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SAMMANFATTNING 

Det råder idag en rad jämställdhetsproblem i den svenska skolan, trots att denna ska arbeta för 

jämställdhet. Ett flertal studier visar att förväntningarna på tjejer och killar skiljer sig åt samt 

att tonårstjejers psykiska hälsa och välmående blir allt sämre. Det har skrivits mycket om 

psykisk ohälsa gällande ungdomar, men fokus har sällan legat på de högpresterande tjejerna i 

skolan. Denna uppsats syftade därför till att undersöka i vilken omfattning ett 

”duktighetsfenomen” råder bland tjejer som går sista året i den svenska gymnasieskolan samt 

att ur ett genusperspektiv analysera detta fenomen. 

För att uppnå syftet valdes en tvärsnittsdesign innefattade två metoder; enkäter samt 

semistrukturerade intervjuer, vilket ansågs nödvändigt eftersom uppsatsens frågeställningar 

var av både kvantitativ och kvalitativ art. För att undersöka ”duktighetsfenomenet” 

operationaliserades begreppet ”duktighet” till dess operationella indikatorer, vilka kom att 

kallas duktighetskriterierna. Dessa användes för att utforma såväl enkäter som intervjuer. 

Urvalet för enkäterna bestod av ett s.k. gruppurval och omfattade i slutänden 153 

respondenter, vilka gick tredje året på gymnasiet (främst vid studieförberedande program). 

Intervjuer gjordes med sex ungdomar ur enkäturvalet samt med en informant som arbetar som 

psykolog. Det empiriska materialet bearbetades med hjälp av databehandlings- och 

statistikprogram samt meningskodning och –koncentrering. 

Undersökningen indikerade att ”duktighet” är en genusfråga. Resultaten visade att ca. en 

femtedel av de deltagande tjejerna omfattades av ett ”duktighetsfenomen” samt att 

individbaserade faktorer (exempelvis svag och prestationsbaserad självkänsla samt höga krav 

på sig själv) såväl som institutionella (förväntningar på ett visst genusbeteende i skolan) och 

strukturella förklaringar (rådande genusordning) går att finna för förekomsten av ”duktighet” 

bland de deltagande i undersökningen. Duktigheten visade sig ge negativa konsekvenser för 

psykisk hälsa och allmänt välmående bland de som var drabbade av denna då den förefaller ge 

upphov till problem av internaliserande karaktär samt höga nivåer av upplevd stress. Studien 

indikerar dessutom att ”duktig tjej” kan förklaras som en feminin genusposition, eftersom 

”duktiga tjejer” ser duktigheten som en del av deras identitet. Då forskningen gällande 

”duktighet” är väldigt begränsad samtidigt som de ”duktiga tjejerna” tycks må väldigt dåligt 

och bli allt fler föreslår författaren vidare forskning i ämnet. 

Sökord: duktiga tjejer, duktighet, duktighetsfenomen, genus, feminin genusposition 



 

 

 

 

FÖR UPPSATSEN CENTRALA BEGREPP 

Inom samhällsdiskursen samt tidigare forskning relaterad till ”duktighet” används begreppet 

”duktiga flickor”. I denna uppsats används istället ”duktiga tjejer” eftersom jag instämmer i 

A. Hirdmans (2001) och Ambjörnssons (2004) resonemang om att man genom användning av 

ordet ”flickor” lätt kan få en nyans av infantisering då detta kan föra tankarna till ”beroende, 

omogenhet och intellektuell omyndighet” (Ambjörnsson 2004, s.29). Tjejerna som ingår i 

studien är alla över 18 år och därför anses begreppet ”duktiga tjejer” lämpligare. 

När begreppet ”duktighet” används i uppsatsen avses en negativ ”duktighet” som påverkar de 

berördas välmående negativt. Detta kan närmare förstås genom att läsa de duktighetskriterier 

som presenteras i teorikapitlet. 

När begreppet feminina genuspositioner används avses de tankegångar som representeras av 

bl.a. Connell (2009), nämligen att det kan finnas en mångfald av femininiteter och att  

feminint genus därav kan konstrueras på olika sätt. Med detta sagt kan det vara värt att nämna 

att jag inte förnekar att det skulle finnas en normativ femininitet samt att vissa feminina 

genuspositioner troligtvis är mer framgångsrika och accepterade än andra. 

Begreppet genus samt andra genusrelaterade begrepp är centrala i uppsatsen, men då dessa 

begrepps innebörd är relativt omstridda (Thurén 2000) kräver de mer utförliga beskrivningar 

och presenteras därav istället i teorikapitlet. 

Med psykosomatiska besvär avses kroppsliga besvär med psykisk bakgrund (Lindskog 2008). 

Stress är allmänt accepterat som en orsak till psykosomatiska besvär (SOU 2010:80). I denna 

uppsats fokuseras psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, ont i magen samt sömnproblem. 

I denna uppsats används begreppet självkänsla i den bemärkelse som begreppet används i 

Rose & Perski (2008), nämligen att det handlar om hur man värderar sig själv. Självkänsla är 

därmed inte detsamma som självbild, självförtroende eller självsäkerhet, utan ska istället ses 

som grunden för dessa.  

När stress används i uppsatsen ska detta förstås som ett samspel mellan människa och miljö i 

bemärkelsen att stress utlöses när det råder en obalans mellan de krav som ställs på individen 

(från både andra aktörer och individen själv) och de resurser individen besitter för att kunna 

hantera dessa (Haraldsson 2009, SoS 2009). 
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1. INLEDNING 

Den svenska skolan ska arbeta för jämställdhet, vilket tydliggörs i en rad olika styrdokument 

(bl.a. Lpf94, Lpfö98, Lpo94). Trots detta visar ett flertal studier att genusspecifika roller för 

pojkar och flickor upprätthålls och är av betydelse i den svenska skolan (bl.a. Ambjörnsson 

2004, Holm 2008). Både förväntningar på hur tjejer respektive killar ska bete sig samt vilka 

förväntningar man kan ha på dem varierar och är inte sällan motsägelsefulla. Exempelvis 

förväntas tjejer vara ordningsamma, tysta, arbeta ihärdigt och vänta på sin tur samtidigt som 

de uppmanas att ”ta för sig”. Lärares förväntningar på killar tenderar att vara högre på tjejer 

än på killar och tjejer tycks i större utsträckning underordna sig de krav som skolan ställer 

(SOU 2010:99, Tallberg Broman 2002). Det råder idag en rad jämställdhetsproblem i den 

svenska skolan; det genomsnittliga betygsgapet mellan könen, att läroböcker generellt ger en 

enkönad bild, skillnader i vilka som uppmärksammas och anses vara i behov av 

specialpedagogiskt stöd, att programvalen till gymnasiet är könsstereotypa samt skillnader i 

psykisk hälsa (SOU 2010:99). 

Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare bland svenska ungdomar de senaste decennierna (SoS 

2009) och det finns tecken på att faktorer i samhället (däribland skolan) påverkar 

ungdomarnas välmående negativt (SOU 2010:79). Även om studier visar att båda könen mår 

allt sämre är det tonårstjejer som mår allra sämst; de har mer internaliserande symtom (ångest 

och oro), lägre självuppfattning och är mer stressade – framförallt över skolan, betyg och 

skolarbete – jämfört med killar (bl.a. SCB 2005, SoS 2009, SOU 2010:79, Wiklund 2009). 

15-19-åriga tjejer är den samhällsgrupp som har haft den sämsta utvecklingen gällande 

psykisk välmående de senaste två decennierna (SoS 2009).  

Stress och psykisk ohälsa kan på sikt leda till psykosomatiska besvär och försämrar 

möjligheterna till ett hälsosamt liv (SoS 2009, SOU 2010:79, SOU 2010:80). Inte enbart 

elever med svårigheter i skolan drabbas av psykisk ohälsa och stress, utan även 

högpresterande elever. Studier har visat att tjejer på gymnasiet är de elever i den svenska 

skolan som i störst utsträckning stressas av höga krav på sig själva (SCB 2005). Tjejer tycks 

även ha en sämre självbild och litar mindre på sin egen förmåga än killar gör, vilket kan anses 

paradoxalt eftersom de som grupp presterar högre än killarna i skolan (SOU 2010:79).  

Skolforskningen och den allmänna skoldebatten i Sverige gällande tjejer har sedan en lång tid 

tillbaka dominerats av strävanden att uppvärdera och uppmuntra tjejers intresse för 

traditionellt manliga ämnesområden. Detta märks bl.a. på den omfattande forskning och de 
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stora satsningar som gjorts, och som fortfarande pågår, gällande flickor och teknik (bl.a. SOU 

2010:36). På senare år har dock skoldebatten och skolforskningen snarare kommit att 

fokuseras på killarnas relativa underpresterande i relation till tjejerna (se bl.a. SOU 2010:36, 

SOU 2010:51). Detta kan troligtvis hänga samman med att den svenska skoldebatten i mångt 

och mycket kommit att handla om elevers betyg och prestationsnivåer.  

Det har skrivits mycket gällande fysisk och psykisk (o)hälsa i skolan, men samtidigt verkar 

fokus sällan ligga på högpresterande tjejer. I media och populärlitteratur talas det ibland om 

”duktiga flickor”, oftast med betydelsen att tjejer förväntas vara duktiga i bl.a. skolan. Man 

skulle till viss del kunna hävda att det finns tecken på ett sådant ”duktighetsfenomen” i och 

med att tjejer överlag presterar bättre än killar i skolan – i alla ämnen utom idrott och hälsa 

(SOU 2010:51) – samt att stress och höga krav på sig själv är mer utbrett bland tjejer än bland 

killar (SCB 2005). Det finns begränsad tidigare forskning som fokuserar på de ”duktiga 

tjejerna”, eller för den delen de duktiga eleverna i allmänhet, i den svenska skolan. Det lyfts 

fram i bl.a. SOU 2010:79 att det behövs mer forskning om varför just tjejerna mår allt sämre 

och vad man kan göra åt detta. Min förhoppning är att med denna uppsats belysa ett eventuellt 

”duktighetsfenomen” som en aspekt av jämställdhetsproblematiken i den svenska skolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken omfattning ett ”duktighetsfenomen” råder 

bland tjejer som går sista året i den svenska gymnasieskolan samt att ur ett genusperspektiv 

analysera detta fenomen. För att syftet ska kunna uppnås har jag valt att bryta ner detta till ett 

antal frågeställningar. De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är följande: 

• I vilken utsträckning existerar ett ”duktighetsfenomen”, utifrån de duktighetskriterier som 

presenteras i teorikapitlet, bland gymnasietjejer? 

• Vilka faktorer ligger bakom och kan förklara förekomsten av ”duktighet”? 

• Vilka konsekvenser får ”duktighet” för psykisk hälsa och välmående? 

• På vilket sätt, om något, kan ”duktig tjej” förklaras som en feminin genusposition? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats har en rad avgränsningar varit nödvändiga då resurserna, framförallt tid och 

utrymme, är begränsade. När man talar om ”duktighet” kan detta även innefatta vuxna och 

barn, men i denna uppsats ligger fokus på ungdomar som går sista året på gymnasiet. 
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Uppsatsen kommer inte att undersöka hälsorelaterade (o)vanor, såsom dåliga matvanor, 

rökning och alkoholkonsumtion. Fokus kommer istället att ligga på psykosomatiska besvär 

(magont, huvudvärk, sömnsvårigheter), problem av internaliserande karaktär (oro, ångest) 

samt upplevd stress. Uppsatsen kommer heller inte att undersöka förekomsten av ätstörningar, 

utseendefixering eller mobbing, då dessa områden är alltför omfattande och komplicerade för 

att också få plats på detta begränsade utrymme. Då uppsatsen avser att undersöka någonting 

sannolikt föränderligt har litteraturen begränsats till de senaste tio åren, med något enstaka 

undantag. Detta har även gjorts i syfte att fokusera på så pass uppdaterad information och 

forskning som möjligt. Eftersom uppsatsen avser att undersöka förhållanden i den svenska 

skolan har litteraturen avgränsats till främst svenska källor. Denna uppsats fokuserar framför 

allt på skolrelaterade faktorer och av den anledningen omfattar diskussionen enbart ungdomar 

som går i skolan, inte de som förvärvsarbetar eller är arbetslösa. Så här inledningsvis känns 

det även nödvändigt att poängtera att det självklart finns lågpresterande tjejer och 

högpresterande killar. Det är viktigt att inse att tjejer och killar inte utgör två motsatta och 

inbördes homogena grupper. Fokus i denna uppsats ligger dock på de högpresterande tjejerna, 

eftersom tidigare forskning relaterad till ”duktighet” presenterar detta som ett fenomen som 

främst förekommer bland tjejer. 

 

 

2. TEORI 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är socialkonstruktivistisk 

genusteori, vilken utgår ifrån att genus är en grundläggande princip för hur samhället 

konstrueras och organiseras. Anledningen till att genusteori valdes som utgångspunkt är dels 

för att undersöka om det finns ett samband mellan ”duktighet” och genuskonstruktion, dels att 

det inom forskning argumenterats att genusteoretiska analyser varit alltför frånvarande inom 

både skolforskning (Tallberg Broman 2002) samt vid forskning kring sambandet mellan 

tonåringars livsvillkor och deras psykiska hälsa (Wiklund 2010, Landstedt 2010). I detta 

kapitel presenteras vald genusteori, teoretiska tankegångar och tidigare forskning relaterad till 

”duktighet” samt kriterier för ”duktighet” i syfte att sätta upp ramar för min undersökning. 

Avslutningsvis presenteras dessutom hur teorin är tänkt att tillämpas. 
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2.1 Genusteori   

Grunden för genusforskningen lades under 1960-talet då man på allvar började 

uppmärksamma att forskningen både dominerades av män samt var manscentrerad trots att 

forskare utgav sig för att forska om människor i allmänhet (Hedlin 2004). Under denna period 

växte vad som kom att kallas kvinnovetenskaplig forskning fram inom vilken man fokuserade 

på kvinnors villkor. Denna forskning har med åren utvecklats och kommit att benämnas 

genusforskning (Thurén 2000). Den har stundtals kritiserats för att inte vara objektiv. Thurén 

(2000) hävdar dock att genusforskning kan vara objektiv, men att den däremot oftast är 

värdeladdad. Begreppet genus motsvaras av engelskans ”gender” och införlivades i svensk 

kvinnoforskning under 1980-talet (Hirdman 2003). De flesta genusforskare är idag överens 

om att genus är något i grunden socialt och kulturellt konstruerat (som vi från barnsben 

socialiseras in i), men vad begreppet i själva verket innebär och huruvida genus eller 

begreppet kön ska användas råder det delade meningar om (Thurén 2000). I denna uppsats 

kommer dock begreppet genus att användas genomgående, förutom när de faktiska kropparna 

avses. Vid dessa tillfällen kommer kön att användas i sin vardagliga betydelse.  

Genus kan lite förenklat ses som ett verb, som något som görs. Det handlar om både kvinnor 

och män och beskriver hur feminint och maskulint kontinuerligt konstrueras och rekonstrueras 

i ständiga sociala processer inom ramarna för de normer och förväntningar som råder i en 

specifik kontext (Connell 2002, Hirdman 2003). Begreppet omfattar föreställningar om 

manligt respektive kvinnligt, praktiker genom vilka genus görs samt genusifierade vanor och 

det fungerar därav strukturerande på alla olika nivåer av våra liv (Hirdman 2003). Genus 

konstrueras och rekonstrueras på såväl individ- och gruppnivå genom genusrelationer, 

institutionell nivå genom genusregimer och på strukturell nivå genom genusordningar 

(Connell 2002, 2009). Genus är något mänskligt skapat och därigenom föränderligt samtidigt 

som det är väl inbäddat i kulturen och därmed svårföränderligt genom att det ofta bidrar till 

självuppfyllande profetior (Connell 2009, Hirdman 2003, Thurén 2000). Vår genusidentitet 

utgör en betydande del av vår identitet och därmed föds lätt idéer om att skillnader mellan 

könen inte är socialt och kulturellt skapade, utan är naturliga och beror av biologiska 

skillnader (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, Connell 2009, Thurén 2000). Thomsson (2003) 

hävdar t.o.m. att över- och underordningen upprätthålls genom att män respektive kvinnor 

upplever denna som en del av sin identitet. Genusbegreppet innefattar även värderingar och 

maktförhållanden, eftersom över- och underordningen mellan könen skapas genom 

konstruktion av genus (Gemzöe 2002, Hirdman 1988, Hirdman 2003). 
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Inom genusforskningen används en rad olika genusrelaterade begrepp. Ett av de mest centrala 

är ”sex-/gender system”, vilket introducerades i Sverige av Yvonne Hirdman under 1980-talet 

i den svenska översättningen ”genussystem”. Hirdmans begrepp är numera allmänt vedertaget 

inom svensk forskning (Gemzöe 2002). 

 

2.1.1 Hirdmans genusteori 

Hirdman (2007) hävdar att, ”(a)tt göra genus […] är att göra skillnad där skillnad inte finns” 

(s.12-13). Hon menar att föreställningarna om kvinnor respektive män leder till idéer om hur 

män och kvinnor bör vara och handla. Hirdman introducerade som sagt begreppet 

genussystem i Sverige, men i flera av hennes texter väljer hon att använda begreppet 

genusordning istället (bl.a. Hirdman 1988, 2003, 2007). Genusordningen menar hon är en 

grundläggande del av den mänskliga kulturen som har sin grund redan i Antiken. Hirdman 

menar att tänkandet kring kvinnor/femininitet och män/maskulinitet genom historien kan 

komprimeras till tre formler (Hirdman 2003) ; 

- A och icke-A: Mannen och icke-mannen. Denna formel menar Hirdman har sin grund i 

Antiken och utgör grundformeln som de andra två formlerna bygger på. Formeln innebär att 

kvinnan utgör någon form av icke närvarande varelse.  

- A och a: Mannen och den lilla härledda mannen. Denna formel härstammar från Bibeln, 

hävdar Hirdman, och innebär att mannen utgör den normala, riktiga människan medan 

kvinnan utgör en sämre version av mannen. Formeln innebär att kvinnor/femininitet 

konstrueras i jämförelse med män/maskulinitet och kan därav kallas jämförelsens formel.  

