att söka dessa 

kvalitetsstämplade utbildningar. Teknikcollege ville därför ha hjälp med att locka nya 

studenter och för det krävdes ett nytt material. 

Min kontakt under arbetets gång var Janne Rautiainen som är processledare för Teknikcollege 

Västra Mälardalen. Han är stationerad i Köping och Arboga och är en tidigare student på 

Textdesign-programmet på Mälardalens högskola. Till min hjälp har jag också haft Ida-Maria 

Rydberg som arbetar som processledare för Teknikcollege Mälardalen. Även hon är en 

tidigare student på Textdesignprogrammet. 

 

1.1. Bakgrund 

Teknikcollege bygger på en samhörighet mellan studenter, företag och samhälle 

(Teknikcollege 2014a). Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på gymnasiala och 

eftergymnasiala utbildningar inom industri och teknik. Dessa utbildningar inom bland annat 

informations- och medieteknik, el- och energi, industriteknik, grafisk produktion och teknik 

utformas efter vad företagen efterfrågar och kräver av sina anställda. 
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Genom att skapa utbildningar som matchar dagens 

marknad kan elever som studerar en Teknik-

collegecertifierad utbildning vara trygga i att de 

kommer att vara eftertraktade på arbetsmarknaden efter 

sina avslutade studier. 

Teknikcollege samarbetar med kommuner, 

fackföreningar och företag, det är alltså de som är med 

och bestämmer hur dessa kvalitetsstämplade 

utbildningar ska utformas. Några av deras mest kända 

samarbetspartners är ASSA, ABB, Outokumpu, 

Vattenfall och ÅF (Teknikcollege 2014b) 

(Teknikcollege 2014c). 

I en insändare i Jnytt (2014) skrev en okänd författare att det behövs fler ungdomar som är 

intresserade av industriutbildningar. Författaren beskrev vikten av Teknikcolleges 

utbildningar som förser elever med bra kvalitet på utbildningar samt en tidig kontakt med 

framtida arbetsgivare. Det beskrevs också att industrin är en modern bransch som är värd att 

satsa på, och uppmanar både ungdomar och föräldrar att satsa på en Teknikcollegecertifierad 

utbildning. Artikeln behandlar Jönköping men har ändå varit intressant i detta arbete. 

 

1.2. Teknikcollege Mälardalen 

Teknikcollege förklarar på sin hemsida att Teknikcollege Mälardalen är ett samarbete mellan 

Eskilstuna kommun, Västerås Stad och Strängnäs kommun samt olika teknikföretag runtom i 

regionen (Teknikcollege 2014b). I Mälardalens finns sex Teknikcollegecertifierade 

utbildningar fördelade i Västerås och Eskilstuna. 

Västerås Stad erbjuder Teknikprogrammet, Industritekniska programmet samt El- och 

Energiprogrammet, samtliga utbildningar ges på Wijkmanska gymnasiet. Det industritekniska 

programmet som Västerås erbjuder har inriktningarna produkt- och maskinteknik samt 

svetsteknik. Teknikprogrammet inriktar sig på informations- och medieteknik, 

produktionsteknik, samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap. Slutligen finns El- och 

Energiprogrammet som specialiserar sig på automation. 

I Eskilstuna kommun finns tre möjliga vägar att gå för elever som vill ha en 

Teknikcollegecertifierad utbildning, alla tre är program som finns tillgängliga på 

Rinmangymnasiet. Teknikprogrammet på Rinmangymnasiet inriktar sig på fem områden: 

design och produktutveckling, informations- och medieteknik, produktionsteknik, 

samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap (Teknikcollege 2014b). Det 

industritekniska programmet i Eskilstuna ser likadant ut som i Västerås. 

Något som tydligt skiljer de både städerna åt är att Västerås erbjuder El- och 

energiprogrammet, något som inte Eskilstuna gör. I Eskilstuna hittar du istället ett 

Källa: www.teknikcollege.se 

http://www.teknikcollege.se/
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påbyggnadsprogram, ett fjärde år inom Teknikprogrammet, som gör att eleverna får en 

examen som gymnasieingenjör. 

Spannet inom området teknik är väldigt brett och är därför svårt att definiera. Tekniska 

utbildningar skiljer sig runtom i landet och inriktningarna ser annorlunda ut på olika skolor. 

Gemensamt för alla industriella och tekniska utbildningar är dock att de går ut på att skapa 

kreativa lösningar. 

 

1.2.1. Utbildningar 

I Sverige finns idag över 150 Teknikcollegecertifierade utbildningar uppdelade i 27 regioner, 

däribland Mälardalen och Västra Mälardalen (Teknikcollege 2014d). De allra flesta 

utbildningar är inom teknik och industriteknik på både gymnasial och eftergymnasial nivå. 

För att en utbildning ska bli kvalitetsstämplad Teknikcollege måste tio kriterier uppfyllas. 

Kriterierna är till för att säkerställa att Teknikcolleges utveckling grundar sig i den kvalitet 

som marknaden efterfrågar (Teknikcollege 2014a). Ett av kriterierna är samverkan med 

arbetslivet vilket innebär att regionala och lokala företag gemensamt arbetar för studenternas 

och utbildningarnas bästa (Teknikcollege 2014e). Förutom detta är ett villkor att 

utbildningsanordnare i minst tre kommuner samverkar med teknik- och industriföretag 

(Teknikcollege 2014a). 

 

Källa: www.teknikcollege.se 

http://www.teknikcollege.se/
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1.2.2. Förändringar i utbildningen 

Leif Sköldberg arbetar som rektor på Rinmangymnasiet och är också programansvarig på 

Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammets fjärde år. I en 

telefonintervju berättade han om förslag på förändringar som kommer att ske inom dessa 

utbildningsområden
1
, de beräknas i nuläget genomföras till hösten 2015. I ett 

pressmeddelande som Regeringskansliet publicerade i augusti 2013 kan Industritekniska 

gymnasieprogrammet komma att avskaffas och istället övergå till att bli en del av 

Teknikprogrammet (Utbildningsdepartementet 2013). 

Anledningen till denna förändring tror Sköldberg beror på att kompetensen idag inte är 

tillräcklig för vad tillverkningsindustrin efterfrågar. Ett beslut om dessa ändringar har ännu 

inte fattats men Sköldberg tror med stor sannolikhet att förslaget kommer att röstas igenom. 

Exakt vad dessa förändringar skulle innebära i praktiken kan han inte svara på men med stor 

säkerhet kommer det att innebära att teori prioriteras inom industritekniska inriktningar, 

däribland matematik och fysik. 

 

1.2.3. Antal sökande inför läsåret 2014/2015 

Inför läsåret 2013/2014 sökte 113,471 personer till gymnasiet (Skolverket 2014a). Av dessa 

var 1 925 personer sökande till Industritekniska programmet (IN) och 9 335 personer sökande 

till Teknikprogrammet. De mest sökta programmen inför detta läsår var Samhällsvetenskap 

med 19 353 sökande och Naturvetenskap med 14 615 sökande. Av de 1 925 personer som 

sökte Industritekniska programmet var 1 700 killar och endast 225 tjejer, med andra ord var 

den absolut största delen killar. Även inom Teknikprogrammet var majoriteten pojkar, hela 

7 891 av de 9 335 som sökte programmet som förstahandsval. Att dra slutsatsen att det är en 

mansdominerad värld inom dessa branscher var därför enkelt. 

I undersökningen konstaterades att bland de sökande till Teknikprogrammet hade de flesta 

föräldrar till dessa barn gymnasial- eller eftergymnasialutbildning (Skolverket 2014b), främst 

rörde det sig om gymnasial- och längre eftergymnasial utbildning. 71 % av föräldrarna 

passade in under dessa två kategorier och 280 föräldrar till barn som sökte Teknikprogrammet 

hade endast förgymnasial utbildning. Bland eleverna som sökte Industritekniska programmet 

hade majoriteten av föräldrarna, hela 57 %, gymnasial utbildning och endast 353 av 1 925 

föräldrar lång eftergymnasialutbildning. 

2011 rapportera Skolverket att mer än var tionde elev byter gymnasieprogram under sin 

gymnasietid (Skolverket 2014d), något som kostar både tid och pengar. Genom att öka 

kunskapen om Teknikcollege och dess kvalitetssäkrade utbildningar får fler elever 

möjligheten att känna att de kommit rätt från första början. I min gestaltning har jag därför 

försökt trycka lite extra på att det handlar om praktik på arbetsplatser och kvalitet i 

utbildningen för att öka deras säkerhet om att de gör rätt val. Jag har också försökte täcka in 

så mycket som möjligt av de kännetecknen som finns för dessa program idag i hopp om att 

öka kännedomen om vad programmen innehåller. 

                                                           
1
 Leif Sköldberg, rektor och programansvarig Rinmangymnasiet, telefonintervju den 12 maj 2014. 
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1.3. Problemformulering 

Då Teknikcolleges tidigare material riktade sig till företag och kommuner, istället för till 

nysökande studenter, var mitt uppdrag att studera hur jag med hjälp av ett personligt tilltal och 

praktisk retorik kunde väcka ungdomars intresse. Detta för att kunna skapa ett 

informationsmaterial som riktade sig till ungdomar mellan 13 och 14 år som skulle söka en 

gymnasial utbildning. Detta i syfte att öka antalet sökande till Teknikcollegecertifierade 

utbildningar i Eskilstuna. 

 

1.4. Frågeställningar 

Mina frågeställningar baserades på de förutsättningar som ungdomar har när de tar till sig ny 

information och hur de tänker inför framtida utbildningar och yrken. Det är vanligt att 

gymnasieskolor skickar hem material till potentiella studenter som en form av reklam, jag 

ville därför ta reda på hur ungdomar ser på reklam som är personligen riktad till dem och se 

vilken information som de egentligen vill och behöver ta till sig vid en första kontakt med en 

gymnasieskola, och då framförallt Teknikcollege. 

 

- Vilka faktorer är relevanta för ungdomar när de söker till gymnasiet? 

- Vilken information är relevant för nysökande ungdomar? 

- Hur reagerar ungdomar på reklam från gymnasieskolor? 

 

1.5. Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på Mälardalen och också anpassa informationen till enbart 

Eskilstuna. Detta gjorde jag av två anledningar. För det första är Eskilstuna en känd 

industristad där de boende både sätt industrier växa och falla, att höra vad det kan ha för 

samband med ungdomars syn på dessa branscher var intressant för mitt arbete. För det andra 

är det den stad jag själv bor och studerar i. 

I Mälardalen finns flera stora företag som ASSA, Alfa Laval, Volvo CE och ABB 

(Teknikcollege 2014b), som alla är populära arbetsgivare bland såväl produktutvecklare som 

ingenjörer eller ekonomer. Jag ville se huruvida detta påverkade tankegångarna för de 

sökande och potentiella sökande i Mälardalen. 

Jag valde att avgränsa mig till gymnasiala utbildningar och därför fokusera på att intervjua 

studievägledare på grundskolor och göra utprovning på elever på högstadiet. Detta gjorde jag 

dels för att se hur många som redan visste vad de vill bli när de blir stora men också för att jag 

tror att grupptrycket kan vara starkare bland ungdomar i åldern 13-14 år än unga vuxna som 

tar studenter. 

Jag har en teori om att någon som tar studenten och ska studera en eftergymnasial utbildning 

är redo att upptäcka världen, stå på egna ben, flytta hemifrån och lämna familj och vänner för 

att bege sig till en annan stad. Ungdomar som är 13-14 år har med stor sannolikhet inte 
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samma alternativ eller driv att stå på egna ben och inte heller samma förutsättningar då de inte 

ännu är myndiga. 

Ursprungligen hade jag tänkt skriva om industrins historia och utveckling i Mälardalen och 

utifrån det försöka kartlägga vad omvärlden känner inför tekniska och industriella yrken. Jag 

hade också en tanke på att med hjälp av enkäter ta reda på hur mycket bakgrund, föräldrars 

utbildning och yrken, grupptryck samt intressen kunde påverka ungdomarnas gymnasieval. 

Istället för enkäter eller fokusgrupper hoppades jag istället att studievägledarna skulle kunna 

svara på dessa frågor, vilket de också gjorde. Jag valde att lita på studievägledarnas ord och 

samtidigt grunda mig i vad statistiken sa, detta eftersom studievägledarna träffar hundratals 

elever varje år och vet vad de efterfrågar eller önskar av en utbildning. 

 

1.6. Målgrupp 

Mitt informationsmaterial vänder sig till högstadieelever i åldern 13-14 år som ska söka en 

gymnasial utbildning i Eskilstuna. Materialet är tänkt att delas ut till ungdomarna i samband 

med öppet hus, årskursåttadagar samt årskursniodagar som anordnas på plats på olika 

gymnasium. Förutom det ska materialet kunna placeras ut på skolor i största allmänhet och 

under alla tider på året. 

 

1.7. Syfte och mål 

Syftet med det här arbetet var att ta fram ett material som tilltalade ungdomar i åldern 13-14 

år. Jag ville ta reda på vad som får ungdomar att söka sig till vissa utbildningar för att kunna 

få fram ett bra, informativt material som ökade deras intresse för teknik och industri. Målet 

var att få dem att vilja söka till tekniska och industriella gymnasieutbildningar men också att 

öka kännedomen om Teknikcollege. Arbetet skulle också kunna fungera som ett underlag som 

visar på vad ungdomar prioriterar i sin utbildning och framtidsval. Detta var något som 

Teknikcollege själva kommer att ha användning av i utformandet av framtida 

informationsmaterial. 

 

1.8. Etiska överväganden 

I mitt arbete mot ungdomar har jag använt mig av studievägledare på två olika grundskolor i 

Eskilstuna kommun. Innan jag intervjuade dem hade min kontaktperson på Teknikcollege 

Mälardalen förvarnat dem om att jag skulle höra av mig angående ett examensarbete. När jag 

kontaktade dem förklarade jag vem jag var, vad jag gjorde och vad jag ville göra. Jag gav 

också exempel på frågor som jag skulle ställa och berättade vad jag hoppades få ut av 

intervjuerna för att de skulle veta så mycket som möjligt innan. Även kring inspelningarna 

skedde ett samtycke. Redan när jag kontaktade dem frågade jag om det gick bra ifall jag 

spelade in intervjuerna vilket båda studievägledarna godkände. 

Inför mina utprovningar på Djurgårdsskolan bad jag studievägledare Camilla Andersson leta 

upp lämpliga klasser. Hon fick exempel på frågor som jag skulle ställa till eleverna för att på 
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så sätt kunna förbereda både elever och klassföreståndare. Eleverna var med andra ord 

förberedda på min ankomst. För att bevara deras anonymitet valde jag att inte benämna 

klassens fullständiga beteckning, såsom 7A eller 7B, utan endast skriva att jag besökte en 

åttonde- eller sjundeklass. 

