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Sammanfattning 
 

 
Självdisciplin har tidigare presenterats som en viktig förmåga vid 
exempelvis valprocesser, beslutsfattanden och påföljande utföranden. En 
relevant förmåga för studie- och yrkesvägledare då dessa funktioner 
inkluderas i vägledaruppdraget. Det primära syftet med den 
fenomenologiinspirerade studien var att belysa elevernas perspektiv och 
kartlägga unisona drag i manliga gymnasieelevers upplevelser av 
självdisciplin. De tio informanterna var i åldrarna 17–19 år och läste tredje 
alternativt andra året på högskoleförberedande program. De 
semistrukturerade intervjuerna varade i genomsnitt 35 minuter och 
meningskoncentrerades för fortsatt analys. Resultatet porträtterade 
självdisciplin som en prioritering av (1) nödvändiga ageranden för att nå (2) 
uppsatta mål med (3) positiva utfall. Graden av upplevd självdisciplin kan 
styras av (4) störande moment, (5) intressenivå, (6) vanor, (7) social 
påverkan och (8) främjande strategier. Fenomenet praktiseras i (9) 
utbildningssammanhang och upplevs ha en direkt inverkan på individers 
(10) framtida yrkeskarriärer. I diskussionsavsnittet behandlas resultatet i 
relation till vägledarnas uppdrag och tidigare forskning. 
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Inledning 
 
I Sverige axlar skolväsendet ett brett uppdrag där det ingår att alstra människor genompyrda 
av kreativitet, kunnighet och kompetens. Dessa individer ska inte bara klara av- utan också 
känna lust inför mötet med samhälle, arbetsliv och det livslånga lärandet. Skolrelaterade 
diskurser rörande elevers utveckling har tidigare kretsat till stor del kring resultat. Med 
blickfånget uteslutande på kvantitativa utfall kan dock fokus stjälas från mer kvalitativa, 
inflytelserika färdigheter och förmågor. Kunnigheter vilka kan relateras till framgång vid 
studier, arbete och hälsa men som ter sig komplexa och därmed svåra att definiera samt mäta. 
Färdigheterna som beskrivs här kategoriseras som icke-kognitiva. De kan ses som en motpol 
till de kognitiva, exempelvis läsförmåga och matematikkunskap, vilka kan beräknas med 
intelligens- och kunskapstest. De icke-kognitiva förmågorna anses istället omfatta socio-
emotionella faktorer, beteenden och förhållningssätt vilka exemplifieras som bland annat 
motivation, självuppfattning, samarbetsförmåga och självdisciplin (Skolverket, 2013a).  
     Självdisciplin är en förmåga vilken föreslås ha en bärande inverkan på människors liv i 
olika kontexter, inte minst i utbildningssammanhang (Duckworth & Seligman, 2005). 
Fenomenet kan bland annat förutse akademiska prestationer hos unga människor (Tangney, 
Baumeister & Boone, 2004) i högre utsträckning än vad IQ kan (Duckworth & Seligman, 
2005). Prestationer vilka förbättras under läsårets gång har även de härletts till förmågan att 
agera självdisciplinerat. Utöver dessa fördelaktiga effekter har självdisciplin visat sig spela en 
betydande roll vid betygsrelaterade könsskillnader i skolan (Duckworth & Seligman, 2006). 
Undersökningarna bekräftade att flickors betyg, vilka är bättre än pojkars, kan förklaras med 
hjälp utav självdisciplinära handlingssätt. Flickor tenderar exempelvis att göra bättre ifrån sig 
på betygsgrundade rapporter än på prestations- och begåvningstest (ibid.). Könsrelaterade 
resultatskillnader kan likaledes skådas i Sverige där 79,5% av kvinnorna respektive 73,8% av 
männen tog examen från högskoleförberedande program under 2017. De svenska skillnaderna 
presenteras dock utan analys av bakomliggande orsaker. Differensen förblir på så vis 
oförklarad (Skolverket, 2017b) och endast spekulationer kan göras huruvida självdisciplin 
varit en influerande faktor eller ej. 
     Studie- och yrkesvägledare arbetar oupphörligt med elevers studiegång och 
karriärutveckling, en verksamhet där yrkesgruppen involveras i de studerandes valprocesser. 
Professionen ska stötta eleverna i att göra väl underbyggda val där vägledares utgångspunkt 
ska vila på de studerandes förutsättningar och behov. Den stöttande funktionen ska finnas 
tillgänglig när beslut ska fattas, men så också då de ska genomföras. Vidare har vägledares 
verksamhet en stöttande funktion vid övergången från skola till arbetsliv. Övergången ska 
föregås av en förberedande process baserad på långsiktiga planeringsinsatser (Skolverket, 
2013b). Förutom det inflytande som självdisciplin förefaller ha på akademiska prestationer 
och valprocesser (Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 1998), porträtterar studier 
(Baay, De Ridder, Eccles, Van der Lippe & Van Aken, 2014) förmågan även som värdefull 
för arbetssökande. Förberedande arbetssökarbeteenden och varaktiga arbetssökarintentioner 
gynnas av självdisciplin till den grad att motivationens främjande effekter överträffas. 
Självdisciplinens positiva inflytande möjliggörs av nya anpassningsbara vanor och rutiner. 
Baserat på dessa vetenskapliga upptäckter rekommenderas traditionella, motivationsstärkande 
arbetssökarinterventioner att i framtiden inkludera moment där självdisciplinen kan utvecklas 
(ibid.). Fenomenet utgör även en beståndsdel i flertalet funktioner, exempelvis 
ansvarstagande, initiativtagande, beslutsfattande och utförande (Baumeister, Bratslavsky, 
Muraven & Tice, 1998). Detta gör förmågan i hög grad relevant för studie- och 
yrkesvägledares uppdrag då samtliga funktioner frekvent behandlas i arbetet med elever och 
klienter (Skolverket, 2013b).  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att belysa elevperspektivet genom att kartlägga och presentera unisona 
drag som kan återfinnas i manliga gymnasieelevers upplevelser av självdisciplin. Med hjälp 
av semistrukturerade intervjuer ämnar studien att undersöka hur individerna relaterar 
begreppet till tidigare erfarenheter och vilka resonemang som kan föras utifrån dem. 
Undersökningens frågeställning blir därför; ”Vilka gemensamma element kan urskiljas i 
stunder då manliga gymnasiestudenter upplever självdisciplin? 
     Med denna fenomenologiinspirerade studie ämnar författaren att via sin analys ställa 
gymnasieelevers upplevelser av självdisciplin i relation till tidigare forskning samt studie- och 
yrkesvägledares uppdrag. Där i vilar en förhoppning om att elevperspektivet kan verka 
kompletterande och erbjuda användbara kunskaper för vägledare att dra nytta av i dess 
professionsutövande. Vidare finns viljan att bidra till det valda undersökningsområdets 
forskningsfält samt inspirera till såväl kvantitativa som kvalitativa, framtida studier.  
 
 

Forskningsbakgrund 
 
Inom vetenskapen används självdisciplin tidvis som en synonym till andra begrepp såsom 
jagstyrka (Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989), viljekraft (Duckworth & Steinberg, 2015) och 
självkontroll (Metcalfe & Mischel, 1999). Tillsammans delar de en och samma 
begreppsförklaring; försening av tillfredsställelse. I maj 1989 presenterade psykologen och 
filosofidoktorn Walter Mischel et al. ett genomfört experiment som senare skulle komma att 
bli känt världen över. Experimentet har i folkmun benämnts som ”Marshmallow test”, där 
ändamålet var att undersöka självdisciplin hos barn på ett simpelt men likaså effektivt sätt. De 
förskolebarn som medverkade i studien fick till en början godsaker uppdukade framför sig, 
däribland marshmallows. Barnen fick sedan information om att forskaren planerade att lämna 
rummet för att kort därefter återvända. Individerna underrättades även om att de stod inför ett 
val; att belönas med två marshmallows när vetenskapsmannen återvänt eller ringa i en klocka 
dessförinnan men då endast motta en godbit. Experimentet visade att de barn vars 
självdisciplin var god beslutade sig för att avstå från den omedelbara tillfredsställelsen. I 
utbyte siktade de på det långsiktiga målet med den dubbla utdelningen. Mischel kunde 
därmed tillsammans med sina kollegor dra slutsatsen att självdisciplin hos unga likväl som 
gamla är en basal förmåga att försena tillfredsställelse (Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989).  
 
 
Självdisciplin som begränsad resurs 
 
En frågeställning som har intresserat och engagerat forskare under åratal är om självdisciplin 
kan anses vara en begränsad resurs. Forskning har bland annat bidragit med en styrkemodell 
för självdisciplin vilken liknar fenomenet med en muskel som tröttas ut av att användas. 
Denna liknelse baseras på idén om att agerande i självdisciplinens tecken orsakar en kortvarig 
egodepletion, en s.k. försvagning av jag-funktionerna (Baumeister, Vohs & Tice, 2007). 
Egodepletion kan definieras som en temporär reduktion av självets kapacitet alternativt 
villighet att engagera sig i viljemässigt handlande (Baumeister, Braslavsky, Muraven & Tice, 
1998.). Självdisciplinerade ansträngningar kan vara allt från spenderande, sexualitet, ätande 
och drickande till intelligenta tankar, interpersonellt beteende och beslutstagande. I enlighet 
med liknelsen kan också självdisciplinen, liksom muskeln, tränas upp och förstärkas 
(Baumeister, Vohs & Tice, 2007.).  
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     Resursmodellen för självdisciplin har uppkommit som ett komplement till styrkemodellen. 
Detta då den förklarar försvagningen av jag-funktioner som en effekt av ett temporärt skifte i 
motivation och uppmärksamhet. I stunder då självdisciplinförsöken misslyckas kan orsakerna 
förklaras som reducerad motivation att agera kontrollerat och minskad uppmärksamhet riktad 
mot signaler om behov av kontroll. Detta samtidigt som motivationen för impulsiva 
ageranden ökar och uppmärksamheten vänds mot belöningsrelevanta signaler (Inzlicht & 
Schmeichel, 2012). Därutöver har autonoma anledningar till att agera självdisciplinerat visat 
sig ha en mindre försvagande effekt på jag-funktionerna än vad de externa, tvingande har 
(Muraven, Gagné & Rosman, 2008). Orsaker till självdisciplin baserade på en innerlig vilja 
och en uppskattning av målsträvan tenderar att leda till framgång och välbefinnande. Detta till 
skillnad från yttre krav såsom andra människors förväntningar (Converse, Juarez & 
Hennecke, 2018).  
     Mark Muraven och Elisaveta Slessareva (2003) har även de intresserat sig för relationen 
mellan motivation och självdisciplin. Forskarna anser att motivation har en närmast 
medierande effekt framför en förklarande sådan i relation till självdisciplin. Dess studie visade 
hur individer som var försvagade men som trodde att uppgiften skulle hjälpa andra/dem själva 
lyckades bättre än de som var försvagade med en låg grad av motivation. Motivationens 
medierande effekt kan därmed kompensera en bristande självdisciplin. Detta kan jämväl 
förklara varför försvagade människor ibland förlorar en viss kontroll och inte en annan, 
exempelvis kontroll över aptiten respektive sina känslor (ibid.).  
 