- A och B: Mannen och Kvinnan. Denna formel har sin grund i fortplantningen och innebär att 

män/manligt respektive kvinnor/kvinnligt konstrueras och formuleras som dikotomier. De 

utgör två helt skilda väsen. Mannen står för det aktiva och för förnuftet. Kvinnan för det 

passiva och för kroppen. Denna formel innebär att genus konstrueras genom isärhållande, 

vilket är en av de grundläggande teserna i Hirdmans genusteori (Thurén 2003, Gemzöe 2002). 

Hirdman (2003) hävdar att det idag ”alltjämt pågår en stark produktion av B samtidigt som 

alltfler kvinnor lever ett slags a-liv” samt att kvinnor numera framställs som ”ett slags aB 

eller Ba” (s. 44). Detta skulle då innebära att vårt genusskapande består av en kombination av 

idéer om kvinnan/feminint som sämre än mannen/maskulint samt som annorlunda och 

avvikande. Hirdman hävdar även att språket spelar en stor roll i vårt genusskapande. Detta 



 

 

6 

 

kan exemplifieras genom det Thomsson (2003) skriver, nämligen att vi använder oss av ordet 

”man” när vi talar om oss själva i tredje person även om vi är kvinnor.  

Den rådande genusordningen innebär en uppdelning i en mans- och en kvinnosfär nästan 

överallt och på alla nivåer av våra liv samt utgör grunden för att det maskulina värderas högre 

än det feminina (Hirdman 2007). Genusordningen bygger enligt Hirdman på två logiker; 

isärhållandets logik samt den manliga normens primat. Isärhållandets logik skapas av det 

Hirdman kallar ”maskulinums första lag”, vilken innebär att mannen är och gör det kvinnan 

inte är och gör (Ibid. 2003). Det handlar alltså om de föreställningar som finns om skillnader 

mellan könen och kan därav kopplas till formeln A-B. Isärhållandet syftar enligt Hirdman 

(2007) till att skapa mening och makt åt människan, dvs. mannen, och innebär att kvinnor 

sorteras och konstrueras på grundval av hur de är i relation till män. Mannen däremot sorteras  

i relation till andra män, exempelvis genom skillnader i klasstillhörighet. Genus skapas alltså 

enligt isärhållandets logik på basis av en grundläggande dikotomisering mellan könen. En 

praktisk konsekvens av isärhållandets logik är genusarbetsdelningen i samhället. 

Isärhållandets logik ger legitimitet åt den andra logiken, den manliga normen (Ibid.). 

Den andra logiken, den manliga normens primat, bygger på det Hirdman (2003) kallar 

”maskulinums andra lag”, vilken innebär att, att vara man är att vara normbärare. Det handlar 

alltså om en form av hierarki där det maskulina utgör normen och därför värderas högre än 

det feminina som ses och formas som det mindre bra, det avvikande. Denna princip kan med 

andra ord kopplas till formeln A-a. Den manliga normen, menar Hirdman (2007), innebär att 

mannen ses som normen och många gånger även får utgöra människan. Mansnormen influerar 

såväl föreställningar och praktiker som språket. Ett exempel på detta är att vi exempelvis talar 

om kvinnotidningar, kvinnlig rösträtt samt kvinnliga läkare – vi:et (mannen/människan) och 

tillägget (kvinnan). Den manliga normen utgör ”den kontext, den mall, den omgivning, den 

värld som kvinnor – alltid – måste förhålla sig till, jämföras emot [och] bedömas utifrån” 

(Ibid. s.179). Den manliga normens primat innebär därav en maktrelation mellan könen. 

Det är alltså de två logikerna, isärhållandet och den manliga normen, som utgör grunden för 

genusordningen. Eftersom genusordningen är så inbäddad i vår kultur upplevs den för det 

mesta som naturlig och självklar och båda könen bidrar därmed paradoxalt nog till att 

upprätthålla den (Hirdman 2003). Hirdman presenterar ytterligare ett begrepp, genuskontrakt, 

vilka hon menar skapar stabilitet och livskraft åt genusordningen genom att de strukturerar 

denna och fungerar starkt isärhållande (Ibid.). Genuskontrakt bidrar till att rekonstruera de 
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genusifierade föreställningar och praktiker som råder. Man kan säga att grunden för över- och 

underordningen mellan könen utgörs av genusordningen, vilken konkretiseras genom olika 

genuskontrakt. Genuskontrakten institutionaliserar genus i såväl familj-, institutions- och 

samhällsstrukturer. Det är dessa som skapar ”böret” mellan könen och man kan säga att de 

därmed fungerar som genusordningens praktik. Genuskontrakten ska inte uppfattas som 

jämbördiga kontrakt, utan innebär en ojämlik fördelning av rättigheter, skyldigheter och 

ansvarstagande mellan könen (Hirdman 2003). Kontrakten upprätthålls dock av båda könen 

genom hur vi handlar, tänker och kategoriserar (Hirdman 2007) och det är genom kontrakten 

som förhållandet mellan könen konstrueras och rekonstrueras. 

 

2.1.2 Kommentarer om Hirdmans teori samt tillägg till det genusteoretiska perspektivet 

Hirdmans idé om genussystemet/-ordningen är idag etablerat inom svensk forskning, men har 

dock kritiserats för att det eventuellt missar eventuella variationer i hur genussystemet sett ut 

under olika historiska epoker samt hur det kan fungera och se ut inom olika kulturer (Gemzöe 

2002). Hirdmans teori har även kritiserats för att denna inte riktigt klargör hur genusordningar 

kan förändras. Hirdman har mött kritiken genom att hänvisa till genuskontrakten, vilka hon 

menar kan förklara variationer (Ibid.). Då Hirdman (2003) menar att genuskontrakten 

förhandlas fram skulle detta kunna förklara hur genussystemet skulle kunna förändras, 

nämligen genom omförhandlingar av vad som utgör maskulinitet och femininitet.  

Genusanalysen kan även berikas genom en användning av delar av Connells genusteori. 

Connell (2009) framhåller nämligen att genus är någonting som konstrueras aktivt av aktiva 

och fria individer, som förhandlar fram sina genusidentiteter genom olika genusprojekt. 

Genus är alltså, enligt Connell, inget vi passivt socialiseras in i, vilket man kan få en känsla av 

att Hirdman ibland lutar åt att framhålla. Connell (2009) vidgar även perspektivet till att tala 

om en mångfald av femininiteter och maskuliniteter, vilket också framhålls i Ambjörnssons 

avhandling I en klass för sig: genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) om 

konstruktionen av feminina genuspositioner. Connell och Ambjörnsson kan sägas tillhöra den 

poststrukturalistiska förgreningen inom genusforskningen.     

 

2.2 ”Duktighet” 

Det kan inte sägas existera någon/några vedertagna teorier gällande det jag i uppsatsen kallar 

”duktighet”, men inom forskning relaterad till detta framhålls det att ”duktighet” är något som 
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främst förekommer bland flickor/tjejer/kvinnor1 (bl.a. Renstig & Sandmark 2005, Rose & 

Perski 2008, SOU 2010:79, SOU 2010:99). Av denna anledning har valet gjorts att främst 

fokusera på tjejers ”duktighet”, vilket tydliggörs i uppsatsens syfte. Kan det vara så att 

duktigheten har något att göra med skapandet av feminint genus eller är det andra faktorer 

som ligger bakom ”duktighet”? Genom att koppla samman genusteori och kriterier för 

”duktighet” kan denna fråga förhoppningsvis besvaras.  

Det är ganska vanligt att vilja visa sig duktig och känna sig kompetent både inför sig själv och 

andra och lite raljant skulle man kunna hävda att det troligtvis utgör ett mänskligt existentiellt 

behov (Hörnqvist 2000, Rose & Perski 2008).  I skolans värld är det positivt att sträva efter 

höga betyg, men när inget annat än det högsta betyget duger kan detta vara ett tecken på 

”duktighet”. ”Duktighet” är nära sammankopplat med perfektionism och trots att ”kampen för 

att bli totalt fullkomlig är förlorad per definition […] strävar många prestationsinriktade 

personer [efter] att i olika grad nå det perfekta” (Rose & Perski 2008). Renstig & Sandmark 

(2005) hävdar att tjejer från ung ålder uppmuntras och tränas till att sträva efter perfektionism. 

Detta genom att egenskaper som att vara lydig och ordentlig premieras hos dem samt att de 

uppfostras med tillrättavisningar som ”duktiga flickor gör inte så” och uppmaningar som ”var 

en duktig flicka nu” (Ibid.). Detta innebär att tjejer skolas till att följa regler och inte 

ifrågasätta föräldrar och andra vuxna samt vara trevliga och snälla mot alla. Ambjörnsson 

(2004) menar att tjejer i skolan förväntas vara ”högpresterande elever och duktiga, 

väluppfostrade skolflickor” (s.72). I och med att de uppmanas vara ”duktiga” lär de sig 

sannolikt att ständigt söka bekräftelse på att de varit just det.  

Inom forskningsområden relaterade till ”duktighet” verkar detta som sagt främst vara en 

företeelse bland tjejer och framförallt två förklaringar till förekomsten av ”duktiga tjejer” lyfts 

fram; samhällets krav och strukturer, däribland genusstrukturer, i kombination med en dålig 

självkänsla (bl.a. Ernsjöö Rappe & Sjögren 2004, Rose & Perski 2008; ). ”Duktigheten” 

verkar också ha ett samband med en sämre psykisk hälsa samt psykosomatiska besvär (bl.a. 

Haraldsson 2009, Landstedt 2010, SCB 2005, SoS 2009, Wiklund 2010). Dessa tankegångar, 

om korrekta, skulle indikera att ”duktighet” är något som i viss utsträckning socialiseras in 

hos flickor som en form av lämpligt genusbeteende förmedlat av föräldrar och lärare, men 

sannolikt även via reklammakare och media. Enligt Connell (2009) är dock barn aktiva 

                                                           
1
 Även om ”duktighet” enligt tidigare forskning lutar åt att vara en företeelse främst kopplad till 

flickor/tjejer/kvinnor är det viktigt att påpeka att ”duktighet” sannolikt även kan förekomma bland 
pojkar/killar/män om än i mindre utsträckning. 
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medskapare av genus, vilka utformar sin egen genusidentitet, men samtidigt nämner Connell 

att vissa genusidentiteter är mer framgångsrika än andra pga. rådande normer i samhället.  

Rose & Perski (2008) hävdar att högstadie- och gymnasieelever, främst tjejer, idag ställer 

höga krav på sig själva och att de vill vara duktigare än de egentligen orkar. Detta verkar det 

finnas belägg för (SCB 2005, SoS 2009). ”Duktigheten” innebär sannolikt indirekta 

samhällskostnader genom kostnader för sjukpenning, rehabilitering, läkemedel och 

förtidspensioner för att inte tala om kostnader på mer individuella plan (Ernsjöö Rappe & 

Sjögren 2004, Renstig & Sandmark 2005). I avsnitt 2.2.2 Tidigare forskning presenteras 

tidigare forskning relaterad till ”duktighet” mer ingående. Därför övergår jag nu till att 

presentera olika kriterier för ”duktighet”. 

 

2.2.1 Kriterier för ”duktighet” 

Duktighetskriterierna som presenteras nedan är härledda ur Ernsjöö Rappe & Sjögren (2004), 

Renstig & Sandmark (2005), Rose & Perski (2008) samt Wiklund (2010). Ett flertal av 

kriterierna är överlappande och de flesta av dem hänger ihop på ett eller annat sätt. Eftersom 

uppsatsen syftar till att undersöka i vilken omfattning ett ”duktighetsfenomen” råder bland 

tjejer som går sista året i den svenska gymnasieskolan samt att ur ett genusperspektiv 

analysera detta fenomen, formuleras duktighetskriterierna som egenskaper, känslor, problem 

och önskemål som ”duktiga tjejer”, enligt tidigare forskning, anses ha. Dessa kriterier kan 

förstås som både faktorer bakom ”duktighet” samt konsekvenser av ”duktighet”. 

 

”Duktiga tjejer”.. 

1. ..är perfektionister, vilket innebär att de har svårt att lämna över ansvar till andra eftersom 

de vill ha full kontroll samt att de ofta överarbetar uppgifter och har svårt att avsluta dem. 

2. ..är rädda för att misslyckas – minsta misslyckande ses som en katastrof, vilket hänger 

ihop med en rädsla för att göra andra besvikna. De undviker därför vad som upplevs vara 

potentiella misslyckanden. 

3. ..är känsliga för kritik samtidigt som de är obarmhärtigt självkritiska. 

4. ..är sällan nöjda med sina egna prestationer, har svårt att nöja sig med ”tillräckligt bra” 

och vill vara bäst. Detta leder till att ribban ständigt sätt högre och högre. 

5. ..vill vara/uppfattas som ansvarsfulla och tar mycket ansvar. 

6. ..har svårt att prioritera och sätta gränser (allt eller inget), vilket även innefattar att de har 

svårt för att säga nej. 
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7. ..har höga krav på sig själva, är oerhört ambitiösa och saknar verklighetsanknytning. (Att 

de saknar verklighetsanknytning betyder i detta sammanhang att de har svårt att sätta upp 

rimliga krav och mål i förhållande till sin reella förmåga.) 

8. ..har en dålig och prestationsbaserad självkänsla som bl.a. baseras på en misstro för den 

egna förmågan, vilket innebär att de känner att de måste bevisa sitt värde samt att de ofta 

jämför sig med andra och deras prestationer. 

9. ..har ett stort bekräftelsebehov, vilket leder till att de nästan alltid söker efter bekräftelse. 

10. ..tänker mycket på framtiden och har svårt att leva i nuet. 

11. ..pluggar mycket mer än andra och saknar en distans till skolan. 

12. ..följer regler och vågar sällan ta risker. 

13. ..känner/upplever krav från föräldrar. 

14. ..känner/upplever höga krav från lärare och skolan i allmänhet. 

 

2.2.2 Tidigare forskning 

Skolverkets (2010) senaste attitydundersökning visar att elever upplever att skolan ställer 

rimliga krav och att de som upplever höga krav (mestadels tjejer) känner att dessa främst 

kommer från dem själva. Skolverket hävdar att tjejer i skolan är mer engagerade, stressade 

och har en annan inställning till lärandet jämfört med killar samt att tjejer oftare än killar 

tänker på betyg och studieresultat. I SOU 2010:99 hävdas det könsskillnader gällande 

skolprestationer och välmående beror på jämställdhetsproblem i skolan, vilka i sin tur hävdas 

bero på jämställdhetsproblem i samhället. Ett flertal studier indikerar att en betydande del av 

genusskapandet sker i skolmiljöer genom interaktion eleverna emellan och i kontakten med 

lärarna (bl.a. Ambjörnsson 2004, Holm 2008, Landstedt 2010). Lärarna tenderar även att 

förvänta sig mer av tjejerna, vilket man menar är ett av skälen till att tjejer presterar bättre 

betygsmässigt (SOU 2010:99). Goda studieresultat och relationer till lärare hävdas skydda 

mot internaliserande symtom och psykosomatiska besvär, men paradoxalt nog är det ändå 

tjejerna som har lägre självuppfattning och mer internaliserande symtom (SOU 2010:79). 

Skillnader i skolprestationer förklaras i SOU 2010:51 bl.a. av tjejernas relativa underordning 

– att tjejerna pga. denna måste vara duktigare och därav anstränga sig mer.  

Inom tidigare forskning hävdas det att tjejer förväntas vara duktiga i skolan. Rose & Perski 

(2008) menar att detta leder till ett ständigt sökande efter bekräftelse på att man varit duktig 

och att när denna brister, ersätter man en inre trygghet med ”duktighet”. Detta i kombination 

med dålig självkänsla hör enligt Rose & Perski ihop med en misstro för den egna förmågan, 
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vilken leder till ett behov av att ständigt visa sig duktig. ”Duktighet” sägs även höra ihop med 

ett behov av att alltid prestera på topp samt en strävan efter perfektionism, vilket leder till att 

”duktiga flickor” i mångt och mycket blir vad de presterar (Renstig & Sandmark 2005, Rose 

& Perski 2008). I skolan verkar det viktigt att få höga betyg för att känna sig duktig 

(Hörnqvist 2000). Hörnqvist menar att vi använder oss av både interna och externa normer när 

vi skapar oss en uppfattning om hur duktiga vi är och att lärare på så sätt spelar en viktig roll 

för detta i skolan.  

Att alltid vilja vara duktig och prestera på topp leder till stress (Renstig & Sandmark 2005, 

Rose & Perski 2008). Haraldsson (2009) hävdar att det finns två primära faktorer bakom 

tonårstjejers stress; omfattning av ansvar och i vilken grad detta är frivilligt eller påtvingat, 

samt bemötande och i vilken grad detta är positivt eller negativt. För att förebygga stress 

menar Haraldsson att det är viktigt att ha tillgång till kraftkällor som lust, återhämtning, tillit, 

inflytande och insikt. Wiklund (2010) menar att tjejer möter en mångfald av integrerade 

stressorer pga. bl.a. det moderna samhället och den rådande genusordningen och hon drar 

slutsatsen att stress har med genusskapande att göra. Landstedts (2010) studie av 

gymnasieungdomar visar att psykosomatiska besvär och stress är dubbelt så vanligt bland 

tjejer än bland killar. Även hon hävdar att omfattning av ansvarstagande, höga krav på sig 

själv, förväntningar samt genusskapande och därigenom skolan, samhällsstrukturer samt 

familj och vänner påverkar detta. Tjejernas akademiska krav samt krav på ansvarstagande 

menar Landstedt är en del av en medelklass- och nyliberal diskurs och att det inom denna 

ingår vad hon kallar ”acheivement-focused femininity”.  

 

2.3 Teoretiskt ramverk 

Duktighetskriterierna kommer att användas för att rama in och undersöka 

duktighetsfenomenets omfattning bland gymnasietjejerna som ingår i min undersökning. 

Detta genom att kriterierna används för att formulera såväl enkäter som intervjufrågor. 