 

1.9. Källkritik 

I mitt arbete har jag använt mig av såväl tryckta som elektroniska källor. Problemet med 

tryckta källor är att de lätt kan bli obrukliga på grund av gammal information. Mina äldsta 

källor var från 1992 och handlade om praktiskt intervjuteknik och bokstavsformer. Inom 

dessa ämnen har utvecklingen stått relativt stilla och bakgrunden, teorin och metoderna är 

desamma. Ekholm och Franssons (1992) bok är dock omodern då den hänvisar till 

kassettbandspelare men som grundbok i intervjuteknik håller den än idag. 

Intervjusituationerna ser ganska lika ut idag jämfört med förr och kraven på forskaren likaså. 

Av den anledningen tyckte jag att boken ansåg som trovärdig än idag. Värt att poängtera att 

boken först kom ut på 70-talet men har uppdaterats under åren, den versionen jag använde 

mig av var från 1992 och var den fjärde upplagan. 

Samma sak gäller Forsbergs (1992) bok som behandlar typografins historia och uppbyggnad. 

Historia är något som aldrig kan förändras, däremot kan den utökas och nya typsnitt kan 

uppkomma. Dessutom kan vissa typsnitt förmedla olika saker idag mot vad de gjorde förr. 

Mycket kan bero på vissa typsnitt används i moderna företags logotyper vilket gör att vi 

förknippar typsnitt med ett visst varumärke. Detta kan i sin tur försvåra användet av 

teckensnitt då folk refererar till något annat än det som står. Att använda en typografibok från 

90-talet var därför en aning invecklat. 

Holme och Solvang (1997) har med sin klassiska bok om forskningsmetodik använts i en 

mängd examensarbeten landet över. Trots att boken är sjutton år gammal är den funktionell i 

sin information och beskriver generellt olika typer av forskningsmetoder inom en rad olika 

områden. Boken lämpar sig inte direkt till informationsdesign utan är till för att användas i 

alla typer utav utbildningar, därför finns inga tydliga kopplingar mot just informationsdesign i 

boken. 

Bergström (2012) är en grundläggande bok som ger konkreta exempel utan att förse läsaren 

med innebörd om vad och varför. Den är därför inte alltid omtyckt av högt utbildade lärare då 

den anses vara för generell. Anledningen till att jag valde Bergström var trots allt för att den 

konkret och gav förslag på hur man ska tänka när man skriver, layoutar eller fotograferar. 

Hans argument lyckades jag sedan stärka genom att komplettera med annan litteratur. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter grundade sig i kunskaper som behövdes för att utföra arbetet. 

Jag valde först att undersöka läsvanor hos ungdomar för att se vad det är för typ utav texter 

som de läser respektive inte läser. Det handlade också om att se vilka medier som 

ungdomarna använder när det kommer till just läsning. 

Min andra teoretiska utgångspunkt var retorik, hur man med hjälp av ord kan informera och 

väcka intresse i sin publik. Jag valde också att undersöka stilistiken och hur stilen kan påverka 

läsaren men också hur läsaren, med andra ord målgruppen, kan påverka stilen. Min sista teori 

handlade om hur ungdomar ser på reklam som är riktad till dem för att förstå hur man bör 

marknadsföra sig för att nå ut till ungdomar. 

 

2.1. Ungdomar och läsning 

Holsanova (2010:30) berättar om hur empiriska studier visat att syftet med läsningen påverkar 

själva läsprocessen. Studien hävdar också att syftet påverkar mer än vad layouten gör, i deras 

studie handlade det främst om tidningslayout. Generellt säger man att det finns många olika 

typer av läsprocesser och lästekniker, dessa är i sin tur kopplade till olika kognitiva och 

emotionella processer (Holsanova 2010:30). Skumläsning, sökläsning, djupläsning och 

översiktsläsning är de läsprocesser som Holsanova pratar om. 

Svenska Dagbladet publicerade 2012 en artikel om minskad läsning bland ungdomar 

(Leonardz 2012). Där framgick det att forskare sett ett minskat intresse hos ungdomar för 

läsning i fysiska böcker men att läsning i sociala medier och bloggar ökar. Ändå känner inte 

forskarna sig säkra på om det är något som vi bör vara oroliga över. I allmänhet läser 

ungdomar, pojkar och vuxna män mindre än tidigare, detta gäller även högutbildade män som 

idag läser allt mindre skönlitteratur. För tio år sedan sänktes bokmomsen i Sverige vilket 

resulterade till både ökade försäljningssiffror och ökad läsning bland den svenska 

befolkningen. 2012 visade dock statistiken att utvecklingen de senaste tio åren hade stått still 

och att man stod och trampade på samma ställe. 

En bok har idag inte samma statusstämpel som de hade förr, istället är ungdomar intresserade 

av datorer och mobiltelefoner med allt vad det innebär. Användandet av mobiltelefoner bland 

ungdomar i åldern 13-16 år var 2012/2013 hela 88 % (Statens medieråd 2013). Samtidigt 

visar deras undersökning att 89 % av Sveriges 15-åringar använder Internet i mobilen och att 

71 % av ungdomarna dagligen använder sig av sociala medier. Enligt en undersökning som 

Konsumentverket (2011:29) låtit göra använde hela 97 % av ungdomar i åldrarna 9-16 år 

Internet. 

Trots detta valde jag alltså att inte fokusera på ett mobil- eller webbanpassat material utan ett 

fysiskt material, detta för att kunna nå ut till målgruppen och väcka intresse på oväntade 

platser och med oväntade ordval. Baksidan av min gestaltning kommer dock att hänvisa till ett 

webbaserat material, genom att ungdomar får fylla i sin e-postadress kan material digitalt 

skickas till dem. 
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E-postmeddelanden kan ungdomar välja att öppna i antingen dator eller mobil då, som jag 

skrev tidigare, hela 89 % av dagens ungdomar i åldrarna 13-16 år använder Internet i mobilen. 

Eftersom det då blir webbaserat kan de inte slarva bort materialet. Gestaltningen kommer 

också att kunna användas på sociala medier och i marknadsföringssammanhang vid senare 

tillfälle men det var inget som jag fokuserade på i detta arbete. 

Genom att ha information på webben är det lätt för ungdomar att hitta och leta vidare, men 

först måste de veta vad de ska söka efter. Jag hoppades att min gestaltning istället skulle 

fokusera på att väcka ett intresse hos ungdomarna och få dem att vilja få information på 

mejlen men också att själva leta vidare på Internet efter att de funnit informationen intressant. 

Detta visade sig senare inte lämpa sig för den tänkta målgruppen, mer om detta under 

kapitel 5. 

 

2.2. Retorik 

Stil är en viktig del inom retoriken (Cassirer 2003:17) där det handlar om att övertyga en 

mottagare. En känd definition av begreppet retorik är den som grekiske Aristoteles tog fram 

under 300-talet f. Kr. Enligt honom var retoriken ”konsten att vad det än gäller finna det som 

är bäst ägnat att övertyga” (Lindqvist Grinde 2008:30). Av den definitionen kan vi tolka att 

retorik är en konst som kan användas för olika situationer och som innebär att man anpassar 

informationen efter vad som passar bäst för olika situationerna. 

Retorik handlar i korta drag om vem som säger vad till vem; sändaren, författaren eller 

talaren ska förmedla information till en publik i syfte att få de att reagera, agera eller roas. 

Renberg (2004:87) beskriver att talet är till för att påverka, exempelvis kan vi genom att 

argumentera få lyssnare eller läsare att ta ställning eller agera. Detta var vad jag hoppades på 

med mitt arbete, att de tar ställning till tekniken och industrin och agerar (söker) dessa 

utbildningar. 

Retoriken handlar inte bara om att hålla tal, den kan även beröra texter, bilder eller till och 

med filmer. I den klassiska retoriken bygger retoriken på tre grundstenar som tillsammans 

bygger på att vinna tillit: ethos, logos och pathos (Lindqvist Grinde 2008:55). Dessa 

grundstenar kallas hos Aristoteles för pistis men kan även kallas ”retoriska bevismedel” 

(Lindqvist Grinde 2008:56). 

En känd aspekt inom den klassiska retoriken är topikerna vilket Lindqvist Grinde (2008:125) 

beskriver som ”läran om de ”ställen” där en talare kan finna ämnen, material och argument 

för sitt tal.” En topos är en kategori där talaren lätt kan hitta saker att säga. För att komma 

fram till vad man vill säga eller skriva kan man utgå ifrån exempelvis likheter och olikheter 

där du ställer dessa två frågor emot varandra. ”Vad är bra med Teknikprogrammet?” och 

”Vad är dåligt med Teknikprogrammet?” var två frågor som jag ställde till ungdomarna inom 

mitt arbete. 

Partes beskriver händelsesförloppet inom retoriken och beskrivs med fem klassiska steg: 

inventio, dispositio, elocutio, actio och memoria (Lindqvist Grinde 2008:60). Ordningen på 
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dessa begrepp varierar från källa till källa, ibland placeras memoria före actio för att visa på 

hur du ska komma ihåg ditt tal (memoria) – exempelvis med hjälp av talkort – för att sedan 

framföra det (actio). 

Det första steget innebär att du klarlägger och utforskar vad det är som ska göras och de 

svårigheter samt möjligheter som finns, detta kallas inventio och betyder på svenska 

”inventering”. Vad finns det att jobba med? Hur ser argumenten ut? Efter det är dags att 

disponera upp dina argument (dispositio) innan du kan gå vidare att välja ut hur du ska 

förmedla ditt budskap och dina argument; elocutio handlar om att välja rätt ord för rätt 

situation. När all fakta är klar ska du planera ditt framträdande (actio) och samtidigt 

memorera vad du ska säga (memoria), alternativt kan memoria ses som det din publik ska 

komma ihåg efter att ha läst eller hört det du har att säga. 

 

2.2.1. Ethos 

En förtroendegivare karaktär är en av de faktorer som påverkar mottagaren, detta är vad som 

kallas ethos och kännetecknar vem avsändare är och dennes auktoritär. Inom retoriken handlar 

det om att visa hur insatt du är och att du vet vad du säger, exempelvis kan du genom att säga 

”som mamma vet jag att...” för att på så sätt skapa förtroende hos dina lyssnare eller läsare. 

Ethos handlar också om att visa medkänsla och att förstå dina lyssnare; visa att du bryr dig om 

vad de har att säga och gör ditt yttersta för att besvara deras frågor eller lösa deras problem. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ethos är till för att ge trovärdighet och ett rationellt 

intryck (Lindqvist Grinde 2008:57). 

 

2.2.2. Logos 

Logos innefattar det sakliga och är till för att stödja ditt innehåll och belysa förnuft. Att ge 

bevis och konkreta exempel är två sätt att visa på logos (Lindqvist Grinde 2008:79). Inom 

retoriken handlar det om att stärka dina påståenden och, precis som i tidigare stycke, visa att 

du är påläst. Skillnaden mellan att vara påläst i ethos-syfte och i logos-syfte är att du visar på 

att du känner till och förstår en annan persons sakliga argument, men att du också kan bidra 

men ny information – gärna konkreta siffror som inte kan sägas emot. Ett exempel på detta 

visas nedan. 

 

”Det är sant det du säger och jag förstår att ni som föräldrar är 

oroliga över detta (ethos)... men statistiken visar att fyra av fem 

ungdomar i Sverige inte alls oroar sig inför framtiden (logos).” 
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2.2.3. Pathos 

Den tredje och sista grundstenen är pathos vilket handlar om att väcka känslor hos en lyssnare 

eller läsare. Att beröra och väcka känslor behöver inte betyda att få någon att blir så berörd att 

den fäller tårar, känslor kan vara en mängd olika saker. Du kan som talare eller författare 

bland annat väcka känslor som ilska, kärlek, fruktan, skam, uppskattning och avund 

(Lindqvist Grinde 2008:83). 

Precis som ethos handlar pathos om att övertyga, men skillnaden kan ibland vara svår se.  

Lindqvist Grinde (2008:81) beskriver att det inte bara är effekterna som innehållet har på 

publiken som spelar roll. De romerska retoriklärarna betonar också vikten av att själv känna 

vad man vill att publiken ska känna. På så sätt är gränsen mellan de två begreppen svår att 

bestämma eftersom trovärdighet och att känna in publiken går hand i hand med sändarens 

karaktär det vill säga ethos. Enligt Hellspong (2001:101) handlar dock pathos endast om 

mottagarens känslor och attityder. 

 

2.3. Stilistik 

Stilistik är ett ämne som berör stilen i skriftligt och talat språk (Lagerholm 2008:10). Stilistik 

såväl som stilanalys ingår i det mer generella begreppet textanalys (Lagerholm 2008:24) och 

stilistikens uppgift är att klargöra förhållandet mellan innehåll, form och verkan (Lagerholm 

2008:35). Stilistik kan handla om många olika saker beroende på syfte. Ett syfte kan vara 

värderande och ett annat normativt. Man brukar tala om sex typer av stilistik: stilteori, 

normativ-, distinktiv-, deskriptiv-, interpretativ- och argumentativ stilistik (Cassirer 2003:43). 

Nedan diskuteras två av dessa begrepp. 

Den normativa stilistiken bevarar den klassiska retorikens krav på ett korrekt språk som är 

anpassat till våra sociala regler (Cassirer 2003:45). Ett stilbrott kan få lyssnaren eller läsaren 

att fokusera för mycket på stilen och på så sätt glömma bort innehållet. I min gestaltning har 

jag valt ett vardagligt och lätt språk vilket snuddar på talspråkets stil, ett exempel är på kort 3 

där jag skrev ”Bra va?” vilket kan ses som en typ utav stilbrott. Eftersom stilbrottet kommer 

sist i stycket tror jag inte att den stör innehållet alltför mycket utan snarare lättar upp det. 

När det gäller den argumentativa stilistiken pratar man om huruvida vi kan tolka och 

analysera information, reklam och propaganda (Cassirer 2003:50). Syftet med en sådan analys 

är att avslöja eventuella brister när det gäller argumenterandet, det gör också att vi kan 

upptäcka manipulation och olika knep för att övertala. I mitt arbete har jag försökt ta fram 

argument för varför ungdomar ska välja tekniska- och industritekniska utbildningar och jobb, 

som grundat sig i olika fördomar. 

Allt språk har en stil och stilen i sig är ett resultat av en kommunikativ funktion (Lagerholm 

2008:29). Ska en text informera, debattera eller övertyga måste stilen ändras efter detta. Stil 

handlar om variationer i språket, det baseras i sin tur på vilka de kommunikativa ändamålen är 

och dess förutsättningar. 
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Det finns flera centrala begrepp inom stilistiken; stilmarkör, stildrag och stilnivå är tre av 

dem. Lagerholm (2008:31) förklarar stilmarkörer som ”en språklig konstruktion som har 

bidragit till en stilistisk egenskap” och dessa stilmarkörer kan återses på alla språkliga nivåer. 

Något som kan påverka stilmarkörers effekt är sammanhanget men också frekvensen, 

positionen och kombinationen (Lagerholm 2008:70). Beroende på vilket sammanhang 

stilmarkörerna används i kan det få olika betydelser. Exempel på stilmarkörer är tempot, 

dynamiska och statiska verb, onomatopoetiska ord – det vill säga ljudhärmande ord – och 

metaforer (Lagerholm 2008). 