 
Självdisciplinens effekter    
 
Vid tidigare forskningsprojekt har vetenskapsmän- och kvinnor ställt sig frågan vilka effekter 
självdisciplin har på människors liv och följaktligen samhället i stort. God självdisciplin tycks 
ha en betydande roll inom ett flertal livsdomäner; från den privata sfären till områden såsom 
arbetsliv och utbildning (Inzlicht, Legault & Teper, 2014). Christopher Wiese et al. (2018) 
kunde inte finna några negativa effekter orsakade av självdisciplin. Forskarnas slutsats var att 
denna förmåga uteslutande leder till subjektivt välbefinnande (ibid.). Denna slutsats går hand i 
hand med andra iakttagelser (Hofmann et al., 2014) av självdisciplin som betydelsefull 
komponent vid upplevd lycka. Detta kan tyckas motsägelsefullt då självdisciplin vid en första 
anblick tenderar att relateras till slit och självförnekande, vilket kan uppfattas som njutningens 
och glädjens motpol. Hanterande- och undvikande av motivationsmässiga konflikter visade 
sig dock främja människors upplevelser av lycka (ibid.). 
     Fördelarna med självdisciplin tycks vara många, samtidigt som studier av fenomenets 
potentiella baksidor är ännu relativt knapphändiga. Frågeställningar adresseras sällan gällande 
det pris individer får betala för att önska sig- samt inneha en hög grad av självdisciplin (Uziel, 
2018). Den kritiska forskning som idag existerar hävdar dock bland annat att individers 
ansvarsområde utökas parallellt med en växande självdisciplin (Fishman, 2014; Koval, van 
Dellen, Fitzsimons & Ranby, 2015). Studenter med upplevd hög nivå av självdisciplin uppger 
att de känner sig obligerade att uppträda därefter (Fishman, 2014). Utöver förväntningarna 
som individer med god självdisciplin har på sig själva, tenderar också omgivningens 
förväntningar gentemot dem att vara höga (Koval et al., 2015). 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Främjande åtgärder  
 
Enligt Inzlicht, Legault och Teper (2014) är den goda självdisciplinen avhängig ett flertal 
processer såsom exempelvis att formulera mål och att övervaka beteenden vilka visar ansatser 
till att avvika från dessa. Därutöver behöver handlanden som överensstämmer med målsträvan 
införlivas. Fördelaktigt är även att individen är uppmärksam, lyckas lokalisera potentiella 
konflikter och har förmågan att sätta ”rätt typ” av mål. Duckworth och Gross (2014) anser 
däremot att självdisciplinen i sig inte är beroende av några mål. De bedömer att självdisciplin 
inte ska förväxlas med den närbesläktade, icke-kognitiv förmågan grit. Grit har visat sig 
gagna individers jakt på framgång och definieras som den ihärdiga strävan efter att nå ett 
uppsatt mål trots motgångar såsom exempelvis lockelser av olika slag. De två förmågorna står 
i samband med varandra, men dock inte fullt ut. De båda innebär att individens handlande går 
i linje med dess intentioner, men att de verkar på olika vis samt är kopplade till olika 
tidsramar. Människor med självdisciplin kan därmed stå emot frestelser i stunden utan att 
träget arbeta på sikt mot särskilda mål. Individer med grit däremot kan prestera ihärdigt och 
på en hög nivå, men falla offer för frestelser som inte är relaterade till det ledande målet 
(ibid.). 
     Utöver målsträvan och grit som främjande faktorer kan vanor ha en stärkande effekt på 
självdisciplinen. Detta då en respons som blivit vanemässig kräver relativt lite självdisciplin 
vid självregleringstillfället (Neal, Wood & Drolet, 2013). Begreppet vana beskrivs som en 
automatiserad beteendereaktion på miljömässiga faktorer och utvecklas genom att repeteras i 
konsekventa kontexter. Precis som självdisciplinen gynnas vanornas framväxt av planering 
(Lally & Gardner, 2013) samt uppmärksam övervakning av det egna beteendet (ibid.; Quinn, 
Pascoe, Wood & Neal, 2010). Relationen mellan de två ter sig som så att fördelaktiga vanor 
medierar relationen mellan självdisciplin och positiva utgångar i livet. Den självdisciplinerade 
personen stöttar sig därmed på bra vanor för att kunna leva sitt liv i linje med egna 
värderingar och mål (Galla & Duckworth, 2015). 
     Duckworth, Grant, Loew, Oettingen och Gollwitzer (2011) har tillsammans samlat in data 
rörande självreglerande strategier som kan öka självdisciplinen hos unga vuxna. Enligt 
kvintetten underlättas målsträvan av mental kontrastering och implementationsintentioner. 
Mental kontrastering innefattar kognitivt skapande av framtidsdrömmar och 
uppmärksammande av realistiska hinder. Därutöver identifierar implementationsintentioner 
de ageranden som krävs när målrelaterade möjligheter uppdagar sig. Genom att lära sig dessa 
relativt enkla självregleringsstrategier kan förmågan att ihärdigt arbeta mot exempelvis 
långsiktiga akademiska mål öka dramatiskt (ibid.).  
     Ytterligare metakognitiva strategier vilka kan användas i syfte att stärka förmågan att 
försena tillfredsställelser inkluderas i Självdisciplinens processmodell (Duckworth, Gendler & 
Gross, 2014). Modellen föreslår nyttjande av de fem strategifamiljerna; val av situation, 
situationsmodifiering, uppmärksamhetsplacering, kognitiv förändring och 
responsmodulering. Individen gynnas av att aktivt välja de individuella situationer, platser 
och umgängen som underlättar upprättandet av självdisciplin. Via situationsmodifiering kan 
justeringar i den fysiska såväl som den sociala miljön göras för att oönskade impulser ska 
minska och önskade sådana öka. I stunder då de kortsiktiga lockelserna inte går att förändra 
kan personen istället välja att justera sin uppmärksamhet. Placeras uppmärksamheten på 
aspekter som upplevs minst tilltalande med frestelsen, alternativt mest attraktivt med det 
långsiktiga målet, kan självdisciplinen öka. Dessutom finns det möjlighet att förändra 
kognitionen, det vill säga sättet att tänka kring den aktuella situationen. Nya perspektiv och 
synvinklar kan intas för att situationen ska upplevas annorlunda och sedan omvärderas. Den 
femte strategin kräver inte samma kognitiva ansträngning som de övriga fyra. 
Responsmodulering innebär ett omfamnande av tilltron till att människor vanligtvis följer upp 
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utvecklade, negativa impulser med positiva sådana. Detta tankesätt är applicerbart i 
situationer då individer aktivt väljer att ge vika för kortsiktiga frestelser på bekostnad av dess 
långsiktiga mål. Denna strategi är att föredra framför att kväva impulserna då det istället kan 
leda till att efterföljande självdisciplinära ansträngningar hämmas (ibid.). 
 
 
Studie- och yrkesvägledares uppdrag 
 
Enligt 1 kap. 29 § i Skollagen (SFS 2010:800) ska alla studerande från förstaklass och uppåt, 
samt de på väg in i utbildning, erbjudas vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesvägar (ibid.). Vid vägledning handläggs insikter, kunskaper och förmågor för att 
fördelaktiga beslut beträffande nutid och framtid ska kunna fullföljas (Skolverket, 2013b).  
Vägledningens mål blir att bidra till att eleverna på ett medvetet sätt kan ta ställning då det är 
dags att fatta beslut om riktning. Detta ska möjliggöras via tidigare erfarenheter, kunskaper 
och en förmåga att analysera alternativ samt avgöra vilka konsekvenser de kan leda till 
(Skolverket, 2011, kap. 2.4; Skolverket, 2017a, kap. 2.2). 
     I den moderna människans liv ter sig valen i mångt och mycket mer komplicerade än 
någonsin tidigare. Individer går igenom åtskilliga valprocesser med tillhörande 
beslutsfattanden under hela livets gång (Skolverket, 2008). Vägledningen utgör en stöttande 
funktion då dessa processer ska baseras på elevernas egna, personliga grunder. Detta kräver 
att studie- och yrkesvägledaren tillsammans med skolan arbetar på ett systematiskt och 
långsiktigt sätt med individen i fokus (Skolverket, 2013b). I Skolverkets (ibid.) Allmänna råd 
om Arbete med studie- och yrkesvägledning framgår det att eleverna ska få möjlighet att 
utveckla en så kallad valkompetens. Detta innebär att studerande i olika valsituationer innehar 
förmågan att hantera skilda alternativ utifrån egna förutsättningar, preferenser och eventuella 
personliga mål. Eleverna ska då kunna samla, analysera, föra ihop och organisera information 
om dem själva, olika utbildningsvägar samt yrkeslivet på ett strukturerat sätt. De ska 
därutöver besitta färdigheter i att fatta- samt genomföra beslut (ibid.).  
 
 
Karriärteori 
 
Studie- och yrkesvägledare kan använda sig av ett antal olika vägledningsmodeller i sitt 
stöttande arbete. Modeller som uppkommit ur begrundade karriär- och vägledningsteorier 
(Skolverket, 2013b). En teori som inkluderar flera av ovan nämnda strategier med främjande 
inverkan på självdisciplin är CIP (Peterson, Sampson, Lenz och Reardon, 2002), Cognitive 
information processing approach to career problem solving and decision making. En 
postmodern beslutsteori som erbjuder ett systematiskt sätt att tänka och baseras på målet om 
att förbättra människors informationsprocessande färdigheter. Syftet är att bädda för en mer 
eftersträvansvärd tillvaro med förmåga till planering och upplevelser av inre kontroll. Denna 
målbild realiseras genom att stötta individer i införskaffandet av kunskaper, färdigheter och 
attityder som behövs för att kunna fatta bra beslut för såväl nutid som framtid (ibid.). 
     Teorin är till största del sprungen ur Frank Parsons (1909) arbete Choosing a vocation. 
Verket består av tre delar; sanningsenlig kunskap om sig själv, yrkesvärlden och ett rationellt 
samt objektivt resonerande kring de två första aspekterna (ibid.). Karriärproblemlösningar ses 
som komplexa set av tankeprocesser där problemlösaren behöver erkänna obeslutsamheten i 
tillståndet och göra en analys av aktuella orsaker. Individen behöver också tydliggöra vilka 
handlingsalternativ som finns att tillgå och välja det som passar bäst för att uppnå ett mer 
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tillfredsställande tillstånd. Huruvida en person är kapabel eller inte att lösa ett karriärproblem 
styrs av dess kunskaper och kognitiva verksamheter (Peterson et al., 2002). 
     Peterson et al. (2002) har skapat en pyramid med informationsprocessandets tre domäner. I 
pyramidens botten finns kunskapsdomänen vilken inkluderar självkännedom och kunskaper 
om yrkeslivet. Självkännedomen innefattar individers tankar om erfarna händelser såväl som 
tankemässiga rekonstrueringar av dessa tolkningar. Desto mer differentierad och komplex 
yrkeskunskap människor har, desto lättare blir det för dessa att vid behov lokalisera lämpliga 
valmöjligheter. Den mellersta domänen rör beslutsförmåga vilken innefattar alla steg från 
problemigenkänning till implementering av problemlösning. Först upptäcker individen 
problemet för att sedan analysera vilka de bakomliggande orsakerna är. Därefter formuleras 
alternativa lösningar som sedan utvärderas. Slutligen väljs de högst värderade lösningarna ut 
och en strategisk plan utformas runtom dem, vilken sedan testas i det verkliga livet. I 
pyramidens topp finns den exekutiva processdomänen. I denna domän undersöker människor 
sina tankar om effekterna av det egna tänkandet via en reglerande och integrativ process. De 
metakognitiva typerna som inkluderas i denna domän är självprat, självmedvetenhet och 
övervakning samt kontroll. Självprat kan om positivt färgat öka problemlösarbeteendet hos 
individer och självmedvetenhet kan hjälpa dem att uppmärksamma inre processer. Med hjälp 
av självmedvetenhet kan exempelvis negativt självprat belysas och det affektiva tillståndet 
synliggöras. Övervakning tillsammans med en kontrollfunktion gör att människor fortsatt rör 
sig framåt när tillräcklig mängd information är införskaffad (ibid.).  
 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Studiens urval var ett homogent sådant beträffande ålder och kön, med avsikt att öka 
resultatets analytiska generaliserbarhet. Deltagarna uppfyllde undersökningens kriterier då de 
var av manligt kön, studerade tredje alternativt andra året på ett högskoleförberedande 
program och hade uteslutande erfarenhet från det svenska skolsystemet. Informanterna var 
totalt tio stycken i åldrarna 17–19 år och handplockades strategiskt. Då individerna 
handplockades via informantförmedlare och inte författaren själv, är det oklart hur många 
individer som tillfrågades men tackade nej. Bland de 17 som alla tillfrågats samt tackat ja, var 
det externa bortfallet sju personer. Av dessa uteblev fem av okänd anledning och resterande 
två valde att ställa in med tidsbrist som orsak. Ersättning i form utav två trisslotter lämnades 
vid varje intervjutillfälle.  
  