Kriterierna, tillsammans med teorin, kommer även att användas för att strukturera de känslor 

och upplevelser respondenterna rapporterar. Kort sagt används duktighetskriterierna som 

operationella indikatorer på ”duktighet” genom vilka ”duktighetsfenomenet” undersöks. Det 

socialkonstruktivistiska genusperspektivet kommer genomgående att användas som det 

övergripande analysverktyget. 
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras först undersökningens design och metodval. Därefter presenteras 

urvalsprocessen, konstruktion och utformning av enkäter respektive intervjuer samt hur 

insamling och bearbetning av det empiriska materialet har gått till. Då undersökningen 

omfattar både kvantitativ och kvalitativ metod, vilket innebär lite olika förfaranden, kommer 

tillvägagångssätten att presenteras separat. Mot slutet av kapitlet förs en diskussion kring 

etiska överväganden samt en metodkritisk diskussion. 

 

3.1 Undersökningsdesign samt metodval 

Denna undersökning är av tvärsnittsdesign, vilket innebar att data samlades in från fler än ett 

fall vid en särskild tidpunkt eller egentligen två tidpunkter, eftersom undersökningen gjorts i 

två steg. Studier med tvärsnittsdesign förknippas ofta med kvantitativ forskningsstrategi, men 

kan enligt Bryman (2011) även omfatta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med ett antal 

människor. Undersökningen har som sagt gjorts i två steg; först gjordes enkäter, vilka sedan 

följdes upp av semistrukturerade intervjuer. Skälet till att både enkäter och intervjuer 

användes beror på att detta ansågs nödvändigt pga. att uppsatsens frågeställningar är av både 

kvantitativ och kvalitativ art.  

Enkätundersökningen var av respondentkaraktär, vilket innebär att ”det är svarspersonerna 

och deras egna tankar som är studieobjekten” (Esaiasson m.fl. 2007, s. 258) och syftade till att 

besvara de mer kvantitativa aspekterna i uppsatsens frågeställningar. Fördelar med enkäter är 

bl.a. att de går snabbt att genomföra samt att risken för intervjuareffekter är begränsad, men 

framförallt möjligheten att generalisera (Bryman 2011, Ejlertsson 2005). Nackdelar med 

enkäter är bl.a. att det finns en stor risk för bortfall samt att respondenten inte kan ställa frågor 

(Ibid.). För att kompensera för detta valde jag dels, i syfte att minska bortfallet, att sträva efter 

att konstruera enkäter som var lättförstådda och inte för omfattande, dels att närvara vid 

genomförandet av enkäterna så att det fanns möjlighet för respondenterna att ställa frågor. 

Intervjustudien var mestadels av respondentkaraktär (innehöll även en informantintervju) och 

syftade till att besvara de mer kvalitativa aspekterna i uppsatsens frågeställningar. 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad art, vilket innebär att de strukturerades 

efter specifika teman bestående av olika frågor men att det var öppet för att ställa ytterligare 

frågor och ändra ordningsföljden på frågorna (Bryman 2011, Kvale & Brinkman 2009). Fokus 

i semistrukturerade intervjuer, och andra kvalitativa intervjuer, ligger på att försöka ”få 
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beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (Kvale & Brinkman 2009, s. 139). Den kunskap som genereras genom denna typ av 

intervjuer konstrueras aktivt och socialt genom interaktion mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad, vilket innebär att den är kontextuell (Ibid.). De kvalitativa intervjuerna 

syftade med andra ord inte till kvantifiering, utan till att finna nyanser rörande ”duktighet”. 

Fördelar med semistrukturerade intervjuer är möjligheten att ställa komplexa frågor och följa 

upp svaren, men det finns en betydande risk för intervjuareffekter (Esaiasson m.fl. 2007). 

 

3.2 Urval vid enkätundersökningen 

Populationen i enkätundersökningen utgjordes av elever som under tiden för uppsatsen gick 

tredje året i den svenska gymnasieskolan. Enligt Dahmström (2011) måste man för att kunna 

undersöka populationen ha tillgång till en urvalsram, vilket i mitt fall visade sig svårt. Urvalet 

måste även göras i relation till resurser, undersökningens tidsram samt praktiska aspekter 

(Bryman 2011, Dahmström 2011, Esaiasson m.fl. 2007). Därför gjordes ett gruppurval i flera 

steg, då Dahmström (2011) rekommenderar detta vid ramproblem, stor geografisk spridning 

samt begränsade resurser. Urvalet avgränsades till två kommuner i närområdet, eftersom jag 

ville kunna delta när eleverna fyllde i enkäterna. Därefter kontaktades rektorer vid två 

gymnasieskolor i respektive kommun med en förfrågan, vilket i ett senare skede följdes upp 

av förfrågningar till slumpmässigt utvalda lärare vid dessa fyra gymnasieskolor. De klasser 

vars lärare tackade ja kom att utgöra urvalet av klasser och eleverna i dessa klasser kom att 

utgöra studiens respondenter. Eftersom dessa klasser valdes slumpmässigt, ”kan formlerna för 

OSU [obundet slumpmässigt urval] av element [dvs. respondenter] föras över till OSU av 

grupper” (Dahmström 2011, s. 318). Antal respondenter i enkätundersökningen kom att 

utgöras av 153 elever. 

 

3.3 Urval vid intervjustudien 

Urvalet inför intervjustudien gjordes i flera steg och utgjordes av ett målstyrt urval, vilket 

innebär att jag valde ut personer som jag ansåg relevanta för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Detta utgör ett vedertaget tillvägagångssätt när man genomför kvalitativa 

intervjuer (Bryman 2011, Kvale & Brinkman 2009). Det första steget i urvalsprocessen bestod 

av en förfrågan i enkäterna gällande om respondenten var villig att ställa upp på en 

uppföljande intervju. Därefter formulerades ett antal urvalskriterier, utifrån enkätresultaten 

samt tidigare forskning, som grund för det målstyrda urvalet. Respondenterna valdes ut på 
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basis av deras höga värden på enkätfrågorna relaterade till ”duktighet”. Fler tjejer än killar 

valdes ut dels pga. enkätresultaten, dels eftersom ”duktighet” inom tidigare forskning kopplas 

till framförallt tjejer. Denna urvalsprocedur ledde således till att jag valde att intervjua en kille 

och fem tjejer om hur de mår samt om deras erfarenheter av hur det är att gå i skolan. Detta 

antal var en kompromiss mellan att göra ett för syftet relevant urval och den urvalsbas samt de 

resurser jag hade till mitt förfogande. Enligt Kvale & Brinkman (2009) brukar antalet 

intervjuer i vanliga intervjustudier ligga kring 15 +/- 10 beroende på tillgängliga resurser. 

Respondenterna valdes, i så stor utsträckning det var möjligt, från olika skolor och ur olika 

klasser (två respondenter gick dock i samma klass) för att kompensera för risken att det rådde 

särskilda omständigheter vid någon särskild skola eller klass. Jag valde även att genomföra en 

informantintervju med en psykolog från en ungdomsmottagning för att komplettera 

respondentintervjuerna med information om mer generella tendenser rörande ”duktighet”. Jag 

anser att ett slumpmässigt urval av respondenter hade stått i strid med undersökningens logik, 

då ”duktighetsfenomenet” inte kan sägas omfatta alla elever. Då det var ”duktighet” jag ville 

undersöka kändes det rimligt att avgränsa antalet möjliga respondenter till de som enligt 

enkätundersökningen uppvisade tecken på ”duktighet” då tillgängliga resurser var begränsade. 

 

3.4 Konstruktion och utformning av enkäter 

Syftet med enkätundersökningen var framförallt att fånga frågeställningen gällande 

”duktighetsfenomenets” omfattning bland gymnasietjejer, men även för att ge en grund åt de 

övriga frågeställningarna. Om konstruktionen av enkäten missade att fånga upp dessa 

frågeställningar skulle detta kunna leda till felaktiga och missvisande slutsatser (Ejlertsson 

2005). För att undersöka omfattningen av ”duktighetsfenomenet”, var det i första hand 

nödvändigt att komma fram till ett mått på ”duktighet” för att tydliggöra vad som skulle 

mätas. Detta gjordes genom operationalisering av begreppet ”duktighet” till dess operationella 

indikatorer, vilka kom att utgöras av duktighetskriterierna.2 Vidare konstruerades enkätfrågor 

för att mäta i vilken utsträckning respondenterna gestaltade dessa duktighetskriterier3. Vid 

urvalet av respondenter till intervjustudien var det just höga värden på dessa frågor som 

utgjorde ett av urvalskriterierna.  

Enkäten utformades i fem delar. Den första delen består av frågor rörande respondentens 

bakgrund,  vilka  syftade  till  att  fånga in eventuella förklaringsvariabler. Den andra delen av  

                                                           
2
 För vidare diskussion av operationalisering se bl.a. Bryman (2011) och Esaiasson m.fl. (2007).  

3
 Se framförallt fråga 8-17 i ”Bilaga 1: Enkät”. 
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enkäten består av frågor för att mäta duktighetskriterierna, vilka tillsammans utgör ett index 

för ”duktighet”. Vissa av dessa frågor inspirerades av frågeformulär i Rose & Perski (2008). 

Den tredje delen i enkäten består av frågor för att mäta omfattningen av psykosomatiska 

besvär och upplevd stress. Dessa frågor och deras svarsalternativ hämtades från SCB (2005) 

för att enkätsvaren skulle kunna jämföras med den nationella statistiken. Den fjärde delen av 

enkäten består av frågor rörande upplevda könsskillnader gällande stress och krav på sig själv 

och den femte delen utgörs av förfrågan om att delta i intervjustudien. Alla frågor, utom fråga 

4, är standardiserade, vilket innebär att de har begränsade svarsalternativ (Esaiasson m.fl. 

2007). Frågorna kopplade till duktighetskriterierna konstruerades som VAS-skalor4 pga. sin 

känsliga karaktär, för att undvika att eleverna upplevde att de ”sattes i fack”. Generellt 

försökte jag formulera frågorna så att de skulle vara; lätta att förstå, korta samt utan 

negationer, vilket rekommenderas i bl.a. Dahmström (2011). När ett första utkast till enkäten 

konstruerats genomfördes en pilotstudie med två personer. Efter detta gjordes viss redigering 

av frågornas ordningsföljd samt vissa språkliga ändringar. Därefter genomfördes en andra 

pilotstudie med ytterligare två personer. Det ultimata hade varit att genomföra pilotstudien 

med personer tillhörande min undersöknings målgrupp (Dahmström 2011), men då detta inte 

var möjligt fick studenter vid Umeå Universitet istället ingå i pilotstudien. 

  

3.5 Konstruktion och utformning av intervjuer 

Syftet med intervjustudien var framförallt att fånga frågeställningarna gällande hur 

”duktighetsfenomenet” gestaltar sig, faktorer bakom detta fenomen samt konsekvenser av det. 

Intervjuerna syftade dessutom mer övergripande till att kunna besvara frågeställningen 

gällande huruvida ”duktig tjej” kan ses som en feminin genusposition. Inför intervjustudien 

användes den operationalisering som presenterades ovan för att utforma intervjuguider. I 

enlighet med rekommendationer i Kvale & Brinkman (2009) konstruerades först ett teoretiskt 

upplägg för intervjuguiderna mot bakgrund av frågeställningar och teori och därefter 

utformades en intervjuguide för respondentintervjuerna respektive en för informantintervjun.5 

Intervjuguiderna är uppbyggda i olika teman med tillhörande frågor till dessa, vilket är vanligt 

vid semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman 2009). 

Intervjufrågorna formulerades i syfte att göra dem så lättförstådda, korta och i ett så vardagligt 

språk som möjligt. Jag försökte dessutom att undvika alltför många varför-frågor, då detta kan 

                                                           
4
 VAS = Visuell Analog Skala. För vidare information om VAS-skalor se Ejlertsson (2005), s. 90-91. 

5 Se ”Bilaga 2: Teoretiskt upplägg för intervjuguide”, ”Bilaga 3: Intervjuguide för respondentintervjuer” samt 
”Bilaga 4: Intervjuguide för informantintervju”. 



 

 

16 

 

leda till ”en intellektualiserad intervju och kanske också frammana minnen av muntliga 

examensförhör” (Ibid., s. 149). Enligt Kvale & Brinkman bör man för att kunna genomföra 

bra intervjuer ha goda förkunskaper inom ämnet, vilket jag ansåg att jag hade då jag vid 

tidpunkten för intervjuerna läst den tidigare forskning som denna uppsats baseras på, samt en 

plan för hur man ska hantera olika situationer som kan uppstå under intervjuns gång. Därför 

avsattes tid före intervjuerna för att reflektera kring hur jag skulle kunna hantera olika 

potentiella situationer som kunde uppstå, vilket kändes särskilt viktigt med tanke på att många 

av frågorna var av känslig karaktär. Efter att intervjuguiderna konstruerats genomfördes en 

pilotstudie med en kvinna och en man. Då dessa fungerade bra gjordes inga justeringar.  

 

3.6 Insamling och bearbetning av enkätdata  

Insamlingen av enkätdata gjordes under två dagar genom besök vid elva olika lektioner. Vid 

besöken presenterades studiens upplägg och syfte. Möjligheten att vara öppen med syftet 

varierar mellan olika undersökningar beroende syftets karaktär (bl.a. Kvale & Brinkman 

2009). Eftersom jag ansåg att information om det specifika syftet skulle kunna styra hur 

respondenterna svarade samt att det skulle kunna innebära en risk för att killarna inte skulle 

besvara enkäten formulerades syftet mer generellt; ett intresse av att veta hur gymnasieelever 

mår i skolan och hur de upplever att det är att gå i skolan. Respondenterna upplystes även om 

att deltagande var frivilligt samt att varken deras eller skolans namn skulle presenteras i 

uppsatsen. Därefter tog det i genomsnitt ca. 10 minuter för eleverna att besvara enkäten. 

Efter att enkäterna samlats in (153 stycken) inleddes bearbetningen med en genomgång av en 

enkät i taget. Alla enkäter gavs ett kodnummer och de olika variabelvärdena mättes och 

noterades, vilket krävde att variablerna kodades för att möjliggöra databearbetning.6 När detta 

var genomfört matades alla variabelvärden in i en datamatris i databehandlingsprogrammet 

Excel, där totalvärden och medelvärden/procentenheter räknades ut för alla respondenter samt 

för tjejer respektive killar. Detta gjordes för att ge en överblick. I detta skede konstruerades 

dessutom två index; ett för ”duktighet” och ett för psykosomatiska besvär. Indexkonstruktion 

är ganska vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning och innebär en typ av datareduktion 

(Ejlertsson 2005, Esaiasson m.fl. 2007). Index skapades i syfte att underlätta analysen, men 

också för att de variabelvärden som sammanförs i ett indexvärde ”är en mer tillförlitlig 

(reliabel) operationalisering av det teoretiska begreppet än varje empirisk indikator för sig. 

[...] Förutsättningen för god reliabilitet i ett index är förstås att alla de empiriska indikatorer 

                                                           
6
 För att se hur variablerna kodades se ”Bilaga 5: Kodifiering av enkätdata”. 
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som används i indexet är valida operationaliseringar av det teoretiska begreppet” (Ibid. s. 

436). Utifrån indexvärdena gällande ”duktighet” bestämdes sedan ett gränsvärde vid vilket 

”duktighet” ansågs föreligga. 

Nästa steg i databehandlingen bestod av att genomföra linjär regressionsanalys i det statistiska 

standardprogrammet SPSS. Regressionsanalys användes eftersom det enligt många är ”den 

mest flexibla och kraftfulla tekniken” för analys av statistisk data (Esaiasson m.fl. 2007, s. 

429). OLS, eller ”Minsta kvadrat-metoden”, har använts för att skatta modellen, vilket är en 

allmänt accepterad metod (Dahmström 2011). Under arbetets gång i SPSS fördes noggranna 

anteckningar över olika steg som togs samt resultaten på de olika regressioner som gjordes. 

För att finna de ”rätta” modellerna ställdes en hypotes upp för vilka variabler som antogs 

påverka de beroende variablerna. Formuleringen på fråga 3 i enkäten visade sig olyckligt då 

svaren i många fall var oanvändbara. Slutligen reducerades antalet förklaringsvariabler och 

dessa testades en sista gång mot de beroende variablerna. Därefter testades de tre slutgiltiga 

modellerna för problem med heteroskedasticitet, seriell korrelation och multikolinearitet.7 

Avslutningsvis analyserades och tolkades resultaten. 

 

3.7 Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Respondentintervjuerna genomfördes på samma plats under en period av tre dagar. Platsen 

var en soffgrupp i ett lärarrum och enbart intervjuaren och respondenten närvarande. 

Informantintervjun genomfördes på informantens jobb, även den med enbart intervjuare och 

informant närvarande. Intervjuerna inleddes med en genomgång av syftet (respondenterna – 

det mer generellt formulerade syftet, informanten – det specifika), förfrågan om användning 

av bandspelare samt information om respondenten/informantens etiska rättigheter samt 

intervjuns struktur. Det tydliggjordes dessutom inför intervjun att intervjuaren inte skulle 

värdera några svar, utan enbart lyssna på det den intervjuade berättade. Intervjuerna 

genomfördes med stöd av de intervjuguider som konstruerats, men under intervjuns gång 

ställdes även en del uppföljningsfrågor samt en hel del kontroll-/bekräftningsfrågor för att 

validera intervjuarens tolkningar (s.k. validering in situ). Intervjuerna avslutades med att 

intervjuaren summerade lärdomarna från intervjun. Därefter informerades respondenterna om 

det mer specifika syftet och tillfrågades om de fortfarande ville delta i studien. Intervjuaren 

informerade om möjligheten att komplettera eller reducera sitt deltagande i ett senare skede 

genom att kontakta intervjuaren. Avslutningsvis tillfrågades de intervjuade om möjligheten att 

                                                           
7
 För att se residualdiagram och multikolinearitetsmatris se ”Bilaga 6: Test av modeller och index”. 
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citera dem och sedan tackade intervjuaren för respondentens/informantens deltagande. Efter 

de 45-60 minuter långa intervjuerna spenderade intervjuaren 10 minuter/intervju med att på 

egen hand reflektera över hur intervjun hade gått. 8 

Det finns inte så många standardregler eller metodologiska konventioner när det gäller 

kvalitativ intervjuforskning, utan det ”liknar ett hantverk [och] kan inte reduceras till 

metodregler” (Kvale & Brinkman 2009, s. 100). Kvale & Brinkman förespråkar en logisk 

härledning från syfte till frågeställningar via teori och sedan till intervjufrågor, vilket gjordes 

vid konstruktionerna av intervjuguiderna (se ovan). Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades därefter, vilket är ett relativt vanligt tillvägagångssätt när man genomför 

intervjuer (Ibid.). Detta gjordes för att underlätta analysen, men även för att också fånga de 

intervjuades egna ord i syfte att motverka snedvridna tolkningar då transkribering innebär 

transformering från muntlig till skriftlig form. Transkriberingen gjordes i princip ordagrant, 

men justerades lite för att ge utskrifterna en mer skriftspråklig karaktär. Kvale och Brinkman 

(2009) menar nämligen att för ordagranna utskrifter kan leda till stigmatisering. 