Stildrag beskrivs som den egenskap en text har (Lagerholm 2008:34), exempelvis kan en text 

vara formell, abstrakt, berättande eller högtidlig. Om flera stilmarkörer används tillsammans 

kan det ge upphov till ett stildrag. Tidigare använde man ordet stilart och man delade då upp 

texter efter tre fasta stilarter: hög stil, normalstil och låg stil (Lagerholm 2008:37). Den höga 

stilen användes inom poesi och skönlitteratur, normalstilen var det som kallades ”bruksprosa” 

och den låga stilen användes i tal och höll en ledig, friare stil. Den låga nivån var något jag 

siktade på i mitt arbete. 

Stilnivån karakteriseras som något som handlar om olika grader av formalitet (Lagerholm 

2008:37). Språk kan exempelvis vara högtidligt, vardagligt, litterärt eller ålderdomligt. 

Cassirer (2003:92) beskriver skillnader på ord från förr och nu som en typ av stilförändring. 

Förr i tiden benämnde man sin far som ”fader” och idag ser vi ordet som ålderdomligt och 

använder istället ”pappa” eller ”farsa”. Jag valde exempelvis att använda ordet ”mamma” för 

att hålla en vardaglig, modern stil. 

 

2.4. Ungdomar och reklam 

I en undersökning från Konsumentverket (2011:32) har det kartlagts hur ungdomar ser på 

reklam och medier. Undersökningen grundar sig i 2 000 barn och unga i åldrarna 9-16 års 

egna svar genom postala enkäter och också 2 000 föräldrar med barn i samma åldrar 

(Konsumentverket 2011:26). 

Resultatet av undersökningen visade att det är något vanligare att tjejer får reklam skickat till 

sig (2011:32) men undersökningen visade också att tjejer använder både Internet och 

mobiltelefoner i högre utsträckning än killar. Det framgår också att reklam intresserar 

människor allt mindre desto äldre man blir, barn kan se reklam som intressant medan 

ungdomar visar på ett betydligt lägre intresse. 

Det blir allt vanligare att ungdomar får reklam i någon form och det medium där reklam 

främst förekommer är till sin e-postadress (2011:32). Därför valde jag att sikta på att skicka ut 

mer information till ungdomarnas e-post, något som utprovningen visade var en dålig idé. I 

Konsumentverkets undersökning framgick dessutom att endast en fjärdedel av personerna 

öppnar reklam som skickats till e-post eller mobil och hela tre fjärdedelar slänger den. Jag 

hade hoppats på viljan att veta mer, att ungdomarna själva väljer att få mer information, skulle 

få de att öppna mejlet. Detta visade sig också vara en feluppfattning efter att ha hört elevernas 

åsikter. 
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Holsanova (2010:30) talar om det läsmönster man har i samband med annonsblad som 

kommer hem i brevlådan. Ofta väljer man att skanna igenom reklamen tills man hittar något 

intressant. Ungdomar brukar ofta, i samband med läsning, vara involverade i andra aktiviteter 

samtidigt (Holsanova 2010:31). Ett exempel är att många ungdomar lyssnar på musik eller 

pratar med kompisar samtidigt som de läser. Det har också blivit vanligt att man läser på 

caféer eller andra platser där det finns mycket brus runtomkring. 

 

2.5. Intresseväckande texter 

I mitt arbete har fokus legat på att med hjälp av text motivera ungdomar till att studera, något 

som kräver bra ordval och eftertanke. Gregory (2006) skrev en forskningsartikel om hur man 

med hjälp av olika budskap fångar målgruppers intresse. Dessa budskap kan påverkas av 

kombinationen av text och bild, rädsla eller humor. 

Min gestaltning bygger på humor som en ingång till brödtexten. När det gäller 

marknadsföring, vilket mitt arbete i viss mån kan ses som, kan budskapsstrategierna bygga på 

antingen produkten eller målgruppen (Moriarty 1991 se Gregory 2006). De kan också 

använda sig av informativa, logiska eller emotionella dragningskrafter, med andra ord kan det 

återkopplas till retorikens grundstenar: ethos, logos och pathos. 

För att väcka intresse rekommenderar Moriarty (1991 se Gregory 2006) fem tillvägagångssätt: 

argumentera, informera, använda bilder, väcka känslor och underhålla. Dessa metoder återses 

i Holsanova (2010:90) där författaren talar om multimodala texter som kan informera, sälja, 

övertyga och underhålla. Vilket budskap du som avsändare väljer påverkar målgruppens 

förväntningar på innehållet. Det är skillnad på att kunna fånga intresse och att väcka intresse. 

Argumenterande och informerande budskap är till för att fånga intresse medan känslor och 

underhållning istället väcker mottagares intresse (Gregory 2006). 

Gregory (2006) talar i sin artikel om hur pedagoger använder meddelandestrategier för att nå 

målgrupper med olika behov av information. Om målgruppen är på jakt efter information 

föredras ett mer rakt och entydigt tillvägagångsätt från avsändarens sida. Om man däremot 

önskar nå människor som inte letar efter information, eller som kanske inte vet något eller har 

ett intresse inom området, är underhållning och känslor viktiga aspekter att jobba vidare på. 

Detta är vad jag har gjort i mitt arbete, utgått ifrån att eleverna inte är på jakt efter information 

eller ens vet så mycket om Teknikcollege som koncept. 
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3. Metoder 

Mina metoder var textanalys, intervju och senare också utprovning som redovisas i kapitel 5. I 

min textanalys fick jag svar på var den tidigare texten brast och jag undersökte då textens stil, 

läsbarhet och retorik. Jag undersökte också huruvida informationen i det material som fanns 

tidigare kändes relevant för målgruppen och utifrån det kunde jag bättre förstå vilken 

information som borde vara med i det nya materialet. 

Genom att intervjua studievägledare på två grundskolor i Eskilstuna kommun fick jag svar på 

vilken information de ger till ungdomar idag och vad de som studievägledare kan om 

Teknikcollege och dess kvalitetstämplade utbildningar. Intervjuerna gav mig också utförligare 

svar på vad ungdomar efterlyser i sina framtida utbildningar och yrken. 

 

3.1. Analys av nuvarande material 

Jag valde som sagt att analysera tre saker hos det 

tidigare materialet: stilen, läsbarheten och 

retoriken. Materialet finns att ladda hem på 

Teknikcollege.se och delas ofta ut i samband med 

mässor och liknande. Den riktar sig till både 

potentiella elever, kommun, samarbetspartners 

och teknikföretag. 

Broschyren behandlar Teknikcolleges koncept 

och dess samverkan med samhälle, företag och 

studenter. Materialet är på sexton sidor men har 

mycket luft och korta textstycken. 

Vad som framgick var att avsändaren inte hade 

koll på vem läsaren var men att författaren kändes som insatt i ämnet. Rosén (2012:99) talar 

om en vanlig situation där skribenten kan ämnet men att läsaren däremot inte kan ämnet, på 

samma sätt kände jag för det här materialet. Trots att informationen är upprepande visar 

skribenten på att den kan mycket men glömmer bort att läsaren inte gör det. Efter att ha läst 

materialet stod det klart att jag som läsare fortfarande inte visste tillräckligt mycket och fick 

leta fram mer information på annat håll. 

Rosén (2012:235) diskuteras de vanligaste felen hos texter som kommer från företag och 

organisationer. Organisationer av olika slag satsar både tid och pengar åt att kommunicera 

med omvärlden och sina kunder genom just texter, därför krävs det att de håller en hög 

kvalitet vilket jag inte anser att denna broschyr gör. Ett fel som Rosén tar upp att det finns 

alltför allmänna och abstrakta resonemang (Rosén 2012:242), däribland att man hoppas på att 

texten ska passa alla och att man kan tror sig kunna använda texten i många olika 

sammanhang. Detta är två typexempel på vad Teknikcollege gjort i sin broschyr, de riktar sig 

till för många personer i för många situationer och sammanhang. 
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3.1.1. Stilanalys 

Syftet med en stilanalys är att ange stildragen hos en text (Hellspong 2001:69). Det handlar 

också om att lösa upp texten i olika formella och innehållsliga kategorier (Cassirer 2003:17). 

Stilen i en text kan påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis utomtextuella faktorer 

såsom talaren, situationen, syftet och mediet (Cassirer 2003:26). En stilanalys kräver att du 

har kunskap om den effekt och de förklaringsvärden som stilmarkörer har (Lagerholm 

2008:69). 

Genom att göra en stilanalys kunde jag konstatera att texten i det tidigare materialet var 

formell och opersonlig, och språket kunde räknas som byråkratiskt. Texten innehöll många 

substantiv och kändes abstrakt och livlös. Lagerholm (2008:107) talar om hur en text blir mer 

informationstung desto fler substantiv som används. Att det är samma material för både 

kommuner och företag kände jag inte var några problem, men att även rikta sig mot ungdomar 

och därmed rikta sig till en tredje målgrupp med ett och samma material är aldrig bra. Språket 

man använder för att informera till ungdomar skiljer sig från språket man använder sig av när 

det är från företag till företag, eller i detta fall förening till företag. I ett lockande reklamsyfte 

var språket för stelt och opersonligt. 

Hellspong (2001:71) talar om huruvida en text är monologisk eller dialogisk, det vill säga om 

den bjuder in läsarna eller inte. Jag skulle säga att den här texten var monologisk, när jag läste 

texten fick jag inte känslan av att den riktade sig till mig som läsare eftersom den var så pass 

diffus och generell. 

En stilanalys kan också handla om att värdera och dra slutsatser om författaren (Hellspong 

2001:72). Efter att ha läst den här texten skulle jag säga att författaren var någon som tyckte 

att det var viktigare att få med sig kommun och företag än potentiella elever. Detta baserade 

jag på både ordvalen och informationen. Texten handlade väldigt mycket om att sälja in 

Teknikcollege och dess koncept men förklarade aldrig vad utbildningarna innehåller eller vad 

man kan bli av att gå dem. Att berätta vad man kan arbeta med efter utbildningen är något jag 

tror skulle intressera ungdomarna mer än att flera gånger läsa samma sak nämligen hur 

samverkan är mellan dessa tre aktörer. 

 

3.1.2. Läsbarhetsanalys 

Läsbarhet handlar om hur lätt en text är att ta till sig i form av ordval och menings-

uppbyggnader. Läsbarheten i en text beror dels på läsmålet men också på läsaren, hur bra en 

brukstext är grundar sig på läsbarheten (Hellspong 2001:85). Om en text anses som lätt eller 

svår beror helt på vilka krav du ställer på dina läsare men oavsett vilken svårighetsgrad en text 

har kan den vara läsbar beroende på målgrupp; för ett barn kan en barnbok vara lätt och en 

akademisk avhandling svår, men för någon som är utbildad professor kan texterna verka lika 

enkla att förstå. 

Syftet med en läsbarhetsanalys är att bedöma hur tillgänglig en text är för olika målgrupper 

(Hellspong 2001:86). Det handlar också om att se hur höga krav som ställs på läsarens 
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förkunskaper och hur läslig texten är, det vill säga hur lätt det är att visuellt ta till sig 

innehållet. 

De tre målgrupper som det tidigare materialet vände sig till har olika behov av informationen, 

detta är vad Hellspong (2001:87) beskriver som läsmål. För kommuner handlar det om vad de 

kan vinna på konceptet och hur det kan påverka kommunen och arbetsmarknaden. När det 

gäller företagen vill även de veta vad de skulle vinna på konceptet men också hur de kan bidra 

till denna kvalitetsutbildning för att på så sätt få fler kompetenta medarbetare i framtiden. 

För ungdomar handlar det snarare om att de vill veta varför de ska välja Teknikcollege över 

något annat och där tycker jag att texten brast och var otydlig. Ungdomar, och människor i 

allmänhet, vill bli övertygade och känna att de är speciella, då hjälper det inte att skriva om 

kompetensförsörjning och kriterier – det måste vara lockande och finnas en godhjärtad 

personlighet bakom texten. För att övertyga krävs också retorik vilket diskuterades i kapitel 

2.2. 

Ett exempel på att informationen kändes fel för ungdomar finns på sida 12 i broschyren som 

handlade om studenterna, men som inte alls tog upp vad man som student får göra eller 

uppleva. Detta bidrog till att texten kändes formell och distanserad, som om de inte förstod 

målgruppen. 

 

”För att få certifieras som Teknikcollege ska företag, kommuner 

och utbildningsanordnare samverka kring utbildningar på 

gymnasial och eftergymnasial nivå. Samverkan mellan olika nivåer 

i utbildnings-systemet är väsentligt för att Teknikcollege ska kunna 

bidra till industrins kompetensförsörjning i stort.”   

 (Teknikcollege 2014a) 

 

Det fanns heller inte några direkta citat eller historier från varken nuvarande eller före detta 

elever, vilket bidrog till att texten blev ännu mer opersonlig. Stolberg
2
 berättade att elever vill 

höra från andra elever vad de gör eller har gjort i sin utbildning och vad de gör idag. Verkliga 

historier är, enligt henne, något som lockar och motiverar ungdomar. 

Visuellt sätt var texten lättöverskådlig och luftig, det fanns tydliga rubriker och styckena var 

inte för långa. Texten var lätt att orientera sig i men innehöll en del ord som alla ungdomar 

kanske inte vet vad de betyder som till exempel ”kompetensförsörjning” och 

”utbildningsanordnare”. Mängden text kändes dock tillräcklig för att ge en snabb bild över 

Teknikcollege och deras koncept men informationen kändes upprepande och otydlig. 

Något som hade hjälpt var fotografier på elever som arbetar eller som sitter och pluggar, det 

hade gett personlighet till informationen men också visat vad det faktiskt handlar om vilket är 

skola och utbildning. 

                                                           
2
 Ann-Catrin Stolberg, studievägledare Internationella Engelska Skolan, intervju den 2 maj 2014. 
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3.1.3. Retorisk analys 

Som jag tidigare skrev i kapitel 2.2 handlar retorik om konsten att övertyga. Brukstexter är 

inte alltid menade att informera, de kan också påverka, väcka känslor eller övervinna ett 

motstånd (Hellspong 2001:99). I reklamsammanhang handlar det om att man vill få 

människor att handla på ett visst sätt eller köpa en viss produkt. Att övertyga med hjälp av ord 

är det som intresserar retoriken. En retorisk analys handlar om att undersöka hur väl en text 

fungerar när det gäller att just övertyga (Hellspong 2001:100). 

I Teknikcolleges broschyr fanns inget ”du” och inte heller något ”vi”, med andra ord en 

otydlig avsändare och en ännu otydligare mottagare. I retoriken talar man om begreppet ethos 

vilket innebär karaktären och etiken hos en avsändare eller talare (Nationalencyklopedin 

2014a). Hade broschyren haft en tydlig avsändare hade det ökat förtroendet och fått läsarna att 

bli mer intresserade av att höra vad den har att säga, författarens position hade också bidragit 

till att vi litat på det den har att säga. 