 
Procedur och material  
 
Studien inleddes med en inläsningsfas där tidigare forskning kring ämnet kartlades. Därefter 
konstruerades ett missivbrev (se Bilaga 1) som mailades ut till yrkesverksamma studie- och 
yrkesvägledare. Dessa var alla anställda vid kommunalt drivna skolor och arbetade i nära 
kontakt med högskoleförberedande gymnasieprogram. I mailet ombads dessa individer att 
agera förmedlare av potentiella informanter. Detta dokument innehöll en kortfattad 
information om författaren, studiens syfte, intervjuförfarande, urval och etiska riktlinjer samt 
kontaktuppgifter. Därutöver lämnades en uppmaning om att eleverna med fördel kunde 
tillhöra skilda kamratkretsar och att de i förberedande syfte kunde reflektera kring sina 
upplevelser av självdisciplin och/eller utebliven sådan. I missivbrevet kunde det också läsas 
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att en ersättning i form utav trisslotter utlovades som tack för dess bidragande. Missivbrevet 
skickades samtidigt ut till skolornas huvudmän för dess kännedom och eventuella 
godkännande. Förfrågan skickades till 47 skolor vilket resulterade i nio informanter, 
förmedlade av totalt fem studie- och yrkesvägledare. Den tionde deltagaren hittades på samma 
sätt men då med hjälp av en gymnasielärare som hade informerats om studien. 
     Vägledarna och gymnasieläraren mailade deltagarnas kontaktuppgifter till författaren efter 
att eleverna gett sina godkännanden och visat intresse för att medverka. Kontakten med 
informanterna sköttes via mail samt sms där information delgavs, frågor besvarades och tid- 
samt plats för intervjuerna bokades. Samtliga erbjöds att få missivbrevet skickat till sig och 
alla tackade ja. Intervjuerna gjordes under en två-veckorsperiod, efter skoltid samt under 
håltimmar och utspelade sig på platser som eleverna själva hade föreslagit. Dessa platser var 
ett sjukhus, bibliotek och flertalet skolor.  
     Intervjuerna inleddes med en kort information om studiens syfte och intervjuförfarandets 
utformning. Deltagarna fick eventuella frågor besvarade och ombads därpå att fylla i 
blanketten för informerat samtycke (se Bilaga 2), vilket alla gjorde. På blanketten fick de även 
meddela huruvida de ville ta del av studiens resultat eller inte. Nio av deltagarna tackade då ja 
till detta. Respondenterna ombads att ställa frågor om något var oklart och författaren 
betonade att det inte fanns några ”felaktiga” svar. Precis som vid tidigare kontakttillfällen 
valde författaren att inte dela med sig av egna tankar, idéer eller tidigare definitioner av 
fenomenet. På så vis minskade risken för att individernas upplevelser skulle färgas. Med 
informanternas godkännande spelades intervjuerna in med hjälp utav en mobiltelefon och en 
surfplatta (säkerhetskopia). Som stöd användes en intervjuguide (se Bilaga 3) vilken hade 
författats på förhand. Intervjuguiden innehöll två huvudsakliga frågor; ”Skulle du kunna 
berätta om en situation då du upplevt självdisciplin?” och ”Vill du berätta om någon händelse 
där du upplevt att det inte funnits någon självdisciplin?”. Utöver dessa två frågor inkluderades 
också ett frågebatteri på 23 frågor, exempelvis; ”Vad är självdisciplin för dig?” och ”Vad tror 
du krävs för att självdisciplin ska finnas?”. Frågebatteriet inspirerades av tidigare forskning 
och användes som ett komplement till de övriga två grundfrågorna. Om dessa inte lyckades 
tillföra en tillfredsställande mängd data, det vill säga upplevd mättnad, så planerades batteriet 
att användas. I samtliga tio av fallen ställdes alla 23 frågor men följde då samtalets flöde och 
ställdes därmed inte i någon särskild ordning. Därutöver tillkom spontana följdfrågor vilka 
inte finns nedtecknade. Intervjuerna tog i genomsnitt 35 minuter att genomföra och avslutades 
med att informanterna gavs utrymme för egna tillägg och frågor. I samband med detta 
överlämnades även trisslotter som utlovat.  
 
 
Databearbetning  
 
Insamlade data bestod av totalt 5 timmar och 50 minuters inspelat intervjumaterial. Detta 
transkriberades sedan ordagrant i tio åtskilda dokument där informanternas identiteter 
kodades.  Detta första steg resulterade i 204 sidor transkriberad text som sedan bearbetades 
med inspiration från Karlssons (1995) EPP-metod. Metoden har en empirisk fenomenologisk-
psykologisk ansats och kan användas som ett verktyg vid analys av meningsinnehåll. Fokus 
läggs på individens skapande av den värld vilken personen lever i och inte en objektiv sådan. 
Detta innebär att en fenomenologisk analys rymmer såväl fakta och händelser som känslor 
och tankar. Med denna metod arbetar forskaren med att ta avstånd från sin förförståelse för att 
på så vis tolka intervjupersonerna så förutsättningslöst som möjligt (ibid.).  Detta leder fram 
till ett resultat i form utav en fenomenologisk reduktion (Allwood & Erikson, 1999, s.106). 
Deltagarnas upplevelser presenterades på det sätt som de framstod i individernas medvetande. 
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Författaren avstod då från att bedöma upplevelserna som endera verkliga eller overkliga 
(Denscombe, 2018, 189).  
     Analysen gjordes enligt de fem steg som Karlsson (1995) förespråkar där det första steget 
är inläsning av text tills en helhetlig bild har skapats hos forskaren. Transkriptionerna 
meningskoncentrerades en i sänder vilket resulterade i 25 sidor sammanfattade data. 
Meningsenheterna hade då särskilts från ovidkommande information, medan konkreta termer 
omvandlats till mer abstrakta sådana. Vidare sorterades abstraktionerna i punktform, vilka 
kunde lyda; ”Lathet kan hindra självdisciplin”. De 90 punkterna flyttades därefter till en tabell 
där de ställdes upp intill 10 kolumner avsedda för var och en av informanternas 
upplevelseskildringar. Tabellen användes sedan som ett kryss-schema där författaren med 
hjälp av meningskoncentreringarna kunde avgöra samt markera vilka delar som förekom i 
vilka utsagor. Korrigeringar gjordes därefter då flertalet punkter kunde samlas till en samtidigt 
som andra behövde separeras för att delas in i fler. De tillämpliga punkterna kategoriserades 
för att slutligen tematiseras. De gemensamma elementen som kunde urskiljas i bearbetningen 
av det insamlade materialet visade sig vara tio till antalet. Dessa tio delade i sin tur på 58 så 
kallade underteman vilka då kan förklaras som variationer av de gemensamma elementen. De 
variationer vilka har återkommit i uttalanden lämnade av fler än hälften av informanterna 
presenteras också med angivet antal. 
     För att testa den intersubjektiva reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014, s.296) kallades 
en psykologistuderande utomstående för att bidra med sina tolkningar. Detta gjordes i syfte att 
jämföra dem med forskarens interpretationer. Den psykologistuderande fick, precis som 
forskaren, kryssa i tabellen med 90 punkter efter att ha läst en utvald deltagares 
meningsenheter. Testet avslöjade skillnader i tolkning av totalt fyra punkter. Då forskaren 
från början hade analyserat dessa som fyra åtskilliga entiteter ansåg den psykologistuderande 
att de istället skulle paras ihop två och två. Efter en diskussion kring detta uppstod en enighet 
gällande denna tolkning och justeringen gjordes från 58 underteman till 56. Den 
psykologistuderande ställde upp på att göra ytterligare ett intersubjektivt reliabilitetstest av en 
andra informants meningsenheter. I detta fall upptäcktes inga olikheter beträffande 
tolkningarna. 
     Redan i samband med intervjuerna ställdes frågan om respondenterna kände sig bekväma 
med att bli uppringda i syfte att undersöka tolkningarnas riktighet. Samtliga godkände detta 
och tre ringdes därför upp för att medverka i deltagarvalideringar. Via telefon presenterades 
författarens tolkningar av de tio gemensamma element och informanterna intygade att de var 
adekvata. 
 
 
Etiska riktlinjer 
 
Respondenterna delgavs vid ett flertal tillfällen det grundläggande individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet introduceras i missivbrevet vilket skickades till rektor, vägledare, 
lärare och elever. Mer ingående information kring dessa krav lämnades muntligt vid bokning 
av intervju samt vid intervjuernas start. Informanterna underrättades även via blanketten för 
informerat samtycke (se Bilaga 2) som skrevs på innan ljudinspelningen påbörjats. 
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Metoddiskussion 
 
Baserat på tidigare nämnda resultat angående könsskillnader vid självdisciplinrelaterade 
prestationer (Duckworth & Seligman, 2006) bestämdes det att endast respondenter av det ena 
könet skulle undersökas. Förhoppningen var då att utesluta eventuella könsrelaterade faktorer 
och sålunda hitta fler unisona upplevelsedrag. Denna begränsning gjordes så även vad gäller 
gymnasieprogram, för att öka urvalets grad av homogenitet. Att lotten föll på just män 
respektive högskoleförberedande program härleds dock uteslutande till slumpen. Därutöver 
hade informanterna erfarenheter uteslutande från det svenska skolsystemet. På så vis 
tryggades Därigenom främjas förhoppningarna om att presenterat resultat med tillhörande 
analys ska komma att upplevas relevant för allra främst svenska studie- och yrkesvägledare. 
     Beslut fattades om att urvalet skulle vara subjektivt handplockat för att inhämta den mest 
relevanta informationen från ett litet antal personer (Denscombe, 2018, s.67). De ovan 
nämnda kriterierna lämnade författaren med en viss bestämmanderätt gällande vilka 
respondenter som skulle bli utvalda. Då vägledare och lärare utsågs som förmedlare av 
potentiella intervjupersoner har även de haft en direkt påverkan på urvalets utformning. Risk 
finns exempelvis för att de elever som gett förmedlarna intryck av att ha en god självdisciplin 
har valts ut till studien. Intervjuerna gjordes under vårterminens sista del där såväl terminsslut 
som examen nalkades med tillhörande betygsstress. Samtliga förmedlare uttryckte att eleverna 
var mycket upptagna och kunde vara svåra att få fatt i. På dessa grunder kan det spekuleras i 
huruvida de som ställde upp var individer vilka upplevde sig ha hög självdisciplin och därmed 
tid över för en intervju. Dessa är rent hypotetiska tankegångar och bakomliggande orsaker till 
individernas medverkan förblir okända. 
     Urvalet bestod av tio individer. Antalet studiedeltagare baserades på idén om att 
småskaliga forskningsprojekt anses lämpliga för just fenomenologiska närmanden 
(Denscombe, 2018, s.197). Forskaren tilläts samla data tills dess att mättnad åstadkommits 
och insamlandet resulterade i ett godtyckligt underlag för vidare analys. Kvantitativa resultat 
vilka baseras på ett urval om endast tio individer kan ses som otillräckliga för att 
generalisering av populationen ska kunna göras (Denscombe, 2018, s.77.). I den aktuella, 
kvalitativa studiens fall innebär inte detta några avhängiga problem då det huvudsakliga målet 
inte var att dra större, förallmänligande slutsatser. Istället inspirerades studien av mer 
fenomenologiska ändamål, nämligen att bredda synen på vad som är möjligt (Allwood & 
Erikson, 1999, s.350).  
     Det faktum att författaren inledde studien med ett insamlande av förkunskaper i form utav 
tidigare forskning har tvivellöst påverkat studiens resultat. Dessa förkunskaper omöjliggör en 
renodlad fenomenologiska metod då en sådan kräver att studien föds fullt förutsättningslös 
(Allwood & Erikson, 1999, s.107). Förförståelsen har styrt utformningen av intervjuguiden 
och har på så vis skapat en viss riktning vid inhämtande av data. Dessa kunskaper har 
oundvikligen i oviss mån även präglat forskarens subjektiva tolkningar. Författaren har med 
hänsyn till denna vetskap kontinuerligt arbetat med att medvetandegöra sig om- samt 
ifrågasätta sin egen, subjektiva påverkan. Därutöver gjordes en deltagarvalidering (Maxwell, 
2013, s.126) där tre informanter kontaktades för att avgöra huruvida forskarens tolkning var 
tillförlitlig eller ej. Interpretationerna som gjorts ansågs av deltagarna vara tillfredsställande 
och kunde därför stärka studiens validitet.  
     Tanken om förförståelsens negativt präglande effekt bör dock kompletteras med idén om 
att redan existerande föreställningar samt fördomar kan ligga till grund för ny kunskap. Via 
dem kan istället en fördjupad förståelse av diverse företeelser uppstå (Allwood & Erikson, 
1999, s.313). Förkunskaperna har sedermera visat sig komma väl till hands då 
intervjufrågorna bidrog till en ökad bredd och ett extra djup i deltagarnas berättande. Svaren 
som lämnades kan emellertid ha färgats av elevernas presumtiva upplevelse av att 