Analysen av intervjuerna påbörjades således redan under intervjutillfällena och fortsatte vid 

transkriberingen. Därefter valdes meningskodning/-kategorisering9 och meningskoncentrering 

som analysmetoder av intervjumaterialet, eftersom dessa ger struktur och överblick åt 

omfattande intervjutexter (Ibid.). Meningskodning ”innebär att man knyter ett eller flera 

nyckelord till ett textsegment” (i mitt fall nyckelord hämtade från teorin), vilket görs för att 

underlätta identifiering och jämförelser av uttalanden (Ibid., s. 217). Meningskoncentrering 

innebär rätt och slätt att man sammanfattar intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar (Ibid.). Efter meningskodningen och –koncentreringen genomförts skrevs 

deskriptiva utsagor ihop för varje intervju med hjälp av nyckelorden och de koncentrerade 

formuleringarna. Avslutningsvis kategoriserades respondenterna (informanten kategoriserades 

inte) och deras svar i olika kategorier utifrån både innebörden i deras uttalanden samt utifrån 

tidigare forskning. Under intervjustudiens gång har jag försökt att behålla en dialog mellan 

mitt empiriska material och vald teori för att placera materialet i en teoretiskt relevant kontext. 

 

3.8 Etiska överväganden 

Kravet på att forskning ska hålla hög kvalitet kan kallas forskningskravet, vilket alltid måste 

vägas emot (och kan stå i motsättning till) individskyddskravet. Individskyddskravet utgör 

                                                           
8
 Detta tillvägagångssätt valdes i enlighet med rekommendationer i Kvale & Brinkman (2009). 

9 För att se vilka koder som användes se ”Bilaga 7: Koder använda vid meningskodning”. 
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den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2002). 

Eventuella fördelar med undersökningen måste alltid vägas gentemot eventuella nackdelar, på 

såväl kort som lång sikt, för de som deltar. Vetenskapsrådet föreslår fyra primära riktlinjer för 

att beakta individskyddskravet nämligen; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekravet, vilka vidare specificerats i ett antal regler. Informationskravet innebär att 

deltagarna ska informeras om undersökningens syfte (Ibid.). Detta var problematiskt i min 

undersökning och diskuterades vid ett flertal tillfällen med handledare på universitetet. Som 

Kvale & Brinkman (2009) skriver kan ibland alltför mycket information göra undersökningen 

omöjlig, vilket var fallet i min undersökning. Därför presenterades ett mer generellt 

formulerat syfte för alla utom informanten. Det bör dock påpekas att respondenterna 

informerades om det mer specifika syftet efter intervjuerna och gavs då möjlighet att avböja 

fortsatt deltagande. Informationskravet innebär även att de deltagande ska informeras om att 

de har rätt att avbryta sin medverkan, att deltagande är frivilligt, hur undersökningen i stora 

drag genomförs samt att de uppgifter som de lämnar inte kommer att användas till annat än 

forskning (Vetenskapsrådet 2002). Detta gjordes inför genomförandet av såväl enkäter som 

intervjuer under min undersökning.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva alltid har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Ibid.). Om personer under 18 år ska deltaga ska samtycke alltid hämtas från vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002, Bryman 2011). Därav inkluderades enbart gymnasieelever som gick 

tredje året, då de alla är över 18 år. Deltagarna ska kunna ta tillbaka sitt samtycke under 

studiens gång samt bestämma över på vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet 2002). Detta 

beaktades genom information om detta och genom att respondenterna fick godkänna val av 

plats, tidpunkt och längd på intervjun samt genom en förfrågan om tillstånd att citera. 

Deltagarna i intervjustudien gavs dessutom möjlighet att läsa intervjuutskrifterna för att 

godkänna dessa. Konfidentialitetskravet innebär att deltagande i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet (Ibid.). Detta krav tillgodosågs genom att uppgifter om de 

deltagande inte presenterats på ett sådant sätt att deltagarna kan identifieras samt genom att 

deltagarnas personuppgifter förvarats så att enbart jag har haft tillgång till dem. I de fall där 

det ansetts nödvändigt att kunna benämna enskilda individer har de deltagande getts fingerade 

namn eller en kategoritillhörighet. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att insamlad 

data/information endast använts för undersökningens ändamål. 

Kvale & Brinkman (2009) menar att det vid intervjuer finns en tydlig maktasymmetri mellan 

intervjuaren och den intervjuade, eftersom det är den förstnämnde som bestämmer ämnet, 
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ställer frågorna och styr samtalet samt har ett tolkningsmonopol. Detta försökte jag 

kompensera för genom att ställa frågor under intervjun för att få en s.k. validering in situ för 

mina tolkningar. Jag försökte att tala med det språk som den intervjuade själv använde och 

gjorde det dessutom tydligt inför intervjuerna att den intervjuades svar inte skulle värderas. 

 

3.9 Metodkritisk diskussion 

Hur representativt urvalet för enkätundersökningen är kan diskuteras då det i slutändan kom 

att utgöras av respondenter från enbart en kommun. Det är möjligt att det råder speciella 

omständigheter i denna kommun. Urvalet kom i slutändan att utgöras av främst studenter vid 

studieförberedande program då det visade sig svårt att inkludera elever från de 

yrkesförberedande programmen, eftersom många av dessa under tiden för undersökningen var 

på praktik. Det fanns däremot inget externt bortfall och det interna bortfallet var begränsat. 

Fråga 3 i enkäten visade sig dock olyckligt formulerad då flertalet respondenter svarade vilket 

företag deras mamma/pappa jobbade på och inte med vad. Av det skälet blev det svårt att 

undersöka vilken roll socioekonomisk bakgrund har för ”duktighet”. Gällande eventuella 

intervjuareffekter är dessa svåra att avgöra då intervjuerna och tolkningarna gjorts av enbart 

en person, men försök till att minimera dessa gjordes genom att tydliggöra att svar inte skulle 

värderas, genom validering in situ samt genom ordagranna transkriptioner av intervjuerna. 

Citat har även inkluderats i empiridelen för att göra det möjligt för läsaren att själv värdera de 

tolkningar som gjorts. Jag anser att källornas tillförlitlighet är stor, eftersom respondenterna ej 

var medvetna om studiens specifika syfte och därav inte bör ha påverkats av detta i någon 

vidare utsträckning. Informantens tillförlitlighet känns odiskutabel då hon har lång erfarenhet 

av att arbeta med just ungdomar som söker hjälp för ”duktighet”. En diskussion kring 

uppsatsens validitet och reliabilitet finner du i uppsatsens sista kapitel. 

 

 

4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten, vilka även valts att till viss del analyseras i 

detta kapitel. Först presenteras enkätundersökningens resultat, inklusive en presentation av 

respondenter, beroende samt oberoende variabler. Därefter ges en beskrivning av deltagarna i 

intervjustudien, respondenter respektive informant. Avslutningsvis presenteras lärdomarna 

från intervjustudien.  
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4.1 Resultat från enkätundersökningen 

 

4.1.1 Beskrivande fakta om respondenter samt beroende variabler 

I Tabell 4.1 visas uppgifter om antalet respondenter i enkätundersökningen, andel tjejer 

respektive killar, andelen respondenter som läser vid studieförberedande program samt 

medelvärdet för olika variabler som beskriver respondenterna. I tabell 4.2 på nästa sida visas 

medel-, median, minimum- samt maximumvärden för de tre beroende variablerna. 

Tabell 4.1 : Uppgifter om respondenter 

*De respondenter som gick Studie- och yrkesförberedande program räknas även in här.  

**Enbart 1% av respondenterna svarade att killar är mer stressade än tjejer / ställer högre krav på sig själva än 

tjejer gör. De övriga svarade att de upplevde att det inte fanns någon skillnad mellan könen (se fråga 24 och 25 i 

”Bilaga 1: Enkät”). 

Tabell 4.1. visar att det var en liten andel av respondenterna som gick yrkesförberedande 

program (22 av 153), medan fördelningen mellan könen var jämn. Majoriteten av 

ungdomarna upplevde att tjejer är både mer stressade och ställer högre krav på sig själva än 

vad killar gör. Detta var något som uttrycktes av såväl tjejer som killar. 

Tabell 4.2 på nästa sida visar att omfattningen av psykosomatiska besvär var liten jämfört 

med rikssnittet angett i SCB (2005). Tabell 4.2 visar att tjejerna har högre medel- och 

medianvärden på alla beroende variabler, men det bör dock noteras att spridningen är stor 

bland båda könen. Indexet för psykosomatiska besvär omfattar huvudvärk, ont i magen och 

                                                           
10

 Alla procenttal i empirikapitlet har avrundats till hela procent, förutom R2-värdena och andel över gränsvärdet 
för ”duktighet”. 

Fakta om.. Tjejer                     Killar                  Antal svarande      
(n = 153) 

Kön 77 76 153 
Studieförberedande program* 66 66 153 
Medelvärde  (Max 10) 
Genomsnittsbetyg 

6,8 6,3 153 

Medelvärde  (Max 10) 
Benägenhet att läsa vidare 

8,4 8,9 153 

Medelvärde  (Max 10) 
Upplevd stress 

2,5 1,5 151 

Medelvärde  (Max 10) 
Viktigt att känna sig duktig 

5,1 3,2 152 

Medelvärde  (Max 10) 
Viktigt att upplevas som duktig 

6,6 4,9 153 

Andel som upplevde att tjejer är mer 
stressade än killar** 

67 % 10 58 % 151 

Andel som upplevde att tjejer ställer högre 
krav på sig själva än killar** 

70 % 74 % 153 
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svårt att sova (fråga 20-22 i enkäten). Tabell 4.3 visar vilka variabler som ingår i 

Duktighetsindexet samt hur stor andel av tjejerna respektive killarna som befann sig över 

gränsvärdet för ”duktighet”.11  

Tabell 4.2 : Uppgifter om de beroende variablerna 

 

 

Tabell 4.3 : Duktighetsindex 

Det maximalt möjliga variabelvärdet är 10 på de olika enkätfrågorna och 100 på Duktighetsindexet. 

Tabell 4.3. visar att tjejerna skattade högre på alla frågor kopplade till duktighet, förutom 

upplevda krav från föräldrar där killarna skattade 9 % högre. Den mest markanta skillnaden 

mellan könen gäller krav på sig själv där tjejerna skattade 47 % högre än killarna. Detta 

resultat stämmer väl överens med vad som presenterats i statistiska studier tidigare (bl.a. 

                                                           
11

 Gränsvärdet för ”duktighet” sattes vid 70 %, vilket innebär att respondenter som kryssat i genomsnitt 7 av 10 
på enkätfrågorna relaterade till duktighetskriterierna kategoriseras som ”duktiga”. 

Fakta om.. Duktighetsindex Höga krav på sig 
själv 

Index för psykosomatiska 
besvär 

Medelvärde        Tjejer 58,3 7,5 2,6 
Medelvärde        Killar 44,1 5,1 1,6 
Median               Tjejer 58,0 7,6 1,5 
Median               Killar 44,6 4,9 1,0 
Minimumvärde  Tjejer 33,1 2,2 0,0 
Minimumvärde  Killar 0,0 0,0 0,0 
Maximumvärde Tjejer 87,1 10,0 13,0 
Maximumvärde Killar 78,2 10,0 9,0 

Enkätfråga Medelvärde  
(Max 10) 
Tjejer 

Medelvärde 
(Max 10) 
Killar 

Kopplad till 
duktighetskriterie.. 

  8: Stressad vid vetskap om prov 5,8 4,5 2, 7 
  9: Osäker på studieresultat tills   
      bekräftelse på dessa givits 

6,1 4,5 3, 8, 9 

10: Höga krav på sig själv  7,5 5,1 7 
11: Upplever höga krav från föräldrar 4,3 4,7 13 
12: Upplever höga krav från skolan 5,3 4,6 14 
13: Svårt att avsluta 6,3 4,5 1, 2, 4, 6, 7, 8 
14: Oro för att misslyckas 6,0 3,9 2, 4, 7 
15: Viktigt att få bekräftelse från lärare och  
      klasskamrater 

6,3 5,1 8, 9 

16: Bevisa sitt värde genom att vara duktig 5,9 4,0 8 
17: Självkänsla beroende av  
      skolprestationer 

4,8 3,2 8, 11 

    

Duktighetsindex (Max 100) 
Andel över gränsvärdet för ”duktighet” * 

58,3 
18,2 % (14st.) 

44,1 
2,6 % (2 st.) 
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Landstedt 2010, SCB 2005, SoS 2009). Gällande omfattningen av ”duktighetsfenomenet” 

nådde endast två av undersökningens deltagande killar gränsvärdet på 70 medan 14 av tjejerna 

gjorde det, vilket i procent motsvaras av 2,6 % för killarna respektive 18,2 % för tjejerna.  

 

4.1.2 Linjära regressioner med OLS  

I arbetet med regressionsanalysen ställdes inledningsvis en hypotes upp gällande vad som 

kunde påverka förekomsten av ”duktighet”: y = f (x1, x2, x3 ... x21).
 12 Då vissa variabler 

visade sig sakna korrelation och/eller varians reducerades antalet oberoende variabler 

slutligen till åtta stycken som därefter testades mot de beroende variablerna. Dessa var;  

Kön (x1), Program (x2), Genomsnittsbetyg (x15), Målbetyg (x16), Läsa vidare (x17), Viktigt att 

känna sig duktig (x18), Viktigt att uppfattas som duktig (x19) samt Upplevd stress (x20).  

Resultaten av regressionsanalyserna presenteras i Tabell 4.3 – 4.5.  

Tabell 4.3 : Linjär regression med Duktighetsindex som beroende variabel 

*Innebär en signifikans på 99 % nivå. Gränsvärdet för  t-värdet är vid denna nivå 2,617.   

För den beroende variabeln Duktighetsindex visade sig Kön, Viktigt att uppfattas som duktig, 

Viktigt att känna sig duktig samt Upplevd stress vara signifikanta på 99 % nivå, vilket innebär 

att ”duktighet” är starkt kopplad till tjejer samt att ”duktighet” är vanligare bland de som vill 

uppfattas som duktiga och känna sig duktiga. Resultatet visar även att ”duktighet” är kopplat 

till upplevd stress på så sätt att de ”duktiga” upplever högre stressnivåer.  

För den beroende variabeln Höga krav på sig själv visade sig variablerna Kön (99 % nivå), 

Viktigt att känna sig duktig (95 % nivå) samt variabeln Målbetyg (90 % nivå) signifikanta. Att  

                                                           
12

 Hypotes, slutgiltig formel och oberoende variabler presenteras i ”Bilaga 8: Formler och oberoende variabler”. 

Förklarande variabler R2-värde Betakoefficienter t-värden Signifikansnivå 
Intercept  24,587 4,616 ,000 
Kön  9,304 3,986* ,000 
Program  -1,259 -0,423 ,673 
Genomsnittsbetyg  -1,197 -1,003 ,318 
Målbetyg  0,574 0,409 ,684 
Läsa vidare  0,743 1,412 ,161 
Viktigt att uppfattas som 
duktig 

 1,840 3,123* ,002 

Viktigt att känna sig 
duktig 

 1,371 2,924* ,004 

Upplevd stress  1,950 4,520* ,000 
     
R2-värde 59,9 %    
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Tabell 4.4 : Linjär regression med Höga krav på sig själv som beroende variabel 

 *Innebär signifikans på 99 % nivå. Gränsvärdet för t-värdet är vid denna nivå 2,617. 
**Innebär signifikans på 95 % nivå. Gränsvärdet för t-värdet är vid denna nivå 1,980.   
***Innebär signifikans på 90 % nivå. Gränsvärdet för t-värdet är vid denna nivå 1,658.   

ställa höga krav på sig själv är alltså, i enlighet med vad SCB (2005) hävdar, vanligare bland 

tjejer. Målbetyg har även en viss effekt på höga krav och ju högre krav desto högre 

stressnivåer verkar man uppleva. 

Tabell 4.5 : Linjär regression med Index för psykosomatiska besvär som beroende variabel 

 *Innebär en signifikans på 99 % nivå. Gränsvärdet för t-värdet är vid denna nivå 2,617. 