Ethos handlar mycket om att visa att man är påläst men att man också förstår sin målgrupp 

och vill de väl, något som jag saknade hos broschyrens avsändare. Att ha en oklar målgrupp 

gör att en text inte blir specifik och på så sätt blir den också oklar för läsaren. Om tilltalet till 

läsaren blir vagt kan den upplevas som ointressant. På sida 10 i broschyren beskrevs 

studenterna som ”de studerande” vilket visar på att informationen inte riktade sig till dig som 

student. 

 

”En bred teknisk utbildning ger de studerande stora möjligheter till 

ett spännande yrkesliv. Inom Teknikcollege erbjuds utbildningar av 

hög kvalitet. De studerande på gymnasiet erbjuds möjlighet att läsa 

minst 300 poäng som utökad studiekurs i syfte att öka de studerandes 

livslånga anställningsbarhet.” (Teknikcollege 2014a) 
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Hellspong (2001:103) talar om tre uppgifter som en sändare har när den ska hålla ett tal eller 

för den delen skriva en text. För det första ska texten informera och resonera (docere), för det 

andra ska den gripa tag i mottagaren och väcka känslor (movere) och för det tredje ska texten 

roa lyssnaren eller i detta fall läsaren. Texten i det här materialet var saklig och handlade till 

största delen om att informera, det fanns inget som varken berörde eller övertygade läsaren. 

Argumenten i texten var minst sagt logosbaserade, det vill säga faktabaserade och sakliga. Det 

saknades konkreta exempel, det som Hellspong (2001:104) beskriver som exempla, och 

argumenten behöll samma kraft genom hela materialet. Det fanns inga retoriska begrepp eller 

språkfigurer, Hellspong (2001:105) talar om detta som ornament. Jag anser att avsändaren 

hade anpassat informationen till den yttre kontexten och att materialet var lämpligt utformat, 

något jag hade önskar var dock mer färg och riktiga fotografier. 

Med sitt tidigare utseende och textinnehåll bedömer jag att Teknikcollege inte når ut till rätt 

publik, detta beror på flera saker som jag redan nämnt såsom otydlig avsändare och otydlig 

mottagare. Hellspong (2001:104) talar om hur stilen anpassas beroende på ämnet och 

publiken och här var stilen densamma för alla tre målgrupperna: kommuner, företag och 

studenter. Rent visuellt skulle formen kunna passa till alla textens tre målgrupper men det var 

det textuella innehållet som förvirrade mest. 

 

3.1.4. Stilaxlar 

För att karakterisera en text kan man placera in stilen på en rad olika stilaxlar. Cassirer 

(2003:16) talar om att en text kan ses som formell eller informell, modern eller ålderdomlig 

samt subjektiv eller objektiv. Nedan redovisas de stilaxlar som Cassirer behandlar och 

positionerar in texten utifrån det som framgick i analyserna ovan. 

 

Modern      Ålderdomlig 

 

Personlig         Opersonlig 

 

Känslofull            Känslolös 

 

Konkret            Generell 

 

Subjektiv             Objektiv 

 

Underhållade                       Ointressant/tråkig 
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Engagerande                     Informativ/saklig 

 

Korthugget        Överlastad 

 

 

3.2. Intervju med studievägledare 

En intervju kan vara både kvantitativ och kvalitativ, det är helt beroende på vad syftet är.  En 

kvantitativ intervju innebär att alla medverkande får samma instruktioner medan en intervju 

som är kvalitativ har sin styrka i att situationen liknar ett vanligt samtal och en vardaglig 

situation (Holme & Solvang 1997:99). I en kvalitativ intervju styr forskaren konversationen så 

lite som möjligt och låter istället de personer som intervjuas påverka samtalets utveckling. 

Kvalitativa intervjuer är också till för att öka informationsvärdet samtidigt som de ska skapa 

en djupare och mer detaljerad bild av det ämne man studerar (Holme & Solvang 1997:101). 

Då jag inte hade tid att under dessa veckor intervjua eleverna i sig valde jag istället att 

intervjua två studievägledare på grundskolor i Eskilstuna. Enligt Holme och Solvang 

(1997:104) är en viktig faktor när man väljer undersökningsenheter att intervjupersonerna 

antas sitta på stor kunskap om det man undersöker. Eftersom studievägledarna träffar 

hundratals elever varje år och är nära dem i sin valprocess, kände jag att detta var rätt val. I 

denna mån blev dessa intervjuer så kallade informantintervjuer vilket innebär att personerna 

man intervjuar själva står utanför det man vill studera, men som trots detta har åsikter om 

ämnet (Holme & Solvang 1997:104). 

Med mig hade jag ett gäng frågor som jag ville ha svar på, dessa redovisas i bilaga 1. 

Eftersom en kvalitativ intervju bygger på en naturlig konversation där de som intervjuas 

själva styr det mesta utav samtalet (Holme & Solvang 1997:99), ville jag inte att mina frågor 

skulle bli alltför styrda och svartvita. De frågor jag hade med mig till intervjuerna fungerade 

som en manual där jag hade något att falla tillbaka på om frågorna inte redan hade besvarats. 

Vissa frågor behövde aldrig ställas då intervjupersonerna själva gav den informationen jag 

behövde, samtidigt fanns det tillfällen då jag fick ställa följdfrågor beroende på 

studievägledarnas svar. Dessa följdfrågor och ändringar återses inte i bilaga 1. 

Ekholm och Fransson (1992:64) beskriver denna frågefrihet med att du inför en intervju inte 

behöver ha skrivit ner exakta frågeformuleringar. Ett utkast av frågor leder till en 

utgångspunkt i intervjun men att inte följa frågorna ordagrant ger också ett flyt, vilket var 

fallet i mina båda intervjuer. Holme & Solvang (1997:108) talar just om hur intervjumanualer 

inte är något vi är bundna till utan endast fungerar som ett stödjande dokument. 

För att inte missa någon information meddelade jag båda intervjupersonerna i förtid om att jag 

skulle spela in intervjun, vilket de gick med på. Ekholm och Fransson (1992:58) beskriver hur 
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en inspelning kan reducera missförstånd och tolkningar, och att personen som intervjuar 

istället kan slappna av och endast anteckna det viktigaste. Även Holme & Solvang (1997:108) 

rekommenderar att man spelar in sina intervjuer. 

Vid båda intervjutillfällena hade jag med mig inspelningsutrustning men vid det andra 

tillfället, intervjun med Camilla Andersson på Djurgårdsskolan, blev minnet fullt och 

inspelningen blev endast 13 minuter lång. Här gällde det därför att föra mycket anteckningar 

och fråga igen om jag inte förstod eller hann med. Resultatet av den intervjun blev därför inte 

lika tydligt som i den första. En sammanställning av intervjuerna redovisas nedan. 

 

3.2.1. Ann-Catrin Stolberg på Internationella Engelska skolan 

Den 2 maj 2014 träffade jag Ann-Catrin Stolberg som är studievägledare på Internationella 

Engelska skolan i Eskilstuna. Min första fråga handlade om vad hon som studievägledare 

visste om Teknikcollege. Det visade sig att hennes kunskaper om ämnet var ganska dåliga och 

enligt henne kan det vara svårt för en ny studievägledare att förstå vad Teknikcollege faktiskt 

innebär
3
. Stolberg talade om att man får söka efter mycket information själv men visste att det 

handlade om någon form av inriktningar på gymnasienivå, i övrigt var hon inte säker på vad 

innebörden var av Teknikcollege eller Teknikcollegecertifierade utbildningar. Hon efterlyste 

också mer konkret information om vad teknik faktiskt är då detta efterfrågas bland eleverna. 

Stolberg hade uppfattningen av att det mestadels är killar som söker till tekniska och 

industritekniska utbildningar. En vanlig uppfattning som hennes elever har är att teknik är lika 

svårt som natur men då elever efterfrågar en bred utbildning är Teknikprogrammet det näst 

bästa. Hon berättade också att elever ofta bli chockade när de väl börjar på gymnasiet och 

ansåg att det målats upp en felaktig bild av dessa utbildningar under studiebesök och 

årskursniodagar. 

Stolberg talade vidare om vilka som faktiskt söker dessa utbildningar. Hon uppskattade att 

ungefär 15 av 240 elever väljer det tekniska programmet och av dem är endast två tjejer. En 

vanlig anledning till varför man söker en specifik gymnasieutbildning är föräldrar och syskon, 

antingen har eleven en eller flera föräldrar som arbetar inom dessa områden eller också har de 

ett syskon som har läst en sådan utbildning. Först då vet de vad det faktiskt innebär med 

teknik och industriteknik. Hon pekade också på att föräldrarna idag är väldigt aktiva i sina 

barns gymnasieval. 

 

                                                           
3
 Ann-Catrin Stolberg, studievägledare Internationella Engelska Skolan, intervju den 2 maj 2014. 
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Många föräldrar och elever har, enligt Stolberg, en uppfattning om att det inte finns några 

jobb inom industrin. Pengar är också en viktig faktor när det gäller framtidsval och det faktum 

att det handlar om två breda utbildningar gör det svårt för eleverna att veta vilka yrken som 

faktiskt finns, Stolberg efterlyser därför alumner som kan åka runt på skolor och berätta om 

sina framgångar. Stolberg poängterar att Industritekniska programmet gör mycket sådant men 

inte Teknikprogrammet. 

När jag berättade om min gestaltningsidé gav Stolberg mig feedback och utgångspunkter som 

jag kan arbeta efter. För det första tyckte hon att det var bra att materialet skulle finnas på 

skolan. Eleverna blir överösta med reklam som skickas hem i brevlådan och kan därför ha 

svårt att välja rätt utbildning, det är vanligt att de slänger material utan att läsa igenom det. 

Stolberg påpekade att majoriteten av ungdomarna inte vet vad elever faktiskt gör på 

programmen och efterlyser därför sådan information i mitt material. Positiva faktorer som lön 

och framtidsyrken var något som hon tryckte på lite extra och ville att jag skulle få in i 

gestaltningen. 

 

3.2.2. Camilla Andersson på Djurgårdsskolan 

Den 6 maj 2014 intervjuade jag studievägledare Camilla Andersson som arbetat på 

Djurgårdsskolan i Eskilstuna sedan november 2012
4
. Hon har tidigare arbetat som 

studievägledare på såväl gymnasium som högskola och SFI. Hennes syn och samarbete med 

Teknikcollege skilde sig rejält från Internationella Engelska skolan, Djurgårdsskolan arbetar 

nämligen nära näringslivet och samarbetar med fabriksföreningen, Mälardalens högskola och 

                                                           
4
 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 

Sökande till Teknikcollegecertifierade 
utbildningar på Internationella Engelska Skolan 

240 elever

2 tjejer

13 killar



 

27 

flera företag inom offentlig sektor. De har även som mål att till läsåret 2014/2015 kunna 

införa en mässa där dessa tre aktörer samlas och finns tillgängliga för högstadieeleverna. 

Djurgårdsskolan anordnar aktivt studiebesök för eleverna. För att få in fler tjejer inom 

industribranschen ger de tjejer i årskurs åtta och nio chansen att prova på olika industriyrken 

under sommaren. Andersson berättade att det är viktigt att även åttondeklassare får en inblick 

i verkligheten eftersom de ännu inte har gjort sina gymnasieval. 

Camilla arbetar öppet med att vägleda alla elever på skolan, inte bara de som går i årskurs nio. 

Sedan hon flyttade sitt kontor till en livlig korridor där många elever vistas har hon fått även 

femteklassare och sjätteklassare att komma in på spontanmöten. De börjar med andra ord 

diskutera framtiden i ett tidigt skede på Djurgårdsskolan vilket gör att majoriteten av eleverna 

känner sig väldigt lugna inför sina val och det är få elever som gör omval. 

Av de 143 årskursnioelever som Camilla nu har väglett inför gymnasiet har 24 elever valt att 

läsa en Teknikcollegecertifierad utbildning. 60-65 % av de sökande är killar och väljer oftast 

en utbildning inriktad mot produktionsteknik och IT. 30-35 % av de sökande är tjejer och är 

till stor del intresserade av Samhällsbyggnad och miljö. Andersson påstår att många elever på 

Djurgårdsskolan redan i nian vet vad som krävs för att vidareutbilda sig efter gymnasiet och 

flera planerar också ett påbyggnadsår efter gymnasiet. 

 

 

Föräldrarna påverkar väldigt mycket i år, den största påverkan Camilla Andersson någonsin 

varit med om. Föräldrarna är oroliga och vill inte att deras barn ska arbeta inom industrin. 

Enligt Andersson beror detta mycket på att föräldrarna har en bild av att industrin är smutsig 

och farlig, hon berättade att hon ibland får förvånande miner när hon talar om för föräldrar att 

det inte längre handlar om löpande band och stora arbetsskaderisker. Hon påpekade också att 

föräldrar tror att en lång utbildning ger högre lön men att detta är en myt. Andersson berättade 

Sökande till Teknikcollegecertifierade 
utbildningar på Djurgårdsskolan 

143 elever

8 tjejer

13 killar
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om en gammal Teknikcollegeelev som nu, sju år efter studenten, arbetade om svetsare och 

tjänade hela 32,700 kronor i månaden. 

Andersson talade om att hon aktivt samtalar med elever för att komma fram till vilka yrken 

som kan passa dem och inte utbildningar i sig, detta för att sporra eleverna till att veta vad de 

kan bli efter utbildningens slut. Andersson beskrev även hon att Teknikprogrammet är en bred 

utbildning som elever ibland väljer att läsa när de inte vet vad de vill bli. 

Andersson berättade att eleverna får hem väldigt mycket material i årskurs nio och sa att en 

mamma till och med hade räknat hur många kataloger och informationsmaterial de fått 

hemskickade. Resultatet blev hela 39 stycken, med det ena lockningserbjudandet efter det 

andra. När det gäller information på webben finns det även där en hel del men eleverna 

föredrar enligt Andersson
5
 ett fysiskt material i detta sammanhang, ett material som de kan ha 

med sig till studievägledaren för att kunna diskutera innehållet. Eleverna blir förargade att det 

tas för givet att de vill ha ett digitalt material, därför hade jag en teori om att min gestaltning 

skulle sticka ut och bli omtyckt hos eleverna. 

När jag visade upp mina gestaltningsförslag frågade jag Andersson vad hon tyckte om idén. 

Vid detta stadie hade jag endast med fyra av de fem förslagen och jag visade då endast 

framsidorna för henne. Hon tyckte konceptet var kul och spännande, och hon var säker på att 

det skulle intressera hennes elever. Hon tyckte också att det var bra att materialet var fysiskt 

så att det kan placeras ut på skolan och mässor, helt enkelt på platser där vuxna finns 

tillgängliga ifall de har några frågor. Hon tyckte att rubrikerna vara korta, informativa och 

väckte uppmärksamhet, och menade på att den omedvetna vägriktningen är det som påverkar 

mest. 