 

10 
 

intervjuaren befann sig i en maktposition. Kanske fanns där föreställningar om att intervjuaren 
likt en lärare ställde frågor i jakten på ”rätt” typ av svar. För att minska denna risk betonades i 
såväl missivbrev som vid intervjustart att inga svar var endera rätt eller fel. Individerna 
informerades om att det var just deras personliga upplevelser som intervjuaren önskade att få 
ta del av.   
     Enligt Kvale och Brinkmann (2014., s.104) kan fenomens skildringar göras mer eller 
mindre täta, vilket forskaren då har makt att påverka. Tätheten ligger i förmågan att se och 
beskriva händelser i de sammanhang de uppstår och då tolka dem därefter. Det är alltså inte 
uteslutande företeelsen i sig som blir meningsfull för betraktaren utan så även den relaterade 
kontexten (ibid.). Denna täthet ökade med hjälp av frågorna tagna från intervjuguidens 
frågebatteri då självdisciplinfenomenet undersöktes ur olika synvinklar. Vid 
transkriberingstillfället tydliggjordes dock att respondenternas uttalanden eventuellt kunde 
utvecklats ytterligare med fler fördjupande uppföljningsfrågor. Den semistrukturerade 
intervjumetoden skapade nämligen ett naturligt flöde i samtalet där utrymme gavs till 
spontanta och utvecklande följdfrågor, vilka förvisso förekom i relativt stor utsträckning.  
     Studien har sammanställts av en enskild individ vilket öppnar upp för en samstämmig 
analys. Med det sagt hade en potentiell medförfattare kunnat bidra med ett extra par ögon för 
att granska och ifrågasätta de tolkningar som gjorts från ett andra perspektiv. Då studien inte 
kunde dra nytta av en forskartriangulering testades den intersubjektiva reliabiliteten med hjälp 
av en utomstående psykologistuderande. Efter testet utförts och diskuterats gjordes justeringar 
av det tolkade materialet, vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 
2014, s.295) i positiv bemärkelse. Studiens replikerbarhet kan därtill diskuteras. Görs 
eventuella försök att reprisera studien av utomstående forskare, kan dessa troligtvis inte 
förvänta sig samma resultat. Denna prediktion görs med hänvisning till intervjufrågornas 
semistruktur, de spontana följdfrågorna och forskarens subjektiva tolkningar. Tilläggas bör att 
författaren har eftersträvat en stärkande effekt på studiens reliabilitet genom att ingående och 
så transparent som möjligt återge studiens uppbyggnad samt genomförande. 
 
 

Resultat 
 
Under intervjuerna fick informanterna berätta om sina upplevelser av självdisciplin, utebliven 
självdisciplin och även svara på semistrukturerade frågor kring fenomenet. Insamlade data 
analyserades sedan vilket utmynnade i tio gemensamma element för de tio informanternas 
upplevelser av företeelsen (se Databearbetningstabell, Bilaga 4). Resultatet visade 
självdisciplin som en prioritering av (1) nödvändiga ageranden för att nå (2) uppsatta mål med 
(3) positiva utfall. Graden av upplevd självdisciplinen kan styras av (4) störande moment, (5) 
intressenivå, (6) vanor, (7) social påverkan och (8) främjande strategier. Fenomenet 
praktiseras i (9) utbildningssammanhang och upplevs ha en direkt inverkan på individers (10) 
framtida yrkeskarriärer (se Figur 1).  
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Figur 1. Modell av självdisciplinupplevelsernas gemensamma element 
 
  
Nödvändiga ageranden  
 
Samtliga tio av respondenterna upplevde att självdisciplin innebar en prioritering av ett 
nödvändigt agerande från deras sida. En av informanterna (Respondent 6) uttryckte det som 
att ”det helt enkelt är en instinkt eller vad man ska säga, av att eh- ehm- det måste göras 
någonting”.  Utöver detta uttalande om att någonting måste bli gjort, förklarar respondenten 
och övriga deltagare hur nödvändiga ageranden ibland kunde krävas under en viss period. En 
individ behövde exempelvis studera inför ett prov i slutet av veckan. Detta innebar att 
personen behövde läsa på vid upprepade tillfällen fram till dess att provet skulle ges. I 
samtliga av fallen medförde det nödvändiga agerandet att aktiviteter som individen helst av 
allt hade önskat utföra bortprioriterades till förmån för det som behövde göras. Det kunde 
bland annat röra sig om en önskan att svara på sms framför att studera eller att fortsätta sova 
istället för att gå upp då väckarklockan ringde. I ett av fallen rörde det sig om att lämna 
slagsmål framför att gå dit och delta.  
     Somliga respondenter uppgav att det specifika agerandet var det enda de kunde göra, att 
det helt enkelt inte fanns några andra valalternativ. Några av dessa uttalanden relaterades 
främst till handlanden baserade på moraliska aspekter som att uppföra sig vänligt mot andra 
människor. Vidare kunde det nödvändiga agerandet motiveras av att få någonting avklarat. I 
övriga fall rörde det sig istället om att individen undvek att skjuta upp någonting, som 
exempelvis skolarbete.  
 
 
Uppsatta mål  
 
De nödvändiga ageranden som informanterna berättade om var alla kopplade till uppsatta mål, 
det vill säga de mål som hade placerats någonstans i framtiden. En utav männen beskrev det 
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som att ”man planterar en- ett litet frö så att säga som man kommer kunna eh få nytta av i 
framtiden då man kan- kommer kunna- ja men ha lite metaforiskt vete så att säga” 
(Respondent 10). För att kunna nå och nyttja det framtida målet, krävs det alltså ett 
nödvändigt agerande vilket i det här fallet beskrevs som att så ett frö för framtida vete. Dessa 
målsättningar kunde delas in i såväl fastställda som potentiella mål. Fastställda mål var något 
som samtliga deltagare hade haft och återberättades exempelvis som då en individ bestämt sig 
för att nå ett visst betyg i ett ämne. De potentiella målen var desto färre till antal i jämförelse 
med de fastställda. Ett av de två potentiellt mål som uppdagades var då när en individ 
bestämde sig för att göra ett prov inför möjliga utlandsstudier. Målet var då ännu inte fastställt 
utan stod som ett av flera tänkbara alternativ för framtiden. Somliga individer talade om 
uppsatta mål vilka också var avhängiga andra uppsatta mål. Det kunde röra sig om att studera 
för att nå det första målet om ett betyg, vilket sedan öppnade upp möjligheten att nå det andra 
målet; att bli antagen till en utbildning.  
 
 
Positiva utfall 
 
När det nödvändiga agerandet hade lett individerna fram till det uppsatta målet fick samtliga 
uppleva positiva utfall av olika slag. Informanterna berättade envar om hur de upplevde 
effekter som på något sätt gynnade dem själva. Det kunde vara allt från ett förbättrat 
självförtroende och stolthet till mer fysiska utdelningar som att få en karriär. Utöver gynnande 
effekter med tillhörande positiva känslor vilka alla sade sig ha erfarit, upplevde några av 
respondenterna att de hade lyckats bidra till omvärlden. En av männen (Respondent 8) 
berättade att: 
 

utan självdisciplin så är det väldigt svårt att bidra till världen, liksom, har du självdisciplin då kan 
du utbilda dig, du kan liksom skaffa ett jobb som- som är viktigt och sådär och känna att du hjälper 
folk liksom, det tror jag är väldigt svårt om man bara lever vind för våg liksom.  

 
Mannen förklarar hur det blir svårt att åstadkomma samhällsnytta utan att praktisera 
självdisciplin. Andra positiva utfall speglades i ett flertal medverkandes upplevelser av att 
självdisciplinen hjälpte dem att undvika konflikter, såväl inre som yttre sådana. Dessa 
konflikter kunde enligt respondenterna uppstå inuti en person i form utav valkonflikter, men 
så även mellan människor vid meningsskiljaktigheter. Självdisciplinen kunde då hjälpa dem 
att välja ”rätt” valmöjlighet respektive agerande. Självdisciplininsatserna resulterade för några 
personer i att dåliga beslut hindrades och ett flertal personer upplevde en kontroll över livet. 
Vidare kunder de positiva utfallen även delas in i motiverande och underlättande effekter. 
Med undertemat motiverade effekter summerar författaren några av respondenters uttalanden 
om att lyckade resultat vilka var baserade på självdisciplin skapade mersmak. En utav 
respondenterna beskrev det som att han hade blivit hungrig efter nya resultat och uppgifter. 
De underlättande effekterna innebar bland annat att det blivit lättare att få saker gjorda och att 
studera, men också att individer känt en inre lättnad de väl kommit i mål.  
 
 
Störande moment 
 
De moment som upplevdes uteslutande störa självdisciplinen, det vill säga på ett eller annat 
sätt få den ur balans, kunde delas in i fem underteman. Självdisciplinen kunde störas av 
lockande alternativ i respondenternas omgivning. Samtliga individer beskrev hur de upplevt 
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detta och enligt ett flertal gällde det saker som helt enkelt kändes roligare i stunden. För några 
personer kunde det röra sig om biologiska reaktioner. Ett exempel på detta var den man som 
tidigare hade spelat mycket datorspel och upplevde svårigheter att sluta. Han beskrev hur det 
logiska medvetandet fick ge vika för dopaminsystemet. Ytterligare ett störande moment var 
telefonen som ständigt lockade ett flertal individer till att upphöra med det nödvändiga 
agerandet till förmån för att nätverka via mobilen. I fall då det var mycket att göra kunde 
individer erfara hur självdisciplinen fick lida. En av deltagarna berättade hur ”man blir mindre 
effektiv när man försöker göra något för att man vet att man har fem saker till som måste 
göras och då mår man dåligt över dem istället för att ha fullt fokus på det man gör” 
(Respondent 1). Självdisciplinen blir alltså svårare att upprätthålla då flera nödvändiga 
ageranden kräver individens fokus på samma gång. I motsatts till detta fanns även de 
uttalanden som sa att tid i överflöd hade en hämmande effekt på självdisciplinen. Dessa 
respondenter förklarade att det då var lättare att skjuta upp ageranden framför stunder då tiden 
var knapp. En del av de intervjuade beskrev lathet som en av de största bovarna när det 
kommer till hämmande av självdisciplin.  
 