** Innebär signifikans på 98 % nivå. Gränsvärdet för t-värdet är vid denna nivå 2,358. 

För den beroende variabeln Index för psykosomatiska besvär visade sig kön inte ha någon 

stark signifikans. Däremot visade sig variablerna Upplevd stress och Läsa vidare signifikanta 

på 99 % nivå och variabeln Genomsnittsbetyg signifikant på 98 % nivå. Det finns alltså ingen 

större könsskillnad i psykosomatiska besvär mellan killarna och tjejerna som deltagit i 

undersökningen, vilket innebär att resultatet skiljer sig från den nationella statistiken (SCB 

Förklarande variabler R2-värde Betakoefficienter t-värden Signifikansnivå 
Intercept  -0,853 -0,951 ,344 
Kön  1,506 3,834* ,000 
Program  0,223 0,446 ,657 
Genomsnittsbetyg  0,146 0,729 ,468 
Målbetyg  0,444 1,879*** ,063 
Läsa vidare  0,034 0,389 ,698 
Viktigt att uppfattas som 
duktig 

 0,157 1,587 ,116 

Viktigt att känna sig 
duktig 

 0,185 2,341** ,021 

Upplevd stress  0,093 1,286 ,202 
     
R2-värde 57,4 %    

Förklarande variabler R2-värde Betakoefficienter t-värden Signifikansnivå 
Intercept  0,939 0,776 ,440 
Kön  0,290 0,548 ,585 
Program  -0,269 -0,398 ,692 
Genomsnittsbetyg  -0,655 -2,418** ,017 
Målbetyg  0,903 2,831* ,006 
Läsa vidare  -0,120 -1,005 ,318 
Viktigt att uppfattas som 
duktig 

 -0,133 -0,996 ,322 

Viktigt att känna sig 
duktig 

 -0,015 -0,140 ,889 

Upplevd stress  0,489 4,991* ,000 
     
R2-värde 28,0 %    
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2005). Ju högre genomsnittsbetyg respondenterna har desto mindre psykosomatiska besvär 

har de. Goda studieresultat verkar alltså i likhet med vad som hävdas i SOU 2010:79 skydda 

mot psykosomatiska besvär. Desto mer stressade respondenterna är och ju högre betyg de 

satsar på verkar däremot ge mer psykosomatiska besvär. Att stress hör samman med 

psykosomatiska besvär är allmänt vedertaget (se bl.a. SoS 2009).  

De slutgiltiga modellerna varierar i förklaringsgrad och det är tydligt att annat än de utvalda 

förklaringsvariablerna påverkar de beroende variablerna. Alla tre modellerna har 106 

frihetsgrader och ingen av dem visar tecken på heteroskedasticitet eller seriell korrelation. 

Slumptermerna verkar normalfördelade och ha konstant varians. När det gäller 

multikolinearitet fann jag ett 83,9 % samband mellan två av variablerna, nämligen Betyg och 

Målbetyg. Detta är dock inte så underligt med tanke på att enkätundersökningen gjordes blott 

1,5 månad innan eleverna skulle få sina slutbetyg från gymnasiet. 13
 

 

4.2 Resultat från intervjustudien 

 

4.2.1 Beskrivande fakta om deltagarna i intervjustudien 

I intervjustudien deltog sex gymnasieelever som gick tredje året på gymnasiet; en kille och 

fem tjejer. De gick på natur-, samhälls-, teknik- och estetiska programmet, dvs. alla gick på 

studieförberedande program. Dessa elever hade minst VG i genomsnittsbetyg och de hade 

olika socioekonomisk bakgrund. Alla elever uppgav att de troligtvis skulle läsa vidare på 

högskola eller universitet. Dessa elever hade, som sagt, minst 70 i Duktighetsindexvärde. Den 

sjunde deltagaren i studien är kvinna och arbetar som psykolog på en ungdomsmottagning. 

Hon har arbetat där i 11 år och jobbar mycket med ungdomar som söker hjälp för ”duktighet”. 

Vidare kommer denna kvinna att kallas Psykologen.  

 

4.2.2 Sammanfattade lärdomar från intervjustudien 

Genom respondentintervjuerna utkristalliserades två kategorier av ”duktighet”, vilka jag har 

valt att kalla de glada presterarna och de duktiga tjejerna. De glada presterarna omfattar vad 

vi skulle kunna kalla en positiv duktighet i avseendet att duktigheten inte verkar påverka 

dessa personers välmående i nuläget. De duktiga tjejerna kan sägas omfatta vad vi skulle 

kunna kalla en negativ ”duktighet” i avseendet att duktigheten påverkar dessa personers 

välmående på ett negativt sätt. En kille tillhör kategorin de glada presterarna, fyra tjejer 

                                                           
13 För att se residualdiagram och multikolinearitetsmatris se ”Bilaga 6: Test av modeller och index”. 
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tillhör kategorin duktiga tjejer. En tjej kan sägas omfatta aspekter från båda kategorierna. 

Fortsättningsvis kommer dessa kategorier användas när respondenterna avses. 

Omfattningen av ”duktighetsfenomenet” går inte att bedöma utifrån respondentintervjuerna, 

dock framkom det under intervjun med Psykologen att hon och hennes kollegor på 

ungdomsmottagningen upplever att fler och fler söker hjälp för ”duktighet” samt att de som 

söker hjälp för detta nästan uteslutande är tjejer. Psykologen upplever det som ett fenomen: 

Det är många som kommer hit, just i gymnasiet. Det är som ett fenomen. Det är inte lika mycket av dem när de 

blir äldre. Visst finns det kvar hos många, men inte alls i samma omfattning som när de går i gymnasiet. Så det 

är någonting som händer i gymnasiet, i grupp tillsammans i skolan. [...] Det är något fenomen i skolan som 

triggar igång. 

Psykologen säger att de som söker hjälp för ”duktighet” antingen har gått in i väggen, har 

olika stressymtom, inte tycker om sig själva, mår psykiskt dåligt och/eller har ”så höga krav 

att de [tjejerna] nästan blir perfektionistiska”. Flera av de duktiga tjejerna verkar på ett eller 

annat sätt redan gått in i väggen. De säger alla att de ofta eller alltid är stressade och har olika 

typer av stressymtom, exempelvis problem att koncentrera sig. Både de glada presterarna och 

de duktiga tjejerna har höga krav på sig själva, men det är enbart bland de senare som 

perfektionism kan skönjas. Två av de duktiga tjejerna sa så här: 

Jag vill alltid att det jag gör ska vara perfekt, så bra jag kan. Jag kan liksom fastna i att fundera över om jag 

borde lägga till grejer eller om texten ska ligga närmare rubriken liksom. Man vill ju liksom inte misslyckas, det 

vill man inte. Jag lämnar aldrig in någonting om jag inte känner att jag kan få MVG på det. 

Jag har väldigt svårt för att göra ett VG minus eller ett G. Jag måste alltid göra ett MVG och det måste alltid se 

perfekt ut. Jag har väldigt svårt för småuppgifter. Då kan det lätt ta överhand. Jag gör för stor grej av det. 

Alla respondenter upplever skolan som väldigt krävande och mer eller mindre stressande. Det 

som urskiljer de duktiga tjejerna är att stressen för dem verkar höra samman med att de alltid 

vill prestera på toppen av sin förmåga, även om de har mycket att göra. I enlighet med vad 

Hörnqvist (2000) hävdar verkar det viktig för de ”duktiga tjejerna” att få bra betyg för att 

känna sig duktiga. De är väldigt fokuserade på betyg och talar t.o.m. ibland om sig själva i 

termer av betyg. ”Jag vill ju som inte vara ett VG.” De har svårt att prioritera och sätta gränser 

för sig själva (visar sig bl.a. genom att de trots bristande tidsresurser alltid vill prestera för ett 

MVG), vilket mycket bidrar till att de blir stressade. Det råder med andra ord en obalans 

mellan de krav de ställer på sig själva och de resurser de har till sitt förfogande, dvs. de 

”duktiga tjejerna” saknar alltså vad Rose & Perski (2008) kallar verklighetsanknytning. 
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Psykologen menar att duktigheten är kopplad till att ”man duger för att man gör någonting” 

och att de ”duktiga tjejer” hon möter ofta har ett starkt självförtroende, men en svag och 

prestationsbaserad självkänsla. Detta är något som tydligt visade sig även bland de duktiga 

tjejerna jag har intervjuat. Alla respondenter uppger att de anser att det är roligt att få 

bekräftelse. De duktiga tjejerna verkar däremot behöva detta för att känna sig nöjda med sina 

prestationer och i viss utsträckning även med sig själva. En av dem sa: 

Det är ju som ändå en del som man behöver få bekräftat av andra. Det är ju så man känner att man är duktig. Det 

är svårt att säga själv om man är duktig eller inte. Jag kan vara nöjd med något jag gjort. Så säger läraren att det 

där gjorde du bra, men det där måste du förbättra. [...] Då känns det som att man ljugit för sig själv. Jag var nog 

inte så duktig ändå. 

De duktiga tjejerna har i olika utsträckning ett behov av bekräftelse. De har ett starkt 

självförtroende i bemärkelsen att de vet att de kan mycket och de kan prestera, men 

självkänslan är det sämre med. Den är till stor del beroende av vad de presterar. I likhet med 

det Psykologen beskrev under intervjun har de duktiga tjejerna jag intervjuat även svårt att 

sätta gränser för sitt pluggande. De överarbetar ofta uppgifter och har väldigt svårt att nöja sig 

med tillräckligt bra. De vill alltid prestera på toppen av sin förmåga, alltid prestera för ett 

MVG. I enlighet med vad Renstig & Sandmark (2005) samt Rose & Perski (2008) hävdar är 

vanligt bland ”duktiga tjejer”, verkar de duktiga tjejerna i min undersökning vara vad de 

presterar. De baserar med andra ord sin självkänsla på vad de presterar. De duktiga tjejerna 

ställer höga krav på sig själva, men de upplever inte några krav från sina föräldrar. 

Psykologen säger att de som söker hjälp för ”duktighet” sällan anger föräldrar som en källa till 

krav. Alla respondenterna tycker, likväl som ungdomarna i Skolverket (2010), att skolans 

krav i det stora hela är rimliga, men mina respondenter anser dock att det ibland ställs krav på 

att de ska göra alltför mycket samtidigt. De duktiga tjejerna säger att de upplever att lärare 

ställer ganska höga krav på dem, vilket alltså skiljer dem från ungdomarna i Skolverkets 

undersökning. En av dem säger ”om man är väldigt duktig så förväntas man också att vara 

väldigt duktig”. Kraven är de överens om kommer dock främst från dem själva, men att 

lärarnas förväntningar kan stärka dessa krav. Även detta säger Psykologen är vanligt. 

Förutom de höga kraven, den prestationsbaserade självkänslan och behovet av bekräftelse 

menar även Psykologen att det finns strukturella förklaringar till duktigheten. Hon menar att 

det samhälle ungdomarna idag lever i är ett prestationssamhälle och att media bidrar till en 

press på ungdomarna att ”vinna och vara bäst”. Hon menar att media står för en ”fixering i 

duktighet” och att samhällsutvecklingen har lett till allt högre krav på att man ska vara duktig. 
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Samtidigt menar Psykologen att ungdomsarbetslösheten stressar ungdomarna att få höga 

betyg samt att vara väldigt duktiga under gymnasietiden. Detta har även lyfts fram som en 

potentiell orsak för stress hos skolungdomar i SoS (2009). 

I likhet med vad Ambjörnsson (2004) såg bland samhällstjejerna i sin studie har jag i min 

studie sett att lärare förväntar sig att tjejer ska vara duktigare än killar i skolan, mer 

ansvarsfulla och seriösa gällande skolarbetet samt att de i större uträckning än killarna 

förväntas plugga flitigt och mycket. Alla respondenter anser att det är viktigt att uppfattas som 

duktiga i skolan. De duktiga tjejerna beskriver att de alltid upplevt att de velat vara duktiga 

och att detta t.o.m. utgör en del av deras identitet. En av dem sa: 

Jag lägger ner så mycket tid på studierna och då känns det som att jag ska vara duktig också. Då får det liksom 

inte vara dåligt, man får inte misslyckas någon gång. Jag vill vara duktig på något vis. Det liksom sitter i mig att 

jag vill prestera och jag vill vara bäst. [...] Många har ju sagt att ”ja du är ju smart” och då har jag väl känt att då 

är jag väl det och det måste jag vara, duktig alltså. Det känns som att utan det vet jag inte riktigt vad jag är. 

Flera av de duktiga tjejerna berättar att de när de jobbar i grupp ofta tar på sig mycket av 

arbetet, för att de vill vara säkra på att det blir gjort och att det blir bra. De vill ha kontroll 

över processen. När de duktiga tjejerna får uppgifter av lärare vill de ha tydliga riktlinjer för 

vad de ska göra så de vet vad de ska göra för att få det högsta betyget. De jämför sig till viss 

del med andras prestationer och är väldigt självkritiska, vilket verkar höra ihop med att de 

ställer väldigt höga krav på sig själva. De höga kraven menar de själva kan bli lite för höga 

ibland, men att de måste ha höga krav för att kunna göra vad de vill göra i framtiden. De 

duktiga tjejerna tänker nämligen mycket på framtiden och de vet alla att de vill läsa vidare. 

Vissa av dem vet redan vad de vill bli – och målen är höga – medan vissa bara vet att de vill 

läsa vidare. De anser att de höga kraven är nödvändiga för att de ska ha möjligheter i 

framtiden och de oroar sig mycket för att misslyckas. Skolan utgör en stor del av de duktiga 

tjejernas liv (de pluggar ca. 4-6 timmar om dagen exklusive skoltid). De duktiga tjejerna är 

väldigt självkritiska, vilket verkar leda till att de ofta eller alltid känner ångest över skolan och 

skolarbete. De känner ofta en gnagande känsla av att de hade kunnat göra lite mer än vad de 

gjorde, är sällan helt nöjda med sina prestationer och har ofta svårt att avgöra när de ska 

avsluta en uppgift. Detta upplever även Psykologen som väldigt vanligt bland de ”duktiga 

tjejer” hon möter. Ett typiskt tankegång bland de duktiga tjejerna presenteras nedan: 

Jag kan ligga och gräma mig över att ”varför gjorde jag inte det” eller ”varför gjorde jag inte så”. Det där med att 

analysera varje liten grej, ”varför skrev jag inte så istället” och så. Och till slut mår man jättedåligt. Man klankar 

ner på sig själv och det mår man ju inte bra av. 
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De glada presterarna har till skillnad från de duktiga tjejerna en distans till skolan. De är 

nöjda så länge de känner att de har gjort sitt bästa. De ställer höga krav, men det finns en 

balans mellan deras ambitioner och de resurser de har tillgängliga. De glada presterarna är 

duktiga i skolan och tycker att skolan är viktig, men de tar inte motgångar och lägre betyg lika 

hårt som de duktiga tjejerna. Den största skillnaden verkar ligga i att de har en stark 

självkänsla. De verkar i större utsträckning än de duktiga tjejerna ha tillgång till de kraftkällor 

som Haraldsson (2009) hävdar förebygger stress. De glada presterarna känner lust för 

skolarbete, tillåter sig tid till återhämtning, de har en tillit till sin egen förmåga och de har 

insikt gällande sina begränsningar och tillgängliga resurser.  

Psykologen säger att ”duktighet” i allmänhet kan vara någonting positivt (vilket också visar 

sig bland de glada presterarna), men att ”när allting hänger på att man ska vara duktig – då 

finns det faror”. Hon menar att ”duktigheten” utgör en riskfaktor för många ungdomar på lång 

sikt, eftersom den kan leda till att de senare i livet blir ”väldigt stressade gällande allting” (se 

bl.a. Renstig & Sandmark (2005) för potentiella långsiktiga konsekvenser av ”duktighet”). 

Avslutningsvis kan det dock vara värt att nämna att det finns positiva tecken bland de duktiga 

tjejerna, tecken på att vissa av dem har börjat utarbeta strategier för att ta itu med sin negativa 

”duktighet”. En av dem sa: 

Jag minns att jag började grina inför en lärare för att jag fick VG på ett prov. Det var då jag verkligen insåg hur 

illa det var, att jag började grina över ett VG på ett prov. Det var efter det jag började ta tag i det och jag började 

känna att gör jag inte bra ifrån mig så är det inte hela världen. [...] Jag har fått lära mig att jobba med mina höga 

krav. Det sitter ofta hårt åt, men jag har blivit bättre på att släppa det och fokusera på vad jag gjort bra. 

För att vara kille på ”rätt” sätt menar respondenterna att man ska vara ”störst och bäst”, inte 

ha så mycket kroppskontakt med andra killar, klä sig ganska bra, träna och vara ”lagom 

duktig” i skolan i betydelsen att killar ska bry sig om skolan, men de ska inte se ut som att de 

försöker så mycket. De ska vara ”laid back” och ”de kommer undan med att vara stökiga”. 

Psykologen upplever att det bland killar är mer ”ok att vara som man är” och att det är mer 

vanligt bland killar att ”inte ta så hårt på livet”. För att vara tjej på ”rätt” sätt upplever 

respondenterna att man ska klä sig rätt, vara duktig i skolan, ambitiös, inte leva om så mycket 

men ändå inte vara för tyst. Man ska vara mogen i betydelse att ”inte fjanta runt” och vara 

ansvarsfull gällande skolan, men samtidigt vara social och glad. ”Man ska hinna med allting 

och vara bäst på allting känns det som”, sa en av tjejerna. Psykologen upplever att tjejer 

känner att de ska se bra ut, sköta sig på ett bra sätt, vara duktiga i skolan samt duga – inför 

kompisar, killar och sig själva – för att de ska vara tjejer på ”rätt” sätt. 
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5. VIDARE ANALYS SAMT DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de empiriska resultaten i relation till uppsatsens fyra 

frågeställningar, teori och tidigare forskning i syfte att besvara frågeställningarna. Därefter 

förs en sammanfattande diskussion inom vilken slutsatser samt förslag på vidare forskning 

presenteras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 ”Duktighetsfenomenets” omfattning 

Det finns begränsat med tidigare forskning gällande ”duktighet”, än mindre gällande i vilken 

utsträckning duktigheten kan sägas existera bland tjejer som går sista året på gymnasiet. Det 

vi kan se genom resultaten av statistiska undersökningar är att tjejer ställer högre krav på sig 

själva, mår sämre och är mer stressade över framförallt skolan och skolarbete (bl.a. SCB 

2005, Skolverket 2010). Bland gymnasieungdomarna i min undersökning är ”duktighet” 

nästan uteslutande någonting som existerar bland tjejer, vilket stämmer överens med den 

begränsade litteratur som finns om just ”duktighet” (bl.a. Rose & Perski 2008). 

Regressionsanalysen visar att ”duktighet” på något sätt är kopplat till genus. Utifrån de 

duktighetskriterier som presenterades i teorikapitlet omfattas 18,2 % av tjejerna i min 

enkätundersökning av ”duktighet”, jämfört med enbart 2,6 % av de deltagande killarna. Detta 

i samband med att Psykologen säger att hon och hennes kollegor ser att allt fler tjejer, främst i 

senare tonåren, söker hjälp för sin ”duktighet” indikerar att ett ”duktighetsfenomen” existerar 

bland gymnasietjejer. Detta fenomen verkar dessutom expandera och drabba allt fler tjejer. 