 

3.2.3. Slutsats 

Efter de två intervjuerna stod det klart att min utmaning skulle bli att ta fram ett material som 

intresserade eleverna på Internationella Engelska skolan men som samtidigt lärde eleverna på 

Djurgårds-skolan något nytt trots att de sedan tidigare verkar relativt insatta. För att göra det 

blev gestaltningen indirekt kopplad till Teknikcollege och gick ut på att få elever att vid en 

första anblick inte relatera materialet till Teknikcollege eller dess utbildningar utan att bara 

finna det intressant. Redan där kände jag att jag var ett steg närmare målet. 

Teknikcollege var något som de båda studievägledarna kände till, en mer än den andra, men 

det framgick också att eleverna inte direkt känner till innebörden av Teknikcollege. Rosén 

(2012:114) talar om att varumärken kan vara kända inom branschen vilket verkar stämma bra, 

Djurgårdsskolan som arbetar aktivt mot Teknikcollege och känner till konceptet bättre än 

Internationella Engelska skolan. Skolor som inriktar sig på teknik och industri har med andra 

ord mer kunskap om Teknikcollege och dess varumärke än andra skolor. 

Innan jag intervjuade dessa studievägledare visste jag att majoriteten av de sökande var killar 

och att föräldrarna hade stort inflytande på elevernas val. Det som förvånade mig var hur 

                                                           
5
 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 
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föräldrarnas syn på dessa branscher kan påverka deras barns gymnasieval. Eskilstuna är känt 

för att vara en gammal industristad där vi bland annat har ASSA och Volvo CE. När de som 

idag är föräldrar själva var unga och deras föräldrar arbetade på en industri innebar det en sak 

men idag är branschen annorlunda. 

Föräldrar har idag en felaktig bild av de moderna industrierna, därför var det viktigt att jag 

också fokuserade på att rikta materialet till just föräldrar. För att göra det på ett ironiskt men 

framfusigt sätt valde jag därför att lägga till ett kort i min gestaltning där jag fokuserade 

mycket på att få eleverna att förstå att det är deras val det handlar om och inte föräldrarnas. 

Stolberg
6
 berättade att elever ofta uppfattar Teknikprogrammet som teoretiskt och avancerat, 

och att de elever som söker Teknikprogrammet väljer det framför Naturvetenskap (NA) för att 

de anser att Naturvetenskapsprogrammet är för svårt. Med andra ord är Teknikprogrammet, i 

elevernas ögon, lättare än Naturvetenskap. Det hela kändes komiskt med tanke på att 

Naturvetenskap var det program med näst flest sökande inför läsåret 2013/2014. Jag började 

då ifrågasätta varför inte fler faktiskt väljer Teknikprogrammet om det nu anses vara lättare. 

Uppenbarligen söker sig ungdomar inte nödvändigtvis till den enklaste vägen utan den mest 

lärorika. 

Båda studievägledarna påpekade att eleverna inte vet vilka yrken som finns eller var 

utbildningen faktiskt innebär. Detta var därför något jag försökte få med i min gestaltning. 

Något som de båda också nämnde var att elever överröses med reklam men slänger allt istället 

för att leta igenom denna djungel av information. 

De sa också att mycket material finns på nätet men då måste man själv gå in och leta upp 

informationen. Jag tror därför att min gestaltning kommer att fungera eftersom jag lagt 

mycket vikt på att inte få det att se ut som ren reklam och att den kommer att vara något man 

tar om man är intresserad. Andersson
7
 talade om att Umeå Universitet hade gjort en kortlek 

med liknande principer, något jag kort under mötet kunnat ta del utav. 

Mina intervjuer med dessa studievägledare var oerhört betydelsefulla och gjorde att jag kunde 

besvara samtliga frågeställningar som jag hade i mitt arbete: 

 

- Vilka faktorer är relevanta för ungdomar när de söker till gymnasiet? 

- Vilken information är relevant för nysökande ungdomar? 

- Hur reagerar ungdomar på reklam från gymnasieskolor? 

  

                                                           
6
 Ann-Catrin Stolberg, studievägledare Internationella Engelska Skolan, intervju den 2 maj 2014. 

7
 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 
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4. Gestaltning 

Min gestaltning har gått ut på att locka unga ungdomar till att läsa tekniska och 

industritekniska utbildningar inom Teknikcollege. Uppenbarligen finns det en framtid för 

ungdomar inom dessa branscher om vi bara kan få deras uppmärksamhet. Mitt arbete var 

därför att med hjälp av lockande text få de intresserade till att söka en Teknikcollege-

utbildning. 

Holsanova (2010:90) talar om multimodala texter som kan informera, sälja, övertyga och 

underhålla. Mina texter, och framför allt rubrikerna, är urformade för att göra dessa fyra 

saker. För att väcka ungdomars intresse byggde min gestaltning på humor, ironi och 

instrumentella budskap. Förutom det återfanns överraskande budskap som skulle få 

ungdomarna att haja till. Resultatet blev en form av vykort som var tänkt att placeras ut på 

caféer, skolor och mässor. Anledningen till att jag valde fysiska kort var flera. 

För det första ville jag att mitt material skulle kunna dyka upp på oväntade platser, vilket ett 

digitalt material inte kan. Camilla Andersson
8
 berättade i en intervju att ungdomar ibland blir 

arga för att omgivningen ständigt utgår ifrån att ungdomar vill ha allt material på nätet. För 

det andra förklarade hon att elever gärna vill sitta med ett fysiskt material som de kan gå 

igenom tillsammans med sin studievägledare och att de vill kunna stryka under och ringa in 

sådant som de finner är intressant. Denna information var något jag reagerade på då jag i 

avsnitt 2.1. skrev om att ungdomar läser alltmer på mobila enheter. 

Ett problem som elever har med Teknikprogrammet var enligt Stolberg
9
 att de inte vet vad 

man kan bli efteråt för att utbildningen är så pass bred, vilket är lustigt med tanke på att den 

mest sökta gymnasieutbildningen 2013/2014 var inom Samhällsvetenskap som är en bred, 

högskole-förberedande utbildning (Skolverket 2014d). Samtidigt var bredden något som 

många elever bad om. Jag valde därför att skriva om kvalitetet och att eleverna blir 

eftertraktade på arbetsmarknaden efter utbildningen, något som skiljer Teknikprogrammet 

från andra program. 

På dessa kort placerades endast ett fåtal rader text på en helfärgad bakgrund med max tio ord 

på varje kort, ordvalen var därför enormt viktiga. Jag valde en enkel, tidlös design som vid 

första anblick inte ser ut som ett reklammaterial då vi idag ständigt överöses med reklam och 

också har lätt för att ignorera dem. Korten visades upp för studievägledare Camilla Andersson 

på Djurgårdsskolan i samband med en intervju. Camilla hjälpte mig också att samla ihop 

några högstadieklasser som jag kunde testa min gestaltning på längre fram. 

 

4.1. Rubriker 

Min gestaltning bygger på en dramaturgi och en frivillig lässituation. När jag skrev mina 

rubriker hade jag i åtanke att få ungdomar att haja till, bli intresserade och meddela ett oväntat 

budskap. Holsanova (2010:37) talar om hur läsare skannar för att hitta intressanta 

                                                           
8
 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 

9
 Ann-Catrin Stolberg, studievägledare Internationella Engelska Skolan, intervju den 2 maj 2014. 
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ingångspunkter, när de sedan hittar något som väcker deras intresse slutar de att skanna och 

börjar istället läsa. En sådan intressant ingångspunkt ville jag skapa med hjälp av mina 

rubriker. Mina val av typsnitt återses i kapitel 4.5. 

Bergström (2011:73) talar om hur budskap bör vara något som ska få en person att tycka om 

något, veta något och sedan göra något. I mitt fall valde jag att placera in alla dessa budskap i 

både mina rubriker på framsidan och mina brödtexter. Jag ville också att mina rubriker skulle 

överraska och ruska om min målgrupp, därför har jag använt mig av vad Bergström (2011:84) 

beskriver som överraskande budskap. 

Begreppet ”överraskande budskap” bygger på att inte tala om vad målgruppen redan vet, ändå 

är det precis det jag valt att göra i vissa utav korten. Att majoriteten är killar är ett faktum, 

men genom att inte skriva inom vilket område hoppades jag kunna väcka ungdomars 

uppmärksamhet. Samma sak gällde det första kortet där jag talade om att man bli oljig och 

ful, men inte nämnde att det var inom industrin. 

Rosén (2012:196) beskriver hur rubriken är den viktigaste delen i en text. Rubriker bör 

innehålla substantiv och verb, helst ha mellan tre och sju ord och använda nyckelord. I min 

gestaltning stämmer dessa argument bra med undantag på kortet med en lönesiffra. 

I min gestaltning har jag valt att använda mig av humor och ironi, vilket är en akilleshär i 

reklamsammanhang. Bergström (2011:99) förklarar hur ironi kan markera avstånd medan 

humor kan föra människor närmare. En förenklad kommunikationsmodell (Bergström 

2011:100) visar på hur ett budskap inte når fram till hela målgruppen på grund av brus. 

Humor kan på samma sätt ses som ett brus där vissa förstår och vissa inte. 

Mina rubriker var tänkta att vara en aning provocerande men genom en lätt ton förvandla 

provocerandet till humor. Humor är dock ett komplicerat fenomen som många avsändare inte 

behärskar, det beror mycket på att vad som är roligt för en person inte nödvändigtvis är roligt 

för en annan. Därför var det viktigt att se upp med vad jag skrev så mottagaren inte kan 

misstolka det hela. 

Detta var en av farhågorna när jag satte mig ner och skrev mina rubriker, framförallt eftersom 

jag på det femte kortet skrev ”mamma inte alltid har rätt”. Meningen kan verka intressant och 

smårolig för målgruppen men kanske väldigt provocerande för föräldrarna och jag ville 

absolut inte göra någon arg eller kränkt. Efter en del överväganden bestämde jag mig dock 

ändå för att köra fullt ut på min grej eftersom jag kände att det skulle passa målgruppen, vilket 

var mitt främsta syfte med det här arbetet. Under mina utprovningar fick det kortet klart bäst 

respons, mer om detta under kapitel 5. 

Att vissa ord blev större än andra beror inte på ordets innebörd eller dolda budskap. 

Anledningen till att jag valde att ha vissa ord större var för att få till en visuell effekt där 

raderna blev så lika som möjligt i form av längd. Jag försökte alltså att hålla både en jämn 

vänsterkant och högerkant. Ordet ”oljig” fick en egen rad och blev större för att täcka upp 

hela den mellersta raden, och ordet ”dag” fick en egen rad och blev större med tanke på att de 

andra orden var oregelbundna i sin längd. 
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4.1.1. Kort 1 

Det första kortet fick rubriken ”Du blir oljig och ful” vilket symboliserar att man som arbetare 

inom industrin kan få lite skit under naglarna en arbetsdag. En ganska vanlig uppfattning om 

industrijobb är att det är smutsigt och att man blir sotig, oljig eller liknande. Anledningen till 

att jag valde ordet ”oljig” var för att på något sätt knyta det hela till industrivärlden, även om 

budskapet i sig ändå känns underförstått. Under utprovningarna hade eleverna dock andra 

uppfattningar om ordet. Bergström (2011:73) talar om instrumentella budskap där man utgår 

ifrån ett problem som man tror att mottagaren brottas med, och att bli skitig inom industrin 

kan för många ses som ett problem. 

 

4.1.2. Kort 2 

Det andra kortet tog upp det faktum att majoriteten av de som söker och arbetar inom dessa 

branscher är killar. ”Majoriteten är killar” var tänkt att den skulle intressera killar men också 

att få tjejer att tänka var killarna är majoriteten och varför. Bergströms (2011:73) teori om 

instrumentella budskap som utgår ifrån ett problem exemplifieras även här. 

Något som oroade mig med rubriken var att tjejer inte skulle bli intresserade och tro att det 

bara riktade sig till killar men studievägledare Camilla Andersson
10

 tänkte tvärtom, att det kan 

sporra tjejer till att bli nyfikna på vad det är som är så speciellt med killar. Teknikcollege 

själva ville inte att materialet skulle rikta sig på att få fler tjejer som söker utan snarare att få 

både tjejer och killar att söka. Budskapet fick sedan blandade tankar under utprovningen. 

 
                                                           
10

 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 
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4.1.3. Kort 3 

Det tredje kortet behandlade något som studievägledare Ann-Catrin Stolberg på 

Internationella Engelska skolan efterfrågade nämligen vad man gör på dessa program
11

 

och formulerades då ”En helt vanlig dag”. Tanken var att denna rubrik, tack vare sin 

generalisering, skulle få ungdomarna att fundera över vad en vanlig dag innebär och vilja veta 

mer; för vem är det en vanlig dag och var utspelar sig denna vanliga dag – i vilket 

sammanhang? Detta var frågor som jag hoppades skulle väckas hos ungdomarna och därmed 

få de intresserade av att läsa vidare. Utprovningen bevisade dock något helt annat. 

 

4.1.4. Kort 4 

Det fjärde kortet var tänkt att behandla det som majoriteten av ungdomar idag finner som en 

viktig faktor nämligen pengar. Efter lite research på Internet fick jag fram att ”24 032 kr” är 

medellönen för en industriarbetare i Eskilstuna kommun. Jag hade såklart kunnat välja lönen 

för ett annat yrke men eftersom en av de fördomar som finns kring industriarbete är att det är 

dåligt betalt valde jag att ta denna summa. Camilla Andersson
12

 berättade om en svetsare som 

sju år efter gymnasiet hade en lön på 32 700 kronor men då jag ville inte ge ungdomarna för 

höga, eller kanske rättare sagt falska, förhoppningar valde jag därför en relativt låg men 

realistisk siffra, som för ungdomar kan räknas som en hög siffra. Ursprungligen hade jag ett 

skiljetecken mellan 4 och 0 men Hellmark (2006:74) menar med att tusental ska separeras 

med hjälp av ett mellanrum och ingenting annat. 

 

                                                           
11

 Ann-Catrin Stolberg, studievägledare Internationella Engelska Skolan, intervju den 2 maj 2014. 
12

 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 
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4.1.5. Kort 5 

”Mamma har inte alltid rätt” blev rubriken på mitt femte kort, som jag från början inte hade 

med i min gestaltning. Kortet uppkom efter mina intervjuer med studievägledarna där det 

framgick att föräldrarna är de som påverkar mest och att de därför också är viktiga mottagare. 

Föräldrar har idag, menar studievägledarna, fel bild av vad industrin faktiskt innebär. 

Rubrikren på det femte och sista kortet blev därför ett känt ordspråk som i viss mån kan ses 

som provocerande men som väcker uppmärksamhet. Att en förälder alltid påstår sig ha rätt är 

både ett ordspråk och en igenkänningsfaktor. 