 
Intressenivå 
 
De tio informanterna intygade om att det självdisciplinerande agerandet inte är direkt 
beroende av att ett intresse finns för den aktivitet som ska utföras. Det krävs alltså inte ett 
intresse för att självdisciplin ska uppstå. Dock visar samtliga medverkandes uttalanden att 
intressenivån påverkar självdisciplinen. I de fall då vilja fanns för att utföra aktiviteten sa 
samtliga medverkande att självdisciplinen blev lättare att såväl finna som att sedan utföra. Då 
individer (sju) istället upplevde ett ointresse för aktiviteten kunde upplevelsen istället vara den 
motsatta, att självdisciplinen blev mer svåråtkomlig. En av respondenterna säger att ”om jag 
inte är intresserad av det så tycker jag inte det är lika viktigt att göra det… och då har jag inte 
lika stor disciplin att bli klar med det liksom” (Respondent 2). Individen anser därmed att det 
självdisciplinen minskar i takt med att den upplevda betydelsen för agerandet reduceras, då i 
linje med minskat intresse för det uppsatta målet. 
 
 
Vanor 
 
Samtliga deltagare upplevde hur vanor influerade deras självdisciplin på ett eller annat vis och 
hävdade att det finns bra vanor som främjar självdisciplinen. En av respondenterna berättade 
att om han studerar en första och en andra dag så kommer han garanterat att plugga den tredje 
med, av just vanemässiga skäl. På samma sätt som bra vanor kan främja självdisciplinen tycks 
dåliga vanor verka hämmande, enligt sju av informanterna. Utav dessa berättade en person att 
”missar du kanske en tisdag, ah! Det är ju tråkigt, men sedan den veckan så missar du även en 
fredag och lördag för att du har redan gjort det en gång typ” (Respondent 3).  Detta innebär att 
bortprioritering av nödvändiga ageranden ökar risken för att liknande val ska göras i 
framtiden. Majoriteten av deltagarna (sex) ansåg att självdisciplin behöver praktiseras för att 
inte gå förlorad och lika många förklarade hur självdisciplinen blivit mer lättillgänglig när 
individerna väl använt sig av den. Några av informanterna ansåg att det var möjligt att byta ut 
sina vanor, där en av dessa berättade att ”du måste ändra dina vanor från vad du har gjort till 
vad du vill göra så känns det som att man kan liksom öka sin självdisciplin i sig själv” 
(Respondent 9). Genom att inte bara utesluta de hämmande vanorna utan då också ersätta dem 
med främjande sådana, kan individens självdisciplin öka.  
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Social påverkan  
 
Människors sociala sammanhang tycks ha en betydande inverkan på dess självdisciplin 
baserat på de tio medverkandes utsagor. Det sociala stödet framstod vara betydelsefullt för 
åtskilliga som bland annat förklarade att de behövde människor i omgivningen som pushade 
dem till att använda självdisciplinen. Nio av deltagarna berättade om hur deras självdisciplin 
hade överförts till dem från föräldrarna ända sedan barnsben. Flertalet individer (sex) ansåg 
att när fler personer påverkades utöver en själv, var det desto lättare att agera 
självdisciplinerat. Då det endast gällde personerna själva så ansågs de självdisciplinära 
handlingarna inte vara lika viktiga att prioritera. Vidare kunde tankegångarna förklaras med 
att det var lättare att skjuta på saker när endast den egna personen drabbades.  
     Flera personer berättade om positiva upplevelser kopplade till att ha en god förebild som 
utövar självdisciplin. Förebilder kunde förekomma i olika former som vänner, religiösa 
gestalter, föräldrar och framgångsrika individer på YouTube. Vittnesmål lämnades rörande 
situationer där somliga individers självdisciplin har minskat till följd av andra människors 
bemötande. De förklarade att andras ifrågasättande av det självdisciplinära beteendet, kan 
försvåra det. Från annat håll beskrev en person hur andras förväntningar och krav på denne 
hade en positiv effekt på självdisciplinen. Några individer berättade om hur graden av 
inverkan på andra människor påverkade hur mycket självdisciplin som kunde upplevas. 
Därutöver fanns det de som relaterade fenomenet till samhällsnormer. Dessa beskrev hur 
självdisciplinen tillåter människor att agera vänligt och civiliserat mot varandra. En deltagare 
uttryckte att ”man kan liksom inte bara slå någon så fort man blir arg eller käka upp ett djur 
man ser på gatan när man blir hungrig” (Respondent 8). Enligt samhällsnormerna är det inte 
passande att agera utifrån dessa impulser, ett handlande som människor klarar av att motstå 
tack vare den självdisciplinära förmågan. Sedan fanns det de som berättade om hur 
grupptrycket hade tvingat dem att göra saker de egentligen inte ville göra. En av 
respondenterna berättade hur umgängeskretsar med kultur att se ned på de som vill studera 
mycket, kunde påverka denne till att inte bruka sin självdisciplin i studiesyfte. Detta behov av 
att känna tillhörighet i gruppen kunde även ha motsatt effekt. En deltagare berättade tvärtom 
hur han upplevde sin klass som ”pluggig” och att det var viktigt att studera flitigt för att få 
vara en del av gruppen.  
 
 
Främjande strategier 
 
Det åttonde av de tio gemensamma elementen som lokaliserades i de intervjuades berättelser 
var de främjande strategierna. En klar majoritet (nio) menade att det är viktigt att öva för att 
självdisciplinen ska såväl infinna sig som öka. Flertalet av dessa berättar hur det då kan vara 
av värde att till en början göra småuppgifter som de vanligtvis inte brukar göra. Vidare fanns 
de (nio) som ansåg att det kunde vara fördelaktigt att binda upp sig på något sätt för att på så 
vis hindra sig själv från att backa ur och lämna ”uppdraget”. Somliga av dem berättar hur 
deras självdisciplin har främjats av att de berättar om sina planer för personer de bryr sig om, 
ser upp till eller inte vill göra besvikna. Andra förklarar hur det kan vara hjälpsamt att binda 
upp sig genom att använda deadlines eller skriva upp det som ska göras. Ytterligare ett förslag 
hämtat från en av deltagarnas upplevelser var att anmäla sig till utvalda aktiviteter. 
Förbindande aktiviteter där självdisciplinen tränas upp, som exempelvis lumpen. Åtta av de 
medverkande hävdade även att förmågan kan främjas av att strukturera upp det som ska göras. 
Respondent 4 berättade att ”man kan ju öva bara på att göra en plan i början så, alltså ja men 
det här behöver vara gjort, det behöver vara gjort till dess ja men då kan det ju vara rimligt att 
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jag hinner såhär långt den dagen”. Personen föreslog alltså att en plan framställs där både 
uppgifter och dess tidsåtgång kartläggs. Vidare talades det även positivt om användandet av 
delmål bland deltagarna (åtta) och lika många hävdade att det var betydelsefullt med ett syfte, 
det vill säga att veta varför personen gör vad denne gör. Det berättas även om värdet i att lära 
sig av sina tidigare beslut. Genom att lära sig av situationer då självdisciplinen uteblivit 
motiverades ett flertal individer till att agera självdisciplinerat vid ett andra tillfälle.  
 
 
Utbildningssammanhang  
 
De exempel på upplevelser av självdisciplin som författaren fick ta del av kunde härledas till 
diverse olika situationer och aktiviteter. Den enda kontext där alla tio deltagare sade sig ha 
praktiserat sin självdisciplin var i utbildningssammanhang. Självdisciplin fordrades för att 
dessa individer skulle göra sina skolrelaterade uppgifter och en av dessa tillade att ”i skolan 
tror jag att du måste hålla upp- ha självdisciplin uppe hela tiden” (Respondent 7). Medan 
denna respondent ansåg att närvarandet i skolan ständigt krävde honom på självdisciplin, 
krävdes förmågan enligt somliga för att ta sig till skolan om dagarna. Därutöver berättade 
några informanter om hur skolans förväntningar på dem påverkade dess grad av självdisciplin. 
Med höga förväntningar följde då den höga disciplinen. Individer berättade även hur de kunde 
se att förväntningarna stiger ju mer de avancerar i utbildningssammanhang. Exempelvis 
förklarar en man hur han upplevde att låg- och mellanstadiet inte krävde någon självdisciplin 
alls, medan gymnasiet krävt desto mer.  
 
 
Framtida yrkeskarriärer 
 
Samtliga deltagare lever med en tro om att självdisciplinen kommer att spela en betydande 
roll för hur dess egna framtida yrkeskarriärer kommer att formas. Några utav respondenterna 
förklarade hur det utan självdisciplin blir svårare att få tillträde till olika arenor. Exempel på 
dessa arenor uppges vara att få ett jobb eller bli antagen till en utbildning. Somliga påvisar att 
lönen kommer att påverkas även den. En individ ställer sig till skaran som förklarar hur 
införskaffandet av erfarenheter kan påverkas i en positiv riktning av självdisciplinsutövande. 
Han hävdar att ”man arbetar ju sig också uppåt, man skaffar mer erfarenhet, man får större 
möjligheter liksom med eh- i arbetslivet” (Respondent 5). Denne man nyttjar självdisciplinen 
för att vinna arbetslivserfarenheter och därigenom påverka sina framtida karriärmöjligheter. 
En person uttryckte att arbetsgivare uppskattar människor som arbetar istället för att skjuta på 
det som ska göras. Baserat på en annan deltagares upplevelser lyckas människor bättre på 
arbetsmarknaden med självdisciplin och ett flertal individer hävdade att självdisciplin krävs 
för nå allmän framgång i karriären.  
 