Det är möjligt att omfattningen av ”duktighet” är som störst bland tredjeårseleverna eftersom 

det är under detta år som eleverna får sina slutbetyg. Som en av de duktiga tjejerna uttryckte 

det utgör tredje året på gymnasiet ”den sista chansen att skaffa sig bra betyg och lägga 

grunden för bättre möjligheter i framtiden”. Detta känns som en rimlig tolkning eftersom 

statistiska undersökningar visar att stress och problem med psykisk hälsa och välmående 

stegrar ju äldre eleverna blir samt att två av de primära stressfaktorerna för ungdomar utgörs 

av just betyg och studieresultat – att känna sig stressad är dessutom vanligare bland tjejerna än 

bland killarna (SCB 2005, Skolverket 2010, SoS 2009).  

 

5.2 Faktorer bakom samt förklaringar för ”duktighet” 

De individbaserade faktorer bakom ”duktighet” som visat sig genom min undersökning är 

främst; svag och prestationsberoende självkänsla (dock starkt självförtroende), höga krav på 

sig själv, tänker mycket på framtiden, perfektionism, stort fokus på betyg, viljan att känna sig 
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och uppfattas som duktig samt obalans mellan ambitioner och resurser. Då denna uppsats 

utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betvivlas det att ”duktighet” skulle vara 

något medfött/biologiskt, och att det därmed måste det finnas vidare förklaringar för att 

exempelvis faktorn höga krav på sig själv uppstår.  

Undersökningens resultat visar inte något starkt samband mellan ”duktighet” och höga krav 

från föräldrar, men man kan ändå fråga sig om föräldrarnas beteende kan ha en indirekt 

påverkan på förekomsten av ”duktighet”. Vi kan på många sätt sägas leva i det Psykologen 

kallade ett prestationssamhälle (Renstig & Sandmark 2005, Rose & Perski 2008) och 

föräldrarna är en del av detta samhälle, i vilket värden som ”vinna, vara bäst” premieras som 

en del i den manliga normens primat. Det kan därför möjligtvis vara så att ungdomarna 

indirekt påverkas av hur deras föräldrar lever sina liv. Som Rose & Perski skriver, ”ambitiösa 

föräldrar får ambitiösa barn” (2008, s. 168). Det har framkommit i min undersökning att 

ungdomar upplever att det ställs högre krav på tjejer än killar i skolan samt att tjejer förväntas 

vara ambitiösa, duktiga och ansvarsfulla medan killarna förväntas vara ”stökigare”, vilket jag 

anser kan ses som ett uttryck för genusordningen. Enligt Tallberg Broman (2002) underordnar 

tjejer sig de krav som skolan ställer, vilket leder till att de får högre betyg än killarna. 

Betygsskillnader och skilda förväntningar på tjejer och killar kan möjligtvis ses som orsakade 

av rådande genusregimer i skolans värld. Kanske är det tjejernas relativa underordning i 

samhället som leder till att de i förebyggande syfte måste vara duktigare i skolan. I samhället 

väntar nämligen en trång och ojämställd arbetsmarknad (Elvin-Nowak & Thomsson 2003) 

och samtidigt blir det allt svårare att ta sig in på högskolan. Detta tror jag tjejerna är medvetna 

om. Då ”duktiga tjejer” genom intervjustudien visat sig tänka på och oroa sig mycket över 

framtida studier och jobb är det inte omöjligt att deras ”duktighet” har att göra med de 

rådande omständigheterna i samhället, nämligen en stor ungdomsarbetslöshet, en ojämlik 

arbetsmarknad samt allt högre krav på bl.a. effektivitet och flexibilitet (SOU 2010:99).  

Hirdmans två logiker, isärhållandets logik och den manliga normens primat, kan även kopplas 

till ”duktighet”. I skolans värld verkar förväntningarna på killar och tjejer vara olika; tjejer ska 

vara ansvarfulla och plugga medan killarna förväntas vara mer naturligt smarta, dvs. tjejerna 

måste visa sig duktiga. Detta verkar enligt intervjustudien fungera som ett slags 

självuppfyllande profetior. Eleverna tycks anpassa sig till de genusifierade normer och 

förväntningar som förväntas av dem pga. deras könstillhörighet och på så sätt verkar dessa 

fungera strukturerande för genusskapandet. I samhället råder den manliga normens primat, 

dvs. att det manliga värderas högre än det kvinnliga – ett slags A-a samhälle. Detta samhälle 
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måste tjejerna förbereda sig för. Kanske blir de höga betygen en omedveten strategi för skapa 

sig möjligheter (vilket uttrycks som mycket viktigt av de duktiga tjejerna) för att möta ett 

ojämställt samhälle. De kommer i framtiden att jämföras med män och för att kunna 

konkurrera måste de vara duktigare. Enligt Hirdmans isärhållandets logik konstrueras 

feminint och maskulint genus som dikotomier. I bl.a. SOU 2010:51 diskuteras en utbredande 

”anti plugg-kultur” bland killar i skolan, vars motsats utgörs av att anstränga sig och plugga 

mycket. Möjligtvis kan ”duktighetsfenomenet” bland tjejerna ses som en motsats till killarnas 

”anti plugg-kultur”. Hirdmans ”maskulinums första lag” innebär att män/killar är och gör det 

som kvinnor/tjejer inte är och gör. Om tjejerna är duktiga och anstränger sig hårt i skolan 

skulle då maskulinums första lag innebära att killar är och gör tvärtom. Intervjustudien visade 

även att ungdomarna upplever att killar är just mer ”laid back” och att de ser ut som att de 

”inte anstränger sig så mycket”.      

 

5.3 ”Duktighetens” konsekvenser 

”Duktighet” har genom min undersökning visat sig ha direkta konsekvenser för beteendet; en 

vilja att alltid prestera på toppen av sin förmåga, en svårighet att prioritera och sätta gränser 

både för sina ambitioner och sitt pluggande, tanken man duger för att man gör någonting, 

bekräftelsebehov, väldigt svårt att nöja sig med tillräckligt bra, tar på sig mycket ansvar, vill 

inte ta risker utan har ett behov av tydliga riktlinjer, jämför sig med andra, väldigt självkritisk 

och sällan helt nöjd med sina prestationer, en misstro till den egna förmågan och en rädsla för 

att misslyckas samt en avsaknad av distans till skolan och skolarbete. Många av dessa 

beteenden verkar höra ihop, exempelvis verkar bekräftelsebehovet och behovet av tydliga 

riktlinjer höra ihop med misstron till den egna förmågan samt rädslan för att misslyckas. 

Dessa beteenden har genom undersökningen visat sig leda till negativa konsekvenser för den 

psykiska hälsan och välmåendet, främst genom att beteendet tycks ge upphov till problem av 

internaliserande karaktär samt höga nivåer av upplevd stress. 

”Duktighet” har genom undersökningen visat sig leda till problem med oro och ångest. De 

”duktiga tjejerna” är oroliga för att misslyckas med skoluppgifter och för att inte uppnå sina 

mål. De är oroliga för att det de gör, och i slutändan delvis dem själva, inte duger om de inte 

presterar på topp. De har mycket ångest, vilket till stor del visar sig genom en känsla att de 

alltid kan bli lite bättre samt att det de gör alltid kan bli lite bättre. Deras höga krav och behov 

av bekräftelse och prestationer leder till att de blir väldigt stressade – framförallt när de ser en 

risk att de inte kanske kan prestera på topp. De stressas av förväntningar och krav på att de 
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ska vara duktiga eftersom de är tjejer. Stressen tycks i enlighet med vad Wiklund (2010) 

hävdar alltså ha med genusskapande att göra. Tidigare studier har visat att problem av 

internaliserande karaktär är mycket vanligare bland tjejer, medan killar oftare har problem av 

externaliserande (utagerande) karaktär (SOU 2010:79). Tjejerna vänder alltså de negativa 

känslorna inåt, medan killarna vänder dem mot andra. Kan detta möjligtvis bero på förväntat 

genusbeteende? Möjligtvis känner tjejerna att de inte kan agera ut, vilket kanske beror på att 

de upplever att de ska vara skötsamma och ”mogna”.  

Trots att ett ”duktighetsfenomen” verkar existera bland tjejer är detta näst intill outforskat. Att 

en del högpresterande tjejer inte mår bra och inte tycker om sig själva verkar inte så 

prioriterat, utan istället fokuseras killarnas eftersläpning gällande betyg (se SOU 2010:36). 

Detta kan ses som ett tecken på det Hirdman hävdar, nämligen att killarna tar plats på 

tjejernas bekostnad enbart för att de är killar. Tjejerna vänder de negativa känslorna inåt, 

medan killarna snarare tycks vända dem mot andra. Kanske är det därför tjejernas problem 

inte uppmärksammas på samma sätt? De internaliserade symtomen kan möjligtvis ses som ett 

tecken på den rådande genusordningen genom att tjejer lär sig att de inte är lika viktiga och 

därför inte bör besvära andra med sina problem, medan killarna fått lära sig att de är viktiga 

och får ta plats (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Tallberg Broman (2002) menar att inom 

skolforskningen ses tjejer ofta som problem som måste lösas, medan t.ex. killarnas 

eftersläpning mer ses som ett problem rörande skolan (SOU 2010:51) som måste lösas. 

Tjejernas problem uppfattas alltså som problem på individ-/gruppnivå medan killarnas 

problem uppfattas mer som ett institutionellt/organisatoriskt problem.   

Undersökningen visade att psykosomatiska besvär var ovanligt bland ungdomarna, även bland 

de som uppvisade tecken på ”duktighet”, vilket självklart ska ses som positivt. Psykologen 

menar dock att psykosomatiska besvär oftast uppstår när ”duktiga tjejer” inte längre kan vara 

duktiga pga. att de blir sjuka eller pga. av att någon tragedi inträffar i deras liv. Kanske är det 

enbart en tidsfråga innan de ”duktiga tjejerna” i min undersökning även får psykosomatiska 

besvär? Höga krav på sig själv ansågs bland respondenterna i enkätundersökningen betydligt 

vanligare bland tjejer än bland killar. Tjejer upplevdes även mer stressade än killar. De 

”duktiga tjejerna” får höga betyg och verkar på så sätt vinna på sin ”duktighet”, men samtidigt 

indikerar duktigheten en slags underordning då denna leder till negativa effekter för 

välmåendet. De ”duktiga tjejerna” tycks betala ett högt pris för sin ”duktighet” då denna 

verkar ge upphov internaliserande problematik samt stress. 



 

 

34 

 

5.4 Duktig tjej” – en feminin genusposition? 

”Duktighetsfenomenet” verkar vara ett genusrelaterat fenomen, då det nästan uteslutande 

innefattar tjejer. Samtidigt visar ett flertal studier (bl.a. Ambjörnsson 2004, Holm 2008 och 

Landstedt 2011) att en stor del av genusskapandet sker i skolmiljöer. Min undersökning tycks 

indikera att konstruktionen av ”duktighet” sker i relation till konstruktionen av genus. 

Duktigheten verkar frammanas av förväntningar på tjejer, men även av idéer inom gruppen 

tjejer, att som tjej ska vara duktig, ansvarsfull och seriös angående skolan och skolarbete. Det 

verkar ingå i hur man ska vara som tjej. Varför omfattar då inte ”duktighetsfenomenet” alla 

tjejer? Detta tror jag beror på att ”duktighet” hänger samman med en svag och 

prestationsbaserad självkänsla, vilken i min undersökning visar sig främst bland ”duktiga 

tjejer”.  

Enligt en rad genusteoretiker (bl.a. Connell, Hirdman, Thurén) utgör genusidentiteten en 

betydande del av identiteten, vilket innebär att när vi skapar vår identitet så skapar vi även vår 

genusidentitet. Jag upplever att de ”duktiga tjejerna” i min undersökning identifierar sig som 

duktiga, dvs. duktigheten utgör en stor och viktig del av deras identitet. De uttrycker nämligen 

att de alltid velat vara duktiga och att utan duktigheten vet de inte riktigt vad de är. Denna 

strävan efter att känna sig och uppfattas som duktig korrelerar med de höga krav de ställer på 

sig själva och på sina prestationer. Duktigheten tycks vidare höra samman med ett behov att 

bli bekräftad som duktig, och på så sätt bli bekräftad som tjej eftersom de ”duktiga tjejerna” 

uppfattar duktig i skolan som en viktig tjejegenskap. Enligt Hirdman är genus någonting som 

socialt och kulturellt konstrueras och rekonstrueras genom normer, förväntningar, praktiker 

och genusifierade vanor. De ”duktiga tjejerna” verkar konstruera sig själva som ”duktiga 

tjejer” i relation till de förväntningar och normer som de upplever råder gällande tjejer. 

Genom att de är duktiga och gör vad ”duktiga tjejer” ska göra, nämligen plugga och anstränga 

sig till sitt yttersta, utgör deras genusifierade vanor ett slags självuppfyllande profetior (jmf 

Thurén 2000). De förväntas vara duktiga, de känner att de bör vara det, vilket leder till att de 

gör allt för att vara duktiga och få det bekräftat att de är just det – duktiga. De upprätthåller 

skolvärldens genuskontrakt genom att aktivt konstruera sig som ”duktiga tjejer”. Att 

konstruera sig som duktig blir för de ”duktiga tjejerna” vad Connell kallar ett genusprojekt – 

det blir en del av deras identitet.  

Att konstruera sig som ”duktig tjej” tycks med andra ord kunna utgöra ett sätt att konstruera 

feminint genus. ”Duktig tjej” verkar alltså utgöra en tillgänglig feminin genusposition, en 

slags ”duktighetsfemininitet” (jmf Landstedts ”acheivement-focused femininity”). 
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Konstruktionen av denna genusposition verkar dels ske genom aktiva val och förhandlingar 

likt Connell påstår, dels genom socialisering via förväntningar och normer gällande tjejer likt 

Hirdman hävdar samt genom uppmaningar till duktighet genom uppmuntran och bekräftelse 

när tjejerna är just detta (jmf Renstig & Sandmark 2005). Oavsett om valet görs aktivt eller 

inte är det troligt att den rådande genusordningen som de ”duktiga tjejerna” lever i påverkar 

konstruktionen av deras identitet (jmf Connell 2009). Kanske är det för att genusregimen i 

skolan, som säger att tjejer ska vara duktiga, upplevs som så naturlig som tjejerna indikerar att 

de själva väljer att vara duktiga, att kraven främst kommer från dem själva. Enligt Elvin-

Nowak & Thomsson (2003) upprätthålls genusordningen just eftersom den upplevs av 

kvinnor och män som en del av deras identitet.  

 

5.5 Slutsatser, slutdiskussion samt förslag till vidare forskning 

Denna uppsats syfte var att undersöka i vilken omfattning ett ”duktighetsfenomen” råder 

bland tjejer som går sista året i den svenska gymnasieskolan samt att ur ett genusperspektiv 

analysera detta fenomen, vilket jag anser är uppnått. Undersökningen indikerar att 

”duktighet” är en genusfråga. De slutsatser som dragits utifrån arbetet med denna uppsats är; 

• att strax under en femtedel av de deltagande gymnasietjejerna omfattades av 

”duktighetsfenomenet”. Samtidigt framkom det genom informantintervjun att informanten 

upplever att fenomenet växer, eftersom allt fler söker hjälp för sin ”duktighet”. 

• att individbaserade faktorer såväl som institutionella och strukturella förklaringar går att 

finna till förekomsten av ”duktighet” bland de deltagande i undersökningen.  

• att förekomsten av ”duktighet” får negativa konsekvenser för psykisk hälsa och allmänt 

välmående bland de som deltagit i studien. ”Duktigheten” verkar ge upphov till problem 

av internaliserande karaktär samt höga nivåer av upplevd stress, men trots höga 

stressnivåer verkar ”duktighet” bland de deltagande inte leda till psykosomatiska besvär.  

• att ”duktig tjej” kan förklaras som en feminin genusposition, eftersom ”duktiga tjejer” ser 

duktigheten som en del av deras identitet. Denna identitet konstruerar de i enlighet med 

normer och föreställningar om hur de ska vara som tjejer samt genom att aktivt efterleva 

och sträva efter att efterleva dessa normer. ”Duktig tjej”-identiteten och -femininiteten 

konstrueras med andra ord i relation till förväntat och uppmuntrat genusbeteende, vilket 

förmodas innebära en konstruktion av just denna identitet hos de ”duktiga tjejerna” pga. 

deras svaga och prestationsbaserade självkänsla.  
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Rose & Perski (2008) skriver att barn idag uppfostras till att tro att ”the sky is the limit”, 

vilket indikerar att de kan klara allt bara de försöker. Detta kan låta bra, men med denna 

inställning till prestation och ambition kan man komma att bortse från rent kroppliga 

begränsningar. Man kan tävla mot andra människor och då kan man vinna även om man 

kanske inte presterar på toppen av sina förmåga. Tävlar man däremot mot sig själv så kan man 

aldrig vinna, då kan man alltid bli lite bättre hela tiden, vilket i slutänden kan leda till att man 

bortser från rent kroppliga och tidsmässiga begränsningar när man sätter upp mål, ambitioner 

och prestationskrav för sig själv. 