 

 

4.2. Brödtext 

Brödtexten utformades efter grundtanken att vara kort, informativ men ändå intresseväckande 

för den unga målgruppen. Mina texter grundade sig i att så effektivt som möjligt beröra 

samtliga tre retoriska byggstenar: ethos, logos och pathos, som jag tidigare beskrev i kapitel 

2.2. Jag valde att satsa på retoriken då det handlar om effektivitet, det handlar om att skriva 

rätt, tillräckligt och framförallt konkret på en liten yta. 

Texterna var tänkta att bjuda in ungdomarna i vad Teknikprogrammet och Industritekniska 

programmet handlar om för att väcka ett intresse, tanken var att de senare skulle kunna 

beställa kompletterande information om de var intresserade. Mina texter var alltså medvetet 

inte utformade som fullständig informationsmaterial i den bemärkelsen att den räcker för att 

få ungdomar att söka sig dessa utbildningar utan endast för att öka kännedomen, överraska 

och väcka intresse. 

Texterna på baksidan av korten var meningen att ta vid där rubriken på framsidan slutade, 

därför började en av mina brödtexter med ordet ”men”. I det första exemplet blev det då ”du 

blir oljig och ful, men...” för att knyta an till framsidan och också för att sticka hål på en 

fördom; ”du tror att det är såhär men det är det inte”. Flera utav korten kom att behandla 

endast Industritekniskaprogrammet, så länge det finns kvar, på grund av sina rubriker och 

brödtexter. Om materialet ska användas i framtiden får man istället ändra texten till 

”Teknikprogrammet med inriktning industriell teknik” och därefter berätta samma sak som 

tidigare. 
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Informationen på det första kortet återses till stor del på kort fem där jag försökt sticka hål på 

fördomar som föräldrarna har om industrin. Då föräldrar påverkar ungdomarna väldigt 

mycket idag förutsatte jag därför att de fördomar som ungdomar har kommer från vad deras 

föräldrar berättat. Därför blev innehållet på dessa två kort väldigt lika. 

Jag hade vissa bekymmer kring det tredje kortet och vilken ”vanlig dag” jag skulle beskriva. 

Skulle jag välja en vanlig dag på ett industriarbete eller en vanlig dag på programmen? Vad är 

mest intressant när de ska börja utbilda sig? Då det finns massvis med yrken som dessa 

utbildningar kan leda till – att berätta om alla yrken skulle ha blivit långt ifrån greppbart – 

bestämde jag mig istället för att skriva om vad man gör på programmen. 

Jag beskrev huvuddelarna i programmen genom att ställa frågor och påståenden för att väcka 

igenkänning hos elever som kanske har intresse för robotik men inte visste att man kunde läsa 

det inom Industritekniska programmet. Teknikprogrammet och Industritekniska programmet 

innehåller helt olika saker, jag valde därför att beskriva de två programmen var för sig – i 

varsin mening – trots att jag hade i åtanke att de snart kan bli ett och samma program i 

grunden och mitt material ganska snabbt skulle kunna bli gammalt. 

När jag började layouta baksidan upptäckte jag att det inte fanns så mycket plats som jag hade 

hoppats på, därför valde jag till en början att ha brödtexten i teckengraden 8 punkter. Efter att 

ha skrivit ut och granskat resultatet stod det klart att 8 punkters grad var för litet, även om det 

gick att utläsa. Istället valde jag att ta bort en bit utav brödtexten för att istället kunna öka 

teckengraden till 9 punkter. Mer om typsnitt diskuteras i kapitel 4.5. 

Vissa texter blev alltså för långa för att behålla en luftig layout, därför valde jag att korta ner 

varje brödtext med några rader. Det jag tog bort var sådant jag ansåg var överflödig 

information, dessa är rödmarkerade när de redovisas nedan. Förutom detta blev vissa ord 

avstavade såsom ”kun-skap” och ”program-met”. I regel bör avstavningar endast ske i 

sammansättningsfogar och där de båda ordhalvorna blir lätta att uppfatta (Hellmark 2006:91). 

Jag försökte att minimera antalet avstavningar så gott det gick då för många avstavningar gör 

en text mer svårläst (Hellmark 2006:24). 

 

4.2.1. Kort 1 

Du blir oljig och ful... ”Men du får en kvalitetsstämplad utbildning och en hög ingångslön. 

Många tror att industrin är smutsig och att det är en enformig bransch där du gör samma sak 

hela tiden. Riktigt så är det inte. Den moderna industrin innehåller mycket robotik och 

programmering, därför är datakunskap en viktig del i både utbildning och arbete. 

Om du vill känna dig viktig på din arbetsplats är industrin något för dig. Om olyckan är 

framme är det dig man går till så det gäller att du är snabbtänkt om något skulle hända. 

Vi rekommenderar Industritekniska programmet på Rinmangymnasiet i Eskilstuna.” 
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4.2.2. Kort 2 

Majoriteten är killar... ”Det är en mansdominerad värld vi lever i. Inför läsåret 2013/2014 var 

88 % av de sökande till gymnasiets Industritekniska programmet killar. 85 % av de sökande 

till Teknikprogrammet var också killar. Sveriges gymnasieskolor vill ha jämlikhet så om du är 

tjej har du stor chans att komma in på dessa utbildningar. 

Både Teknikprogrammet och Industritekniska programmet i Eskilstuna är kvalitetsstämplade. 

Och efter utbildningen är det lätt att få jobb. 

Vi rekommenderar Teknikprogrammet och Industritekniska programmet på Rinmangymnasiet 

i Eskilstuna.”. 

 



 

37 

4.2.3. Kort 3 

En helt vanlig dag... ”Vet du vad du vill bli när du blir stor? Kanske vill du arbeta med 

robotik, svetsning och dataprogrammering. Eller så kanske du hellre vill arbeta med 

matematiska uträkningar. Oavsett vad du vill göra i framtiden kan vi erbjuda en stadig grund 

med kvalitetsstämplad utbildning och ett nära samarbete med dina framtida chefer. 

För att vara säker på att du valt rätt har du 15 respektive 4 veckors praktik där du får vara med 

och se hur det fungerar ute i verkligheten. Bra va? 

Vi rekommenderar Industritekniska programmet och Teknikprogrammet på Rinmangymnasiet 

i Eskilstuna.”. 

 

4.2.4. Kort 4 

24 032 kronor... ”Visste du att industriarbetare har bland de högsta ingångslönerna i Sverige? 

Medellönen för en industriarbetare i Eskilstuna kommun är 24 032 kronor i månaden. För de 

pengarna skulle du kunna resa utomlands, åka på festivaler eller köpa en bra, begagnad bil. 

Samtidigt hjälper du till att utveckla framtidens Sverige. 

Om du vill vara med och forma framtidens Sverige är tillverkningsindustrin något för dig. 

Vi rekommenderar Industritekniska programmet på Rinmangymnasiet i Eskilstuna.”. 
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4.2.5. Kort 5 

Mamma har inte alltid rätt... ”Mycket har hänt de senaste trettio åren. Löpande bandet har 

ersatts med robotar och arbetsskadorna är näst intill obefintliga. Behovet av 

tillverkningsindustrin har i snitt ökat med 5 % per år sedan 2010. Med andra ord ser framtiden 

ljus ut för industriarbetare, oavsett vad mamma säger. 

I en känd industristad som Eskilstuna är dina kunskaper eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Vi behöver nya, fräscha krafter till industrin och vi behöver dig. 

Vi rekommenderar Industritekniska programmet på Rinmangymnasiet i Eskilstuna.” 
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4.3. Layout 

Förutom skräddarsydda texter krävdes en funktionell och estetiskt tilltalande design. 

Holsanova (2010:90) talar om vikten av formgivningen och menar på att det inte räcker med 

textdesign som skapats för ett specifikt syfte. Formgivning kan ske efter tre huvudsakliga 

gestaltlagar: närhets, likhet och kontinuitet (Holsanova 2010:93). 

Närhetsprincipen bygger på att objekt som placeras nära varandra uppfattas höra ihop, 

likhetsprincipen säger att objekt med liknande färg och form uppfattas höra ihop och 

kontinuitetsprincipen innebär att mottagaren själv fyller i olika luckor – exempelvis kan en 

rad med punkter se ut som en linje för mottagaren. Om de vykort som jag skapat är i närheten 

av varandra skulle den högerställda texten och formatet vara två saker som gör att mottagarna 

förstår att de ingår i samma material, ändå kan man i det stora hela säga att vykorten är 

oberoende av varandra. 

En formgivning har två syften: attrahera och orientera (Bergström 2010:229). Bergström talar 

om hur mottagaren kan attraheras av en del av helheten, exempelvis en stor rubrik, men också 

att helheten kan attrahera mottagaren. Den latinska termen horror vaccui betyder rädsla för 

tomrummet, men tomrum kan skapa andrum vilket leder till ökad uppmärksamhet. En 

kraftfull rubrik med luft runtom drar mycket 

uppmärksamhet, därför är min gestaltning 

luftig, enkel och enfärgad med kraftiga 

rubriker med spännande budskap. 

Även asymmetri är spännande för 

mottagaren, vilket var anledningen till att jag 

valde högerställd text. En annan anledning är 

att högerställd text lämpar sig bra för korta 

textstycken och när den visuella balansen och 

uttrycket är viktigare än läsligheten (Frank 2004:209). Hellmark (2006:90) rekommenderar 

dock inte högerställd text men syftar då främst till marginaljusterad vilket min text inte är. 

Symmetri och asymmetri handlar om hur väl innehållet förhåller sig till en central axel i 

mitten; om innehållet är likadant på både sidorna om mittlinjen klassificeras det som 

symmetriskt om inte anser det vara asymmetriskt. 

En fjäril eller nyckelpiga kan ses som symmetrisk och ett moln, som sällan ser likadan ut på 

båda sidorna, kan ses som asymmetriskt. Mina rubriker placerades till höger och den vänstra 

sidan blev tom för att skapa mycket luft. Baksidorna delade inte upp adressfält och 

informationsfält på mitten och raderna blev heller inte i linje med varandra. Min gestaltning 

blev med andra ord asymmetrisk. 

Jag ville skapa spännande former som tilltalar en yngre målgrupp. Bergström (2010:232) 

beskriver fyra klassiska formprinciper: kontrast, balans, linje och rytm. Kontrast handlar om 

skillnader mellan storlek, färg, styrka och form, exempelvis kan man låta antingen en bild 

eller en text dominera en satsyta. Man brukar tala om tredjedelar och hur man med enkla 

medel kan skapa dynamik och kontrast med hjälp av detta medel (Bergström 2010:233). 
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Gyllene snittet är ett liknande fenomen som delar upp ett innehåll i två delar och där den ena 

sidan är större än den andra (Nationalencyklopedin 2014b). I mitt arbete är det främst den 

högra sidan som är uppdelad i tre delar då den vänstra är tom. Jag har försökt att täcka upp två 

tredjedelar med text och en med luft, detta genom att hålla mig till höger- och nederkant i 

inDesign. 

En väl genomarbetad design bygger på rytm och tar läsaren med på en resa med växlande 

former, färger och storlekar, detta kallas för visuell framåtrörelse (Bergström 2010:235). 

Mina kort använde sig av varierade typsnitt och storlek på typsnitt för att skapa spännande 

design, det hade ingenting att göra med vilket ord som var större än det andra och vad det i så 

fall kan betyda, även om jag är medveten om vad det i praktiken kan bidra med. 

Den optimala radlängden är cirka 55-60 tecken per rad (Frank 2004:213), med för korta rader 

blir läsrytmen hackig och styltig vilket gör att texten blir svårare att ta åt sig. Jag försökte att 

hålla mina rader max 50 tecken långa för att inte ta för mycket luft på den högra sidan. Jag 

valde också att centrare texten vilket fungerar i detta sammanhang eftersom det är korta texter 

och en luftig layout. 

Vissa rader valde jag att tajta till genom att minska 

radavståndet. De bokstäver som hade höga bokstäver eller 

prickar ovanför fick relativt hög radavstånd för att inte flyta in 

i de andra bokstäverna. Samma sak gällde bokstäver med 

underhäng eller nedstapel, där ökades radavståndet för att inte 

”fastna” i bokstäverna som stod under. De enda kort som inte 
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fick ändrade radavstånd var korten med rubrikerna ”24 032 kronor” och ”mamma har inte 

alltid rätt”. Där funkade radavstånden som de var. 

Pettersson (2001:64) talar om hur ovanliga teckensnitt och layout kan väcka intresse. Han 

beskriver också hur typografi och layout tillsammans kan skapa grafisk form som lockar 

läsaren till att titta på bilder och läsa texter. Idag finns ett stort utbud teckensnitt och det är lätt 

att kombinera dessa två faktorer på många olika sätt; det blir mer spännande om 

kombinationen är ovanlig. Vad Pettersson beskriver är dock att den grafiska formen bör hållas 

enkel och vara ”osynlig” för läsaren, formen i sig ska inte väcka intresse eller dra 

uppmärksamhet från det verkliga innehållet. 

Sammanfattningsvis säger Pettersson (2001:64) att den grafiska formen inte ska kunna 

uppfattas som alltför spännande och utmanande men inte heller för tråkig och uppenbar. 

Vidare berättar Pettersson att material för information och utbildning bör ha god läslighet i 

åtanke, något som kan påverkas av teckensnitt, varianter och teckengrad. 

Läsligheten i min gestaltning återses i mina typografiska val samt färgval. Jag har också 

undersökt om storleken är tillräcklig för att se på håll, detta återkopplas med vad Bergström 

(2011) berättar om att läsa på avstånd. Genom att fotografera bilden eller texten med en 

mobiltelefon, och sedan hålla den med en arms avstånd ifrån dig, kan du avgöra om storleken 

är tillräcklig. 

I mitt fall har begreppet läslighet bäddats in i olika kategorier som alla samverkar för att 

skapa slutresultatet: färg, teckensnitt, teckengrad och format. Eftersom dessa faktorer bidrar 

till läslighet men också kan diskuteras och påverkas var för sig valde jag att inte behandla just 

läslighet som ett eget kapitel, detta för att undvika onödig upprepning. 

 

4.4. Färger 

Uppmärksamhet ges med hjälp av starka kontraster i storlek, färg och form (Bergström 

2011:105), därför valde jag relativt starka färger som syns på långt på och som drar åt sig 

uppmärksamhet men som är tillräckligt dova i sin nyans för att inte sticka för mycket i 

ögonen. För att underlätta läsbarheten på korten valde jag svart text mot samtliga färgade 

bakgrunder. Papper och färg spelar stor roll när det kommer till läsbarhet (Bergström 

2011:135), och jag valde därför ett lite tjockare, glansigt papper för att behålla kontraster och 

för att ge färgerna rättvisa. Glättat papper av hög kvalitet orsakar dessutom inga problem eller 

begränsningar i valet av typsnitt, dock kan alltför blankt papper skapa reflexer vilket försvårar 

läsbarheten. 