 

Diskussion 
 
De tio deltagarnas upplevelser av självdisciplin skildrar fenomenet som en prioritering av 
nödvändiga ageranden för att nå uppsatta mål med positiva utfall. Denna definition ligger 
linje med den som tidigare använts för självdisciplin (Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989) och 
då även jagstyrka (ibid.), viljekraft (Duckworth & Steinberg, 2015) och självkontroll 
(Metcalfe & Mischel, 1999), nämligen fördröjning av tillfredsställelse. Respondenterna gav 
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exempel på tillfällen då det nödvändiga agerandet hotats av alternativa aktiviteter och 
uppträdanden som för stunden upplevdes tilltalande. De valde alla att prioritera långsiktiga 
utdelningar framför att ge vika för den omedelbara tillfredsställelsen sprungen ur temporära 
lockelser.  
     Insamlade data lämnade inga indikationer på att männen upplevt självdisciplinutövandet i 
sig som orsak till egodepletion. I detta avseende förekom det därmed inga stöd för att 
deltagarna erfarit självdisciplin som en begränsad resurs (Baumeister, Vohs & Tice, 2007). 
Förmågan är svår att mäta med kvantitativa mått (Skolverket, 2013a) men studiens deltagare 
delade alla med sig av upplevelser där självdisciplinen hade ökat respektive minskat. Dessa 
fynd indikerar att självdisciplinförmågan inte enbart kan uppstå och gå förlorad, utan även 
förekomma i olika grader. Vidare upplevde nio av de tio medverkande att förmågan hade 
stärkts via övning. Detta samtidigt som sex av individerna sa att självdisciplin behöver 
praktiseras för att inte mistas. På så vis bekräftar utsagorna teorin om att självdisciplin till viss 
del kan liknas vid en muskel (Baumeister, Vohs & Tice, 2007). Resultatet vittnar om att 
förmågan kan tränas upp och förstärkas, men lämnar inga stöd för att den genom användning 
kan tröttas ut och försvagas.  
     Hot mot självdisciplinens nödvändiga ageranden härleds enligt informanterna främst till 
alternativa aktiviteter och uppträdanden som temporärt lockar i dess omgivning. Detta kan, i 
enlighet med resursmodellen (Inzlicht & Schmeichel, 2012), tolkas som att motivationen 
flyttas bort från det självdisciplinära handlandet för att istället riktas mot mer impulsiva 
uppträdanden. Muraven och Slessareva (2003) förklarade hur motivation kan kompensera för 
bristande självdisciplin och i den aktuella studiens resultat kunde en liknande relation speglas. 
Samtliga deltagare förklarade nämligen att det inte krävdes något intresse för att 
självdisciplinen skulle uppstå, men att intressenivån ändå påverkade förmågan i något 
avseende. De medverkande ansåg alla att det nödvändiga agerandet blev lättare att välja såväl 
som utföra då intresse fanns för det som skulle göras. Sju av de tio tillade även att brist på 
intresse för handlandet gjort självdisciplinen mer svåråtkomlig.  
     Duckworth och Gross (2014) särskiljer begreppet självdisciplin från den icke-kognitiva 
förmågan grit. De förklarar hur grit tillskillnad från självdisciplin kräver en målsträvan för att 
upprätthållas. På så vis kan individer med självdisciplin stå emot frestelser i stunden utan 
framtida mål att sikta på. Den aktuella studiens resultat överensstämmer inte med Duckworth 
och Gross (ibid.) teori. Istället upplevde informanterna i likhet med Converse, Juarez och 
Hennecke (2018) att självdisciplin skulle anammas baserat på vilja och en uppskattad 
målsträvan. Deltagarnas upplevelser visade hur självdisciplinen kunde stärkas av uppsatta mål 
och syften, det vill säga att informanterna visste varför de gjorde det de gjorde. De positiva 
utfallen inkluderade gynnsamma utdelningar och positiva känslotillstånd hos dem själva. 
Autonoma anledningar till att agera självdisciplinerat har således burit med sig främjande 
effekter, vilket Muraven, Gagné och Rosman (2008) sedan innan påvisat. Vidare innefattade 
studenternas gemensamma upplevelser av självdisciplinsutövande inga negativa effekter, 
vilket överensstämmer med Wiese et al.s (2018) föregående slutsatser. 
     Forskning som tidigare presenterats (Galla & Duckworth, 2015; Neal, Wood & Drolet, 
2013; Quinn, et al., 2010) har kunnat konstatera bra vanors positiva inverkan på individers 
självdisciplin. Den aktuella studiens resultat visade att även de manliga gymnasieeleverna 
hade skördat de främjande vanornas frukter i självdisciplinsammanhang.  En majoritet av de 
medverkande berättade hur självdisciplinen blev mer lättillgänglig då den användes. Dessa 
uttalanden tyder på att denna målgrupp liksom Neal, Wood och Drolet (2013) upplever att en 
vanemässig respons kräver mindre självdisciplin vid självregleringstillfället. Därutöver 
beskrev majoriteten av de studerande hur dåliga vanor kunde ha en hämmande effekt på 
förmågan.  
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     Likaså kan det sociala sammanhangets påverkan vara såväl främjande som hämmande, 
något som fångades upp i samtliga tio utsagor. Några av informanterna beskrev hur andra 
människors samt skolans förväntningar hade en inverkan på deras självdisciplin. Tidigare 
studiers (Converse, Juarez & Hennecke, 2018; Fishman, 2014; Koval, van Dellen, Fitzsimons 
& Ranby, 2015) slutsatser har riktat kritik mot denna typ av påverkan då individers 
ansvarsområden tycks ha vuxit med de externa förväntningarna. Deltagarna i den aktuella 
undersökningen beskrev dock inte förväntningarna i negativa ordalag utan framhävde 
uteslutande dess främjande påföljder. Med det sagt berättade informanter även om stunder av 
grupptryck då förmågan hämmats av omgivningens negativa inställning till det 
självdisciplinära beteendet.  
 
 
Självdisciplin i vägledningssammanhang 
 
De manliga gymnasieeleverna hade alla praktiserat självdisciplin i utbildningssammanhang. 
Förmågan krävdes då skoluppgifter skulle bli gjorda, vilket bekräftar tidigare slutsatser 
(Skolverket, 2013a; Tangney, Baumeister & Boone, 2004) om dess inverkan på akademiska 
prestationer. Vidare kunde informanterna föreställa sig att självdisciplinen kommer att spela 
en betydande roll efter det att de lämnat gymnasieskolan. Männen konstaterade alla hur valet 
att agera självdisciplinerat inte enbart påverkar deras studiesituation, utan så även den 
framtida yrkeskarriären. Dessa yttranden är överensstämmande med tidigare 
forskningsresultat (Baay et al., 2014; Duckworth & Seligman, 2005; Inzlicht, Legault & 
Teper, 2014; Skolverket, 2013a). I arbetet med studenters valprocesser, arbetslivsövergång 
och karriärutveckling (Skolverket, 2013b) kan studie- och yrkesvägledare dra nytta av 
undersökningens utslag. Genom att lyssna till elevernas upplevelser av att välja långsiktigt 
och därigenom hållbart, kan denna yrkesgrupp skapa sig en uppfattning om målgruppens 
möjliga behov samt lämpliga stödinsatser.  
     I vägledares uppdrag ingår långsiktiga och strukturerade planeringsinsatser där 
valmöjligheter, beslut och genomföranden behandlas. Professionen ska stötta elevernas i att 
göra väl underbyggda val genom att bland annat beröra relevanta insikter, kunskaper och 
förmågor (Skolverket, 2013b). Den aktuella studiens resultat tillsammans med tidigare 
forskning (Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 1998) visar självdisciplinen som en 
högst fördelaktig förmåga att dra nytta av vid såväl beslutsfattanden som påföljande 
utföranden. Genom att välja det nödvändiga agerandet framför temporärt lockande alternativ 
kunde individerna nå sina uppsatta mål. Mål som i sin tur lett till diverse positiva utfall, inte 
minst i utbildnings- och yrkeskarriärssammanhang. Det nödvändiga agerandet kunde 
emellanåt sträcka sig över en längre tid och åtta av informanterna ansåg att det var 
fördelaktigt att strukturera upp det nödvändiga agerandet samt använda delmål. Samtidigt 
förklarade nio personer att självdisciplinen främjades genom att de på något vis hade 
förbundit sig till målet för att inte backa ur. Då genom att exempelvis använda deadlines, 
underrätta andra människor eller skriva ner det som skulle göras på papper. Utifrån detta antas 
att vägledningens strukturerade planeringsinsatser skulle kunna inkludera dessa förbindande 
strategier (Skolverket, 2013b).     
     Samtliga av undersökningens informanter pekade ut det sociala stödet som en främjande 
faktor när det gäller självdisciplinsutövande. Vägledare föreslås därför ha denna sociala 
aspekt i åtanke i dess stöttande arbete med eleverna (Skolverket, 2013b) och kan förslagsvis 
uppmuntra dem till att söka inspirerande förebilder. Alternativt kan vägledarna själva verka 
som en stärkande, social kraft vilken stöttar individerna i dess möte med negativa 
påtryckningar från omgivningen. Negativa påtryckningar vilka exemplifieras av deltagarna 
som bland annat grupptryck. Nio av de tio intervjuade berättade hur de hämtat stöd från sina 
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föräldrar och att självdisciplinförmågan formats under uppväxttiden. Kanske återfinns därmed 
behovet av vägledarens sociala funktion desto mer hos individer som saknar tillgång till 
självdisciplinärt stöd hemifrån. Då ingen av de medverkande nämner skolrelaterade 
stödinsatser gällande utveckling av självdisciplin, förblir det osagt huruvida de funnits 
tillgängliga eller inte.  
     Enligt Skolverket (2013a) ska skolans elever känna lust inför mötet med samhälle, 
arbetsliv och det livslånga lärandet (ibid.). Studiens resultat visar att lust inte enbart tjänar 
som egennytta utan även underlättar självdisciplinsutövandet. Det kan därför te sig relevant 
för vägledaren att kartlägga samt ta hänsyn till individernas intresseområden. Denna 
kartläggning kan eventuellt göras i samband med att eleverna lär sig att samla, analysera, föra 
ihop och organisera information om dem själva (Skolverket, 2013b). Utöver att kartlägga 
elevernas intresseområden kan vägledaren hjälpa dessa med att etablera rätt typ av mål (ibid.). 
Enligt samtliga medverkande utgör de uppsatta målen en central del av 
självdisciplinfenomenet. Baserat på tidigare forskning (Duckworth, Grant, Loew, Oettingen & 
Gollwitzer, 2011) kan vägledaren hjälpa eleverna med att underlätta den självdisciplinära 
målsträvan via mental kontrastering och implementationsintentioner. Tillsammans med 
individerna visualiseras då framtidsdrömmar samtidigt som realistiska hinder 
uppmärksammas och nödvändiga ageranden identifieras. Det är tänkbart att dessa aktiviteter 
redan i dagsläget inkluderas i vägledarnas uppdrag om att understödja elevers valkompetens. 
Detta med hänvisning till studie- och yrkesvägledningens mål om att stötta de studerande i att 
medvetet analysera och hantera skilda alternativ (Skolverket, 2011, kap. 2.4; Skolverket, 
2013b; Skolverket, 2017a, kap. 2.2) utifrån egna förutsättningar, preferenser och eventuella 
personliga mål (Skolverket, 2013b). 
     Informanternas uttalanden pekade på bra vanor som främjande för självdisciplinen medan 
dåliga sådana ansågs vara hämmande. Detta är en vetskap för vägledaren att bära med sig i 
arbete med elevers målsträvan. Vanor kan liksom självdisciplin stärkas av förekommande 
planeringsarbete (Lally & Gardner, 2013) men även av att individens egna tankar, samt 
beteenden, uppmärksamt övervakas (ibid.; Quinn, Pascoe, Wood & Neal, 2010; Inzlicht, 
Legault & Teper, 2014). Via övervakning kan potentiella målkonflikter, tankar och ageranden 
som avviker från målsättningarna lokaliseras (Hofmann et al., 2014; Inzlicht, Legault & 
Teper, 2014; Peterson et al., 2002). I detta avseende kan vägledare använda sig av 
karriärteorin CIPs pyramid bestående av informationsprocessandets tre domäner (Peterson et 
al., 2002). Längst upp i pyramiden återfinns den exekutiva processdomänen där två av de 
inkluderade metakognitiva typerna är just övervakning och självmedvetenhet. I övrigt kan 
karriärproblem som baseras på bristande självdisciplin förstås och hanteras utifrån denna 
pyramid. Genom att individen ökar sin självkännedom kan erfarenheter av att ha- eller inte ha 
självdisciplin tolkas men också tankemässigt rekonstrueras. Yrkesdomänen gör det lättare för 
den odisciplinerade att se flera lämpliga sätt att agera och via en utvecklad beslutsförmåga 
kan problem inte bara uppmärksammas utan så även lösas upp (ibid.).  
     Utöver vägledares användning av CIP med syfte att öka elevernas planeringsförmåga och 
upplevelser av inre kontroll (Peterson et al., 2002), kan ytterligare metakognitiva strategier 
tillämpas. Samtliga av respondenterna uttryckte som tidigare nämnt att självdisciplinens 
nödvändiga agerande kan hotas av alternativa handlanden som tillfälligt lockar i 
omgivningen. Vägledare kan då rusta eleverna genom att arbeta utifrån Självdisciplinens 
processmodell (Duckworth, Gendler & Gross, 2014). Med hjälp av de fem strategifamiljerna 
val av situation, situationsmodifiering, uppmärksamhetsplacering, kognitiv förändring och 
responsmodulering kan individernas förmåga att försena tillfredsställelser stärkas (ibid.). 
     Slutligen önskar författaren belysa att vägledare förväntas utgå från individernas egna 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2013b). Studiens resultat kan därför endast ge en 
fingervisning om just denna målgrupps gemensamma upplevelse av självdisciplin. Detta då 
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undersökningen utelämnar eventuella skillnader gällande upplevelser såväl inom som mellan 
olika målgrupper. 
 