Undersökningen indikerar att förekomsten av ”duktighet” möjligtvis kan utgöra ett 

jämställdhetsproblem i den svenska gymnasieskolan, eftersom den förefaller drabba enbart 

tjejer – tjejer med svag och prestationsberoende självkänsla som inte mår särskilt bra. Den 

svagare självkänslan i kombination med genusstrukturer i skolan och samhället i stort antas 

ligga till grund för att just dessa tjejer utvecklar ett ”duktighetsbeteende”. I SOU 2010:99 

skriver de att ”(j)ämställdhet uppnås inte en gång för alla – lika lite i skolan som i samhället i 

övrigt” (s. 16). Inom rådande skolforskning fokuseras i nuläget till stor del killarnas relativa 

eftersläpning betygs- och prestationsmässigt (se SOU 2010:36), men de ”duktiga tjejerna” 

skulle också behöva hjälp. De behöver hjälp att sätta gränser och de behöver hjälp att se att de 

är värdefulla samt att de duger – även om de inte presterar. Att ta itu med sin ”duktighet” är 

däremot inte lätt. Det kan lätt leda till att bli ännu ett krav, ännu ett mål som ska klaras av 

(Ernsjöö Rappe & Sjögren 2004). Därför behöver det forskas mer på vad det är som gör att 

denna negativa ”duktighet” existerar bland tjejer och hur man kan hjälpa dessa tjejer att må 

bättre. ”Duktighet” är som sagt ett mer eller mindre outvecklat forskningsområde och det 

behövs mer forskning på området för att komma fram till hur man kan utveckla strategier för 

att behålla sin duktighet positiv, för duktigheten kan vara positiv. De ”duktiga tjejerna” måste 

få hjälp med beredskap för att hantera sin ”duktighet” så att deras psykiska hälsa och 

välmående inte påverkas negativt. 

Genuskontraktet innebär enligt Hirdman både upplevda för- och nackdelar. Möjligtvis kan de 

”duktiga tjejerna” sägas utgöra normen i dagens skola då de i stor utsträckning kan sägas 

utgöra eliten i skolan. Kanske råder i skolan t.o.m. ett omvänt förhållande, ett slags ”duktiga 

tjejer”-normens primat? Men det finns dock tecken på att de ”duktiga tjejerna” betalar ett högt 

pris i termer av välmående för sin ”duktighet”. Kanske är det så att det egentligen är skolans 

krav som är för höga? Detta anser jag att man även bör undersöka mer ingående inom vidare 

forskning. Man bör även undersöka om andra faktorer än enbart könstillhörighet kan tänkas 
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ligga bakom förekomsten av ”duktighet”, exempelvis socioekonomisk status. Denna uppsats 

har främst fokuserat på ”duktighet” i relation till skolan, men det bör även nämnas att 

duktigheten inte behöver vara begränsad till skolans värld. Som Psykologen sa: 

När jag tänker på duktighet tänker jag på att man ska vara duktig och prestera bra i skolan. Men det är ju inte 

bara det, man ska ju liksom vara bra på alla plan; utseendet och det man äter och motion och sex. Man ska vara 

duktig, snygg, smal, må gott, se bra ut, ta för sig, vara framgångsrik, men oftast är det att man ska prestera bra. 

”Duktighet” bör uppmärksammas mer inom forskningen för den kostar de ”duktiga tjejerna” 

deras välmående och den kan även komma att kosta samhället mycket i framtiden. Som 

Renstig & Sandmark (2005) skriver, duktiga flickor/tjejer växer upp och blir duktiga mammor 

och duktiga kvinnor. De hävdar att just denna ”duktighet” ligger till grund för de högutbildade 

kvinnliga tjänstemännens höga sjukskrivningsfrekvens.  

Vissa skulle kanske invända mot mina resultat och hävda att tjejer har större benägenhet att 

rapportera när de inte mår bra, men enligt SOU 2010:79 har flera studier visat att man kan 

utesluta att förekomsten av internaliserande problematik skulle bero på att tjejer/kvinnor har 

en större benägenhet att rapportera symtom. Avslutningsvis kan det vara nödvändigt att 

påpeka att det dock kan vara problematiskt att framställa tjejer som bräckligare, sjukare 

och/eller mer problematiska än killar, eftersom detta kan bidra till att förstärka fördomar om 

tjejer som just detta. Det är inte det som varit syftet med denna uppsats. Syftet har varit att 

belysa vilka typer av beteenden och strukturer som kan tänkas ligga bakom förekomsten av ett 

”duktighetsfenomenet” bland gymnasietjejer. Jag anser att det potentiellt går att vinna mer än 

vad vi kan förlora på att utforska ”duktighet” och ”duktighetsfenomenet” vidare. Detta behövs 

då allt fler tjejer, enligt Psykologen, söker hjälp för att de mår dåligt av sin ”duktighet”.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Under databearbetning, transkribering samt meningskodning/-koncentrering fördes noggranna 

anteckningar genom hela arbetsprocessen. Siffror och meningskoder kontrollerades ett flertal 

gånger och transkriberingen gjordes ordagrant. Därav anser jag mig ha varit så noggrann jag 

kunnat. Av den anledningen hävdar jag att det inte föreligger någon större risk för mätfel och 

pga. detta anser jag att en viss grad av reliabilitet föreligger.  

Den interna reliabiliteten är ganska hög då variablerna i ”Duktighetsindexet” i stor 

utsträckning kan sägas vara pålitliga och följdriktiga.14 Esaiasson m.fl. (2007) menar 

                                                           
14

 Se ”Bilaga 6: Test av modeller och index”. 
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nämligen att ”ett sammanslaget index är en mer tillförlitlig (reliabel) operationalisering av 

begreppet än varje empirisk indikator för sig” (s. 436). I och med detta samt 

operationaliseringsförfarandet kring begreppet ”duktighet” (syfte/frågeställningar/teori� 

kriterierna � enkät- och intervjufrågor) anser jag mig ha mätt det jag utgav mig för att mäta. 

Därav anser jag även att resultaten har en viss grad av validitet. Eftersom validering in situ 

användes under intervjuerna för att validera tolkningar av de intervjuades uttalanden, anser 

jag att även dessa har en relativt hög grad av validitet. Validiteten kan självklart ifrågasättas 

om man inte anser att ”Duktighetsindexet” är reliabelt eller att operationaliseringarna är 

felaktiga – operationaliseringar och indexkonstruktioner kan dock alltid ifrågasättas 

(Esaiasson m.fl. 2007).  

Då metod och procedur beskrivits ingående anser jag att enkätundersökningen i stor 

utsträckning kan replikeras. Det är svårare med intervjustudien eftersom kunskap som 

kommer fram ur intervjuer påverkas av intervjusituationen i sig samt konstrueras genom 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkman 2009). Intervjuer 

(”inter views”) utgörs nämligen av ”det som sker mellan två seenden” (Ibid., s. 18)  

Angående möjligheten att generalisera resultaten anses detta till viss del vara möjligt gällande 

resultaten ur enkätundersökningen då både det interna och det externa bortfallet var väldigt 

begränsat och urvalet var slumpmässigt. Det kan dock vara värt att poängtera att resultaten 

möjligen hade kunnat vara annorlunda pga. att vissa elevkategorier försvunnit ur 

undersökningen, främst elever från yrkesförberedande program. Detta är dock svårt att uttala 

sig om i nuläget. Möjligheten att generalisera resultaten från intervjustudien är svårare då 

intervjukunskap alltid är kontextuell och relationell (Ibid.). Av den anledningen samt pga. att 

antalet respondenter från yrkesförberedande program var väldigt begränsat i 

enkätundersökningen anser jag att fler studier behöver göras gällande ”duktighet” för att 

stärka denna uppsats resultat.  
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Enkät 

Jag heter Maria och läser till lärare i Umeå. Jag skriver just nu på min C-uppsats i 

samhällskunskap och jag tackar för att du genom att skriva denna enkät hjälper mig med 

uppsatsen. Jag skulle verkligen uppskatta om du försöker svara på alla frågor – svara så gott 

du kan. Tveka inte att fråga om det är något du inte förstår. Självklart kommer både ditt namn 

och skolans namn att hållas anonyma. 

 

Nedan följer några kryssfrågor. Kryssa enbart i en ruta, den ruta som du anser stämmer bäst. 

1. Jag är…  �  tjej.   � kille.   
 

2. Jag läser på ett..   
� studieförberedande program (exempelvis samhälls-, natur- eller teknikprogrammet).  

� yrkesförberedande program (exempelvis bygg-, handels- eller frisörprogrammet). 

� studie- och yrkesförberedande program (exempelvis estetiska programmet). 
 

3. Mina föräldrar jobbar som/med..  
(Här ska du skriva ditt svar. Om din mamma och/eller pappa inte jobbar svarar du 

”jobbar inte” och vet du inte svarar du ”vet inte”.)   
Mamma: __________________________ Pappa: ______________________________  

 

4. Mina föräldrars högsta utbildningsnivå är.. 
Mamma:     Pappa: 

�  grundskolenivå eller lägre.  �  grundskolenivå eller lägre. 

�  gymnasial nivå.    �  gymnasial nivå. 

�  högskole- och/eller universitetsnivå. �  högskole- och/eller universitetsnivå. 

�  Vet inte.    �  Vet inte. 

  

Nu följer några frågor där du sätter ett kryss på linjen där du anser dig befinna dig. 

 

5. Mitt genomsnitts-/medelbetyg skulle jag för närvarande säga är.. 
 

 

IG                          G                          VG                          MVG  
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6. Jag satsar på att gå ut gymnasiet med genomsnitts-/medelbetyget.. 
  

 IG                          G                          VG                          MVG 

 

7. Jag tror att jag i framtiden vill läsa vidare på högskola och/eller universitet.  
 

 
          Inte troligt    Högst troligt 

 

8. När jag får veta att vi ska ha prov känner jag mig stressad.  
 

 
I mycket liten grad    I mycket hög grad 

 

9. När jag skrivit ett prov eller lämnat in en skoluppgift känner jag mig osäker på 
hur det har gått tills jag får veta vilket betyg jag fick på provet/uppgiften.  

 

 
I mycket liten grad    I mycket hög grad 

 

10. Jag ställer höga krav på mig själv gällande hur det går för mig i skolan.  
 

 
      Inte alls        Absolut 

 

11. Mina föräldrar ställer höga krav på att jag presterar bra i skolan.  
 

 
      Inte alls        Absolut 

 

12. Skolan i allmänhet och lärare i synnerhet ställer höga krav på att jag presterar 
bra i skolan.  

 

 
      Inte alls        Absolut 
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13. När jag skriver på en inlämningsuppgift tycker jag att det är svårt att avgöra när 
jag gjort tillräckligt och kan avsluta uppgiften.   
 
 
      Inte alls        Absolut 

 

14. När jag ska ha prov, redovisning eller lämna in en skoluppgift känner jag mig 
orolig för att misslyckas.  

 

 
      Inte alls        Absolut 

 

15. Jag tycker att det är viktigt att få bekräftelse från mina lärare och/eller 
klasskamrater att jag gjort något bra för att vara nöjd med min prestation.  

 

 
      Inte alls        Absolut 

 

16. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig.  
 

 
      Inte alls        Absolut 

 

17. Min självkänsla är beroende av vad jag åstadkommer i skolan.  
 

 
I mycket liten grad        I mycket hög grad 

 

18. Jag tycker att det är viktigt att jag känner mig duktig i skolan.  
 

 
      Inte alls        Absolut 

 

19. Jag tycker att det är viktigt att andra uppfattar mig som duktig i skolan.  
 

 
      Inte alls        Absolut 
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Nedan följer några avslutande kryssfrågor. Kryssa i den ruta som du tycker stämmer in bäst. 

Kryssa bara i en ruta per fråga. 

20. Jag har huvudvärk.  21. Jag har ont i magen. 
 

� Varje dag   � Varje dag  

� Flera gånger i veckan  � Flera gånger i veckan 

� Någon gång i veckan   � Någon gång i veckan 

� Någon gång i månaden  � Någon gång i månaden 

� Sällan eller aldrig   � Sällan eller aldrig 

 

22. Jag har svårt att sova.  23. Jag känner mig stressad. 
 

� Varje dag   � Varje dag   

� Flera gånger i veckan  � Flera gånger i veckan  

� Någon gång i veckan   � Någon gång i veckan  

� Någon gång i månaden  � Någon gång i månaden  

� Sällan eller aldrig   � Sällan eller aldrig 

 

24. Upplever du att det finns en skillnad mellan hur stressade killar och tjejer är i 
skolan? 

� Ja, killar är mer stressade än tjejer. 

� Ja, tjejer är mer stressade än killar. 

� Nej, killar och tjejer är lika stressade.  

 

25. Upplever du att killar och tjejer ställer lika höga krav på sig själva gällande 
skolan? 

� Ja, killar och tjejer ställer lika höga krav på sig själva. 

� Nej, killar ställer högre krav på sig själva än tjejer. 

� Nej, tjejer ställer högre krav på sig själva än killar. 

 

Jag skulle gärna vilja följa upp dessa enkäter med intervjuer under vecka 18, dvs. första 

veckan i maj. Det skulle vara jättekul om du skulle vilja ställa upp på en intervju. Om du 

skulle kunna tänka dig det så lämna dina kontaktuppgifter nedan. Självklart kommer du att 

hållas anonym om du väljer att delta i en intervju. 
 

Mobilnummer:_______________________________________________________________ 

och/eller 

Mailadress: _________________________________________________________________ 
 

Tack så mycket för att du har hjälpt mig med min uppsats! 
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Teoretiskt upplägg för intervjuguide 
 

Frågeställningar    Aspekter  

 

Omfattning av ”duktighetsfenomen”   - Väljer man ”duktigheten”? 

bland gymnasietjejer   - Upplevs ”duktighet” som kopplad till  

        genus? 

 

Faktorer bakom ”duktighet”  - Duktighet som norm för tjejer? 

    praktiker, vanor 

      socialisering genom uppfostran att  

      sträva efter perfektionism + lämpligt 

      genusbeteende 

    krav från sig själv 

    - Duktighet som norm i skolan? 

    Driver skolan på detta genom krav    

     och förväntningar? 

    förväntningar på tjejer resp. killar 

    - Duktighet – att göra feminint genus? 

    - Känna sig duktig – ett mänskligt  

         behov? 

      - Duktighetskriterier som faktorer 

      1. Perfektionism: svårt att lämna över         

         ansvar, svårt att avsluta, överarbetar, 

         sällan nöjd med prestationer, svårt  

         att nöja sig med ”tillräckligt bra”,  

      2. Rädsla för att göra andra besvikna 

      3. Vill uppfattas som ansvarsfull 

      4. Höga krav på sig själv, oerhört  

                                                                                          ambitiös, saknar  

               verklighetsanknytning (mål/förmåga) 

    5. Dålig prestationsbaserad självkänsla 

      6. Krav från föräldrar 

       7. Krav från skolan 
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Konsekvenser av ”duktighet”  - Duktighetens effekter på hälsa och 

       välmående 

     psykosomatiska besvär (mage, huvud,  

                                                                                       sömn), internaliserade problem (oro,      

      ångest), stress 

      - Duktighetskriterier som konsekvenser 

      1. Rädsla för att misslyckas 

       2. Känslig för kritik + självkritisk 

      3. Ribban sätts högre och högre 

      4. Tar mycket ansvar 

      5. Stort bekräftelsebehov, söker det  

      6. Jämför sig med andra & deras prest. 

       7. Svårt att prioritera och sätta gränser 

      8. Pluggar mer än andra saknar distans 

      9. Misstror den egna förmågan 

     

    - Vill vara duktigare än de orkar? 

 

”Duktig tjej” som feminin   - Socialisering in i duktighet? 

genusposition   - Att vara tjej är att vara duktig?  

    - Tjejer A, killar a/B, pga. duktighet 

       kontra antipluggkultur? 

    - Dikotomier 

    - Killar och tjejer lika i skolans värld? 

    status, förväntat beteende, bemötande, 

    upplevda könsskillnader i skolan 

      - Konstruktion av genus och innebörd  

      för duktighet? 
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Intervjuguide för respondentintervjuer   

 
Introduktion 
Kort information om undersökningens syfte, användning av bandspelare, etiska 

rättigheter(anonymitet, samtycke, ej användas till annat) samt information om intervjuns 

struktur. Finns inga rätta och felaktiga svar, inga värderingar läggs i det du säger. 

 

Intervjun 

Tema 1: Allmänt om skolan 

1. Beskriv dig själv med tre ord. 

2. Berätta för mig hur du tycker att det är att gå i skolan. 

- När mår du som bäst gällande skolan? 

- När upplever du det jobbigt att gå i skolan? 

3. Vilka förväntningar upplever du att du har på dig i skolan? 

- Anser du att förväntningarna på killar och tjejer är desamma?  

(Om inte; På vilket sätt skiljer de sig åt?) 

- Anser du att skolan ställer rimliga krav på dig? (Om ja; På vilket sätt?) 

- Kan du berätta lite om dina föräldrars syn på det du gör i skolan? 

4. Vad innebär det att vara ”duktig i skolan” tycker du? 

- Tycker du att det är viktigt att uppfattas som duktig i skolan? (Om ja; Kan du 

utveckla ditt svar?) 

 

Tema 2: Duktighet  

5. Berätta lite om hur du känner dig när du arbetar med en skoluppgift eller pluggar inför 

ett prov? 

- avsluta arbetet/pluggandet 

- självkritik och andras kritik 

- prioriteringar och gränssättningar 

- tilltro till prestation 

- nöjd: ofta, sällan? 

- fokus på betyget? 

- pluggar mer än andra och vad kan det bero på isf? 

- nöja sig med ”tillräckligt bra” eller alltid prestera på topp? 

- höga betyg = hög status? 

 

6. Anser du att du ställer höga krav på dig själv gällande skolan? (Om ja; Kan du 

utveckla det lite mer?) 

- balans mellan mål kontra medel? 

- viktigt att prestera bra i skolan? 

- för höga krav?(eventuella konsekvenser) 

- Tror du att dina betyg och skolprestationer påverkar hur du mår? 
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Tema 3: Hälsa och välmående 

7. Kommer du ihåg någon gång då du känt dig orolig för att misslyckas med något i 

skolan? 

- Om ja; Är det något som du upplever händer ofta? 

- exempel 

8. Kan du ge något exempel på när du känner eller har känt ångest över skolan och 

skolarbete? 

9. Kan du berätta för mig om när du känner dig stressad i skolan? 

- Om ja; Är det något som du upplever händer ofta? 

- exempel 

10. Att få bekräftelse från klasskompisar och lärare gällande skolarbete, är det viktigt för 

dig? 

- Vad tror du att det kan bero på? 

- Upplever du att du brukar jämföra dig med andra och deras prestationer? 