Färger har i uppgift att framhäva, särskilja och gruppera (Hansson, Kristiansson & Palmquist 

2004:141). Färger har också i uppgift att förmedla känslor och förstärka budskap (Johansson 

2004:79). Beroende på kultur kan färger förmedla olika saker; i Indien används rött vid 

bröllop som ett tecken på oskuld medan rött i västvärlden signalerar romantik och 

uppmärksamhet. Rött kan också signalera blod och revolution (Johansson 2004:80). Den röda 
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är en så kallad grundfärg som räknas som en neutral färg då varken tonar i gult eller blått 

(Hansson et al. 2004:142). 

Förutom röd räknas gul, grön och blå till vad som benämns ”grundfärger”. I den klassiska 

färgtoncirkeln beskrivs det naturliga färgsystemet innehållande dessa fyra grundfärger samt 

blandade färgtoner däremellan. Det finns många varianter på färgcirkeln och vissa modellen 

visar betydligt fler nyanser mellan de fyra grundfärgerna än andra. 

Den färg som återses mittemot en annan färg kallas för ”komplementfärg” (Hansson et al. 

2004:145): grön är komplementfärg till röd och gul är en komplementfärg till blå eller violett 

beroende på cirkelmodell. Mina vykort hade ingen fast, numrerad ordning men skulle alla på 

ett eller annat sätt fungera som komplement mot varandra och därför blev de inte heller lika 

varandra i varken färg eller ton. Violett, som återses på ett av mina kort, har gul som 

komplementfärg. Jag valde därför en gulare ton av grön på det kortet där rubriken lyder ”en 

helt vanlig dag”. 

 

 

 

Jag försökte att blanda både varma och kalla färger i min gestaltning, att kombinera varma 

och kalla färger skapar nämligen kontrast (Hansson et al. 2004:145). Till det ena kortet valde 

jag en varm färg nämligen orange vilket är en av färgerna i Teknikcolleges logotyp. Att välja 

rätt nyans av orange är svårt eftersom det är en färgton och inte en grundfärg, svärtan i färgen 

gör därför att färgblinda kan ha svårt att uppfatta den orangea tonen. 

Även det lila kortet kunde bli problematiskt eftersom även lila är en färgton av två 

grundfärger: röd och blå. Lila eller violett har en egenskap av värdighet (Johansson 2004:80) 

vilket jag tyckte passade bra till min gestaltning eftersom jag vill förbättra ryktet och synen på 

dessa branscher genom att säga att ”det här är bra” och ”det här är kvalitet”. 

Färgblindhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till i valet av färger (Johansson 2004:81). Därför 

valde jag att omvandla färgerna till svartvitt för att undersöka svärtan i de olika 

färgnyanserna. Resultatet visas nedan. 

Källa: http://annainreder.blogspot.se 

http://annainreder.blogspot.se/
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Att ändra om färgerna till svartvita toner i Photoshop ger inte alltid rättvisa. Efter att jag själv, 

på detta sätt, kommit fram till att vissa nyanser skulle komma att bli för lika valde jag därför 

att fråga en person som jag visste kunde veta mer. Mannen i fråga är i 60-årsåldern och har 

lidit av färgblindhet i hela sitt liv. Han har främst problem med rött, grönt och brunt. Jag bad 

honom kolla på korten i rätt färger och frågade därefter vilka färger han såg och hur han 

uppfattade dem. Resultatet blev att det orangea kortet, som är en blandad färgton av två 

grundfärger, och det gröna kortet var svårast att urskilja. Det lila kortet och det blå kortet var 

lättast att skilja på medan det gula kortet var mest besvärlig att utläsa. 

De övriga färgerna som jag valde var blå, grön och gul, alltså tre av de fyra grundfärgerna. I 

norra Europa uppfattar vi gul som värme och sol, och grönt som grönska och skog (Johansson 

2004:80). Blått förknippas med hav, himmel och kyla. Teknikcollege har både blå och orange 

färg i sin logotyp men jag kände att deras blå ton var för mörk för att kunna kontrastera med 

svart text, detta med tanke på just färgblindhet. Jag valde därför en ljusare blå nyans för att 

den svarta texten skulle träda fram bättre. Baksidan fick en ljusgul ton under den svarta texten 

eftersom det anses vara den optimala kombinationen. 

 

 



 

44 

4.5. Typografi 

Att välja typografi och arrangemang kallas för att typografera (Bergström 2011:128). Det 

första man ska göra när man väljer typsnitt är att läsa igenom texten och sedan finna textens 

logik och inre struktur. Det handlar också om att finna samklang mellan text och typsnitt. 

Det finns två huvudsakliga typsnittsfamiljer: antikvor och sanserifer (Bergström 2011:125). 

Typsnittet i brödtexten blev en sanserif trots att antikvor sägs vara bäst lämpad för löpande 

texter. Hellmark (2006:26) pekar på objektiva skäl till varför ett teckensnitt med seriffer 

behagar ögats och hjärnans krav på bokstäver. Seriffer kallas de små klackar, även kallat 

fötter och flaggor, som gör att tecknen håller rättning på den baslinje som ögat följer. 

Anledningen till att jag valde en sanserif i brödtexten var för att texten skulle komma att bli så 

pass liten och en antikva – med seriffer – kändes svårläst i den teckengraden. Jag valde också 

en sanserif för att textomfånget var litet och styckena korta, det går därför lätt att skumma 

igenom texten utan att ha seriffer som skapar tydliga baslinjer. Sanserifer lämpar sig bra i 

ingresser, bildtexter, mellanrubriker och kortare textgrupper (Hellmark 2006:27). 

Inte heller rubrikerna blev i en antikva. Hellmark (2006:27) beskriver att sanserifen är bra i 

reklambudskap och affischer som ska läsas på håll vilket mina rubriker ska. I rubrikerna valde 

jag också att testa flera olika typsnitt på de olika vykorten, detta för att skapa spänning och 

skilja på det enformiga och stela. Det är vanligt att fackmän koncentrerar sig på ett enda 

typsnitt som den vet funkar och ser som idealisk (Forsberg 1992:111), men jag ville alltså 

utforska och hitta alternativa vägar att gå när det gäller typografi. 

Det första kortet fick en klassisk sanserif som skapar en stilren design medan de andra kortens 

typsnitt blev lite friare och mer lekfulla. Det andra kortet med texten ”majoriteten är killar” 

fick ett typsnitt som påminner om handskrift och skulle öka känslan av exklusivitet. Att få 

något handskrivet är ovanligt idag och därför tror jag att människor uppskattar handskrivet 

mer än dataskrivet. 

Det tredje kortet skulle verka ungdomligt på grund av sina fria former och åttiotalistiska 

utseende som återses på gamla diskotek, affischer och musikalbum. Med andra ord skulle det 

knyta an till att ha roligt vilket är något man lätt glömmer bort när man tänker på skola och 

utbildning. Kortet med lönesiffran fick ett typsnitt som påminde om skrift på svarta tavlan i 

skolan, för att på så sätt associera till skola och utbildning. Det sista kortet fick, precis som det 

tredje kortet, ett friare och rundare typsnitt för att hålla en avslappnad nivå. 

 

4.6. Format 

Bergström (2012:224) skriver om spännande ytor som kvadratiskt, cirkulärt eller 

triangelformat. En liggande rektangulär yta med spännande höjd och bredd gör att 

mottagarens ögon rör sig naturligt över ytan. Det stående formatet ger ett sicksackande 

läsmönster och upplevs trång i förhållande till det liggande formatet. Ett stående A4 är 

exempelvis ett väldigt vanligt format som vi ofta missar eller ignorerar på grund av att vi är så 

vana vid det. 
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Fyra viktiga faktorer när det gäller val av format är funktion, budskap, ekonomi och 

distribution (Bergström 2012:225). I mitt fall valde jag ett format vars funktion skulle vara att 

det var lätt att ta med sig och rymmas i en ficka. Eftersom jag ville väcka intresse ville jag 

också att läsaren, om de blev intresserade, lätt skulle kunna ta med sig materialet hem. Min 

första tanke var därför pocketformat (110x178 mm) men jag kände att det skulle bli för 

avlångt. 

När tanken om att man skulle kunna skicka in kortet för att visa sitt intresse kom upp började 

jag istället inspireras av vykortsformatet (105x150 mm). Då min gestaltning inte skulle 

innehålla några bilder utan bara stor text i högermarginal kände jag att detta format räckte. 

Storleken på texten avgjorde också vilket format jag valde att använda. Jag ville ha stora 

texter men inte så pass stora att de blir svårlästa och inte så pass små att de inte syns på ett par 

meters avstånd. Bergström (2012:225) talar om att man ska fotografera och hålla materialet på 

en arms avstånd för att kontrollera om rubriker är tillräckligt stora. Om man som läsare kan 

läsa texten och förstå budskapet på det avståndet räknas det som godkänt. 

Rent ekonomiskt blev också vykortskostnaderna ett bra format då de får plats på ett vanligt 

A4-ark vilket gör att Teknikcollege själva kan skriva ut dem. Ett vanligt skrivarpapper hade 

dock blivit för tunt och sladdrigt, men det går lätt att fixa tjockare papper som ändå fungerar i 

en vanlig skrivare. På så sätt behöver Teknikcollege, för det här materialets skull, inte gå till 

ett tryckeri och betala tusentals kronor. 

 

4.7. Utkast 
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5. Utprovning 

Jag hann under arbetets gång göra två utprovningar, båda med elever från Djurgårdsskolan i 

Eskilstuna; den ena klassen var en sjundeklass och den andra en åttondeklass. Syftet med min 

utprovning var att testa om texterna kunde väcka ett intresse hur dessa ungdomar. Det 

handlade också om att se hur de uppfattade materialet i helhet och om rubrikerna ledde de 

vidare och gjorde att de ville läsa baksidan. 

Camilla Andersson, som var min kontaktperson på skolan och som också var en mina 

intervjupersoner i mitt arbete, hade tidigare berättat om elevernas kunskap om teknikvärlden 

och Teknikcollege
13

. Därför ville jag först och främst kolla hur bra detta stämde. I 

åttondeklassen var det tre av arton elever som kände till Teknikcollege och endast en 

sjundeklassare hade hört begreppet innan. Med andra ord saknades uppenbarligen 

förkunskaperna vilket gjorde att klasserna blev som vilken utprovningsklass som helst där 

majoriteten av eleverna saknade kunskap om vad Teknikcollege innebär. 

Under min första utprovning, med åttondeklassen, frågade jag om deras första reaktioner efter 

att endast ha sett rubrikerna. Jag frågade också huruvida de skulle vilja läsa mer samt hur de 

tänker angående Teknikprogrammet och Industritekniska programmet. Det som skiljde den 

första utprovningen mot den andra var dels elevernas situation och dels att jag vid det andra 

tillfället läste upp några av texterna på baksidan. Det fanns inga rätt eller fel, jag ville bara ha 

svar på första intrycket. Till min hjälp för att vaska fram svaren ur de blyga eleverna hade jag 

Camilla Andersson som eleverna är bekant med sedan tidigare. 

Värt att poängtera är att jag, genom att fråga hur många som kände till Teknikcollege, också 

avslöjade en del av mitt arbete. Dessutom hade eleverna blivit förvarnade och blev genom en 

utprovning satt i en relativt pressad situation. Därför blev alla svaren relaterade till just 

utbildning eller yrken eftersom de visste att det var det jag arbetade med. Hur resultaten hade 

sett ut om ungdomarna helt saknade förkunskaper och kom i kontakt med dessa kort framgår 

därför inte. 

De frågor som ställdes till ungdomarna var: 

- Hur många av er känner till Teknikcollege? 

- Hur många av er har en mobiltelefon med Internetuppkoppling? 

- Vilket är ert första intryck av det här kortet? (återkommande fråga) 

- Vilken utbildning associerar ni rubriken till? (återkommande fråga) 

- Skulle ni vilja veta vad som står på baksidan av kortet? (återkommande fråga) 

- Vad skulle få er att söka en gymnasial utbildning? 

- Skulle ni vilja få material skickat till mejlen eller brevlådan? 

 

 

                                                           
13

 Camilla Andersson, studievägledare Djurgårdsskolan, intervju den 6 maj 2014. 
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5.1. Genomförande 

Den första utprovningen ägde rum den 26 maj 2014 inne i ett av klassrummen på 

Djurgårdsskolan. En åttondeklass hade samlats för att delta i min utprovning, men då detta var 

deras sista lektion och de endast var där för att göra utprovningen, saknades engagemang. I 

klassen fanns arton elever med tjejer och killar jämnt fördelade. 

Min andra utprovning skedde den 27 maj 2014, även den i ett klassrum på Djurgårdsskolan. 

Den gången handlade det om en sjundeklass som ännu inte har kommit i kontakt med så 

mycket gymnasiematerial och som ännu inte behövt känna någon press över att välja 

utbildning och framtid. Klassen innehöll 26 elever, även där jämnt fördelade mellan de båda 

könen. 

Vid båda tillfällena visade jag ett kort i taget och ställde mina frågor i nästintill samma 

ordning. Jag bad eleverna att räcka upp handen för att svara ”ja” och behålla handen nere för 

svaret ”nej”. När det gäller de mer detaljerade frågorna som exempelvis ”Vilken utbildning 

associerar ni rubriken till?” lät jag de svara fritt och säga rakt ut vad de tänkte på. Jag ville 

inte påverka svaren på något sätt utan höll bara upp de och lät eleverna själva diskutera vad de 

såg. 

 

5.2. Resultat 

5.2.1. Utprovning, klass 8 

Eleverna i åttondeklass kommenterade att kortet med rubriken ”du blir oljig och ful” fick de 

att tänka på Fordonsprogrammet och mekanikeryrken, det var där de ansåg att man blir just 

oljig. Även sotare kom upp som ett förslag. Fyra av de arton eleverna skulle välja att läsa 

vidare på baksidan efter att ha sett rubriken. 

”Majoriteten är killar” fick ungdomarna att tänka på Byggprogrammet, Fordonsprogrammet 

och Samhällsvetenskap med inriktning säkerhet. Eleverna ansåg att det endast riktade sig till 

killar och två tjejer uttryckte att det vore ”onödigt att läsa vidare” för tjejer men att det är 

situationen som avgör – skulle de befinna sig i en situation där de väntar på bussen kunde de 

tänka sig att läsa eftersom de hade tid. Tre elever skulle vilja läsa vidare efter att ha läst denna 

rubrik. 

Det tredje kortet med rubriken ”en helt vanlig dag” fick de att tänka på en allmän utbildning 

som Samhällsvetenskapsprogrammet. Den gav en för allmän bild av vad det handlade om och 

berörde därför inte eleverna. Endast tre personer skulle välja att läsa vidare. 

”24 032 kronor” gjorde att ungdomarna tänkte att det handlade om pengar, därför associerade 

flera av de kortets rubrik med Ekonomiprogrammet. När en elev sa ”lön” började flera att 

relatera till att det kunde handla om just lön. Fem personer blev intresserade av att läsa mer. 

Det femte kortet fick bäst respons. Rubriken ”mamma har inte alltid rätt” fick hela tio av arton 

elever intresserade av att veta vad som stod på baksidan. Majoriteten av eleverna var eniga 
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om att det innebar att gå sin egen väg och att föräldrarna inte ska styra deras utbildning. Två 

tjejer tänkte att det kunde handla om Vård- och omsorgsprogrammet. 