 
Slutsats 
 
Denna studie har visat hur manliga gymnasiestudenter ser på självdisciplin som en 
prioritering av nödvändiga ageranden för att nå långsiktiga mål med positiva utfall. Graden av 
upplevd självdisciplin kan styras av störande moment, intressenivå, vanor, social påverkan 
och främjande strategier. Fenomenet praktiseras i utbildningssammanhang och upplevs ha en 
direkt inverkan på individers framtida yrkeskarriärer. I samtliga av fallen upplevdes lockande 
alternativ som störande moment vilka hade en nedsättande effekt på självdisciplinen. En klar 
majoritet såg förmågan som möjlig att träna upp. Funktioner som då ansågs främjande var 
delmål, tydliga syften, att binda upp sig och att skapa struktur. Baserat på studiens resultat 
samt tidigare forskning kan studie- och yrkesvägledare arbeta med social stöttning, 
valkompetens och långsiktig planering för att främja elevernas självdisciplin. I arbetet med att 
stärka elevers förmåga att planera kan studie- och yrkesvägledare ta hjälp av karriärteorin CIP 
(Cognitive information processing approach to career problem solving and decision making). 
Förslag ges även om att underlätta individernas målsträvan med hjälp av mental kontrastering 
och implementationsintentioner. Därutöver kan förmågan att försena tillfredsställelser stärkas 
med metakognitiva strategier vilka inkluderas i Självdisciplinens processmodell. 
     Vidare studier kan förslagsvis göras av kvinnliga gymnasiestudenter på högskoleprogram 
med uteslutande erfarenhet från det svenska skolsystemet. Med den aktuella studien som 
utgångspunkt kan då en jämförande analys göras med fokus på eventuella könsskillnader. 
Studier kan också konstrueras där andra målgrupper hamnar i fokus, som exempelvis elever 
från yrkesprogram eller studenter med utbildningserfarenheter från andra länder. Dessutom 
kan studie- och yrkesvägledares syn på självdisciplin i vägledningsarbetet med fördel 
komplettera dessa resultat. Därutöver uppmuntras kvalitativa men också kvantitativa studier 
av självdisciplin med de tio omtalade elementen i åtanke.  
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1 

Missivbrev 
 
 
 
Hejsan! 
 
 
Mitt namn är Sofia Ebbare och jag läser min sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 
Umeå universitetet. Det är nu dags att skriva c-uppsats, och jag har valt att undersöka manliga 
gymnasiestudenters olika upplevelser av självdisciplin. Fenomenet tillhör ett område som sedan länge 
har lockat till sig forskare. Frågeställningar och teorier har berört områden som exempelvis situationer 
då självdisciplin uppstår, när den uteblir och dess olika effekter på människors liv. Inte minst har 
vetenskapen intresserat sig för vad självdisciplin egentligen är.  
 
Begreppet kan tolkas på olika sätt och syftet med studien är därför att skapa en mer helhetlig bild av 
vad självdisciplin innebär för just unga killar. Information kommer att samlas in med hjälp av 
intervjuer vilka planeras ta ca 45 minuter där deltagarna medverkar frivilligt och kan avbryta när helst 
de skulle vilja. Eleverna får själva föreslå tid samt plats för intervjuerna, vilka kan schemaläggas efter 
skoltid om så önskas. Samtliga deltagare anonymiseras i uppsatsen och det material som samlas in 
kommer att hanteras konfidentiellt samt enbart användas för forskning.   
 
Individerna jag önskar komma i kontakt med är totalt 10 manliga elever vilka studerar andra/tredje året 
på högskoleförberedande gymnasieprogram. De har endast erfarenheter av studier i Sverige och tillhör 
med fördel skilda ”kamratkretsar”. I förberedande syfte föreslås att intervjupersonerna funderar lite 
smått kring situationer då de själva upplevt självdisciplin och/eller utebliven sådan. Som tack för att 
deltagarna valt att bidra med sina upplevelser kommer trisslotter att delas ut vid intervjutillfällena.  
 
Då tiden för framställningen av denna c-uppsats är ytterst begränsad behöver intervjuerna helst ske 
under vecka 17, 18 och 19 (22/4–12/5). Kan Du hjälpa mig att komma i kontakt med någon/några 
potentiella informanter som tillhör denna målgrupp? Då får Du hemskt gärna ta kontakt med mig via 
telefon eller email. Alla tips är av värde! 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Sofia  
  
 
 
Kontaktuppgifter:  
 
Sofia Ebbare 
Mail: ********@***********.se 
Telefon: ********** 
 
Handledare Therese Bjärstig 
Docent i statsvetenskap, Umeå universitetet 
Mail: ****************@***.se  
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Bilaga 2 
Informerat samtycke 

 
 
 
 
Hejsan! 
 
 
 
Tack för visat intresse av att medverkan i studien av manliga gymnasieelevers upplevelser av 
självdisciplin. Du kommer nu att delta i en intervju (ca 45 min) där vi kommer att diskutera 
Dina upplevelser av självdisciplin med just Ditt perspektiv i fokus. Det finns alltså inget svar 
som är rätt eller fel. Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att vissa frågor har fastställts 
på förhand medan andra uppstår under samtalets gång.  
 
Det finns en önskan om att spela in intervjun för att underlätta senare analys av insamlat 
material och göra den så precis samt sanningsenlig som möjligt. Information som samlas in 
kommer att raderas efter att uppsatsen har godkänts. Fram tills dess att uppsatsen har 
publicerats har du möjlighet att ändra/ta tillbaka dina uttalanden. Din medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas.  
 
Jag som ansvarig för denna studie kommer att vara den enda som tar del av din identitet. Citat 
kommer exempelvis att anonymiseras och presenteras med fiktiva namn Allt du säger 
kommer att hanteras konfidentiellt och kommer enbart användas för vetenskaplig forskning. 
 
 
Vid önskan om mer information eller svar på frågor nås jag via mail eller telefon: 
     ********@***********.se  
     **** – ** ** ** 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Sofia Ebbare 
Studie- och yrkesvägledarstudent 
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitetet 
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Jag försäkrar att jag, som deltagare i forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid 
Umeå Universitet, har fått: 
 

□ Tillräcklig information om syftet med- samt innehållet av den aktuella 
undersökningen. 

□ Möjlighet att ställa frågor som sedan har besvarats på ett tillfredsställande sätt.  
□ Förståelse för vad min medverkan innebär. 
□ Insikt om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag än önskar (till dess att 

uppsatsen publicerats), kan utan att uppge någon anledning avbryta mitt deltagande 
samt neka till nyttjandet av insamlad information. 

 
 
Jag, som deltagare i forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet, 
intygar härmed; 
 

□ Mitt tillstånd för ljudinspelning under intervjun och senare uppspelning vid 
analysarbetet. 

□ Min tillit till att ljudfilen och transkriptionen av denna kommer att sparas på ett säkert 
sätt, att analyserat resultat anonymiseras samt att data endast används för vetenskaplig 
forskning.  

□ Mitt medgivande till att delta i ovanstående studie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum: __________________________________________ 
 
 
Signatur deltagare: _______________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du önskar ta del av färdigställd studie, vänligen ange din e-postadress nedan: 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Självdisciplin 
 
 
Information 
Genomgång informerat samtycke 
 
 

1. Skulle du kunna berätta om en situation då du upplevt självdisciplin? 
 

2. Vill du berätta om någon händelse där du upplevt att det inte funnits någon självdisciplin? 
 
 
 
 
Frågebatteri (back up) 
 

• Vad är självdisciplin för dig? 
• Vad är det som avgör om du har självdisciplin eller inte? 
• Hur känner du inför att ha självdisciplin? 
• Finns det några situationer som det är lättare att ha självdisciplin? 
• Kommer du på några situationer då det är svårare att ha självdisciplin? 
• Hur upplever du att det är att inte ha självdisciplin? 
• Var kommer självdisciplin ifrån? 
• Hur tror du att självdisciplin uppstår? 
• Vad tror du krävs för att självdisciplin ska finnas? 
• Hur upplevs självdisciplin enligt dig? 
• När tror du att självdisciplin uppstår? 
• Var finns självdisciplinen? 
• Hur tänker du kring att ha för lite självdisciplin? 
• Vilka är dina tankar om att ha för mycket självdisciplin? 
• Kan självdisciplin öka? Vill du utveckla dina tankar? 
• Kan självdisciplin minska? Vill du berätta mer om det? 
• Hur kan man göra för att få mer självdisciplin? 
• Hur kan du skapa förutsättningar för att uppleva självdisciplin? 
• Finns det något som gör det svårt för självdisciplinen att existera? 
• Kan något istället gör det lättare för självdisciplinen att förekomma? 
• Vilka effekter kan självdisciplinen ha? 
• Finns det några fördelar med självdisciplin? Vill du berätta mer om dem? 
• Känner du till några nackdelar med självdisciplin? Kan du utveckla dina tankar? 

 

Debriefing 
Överlämnande av trisslotter 
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Bilaga 4 
Databearbetningstabell 

 
 

Nödvändiga ageranden 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Göra saker som man egentligen kanske inte 
vill göra men man vet att man måste göra 
 
 
Har vi ett prov om- om man får eh om man 
har det på torsdag liksom då vet man att 
man måste plugga hela veckan, då kan man 
inte komma där på onsdag kväll liksom 
 
Det är någonting som- som man kanske 
egentligen vill göra här och nu 
 
 
Det finns inget om egentligen utan måste du 
göra det så måste du göra det 
 
Man får det gjort det som behöver bli gjort 
det tycker jag är självdisciplin 
 
 
Då måste jag ju, måste jag ju göra det till 
dess och då kan jag inte skjuta på det 
 
 

 
Göra saker man inte vill 
men vet att man måste 
göra 
 
Vid prov på torsdag vet 
man att man måste 
plugga hela veckan 
 
 
Det är något som man 
egentligen vill göra här 
och nu 
 
Finns inget om, utan du 
måste göra det 
 
Självdisciplin är att få 
det som behöver bli 
gjort- gjort 
 
Måste göra det till dess 
och kan då inte skjuta 
på det 

 
Prioritera 
nödvändigt 
agerande 
 
Behov av agerande 
under en viss period 
 
 
 
Prioritera bort annat 
 
 
 
Inga alternativ 
 
 
Behov av att få det 
avklarat 
 
 
Behov av att 
undvika 
uppskjutning 
 

 
Nödvändiga 
ageranden 

 
Uppsatta mål 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Nu vill jag ha det här betyget i det här 
ämnet så då är det självdisciplin att jag ser 
till att jag pluggar den mängd som behövs 
liksom 
 
Bestämde mig för att liksom förbereda mig 
till möjliga utlandsstudier eller liknande 
 
 
 