 

Tema 4: Killar och tjejer 

11. Berätta lite om hur du uppfattar att det är vara tjej/kille i skolan. (Att vara tjej/kille...) 

12. Hur uppfattar du att man ska vara för att vara ”rätt” som kille/tjej i skolan? 

13. Tror du det finns några skillnader mellan att vara tjej och kille i skolan? 

- Kan du säga något mer om det? 

- status för samma saker? 

- förväntat beteende 

- bemötande (lärare, andra elever) 

- samma krav? 

14. Kommer du ihåg någon gång då du upplevt att du behandlats annorlunda i skolan för 

att du är tjej/kille? 

- exempel 

15. Vad tänker du på när jag säger ”duktighet”? 

- Är ”duktighet” en tjejgrej?  

 

 
Avslut 
 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

Hur upplevde du att bli intervjuad om det vi pratat om under intervjun? 

Be om tillstånd att citera från intervjun. 

Syftet presenteras mer specificerat, sammanfattning av lärdomar från intervjun, fråga om 
respondenten vill läsa intervjun, information om möjligheten att ge ytterligare information i 
ett senare skede och ett tack för deltagande.  

Kort reflektion kring intervjun på egen hand. 
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Intervjuguide för informantintervju 

 

Introduktion 
Kort information om undersökningens syfte, användning av bandspelare, etiska 

rättigheter(anonymitet, samtycke, ej användas till annat) samt information om intervjuns 

struktur. Finns inga rätta och felaktiga svar, inga värderingar läggs i det du säger. 
 

Intervjun 

Tema 1: ”Duktighetsfenomenet” 

16. Vad tänker du när på när jag säger ”duktighet”? 

- Hur gestaltar sig ”duktigheten”? / Kan du ange några kriterier för ”duktighet”? 

 

17. Uppfattar du ”duktighet” som någonting positivt eller negativt?  

- Kan ”duktigheten” bli negativ och i så fall när? 

 

18. Vilka är det som söker hjälp för ”duktighet”? 

 

 Tema 2: Faktorer bakom ”duktighet”  

19. Vilka faktorer upplever du ligger bakom (negativ) ”duktighet”? 

 

20. Vilka kravbilder upplever du hos de som söker hjälp för ”duktighet”? 

- Anser du att de som söker hjälp för ”duktighet” har höga krav på sig själva? Om 

ja; På vilket sätt? 

- Hur ser kopplingen ut mellan ”duktighet” och skolan samt skolarbete?  

- Hur upplever du att föräldrar och ”duktighet” relaterar till varandra? 

 

Tema 3: Konsekvenser av ”duktighet” 

21. Vilka konsekvenser upplever du att ”duktigheten” får för de som förkroppsligar den? 

 

22. Tror du att ”duktigheten” påverkar hur ”duktiga tjejer/killar” mår?  

-      På vilket sätt? / Kan du utveckla? 

 

23. Upplever du att ”duktiga tjejer/killar” ofta har psykosomatiska besvär? 

-      Om ja; På vilket sätt?  
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24. Vilka typer av internaliserade eller externaliserande problem, om några, upplever du 

att ”duktiga tjejer/killar” har?  

 

25. Hur resonerar du kring ”duktighet” och stress? 

 

26. Upplever du att det finns någon koppling mellan behov av bekräftelse och 

”duktighet”? I så fall på vilket sätt?  

 

Tema 4: ”Duktighet” och genus 

27. Hur uppfattar du ungdomar upplever att man ska vara för att vara ”rätt” som kille 

respektive tjej i skolan? 

 

28. Hur resonerar du kring ”duktighet” och genus?  

-     Finns det någon koppling däremellan? I så fall vilken? 

  

29. Anser du att ”duktighet” är vanligare bland tjejer än bland killar? 

- Kan ”duktighet” vara ett sätt att göra genus?  

 

30. Skulle du säga att det existerar ett ”duktighetsfenomen” bland gymnasietjejer? 

- Om ja; på vilket sätt? 

 

 

Avslut 
 

Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

Hur upplevde du intervjun? 

Be om tillstånd att citera från intervjun. 

Sammanfattning av lärdomar från intervjun, fråga om informanten vill läsa intervjun, 
information om möjligheten att ge ytterligare information i ett senare skede och ett tack för 
deltagande. 

Kort reflektion kring intervjun på egen hand. 
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Kodifiering av enkätdata 

 

Nedan presenteras hur variablerna kodats. Variabler/enkätfrågor har kommenterats då detta 

ansetts vara nödvändigt. 

 

Fråga Variabel   Kodat som_______________________                 

1 Kön   Tjej = 1, Kille = 0 

2 Typ av program  Studieförberedande samt Studie- och  

                                                   yrkesförberedande = 1, 

       Yrkesförberedande = 0 

Kommentar: Vid enkätfråga 2 valde jag att slå samman variablerna Studieförberedande 

program samt Studie- och yrkesförberedande program då dessa variabler i princip innebär 

samma sak samt eftersom endast en minoritet av respondenterna gick ett studie- och 

yrkesförberedande program. Dessa gavs alltså samma kodifiering. 

 

3a Moderns sysselsättning  ”Vet inte” och ”Jobbar inte”  

      behandlades som bortfall. 

      De olika yrkena klassificerades i Låg  

      inkomst, Hög inkomst samt Egen  

      företagare. Dessa kategorier  

      behandlades sedan som uteslutande  

      variabler. 

3b Faderns sysselsättning  Samma förfarande som vid 3a. 

Kommentar: Vid enkätfråga 3 (a+b) valde jag att inkludera ”Vet ej” som ett möjligt 

svarsalternativ, eftersom vissa respondenter kanske inte har kontakt med sina föräldrar eller 

för att de helt enkelt inte har koll på vad deras föräldrar arbetar med. ”Jobbar inte” 

inkluderades eftersom det är möjligt att någon av föräldrarna saknar arbete eller är avliden. 

 

4a Moderns utbildning  ”Vet inte” behandlades som bortfall. 

     De övriga svarsalternativen  

     behandlades som uteslutande variabler. 

4b Faderns utbildning  Samma förfarande som vid 3b. 

Kommentar: Vid enkätfråga 4 (a+b) valde jag att inkludera ”Vet ej” som möjligt 

svarsalternativ, eftersom vissa ungdomar kanske inte har kontakt med sina föräldrar eller för 

att de helt enkelt inte har koll på sina föräldrars utbildningsnivå. 
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5 Genomsnittsbetyg  Variabelvärdet togs fram genom att det  

     mättes ut med linjal på den 10 cm långa 

    VAS-skalan. 

6 Målbetyg   Samma förfarande som vid fråga 5. 

7 Läsa vidare   Samma förfarande som vid fråga 5. 

8 Stressad vid vetskap om prov Samma förfarande som vid fråga 5. 

9 Osäker på studieresultat tills   Samma förfarande som vid fråga 5. 

bekräftelse på detta givits 

10 Krav på sig själv  Samma förfarande som vid fråga 5. 

11 Upplever krav från föräldrar Samma förfarande som vid fråga 5. 

12 Upplever krav från skolan  Samma förfarande som vid fråga 5. 

13 Svårt att avsluta  Samma förfarande som vid fråga 5. 

14 Oro för att misslyckas  Samma förfarande som vid fråga 5.  

15 Viktigt att få bekräftelse från lärare Samma förfarande som vid fråga 5. 

och klasskamrater 

16 Bevisa sitt värde genom att vara Samma förfarande som vid fråga 5. 

duktig 

17 Självkänsla beroende av   Samma förfarande som vid fråga 5. 

skolprestationer 

18 Viktigt att känna sig duktig i skolan Samma förfarande som vid fråga 5. 

19 Viktigt att uppfattas som duktig Samma förfarande som vid fråga 5. 

i skolan 

Kommentar: Variabelvärden för enkätfråga 5-19 mättes med hjälp av linjal och bestämdes av 

var på VAS-skalan respondenten hade kryssat. Jag valde att ha skalor där respondenterna 

kunde kryssa in sig själva, eftersom många av dessa frågor kan upplevas som känsliga. Jag 

hoppades att möjligheten att själv få välja var man befann sig (inte kryssa i en ruta) skulle 

minimera risken för att respondenterna upplevde att de blev ”sorterade in i olika fack”, vilket 

jag hoppades skulle leda till en högre svarsfrekvens. Användning av VAS-skalor är vanligt vid 

mätning av bl.a. attityder och uppfattningar (Ejlertsson 2005). Enkätfrågorna 8-17 kom 

senare att utgöra ett index, ”Duktighetsindex”. 
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20 Huvudvärk   Varje dag = 7,  

     Flera gånger i veckan = 3, 

     Någon gång i veckan = 1, 

     Någon gång i månaden = 0,5 ,  

     Sällan eller aldrig = 0. 

21 Ont i magen   Samma förfarande som vid fråga 20. 

22 Svårt att sova  Samma förfarande som vid fråga 20. 

23 Upplevd stress  Samma förfarande som vid fråga 20. 

Kommentar: Utgångspunkten för kodningen av de olika svarsalternativen på enkätfrågorna 

20-23 var antal gånger per vecka. Detta innebar att varje dag blev detsamma som 

7gånger/vecka. För flera gånger i veckan valdes 3gånger/vecka eftersom det innebär ungefär 

hälften av veckans dagar. Någon gång i veckan fick värdet 1 och någon gång i månaden fick 

värdet 0,5, vilket innebär 2gånger/månad. Frågorna 20-22 är hämtade från SCB (2005), 

vilket gjordes i avsikt att kunna jämföra mina resultat med vad som gällde nationellt vid 

SCB:s undersökning. Enkätfrågorna 20-22 kom senare att utgöra ett index; ”Index för 

psykosomatiska besvär”. 

 

24 Upplevd könsskillnad gällande Svarsalternativen behandlades som  

stress.   uteslutande variabler. 

25 Upplevd könsskillnad gällande Svarsalternativen kodades som  

     uteslutande variabler.  

 

Bortfall Kodades som . (en punkt) i   

datamatrisen. 
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Test av modeller och index 
 

Ingen av de tre slutgiltiga modellerna visar tecken på heteroskedasticitet. Slumptermerna 

verkar vara normalfördelade och ha konstant varians. Seriell korrelation utgör inget större 

problem vid tvärsnittsdesign, eftersom detta lätt kan justeras genom en omorganisering av 

observationerna i datamatrisen. När det gäller multikolinearitet fann jag ett 83,9 % samband 

mellan två av variablerna, nämligen Betyg och Målbetyg.  

Nedan presenteras först residualdiagram för de tre olika diagrammen. Därefter presenteras en 

multikolinearitetsmatris för de oberoende variablerna i regressionsmodellerna. Avslutningsvis 

visas indexvariablernas korrelation med respektive index. 

 

Seriell korrelation och heteroskedasticitet  

Residualdiagram för regression med Duktighetsindex som beroende variabel:  
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Residualdiagram för regression med Höga krav på sig själv som beroende variabel: 

 

 

 

Residualdiagram för regression med Index för psykosomatiska besvär som beroende variabel: 
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Multikolinearitet   

 

Multikolinearitetsmatris för de oberoende variablerna Kön, Program, Betyg, Målbetyg, Läsa 

vidare, Viktigt att upplevas som duktig, Viktigt att känna sig duktig samt Upplevd stress : 
 

Variabler Kön Program Betyg Målbetyg Läsa 
vidare 

Upplevas 
duktig 

Känna 
sig 

duktig 

Upplevd 
stress 

Kön 1 -,016 ,130 ,164 -,107 ,337 ,337 ,196 
Program -0,16 1 ,134 ,189 ,370 ,112 ,145 ,151 
Betyg ,130 ,134 1 ,839* ,290 ,210 ,192 -,034 
Målbetyg ,164 ,189 ,839* 1 ,386 ,320 ,209 -,024 
Läsa 
vidare 

-,107 ,370 ,290 ,386 1 ,138 ,147 -,134 

Upplevas 
duktig 

,337 ,112 ,210 ,320 ,138 1 ,642 ,153 

Känna sig 
duktig 

,337 ,145 ,192 ,209 ,147 ,642 1 ,176 

Upplevd 
stress 

,196 ,151 -,034 -,024 -,134 ,153 ,176 1 

*Här finns det en tydlig korrelation mellan två variabler. 

Två av variabelnamnen har förkortats: Viktigt att upplevas som duktig (Upplevas duktig) och Viktigt att känna 

sig duktig (Känna sig duktig). 

 

 

Multikolinearitet: Variablerna i ”Index för psykosomatiska besvär”  

Enkätfråga Variabeldefinition Korrelation med  ”Index för 
psykosomatiska besvär”  

20 Huvudvärk ,705 
21 Ont i magen ,747 
22 Svårt att sova ,755 
Alla variabler ingående i indexet har en korrelation med index på minst 0,7. 
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Multikolinearitet: Variablerna i ”Duktighetsindex”  

Enkätfråga Variabeldefinition Korrelation med 
”Duktighetsindex”  

8 Stressad vid vetskap om prov ,552 
9 Osäker på studieresultat tills bekräftelse på 

dessa givits 
,528 

10 Krav på sig själv ,553 
11 Upplever krav från föräldrar ,306 
12 Upplever krav från skolan ,539 
13 Svårt att avsluta ,456 
14 Oro att misslyckas ,708 
15 Viktigt att få bekräftelse från lärare och 

klasskamrater 
,687 

16 Bevisa sitt värde genom att vara duktig ,642 
17 Självkänsla beroende av skolprestationer ,681 
”Upplever krav från föräldrar” samt ”Svårt att avsluta” korrelerar med mindre än 0,5 gentemot index. De övriga 

variablerna korrelerar med index med mer än 0,5. 
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Koder använda vid meningskodning 
 

Nedan presenteras vilka koder som användes vid meningskodningen under analysen av 

intervjuerna. Det presenteras också kort vad dessa koder innebär samt hur de använts. 

 

Kod  Definition_____________________________________________ 

 

Dk1 (+/-) Kopplat till duktighetskriterie 1. Plus om tecken på detta, minus 

om motsats till detta uttryckts.    

Dk2 (+/-) Kopplat till duktighetskriterie 2. Plus om tecken på detta, minus 

om motsats till detta uttryckts.   

Osv. för alla duktighetskriterier. 

 

A-a Kopplat till Hirdmans den manliga normens primat, dvs. teorin om 

mannen som norm; formeln Mannen och den lilla härledda 

mannen.  

B-b Motsatsen till Hirdmans teori om formeln A-a, dvs. att det istället 

är killarna (och inte tjejerna) som utgör avvikelsen. 

A-B (+/-) Kopplat till Hirdmans isärhållandents logik, dvs. teorin om att 

genus skapas som dikotomier; formeln Mannen och motsatsen 

Kvinnan. Plus om tecken på detta, minus om motsatsen till detta 

uttryckts.   

Gkonst + x Tecken på genuskonstruktion + på vilket sätt (x). 

Greg + x Tecken på genusregim + på vilket sätt (x). 

Gsoc + x Tecken på genussocialisering + på vilket sätt (x). 

Gord + x Tecken på genusordning + på vilket sätt (x). 
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Formler och oberoende variabler 

 

Nedan presteras först formlerna för regressionsanalysen. Därefter presenteras och definieras 

förklaringsvariablerna. 

 

Formler 

Hypotes:  y = (α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6 + β7x7 + β8x8 + β9x9 + β10x10 +    

           β11x11 + β12x12 + β13x13 + β14x14 + β15x15 + β16x16 + β17x17 + β18x18 + β19x19  

           + β20x20 + β21x21 + ε) 

Slutgiltig y = (α + β1x1 + β2x2 + β15x15 + β16x16 + β17x17 + β18x18 + β19x19 + β20x20 + ε) 

formel: 

 

Oberoende variabler 

Oberoende variabel  Definition 

x1:  

Kön 
= 1 Om respondenten är kvinna. 

x2:  

Program 
= 1 Om respondenten går ett Studieförberedande eller ett Studie- 

och yrkesförberedande program. 

x3 – x5:  

Moderns sysselsättning 
 Moderns huvudsakliga sysselsättning. Detta har delats upp i 

tre olika uteslutande variabler;  

låginkomsttagare (x3),  

höginkomsttagare (x4) och  

egen företagare (x5). 

x6 – x8: 

Faderns sysselsättning 

 Faderns huvudsakliga sysselsättning. Detta har delats upp i 

tre olika uteslutande variabler;  

låginkomsttagare (x6),  

höginkomsttagare (x7) och  

egen företagare (x8). 

x9 – x11: 

Moderns utbildningsnivå 
 Vilken moderns högsta utbildningsnivå är. Detta har delats 

upp i tre olika uteslutande variabler;  

grundskolenivå eller lägre (x9),  

gymnasial nivå (x10) och 

högskole-/universitetsnivå (x11). 

   



  Bilaga 8 
 

 

 

x12 – x14: 

Faderns utbildningsnivå 
Vilken faderns högsta utbildningsnivå är. Detta har delats 

upp i tre olika uteslutande variabler;  

grundskolenivå eller lägre (x12),  

gymnasial nivå (x13) och 

högskole-/universitetsnivå (x14). 

x15:  

Genomsnittsbetyg 
 Vilket genomsnittsbetyg respondenten upplever att denne 

har. 

x16:  

Målbetyg 
 Vilket genomsnittsbetyg respondenten satsar på att gå ut 

gymnasiet med.  

x17:  

Läsa vidare 
 Hur troligt respondenten upplever att det är att denne 

kommer att läsa vidare efter gymnasiet. 

x18:  

Viktigt att känna sig duktig 
 Hur viktigt respondenten upplever att det är för denne att 

känna sig duktig i skolan. 

x19:  

Viktigt att uppfattas som 

duktig 

 Hur viktigt respondenten upplever att det är för denne att 

uppfattas som duktig i skolan av andra. 

x20:  

Upplevd stressnivå 
 Hur många gånger per vecka som respondenten känner sig 

stressad.  

x21:  

Index för psykosomatiska 

besvär 

 Hur många gånger per vecka som respondenten har 

psykosomatiska besvär. Innehåller variablerna; huvudvärk, 

ont i magen samt svårt att sova, dvs. enkätfrågorna 20-22. 

 

 

 

 

 