Samtliga elever i denna klass hade en mobiltelefon med Internetuppkoppling. På frågan var de 

skulle vilja få mer information blev svaret ett rullande ”i brevlådan”. En tjej uttryckte att man 

inte läser så noga om man får något på mejlen. 

Slutligen frågade jag eleverna om deras allmänna intryck av Teknik- och Industritekniska 

programmet. Deras svar var att de gärna vill veta mer om vad man gör på utbildningarna, 

vilka ämnen man läser och vad man kan bli efteråt. De uttryckte också att det är viktigt att få 

höra de dåliga sakerna, i samband med öppet hus och årskursåttadagar får de endast höra allt 

positiv. För att verka mer trovärdigt ville de alltså ha några negativa aspekter, som exempelvis 

att det kan bli mycket plugg inom Teknikprogrammet. 

Eleverna uttryckte att Teknikprogrammet handlar mycket om matematik och att det är ett 

faktaprogram medan Industritekniska programmet är mer praktiskt, men detta var endast en 

gissning eftersom de inte hade någon direkt koll på vad man gjorde på Industritekniska 

programmet mer än att det handlade om robotar. Jag passade också på att fråga om de förstod 

sambandet mellan korten och att de såg det som samma koncept och delar i samma kampanj, 

vilket de gjorde trots olika färger och typsnitt. 

 

5.2.2. Utprovning, klass 7 

Vid den andra utprovning visade jag korten i samma ordning som den förra utprovningen. 

Klassen jag besökte hade 26 elever och ansågs enligt studievägledare Camilla Andersson vara 

en klass med otroligt bra sammanhållning. Dessa elever var mer öppna och procentuellt sätt 

yttrade flera personer sina åsikter. 25 av 26 elever uppgav att de hade en mobiltelefon med 

Internetuppkoppling. 

Det första kortet associerade ungdomarna till verkstadsjobb. En kille nämnde ”någon som 

jobbar på Peab” medan en annan svarade att det kunde handla om ett arbete på en 

bensinmack. Flera elever uttryckte också att det lät som något manligt eftersom det handlade 

om olja. När jag frågade vilken utbildning de skulle pussla ihop med kortet blev svaren 

mekanik, bygg och fordon. Sju personer ville veta vad som stod på baksidan. 

Kortet med ”majoriteten är killar” fick eleverna att återigen tänka på Byggprogrammet och 

Samhällsvetenskap med inriktning idrott och hälsa, men också på yrken som läkare, kemist, 

pilot och formel1-förare. När jag läste upp texten på baksidan berättade en person att det var 

ungefär det han förväntade sig att få läsa medan två personer inte alls hade räknat med det 

innehållet. De övriga eleverna fick jag inget tydligt svar ifrån på den frågan. 

Precis som i den första utprovningen associerade sjundeklassarna till de ”vanliga”, klassiska 

programmen såsom Samhällsvetenskap och Ekonomiprogrammet. Tre personer tyckte också 

att det kunde kopplas ihop med skola och lärare där varje dag ser ungefär likadan ut. Efter att 

ha läst texten på baksidan var eleverna fortfarande fundersamma över vad de skulle tro. 
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Kortet med lönesiffran bidrog till många förslag om vad det kunde gälla. Någon svarade 

byggbranschen, en annan svarade en brandmans lön och en tredje kopplade det till 

butiksförsäljare. De förstod att det handlade om ett yrkesprogram men kunde inte komma 

fram till vilket. Nio personer skulle välja att läsa vidare efter att ha läst rubriken. 

”Mamma har inte alltid rätt” fick något svalare respons i sjundeklassen än i åttondeklassen. 

En tjej svarade snabbt ”men mamma har visst rätt” varpå en kille sa ”nej, det har hon inte”. 

Eleverna tolkade rubriken som att mamma kanske kan tycka att en lön är för låg och också att 

hon inte ska bestämma vilken linje man ska gå på gymnasiet. Tio elever uppgav att de skulle 

vilja läsa baksidan. 

Eleverna hade även de ett enigt svar om hur de vill få information om olika gymnasieskolor: i 

brevlådan. De uppgav att mejlen inte är något de kollar speciellt noggrant och att de föredrar 

en katalog på posten. Slutligen uppgav majoriteten av eleverna att de inte kunde se 

kopplingen mellan dessa fem kort – något kan som ses som både bra och dåligt. Bra eftersom 

det aktiverar och överraskar, och dåligt eftersom det ändå är en och samma kampanj. 

 

5.3. Revidering 

Jag valde att behålla de nuvarande rubrikerna och istället enbart ändra layout och innehåll på 

baksidan. Då både åttondeklassen och sjundeklassen uppgav att de hellre vill ha hem 

materialet valde jag att ta bort raden där de fyller i sin e-postadress. Flera elever uppgav också 

att de inte förstod att det var något man kunde lägga på lådan och skicka in, det lät 

komplicerat och jobbigt. Därför togs hela den högra delen bort och därmed också 

vykortsprincipen. Istället placeras där bilder på ungdomar som vad kopplade till de olika 

programmen. 

Åttondeklassarna uppgav att de vill ha konkreta kopplingar och citat från elever, de vill höra 

verkliga berättelser. Genom att ändra om utseendet på baksidan, och också ta bort raden för e-

postadressen och adressfälten, kunde jag istället skapa en mer stilren layout med färger, 

fotografier och citat. Tanken blev då att de istället kunde ta med sig korten till 

studievägledaren om de ville veta mer och därifrån beställa hem material om så önskas. 

På grund av tidsbrist valde jag också att behålla min brödtext och endast förändra layouten. 

Bilderna i den nya layouten var gratisbilder som hämtades från Internet och behöver därför 

nödvändigtvis inte spegla Teknikcollege eller deras studenter, de var mest till för att skapa en 

överskådlig blick över den nya layouten i helhet. Citaten från elever är hämtade från 

Teknikcolleges hemsida men har inget att göra med personerna på de hämtade bilderna. De 

hänger nödvändigtvis inte heller ihop med brödtexterna. 

Den nya layouten och det nya konceptet hann aldrig testas på målgruppen. Inte heller har jag 

stöd för varför min layout blev som den blev och hur den kan tolkas. Den nya layouten blev 

endast ett test där jag spånade vidare på det som eleverna efterfrågade och är rent 

innehållsmässigt detsamma. 
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6. Resultat 

Resultatet av mitt arbete blev inte vad jag hade förväntat mig vilket kan bero på många saker. 

Kanske lade jag inte ner tillräckligt mycket arbete med layout och utseende, som textdesigner 

fokuserade jag på att försöka få fram texter som fungerade men utan en funktionell design 

misslyckas man med även de bästa texter. Jag tror att jag misslyckades på helhetsintrycket 

men jag tror trots detta att mitt koncept i sig är hållbart och skulle kunna fungera på 

målgruppen, förutsatt att layouten är tydlig och att de inte har blivit förvarnade vad det 

handlar om. 

Arbetet kan också ha tappat mycket på att inte använda några fotografier eller bilder vilket ger 

en ännu mer otydlig bild av vad texten försöker säga. Jag tror också att texterna försökte 

rymma för mycket information på liten yta och att det hade varit bra om jag istället fokuserat 

på vad elever gör och tycker om dessa program, något som jag inte hade tid för i det här 

arbetet. Människor påverkas av andra människor och ett rent informationsmaterial är därför 

svårt att använda sig av, framförallt när man ska locka ungdomar till läsning. 

 

6.1. Slutdiskussion 

Det här arbetet har gått ut på att väcka ungdomars intresse för tekniska och industriella 

gymnasieutbildningar i Eskilstuna. Syftet med arbetet var att sticka hål på vissa fördomar som 

finns idag, både från barn och föräldrars håll. Målet var att få fler sökande till 

Teknikprogrammet och Industritekniska programmet som är kvalitetsstämplade av 

Teknikcollege och är en del av Teknikcollege Mälardalen. 

Mina teorier visade på ungdomars läsvanor för att komma fram till vilka medier som 

ungdomar använder mest för att ta till sig skriftlig information. Det handlade också om att se 

hur retorik kan påverka såväl texter som läsare och på så sätt bidra till en ökad förståelse och 

övertygelse. Rubrikerna byggde på igenkänning och var till för att bryta mot vardagliga 

normer. Stilistiken var till för att se vilka stilar som går att tillämpa och för vilket 

sammanhang en stil är bättre än den andra. Till sist ville jag undersöka hur ungdomar ser på 

reklam för att veta hur jag skulle skapa ett material som skulle väcka deras intresse utan att se 

ut som klassiskt reklam. 

Genom att intervjua studievägledare på två grundskolor fick jag veta att ungdomar påverkas 

mycket av föräldrar och syskon. Om en förälder arbetar inom en viss bransch eller ett syskon 

har läst ett visst gymnasieprogram påverkar det högstadieelevernas val inför gymnasiet. 

Ungdomar vill framför allt veta vad man gör på de olika programmen och vad man kan bli, 

även lön spelar stor roll. 

Vid två utprovningar prövades min gestaltning på den rätta målgruppen, värt att poängtera är 

att fokus endast låg på rubrikerna vid dessa tillfällen, brödtexterna provades alltså inte ut. 

Eleverna uppgav att de vill höra från elever som går eller gått utbildningar vad de gör på sina 

program, även dåliga saker var bra att ta med. Min gestaltning fick blandade känslor då korten 

kopplades till en mängd olika utbildningar och yrken, vilket inte nödvändigtvis behöver vara 

ett negativt resultat. Att eleverna inte kunde koppla korten till varandra ser jag inte heller som 
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en dålig sak. Tanken var att korten skulle aktivera och väcka intresse, de skulle också fungera 

var för sig – en person behöver helt enkelt inte läsa fem texter om samma sak utan för mig är 

det resultat nog om de läser en text. Gregory (2006) talar i sin forskningsartikel om hur man 

inte kan lita på att en meddelandestrategi fungerar, något som visade sig stämma överens 

ganska bra med mitt arbete. Jag hade, innan mina utprovningar med elever, en förutfattad 

mening om att det här skulle fungera på målgruppen och hade även studievägledarnas 

bekräftelse på att idén skulle väcka uppmärksamhet. Utprovningarna visade sedan att detta var 

fel men inte heller det resultat är hugget i sten, allt beror på situationen. 

 

6.2. Slutsats 

Utifrån detta arbete, och de frågeställningar jag hade i början, kan jag dra vissa slutsatser. 

Viktigt att komma ihåg är att de slutsatser som framgår nedan är knutna till arbetet i sig och 

behöver inte nödvändigtvis bevisa en verklig bild. Målgrupper tycker och fungerar alltid olika 

och slutsatserna av detta arbete hade med stor sannolikhet blivit annorlunda med andra 

testpersoner. Med detta sagt ska jag redovisa slutsatserna för detta arbete nedan. 

- För att väcka ungdomars intresse krävs raka svar och tydliga, verkliga exempel. 

Med andra ord efterfrågar ungdomar mer ethos och logos än pathos – tidigare elever 

som vet vad de säger och konkreta exempel för att stödja det som sägs. 

 

- Ungdomar föredrar ett manuellt material före ett digitalt. Detta gäller framförallt 

när det kommer till att fatta viktiga och omfattande beslut. De vill kunna läsa igenom 

informationen i lugn och ro och ha någon med sig under tiden för att diskutera 

innehållet. 

 

- De viktigaste faktorerna vid ett gymnasieval är yrken, lön och framtid. Ungdomar 

vill veta vad de kan bli, vad de i så fall skulle tjäna varje månad och att det finns jobb 

att söka efter utbildningen. 

 

- Fotografier är effektivare än ord. Ungdomar, och människor i allmänhet, vill se 

verkligheten med hjälp av bilder. Fotografier är i regel mer effektiva än illustrationer 

och ord, vilket också innebär att det är svårt att kommunicera med enbart ord. Bilder 

lättar dessutom upp stämningen och helhetsintrycket i sig. 

 

- Reklam ignoreras och slängs. Trots att det framgått att ungdomar föredrar ett tryckt 

material är det viktigt att tänka på hur ett material framstår. Direkt, riktad reklam är 

något som är lätt att ignorera och hamnar också lätt i papperskorgen. Material som inte 

uppfattas som reklam kan därför vara intressant för människor i allmänhet. 

 

- Situationen avgör. Målgrupper är alltid svåra att förutspå när det gäller hur de 

kommer att agera, tycka eller tänka. För att nå ett så bra resultat som möjligt bör man 

göra utprovningar, gärna med en person i taget. Tänk på situationen och vad den 

bidrar med till den insamlade empirin. Ändra gärna förutsättningarna för varje gång. 



 

54 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Vilken utbildning en förälder har kan påverka ungdomars val till gymnasiet, detta är något 

som jag hade velat ha med och diskutera men som jag tyvärr inte hade plats för i min rapport. 

Det vore dock intressant att se hur stor påverkan föräldrarnas utbildning har men framförallt 

att jämföra och se vad föräldrarna arbetar med och hur detta påverkar ungdomarna. Om det 

stämmer att barn med ingenjörsföräldrar väljer att läsa Teknikprogrammet kan det ge en stark 

grund för framtida material. Det finns massor med teorier och statistik kring föräldrar och 

deras barn, något som hade varit intressant att undersöka. 

Gestaltningen hade mått bra av att prövas ut flera gånger och också med elever från fler 

klasser än sjuan och åttan. För att uppnå ett maximalt resultat hade jag föredragit att höra vad 

även niondeklassare hade att säga om mina kort. Det hade också hjälpt att fråga mellan- och 

lågstadieelever eftersom de har lättare att tala fritt om framtiden och vad de vill bli på grund 

av deras unga ålder, det är då drömmarna är som störst. 

Jag hade också velat prata med elever var för sig för att på så sätt få fler konkreta svar. I ett 

klassrum med tjugo personer blir inte allas röst hörd och vad någon säger kan lätt påverka vad 

en annan person säger. Kommande forskning kan alltså undersöka grupptryck bland 

ungdomar och hålla en mer personlig, nära kontakt med målgruppen. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till studievägledare 
1. Hur väl känner du som studievägledare till Teknikcollege? 

2. Vet du vad det innebär att gå en Teknikcollegecertifierad utbildning? 

3. Vet du vilka gymnasieprogram i Eskilstuna som är Teknikcollegecertifierade? 

4. Vilka är det som söker till dessa utbildningar: Teknikprogrammet och Industritekniska 

programmet? 

5. Varför väljer de någon av dessa utbildningar? 

6. Vad känner eleverna till om Teknikcollege? 

7. Vilka är elevernas vanligaste fördomar och kommentarer kring teknik och industri? 

8. Vad/vilka påverkar mest när ungdomar ska välja gymnasieutbildning? 

9. Om jag skulle ta fram ett lockande material som riktar sig till högstadieelever, vad bör jag 

tänka på? 
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Mitt förslag till nytt material 
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