Okej jag behöver det här betyget för att 
komma in på den här utbildningen 
 

 
Vill ha betyg i ämnet 
och då ser jag till att 
plugga den mängd som 
behövs 
 
Beslut om förberedelse 
inför möjliga 
utlandsstudier eller 
dylikt 
 
Behöver betyget för att 
komma in på utbildning 

 
Fastställda mål 
 
 
 
 
Potentiella mål 
 
 
 
 
Avhängiga andra 
uppsatta mål 
 

 
Uppsatta mål 
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Positiva utfall 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Gör någonting som kommer att gynna en  
 
 
Känns eh underbart 
 
Utan självdisciplin så är det väldigt svårt att 
bidra till världen 
 
 
Jag tror att man kan undvika många 
konflikter 
 
Eftersom att självdisciplin i många fall 
förhindrar dåliga beslut 
 
Man upplever liksom en kontroll över livet 
 
 
Mer hungrig efter nya resultat och nya 
uppgifter 
 
Det blir ju lättare att plugga eh och typ ta 
sig igenom en universitetsutbildning eller 
ja, gymnasiet också för den delen 
 

 
Gör något som kommer 
att gynna en 
 
Känns underbart 
 
Utan självdisciplin är 
det vårt att bidra till 
världen 
 
Man kan undvika 
konflikter 
 
Självdisciplin kan 
förhindra dåliga beslut 
 
Upplever kontroll över 
livet 
 
Mer hungrig efter nya 
resultat och uppgifter 
 
Det blir lättare att 
plugga och ta sig 
igenom en utbildning 

 
Gynnande effekt 
 
 
Positiva känslor 
 
Bidragande 
upplevelse 
 
 
Undvikande av 
konflikter 
 
Förhindrar dåliga 
beslut 
 
Upplevd kontroll 
 
 
Motiverande 
effekter 
 
Underlättande 
effekter 
 

 
Positiva utfall 

 
Störande moment 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Det är svårt att ha det är väl när det finns 
flera olika val antar jag som alltså krockar 
med varandra  
 
Jag viker mig för den här liksom eh 
dopaminssystemen 
 
Kan bli störda av andra saker eh jag tänker 
på telefon eh får något sms 
 
Man blir mindre effektiv när man försöker 
göra något för att man vet att man har fem 
saker till som måste göras och då mår man 
dåligt över dem istället för att ha fullt fokus 
på det man gör 
 
Jag kan ofta vara lite lat sådär och kanske 
inte göra allt direkt när jag borde göra det 

 
Tappar fokus när 
roligare saker dyker upp 
 
 
Jag viker mig för 
dopaminssystemen 
 
Kan bli störd av 
telefonen 
 
Blir mindre effektiv av 
vetskap om det som 
måste göras. Mår då 
dåligt och tappar fokus 
 
Kan vara lat och inte 
göra allt direkt när jag 
borde  
 

 
Lockande alternativ 
 
 
 
Biologiska 
reaktioner 
 
Telefoni 
 
 
Tidsbrist 
 
 
 
 
Lathet 

 
Störande moment 
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Intressenivå 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Jag gör det ju men kanske inte gör det på 
högsta ambitionsnivån liksom  
 
Hittar du någonting som är kul då är det 
enklare att göra 
 
Om jag inte är intresserad av det så tycker 
jag inte att det är lika viktigt att göra det… 
och då har jag inte lika stor disciplin till att 
bli klar med det liksom 

 
Gör det men inte på 
högsta ambitionsnivå 
 
 
Hittar du något kul är 
det enklare att göra 
 
Är jag inte intresserad 
är det inte lika viktigt 
att göra och jag har då 
inte lika stor disciplin 
att bli klar 
 

 
Uppstår även utan 
intresse 
 
Grad av intresse 
 
 
Grad av ointresse 
 

 
Intressenivå 

 
Vanor 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Pluggar jag den första och andra dagen då 
kommer jag garanterat plugga tredje dagen 
också 
 
 
Så missar du kanske en tisdag. Ah! Det är 
ju tråkigt, men sedan den veckan så missar 
du även en fredag och lördag för att du har 
redan gjort en gång typ 
 
If you don’t use it you lose it 
 
 
Lite dominoeffekt över det liksom när man 
börjar praktisera självdisciplin, då blir den 
mer lättillgänglig 
 
Du måste ändra dina vanor från vad du har 
gjort till vad du vill göra så känns det som 
att man kan liksom öka sin disciplin i sig 
själv 

 
Pluggar jag första och 
andra dagen pluggar jag 
garanterat den tredje 
också 
 
Missar en tisdag, det är 
tråkigt, och missar 
sedan fler då du redan 
gjort det en gång 
 
Använder du den inte så 
förlorar du den 
 
Självdisciplinen blir 
mer lättillgänglig när 
den praktiseras 
 
Måste ändra dina vanor 
från det du gjort till det 
du vill göra för att öka 
självdisciplinen 

 
Främjande vanor 
 
 
 
 
Hämmande vanor 
 
 
 
 
Praktisera 
 
 
Ökar 
tillgängligheten 
 
 
Byta ut vanor 
 
 
 
 

 
Vanor 

 
Social påverkan 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Så har du ingen oms- omgivning som 
pushar dig eller något sådant där då tror jag 
att, då är det väldigt väldigt svårt 
 
 
Att liksom vara uppvuxen med det har ju 
lett till att jag är sådan som person 
 
 
När det bara är jag själv som drabbas av 

 
Har du ingen i 
omgivningen som 
pushar dig så blir det 
svårt 
 
Att vara uppvuxen med 
det har lett till att jag är 
sådan som person 
 
När bara jag drabbas 

 
Socialt stöd 
 
 
 
 
Uppväxt 
 
 
 
Påverkar andra 

 
Social påverkan 
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Meningsenhet (exempel) Abstraherad 
meningsenhet 

Undertema Tema 

det, då kan det bli att jag liksom skjuter på 
det  
 
Motivationsvideos… framgångsrika 
människor som som säger att det fungerar 
och visar att det fungerar  
 
 
Det som gör det svårare är hur andra 
bemöter din egna självdisciplin 
 
Krav från andra eh runt om en eh och att 
det liksom, det triggar en nödvändighet av 
självdisciplin 
 
Där är väl både individ och klass, samhälls- 
eh normer kan man väl säga  
 
 
Grupptryck är väl en stor påverkan liksom 
eh man gör saker som man kanske 
egentligen inte borde och eh även tvärtom 
 
 
Då måste du ju liksom plugga för att kunna 
vara med i gruppen 
 

kan det bli att jag 
skjuter på det 
 
Motivationsvideos, 
framgångsrika 
människor säger och 
visar att det fungerar 
 
Hur andra möter din 
disciplin gör det svårare 
 
Krav från andra triggar 
en nödvändighet av 
självdisciplin 
 
Det är både individ, 
klass och 
samhällsnormer 
 
Grupptryck har en 
påverkan, man gör 
saker man egentligen 
inte borde och tvärtom 
 
Då måste du plugga för 
att kunna vara med i 
gruppen 

 
 
 
Förebilder 
 
 
 
 
Andras bemötande 
 
 
Andras krav och 
förväntningar 
 
 
Normer 
 
 
 
Grupptryck 
 
 
 
 
Tillhörighet 
 
 
 

 
Främjande strategier 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Så tror jag väl att det handlar mest om eh 
att helt enkelt öva 
 
Skriv upp dem eller säga till andra kan man 
ju också göra  
 
Man kan ju öva bara på att göra en plan i 
början så, alltså ja men det här behöver vara 
gjort, det behöver vara gjort till dess ja men 
då kan det ju vara rimligt att jag hinner 
såhär långt den dagen liksom 
 
Sätter man upp delmål så når man dem 
liksom, utan man skjuter inte upp dem 
 
 
Veta varför man gör någonting 
 
 
Och ta lärdom av mina egna beslut oavsett 
om de är positiva eller negativa 

 
Det handlar mest om att 
öva 
 
Skriv upp dem eller säg 
till andra 
 
Kan öva på att göra en 
plan i början över vad 
som ska göras och när 
 
 
 
Sätter man upp delmål 
så når man dem utan att 
skjuta upp dem 
 
Veta varför man gör 
någonting 
 
Lära sig av tidigare 
beslut 

 
Öva 
 
 
Binda upp sig 
 
 
Strukturera 
 
 
 
 
 
Delmål 
 
 
 
Syfte 
 
 
Lärdom av tidigare 
beslut 
 

 
Främjande 
strategier 
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Utbildningssammanhang 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Då sätter jag mig ner direkt när jag kommer 
hem och pluggar 

 
I skolan tror jag att du måste hålla upp ha 
självdisciplin uppe hela tiden 
 
Varje dag när man kanske går till skolan 
 
 
Skolan till exempel och hur den fungerar 
och hur förväntningar har tillsatts på mig... 
och jag vill inte eh svika deras 
förväntningar så då finns ju ett värde i att 
göra bra och prestera 
 
 
 
 
På gymnasiet jag tänker att det blir ännu 
mer på universitetet här är en uppgift ni ska 
göra, här är deadline ehm, blir ni, gör ni den 
inte, ja, då får ni inget betyg, skyll er själva 
 

 
Sätter mig och pluggar 
när jag kommer hem 
 
I skolan måste du ha 
självdisciplin hela tiden 
 
Varje dag när man går 
till skolan 
 
Skolan, hur den 
fungerar och hur 
förväntningar har satts 
på mig. Jag vill inte 
svika deras 
förväntningar så det 
finns ett värde i att 
prestera 
 
På gymnasiet, det blir 
mer på universitetet. 
Här är en uppgift och 
deadline, gör ni den inte 
får ni inge t betyg, skyll 
er själva. 
 

 
Skoluppgifter 
 
 
I skolan 
 
 
Till skolan 
 
 
Förväntningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stigande 

 
Utbildnings-
sammanhang 

 
Framtida yrkeskarriärer 
 
Meningsenhet (exempel) Abstraherad 

meningsenhet 
Undertema Tema 

 
Det blir svårare att kanske få ett jobb, att 
komma in på det universitetet man vill 
 
 
 
Bra betyg ger ju bra utbildning som sedan 
ger bra jobb och sedan bättre lön 
 
 
 
Dels får jag ju lön men man arbetar ju sig 
också uppåt, man skaffar mer erfarenhet, 
man får större möjligheter liksom med eh i 
arbetslivet 
 
 
En chef uppskattar någon som hela tiden 
gör saker än någon som bara skjuter på det 
liksom 
 
 
Jag tror säkert att har man god disciplin att 
man har större chans att lyckas på 
arbetsmarknaden 
 
 
Det krävs ju disciplin för att eh ja, få en 
karriär liksom det är ingen, alltså alla 

 
Det blir svårare att få ett 
jobb eller komma in på 
det universitetet man 
vill 
 
Bra betyg ger bra 
utbildning som ger bra 
jobb och sedan bättre 
lön 
 
Man arbetar sig också 
uppåt, skaffar mer 
erfarenhet, man får 
större möjligheter i 
arbetslivet 
 
En chef uppskattar 
någon som hela tiden 
gör saker än någon som 
skjuter på det 
 
Har man god disciplin 
så har man större chans 
att lyckas på 
arbetsmarknaden 
 
Det krävs disciplin för 
att få en karriär, alla 

 
Tillträde 
 
 
 
 
Lön 
 
 
 
 
Erfarenhet 
 
 
 
 
 
Arbetsgivare 
 
 
 
 
Arbetsmarknad 
 
 
 
 
Karriärframgång 
 

 
Framtida 
yrkeskarriärer 
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Meningsenhet (exempel) Abstraherad 
meningsenhet 

Undertema Tema 

framgångsrika människor kan ju hålla med 
om 
 

framgångsrika 
människor kan hålla 
med om det 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


