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Detta examensarbete ämnar belysa “duktig flicka”- fenomenet som kommit att bli ett omtalat             

begrepp som är baserat på den nya moderna samhällsstrukturen. Den nya samhällsstrukturen            

handlar om att kvinnor förväntas kunna satsa på karriären samtidigt som de fortfarande             

kopplas till huvudansvaret för hemarbete. Syftet med denna uppsats är att beskriva            

förekomsten av “duktiga flickor” bland studerande kvinnor på Karlstads universitet. Vi vill            

fördjupa oss i begreppet “duktig flicka” och förklara hur kvinnor kan kopplas till de              

egenskaper som associeras med begreppet. Studien grundar sig på en kvantitativ           

undersökningsmetod där 60 kvinnor på Karlstads universitet har deltagit i studien. Resultatet            

visar att majoriteten av kvinnorna kan kopplas till “duktiga flicka”-fenomenet och dess            

egenskaper.  
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ABSTRACT 
The good-girl 

A sociological quantitative study 

Leila Goletic & Sara Persson 

June 2018 

 

This master thesis aims to highlight the "good girl" - phenomenon that has become a featured                

term based on a new modern social structure. The new social structure is about women               

expected to focus on making a career while still being linked to the main responsibility for                

homework. The purpose of this study is to describe the presence of "good girls" among               

student women at Karlstad University. We want to immerse ourselves in the term "good girl"               

and explain how women can be linked to the attributes associated with the concept. The study                

is based on a quantitative survey in which 60 women at Karlstad University participated in               

the study. The result shows that the majority of women can be linked to the "good girl"                 

phenomenon and its characteristics. 
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TACK 

________________________________________________________________ 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som bidragit med information och gett oss ett 

gott underlag för att skapa detta arbete. Utan deras hjälp hade denna studie inte varit 

tänkbart att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Stefan Karlsson på Karlstad 

Universitet som med god handledning och tillgänglighet väglett oss under arbetets gång till 

en lyckad och väl framställd studie.  
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1. INLEDNING 

“Vi skall helst vara smala, trilla köttbullarna själva, köpa de rätta aktierna och ha säkra               

bilar utrustade med allehanda krockkuddar för tusentals kronor för att vara riktigt lyckade             

individer” säger Ylva Elvin-Nowak i boken “Diagnos: Duktig” av Ernsjöö Rappe och            

Sjögren.   1

 

Kvinnor har inte alltid varit yrkesarbetande. På 1960-talet omfattade 30 procent av antalet             

yrkesarbetande personer i Sverige kvinnor. År 2001 hade denna siffra stigit till 48 procent.              

Den ökande andelen yrkesverksamma kvinnor har resulterat i att det moderna arbetslivet            

ställer helt andra krav i jämförelse med kvinnors tidigare arbetssituation. Sextio- och            2

sjuttiotalisterna var dem som började växa upp i individualismens tidsepok där man redan vid              

barnsben fick berättat för sig att “du kan bli vad du vill” - och du skulle även bli någon. Det                    

är här som ursprunget för den “duktiga flickan” tagit fart.  Men vi tar det från början.  3

 

Redan i tidig ålder har kvinnor fått förklarat att de ska vara på ett viss sätt. Att göra karriär,                   

sköta hem och hushåll är bara något en kvinna förväntas göra. Genom historien har det               4

funnits en så kallad genusarbetsdelning. Detta kan förklaras med att män och kvinnor har haft               

olika arbetsuppgifter som visat på en tydlig uppdelning av vad som är kvinnligt arbete och               

vad som är manligt arbete. En undersökning som gjorts bland unga par som inte ännu har                

barn visar på att även om de har varierande arbetsuppgifter i hemmet där dem tillsammans               

hjälps åt med vissa saker, så är det kvinnan som har helhetsuppfattningen med ansvar för               

ordningen. Genus har spelat en roll historiskt sett för vad som har betraktats som “riktigt”               5

arbete. Mannen har i all tid kopplats till det betalda produktiva arbetet och kvinnan till det                

obetalda reproduktiva arbetet i hemmet. Mannen har genom tiden setts som den            

huvudansvarige för den ekonomiska försörjningen och kvinnan har kopplats till hem och            

1 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.33 
2 Ibid s.19 
3 Ibid s.20 
4 Ibid s.15 
5 Ibid s.25 
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hushållsarbete. Dessa genusstereotyper fortsätter än idag forma våra liv och kan ses som             

naturaliserade normer. Idag gör kvinnor karriär i lika hög utsträckning som männen men             6

samtidigt kombinerar hon detta med familjeliv och att sköta hemmet. Detta är något som inte               

omfattar alla kvinnor men vi är bekanta med detta ideal som gör att allt fler kvinnor pressar                 

sig själva till det yttersta - till dessa ändlösa krav. Aftonbladet skriver: “En duktig flicka är                7

alltid duktig. Efter betald arbetstid börjar därför nästa heltidsjobb: hem och familj. Män har              

alltid haft makten i det officiella och kvinnan i det privata. Och vi vill inte gärna ge bort makt                   

vi en gång skaffat oss. Därför är det så oerhört svårt för många kvinnor att avsäga sig                 

ansvaret i hemmet. Män blir bara sidekicks till sina fruar”. Angående citatet i Aftonbladet              8

finns en medvetenhet om att det finns en stereotyp bild på en generell nivå och att det kan                  

finnas individuella avvikelser.  

 

“Duktig flicka” har idag kommit att bli ett omtalat begrepp som är baserat på den nya                

moderna samhällsstrukturen om att vara den duktiga flickan de lärt sig att vara under sin               

uppväxt. Parallellt med detta tar många efter sin mammas underordnade roll. Detta leder i              

många fall till absurda krav som kan bryta ned välmåendet - synnerligen om det kvinnliga               

könet inte ser sin situation i en större infallsvinkel. Många kvinnor ser inte att det är                

samhällets krav som kommit att bli så höga vilket resulterar i att de misstar sig och beskyller                 

sig själva. Kraven av att leva upp till den idealbild som samhället skapat kan i många fall leda                  

till depression och psykosomatiska symtom.   9

 

Uppgifter från Statistiska centralbyrån [SCB] visar att det idag är allt mer vanligt att vara               

högutbildad än vad det var förr i tiden. Uppgifter visar vidare att det idag är mer kvinnor än                  

män som utbildar sig på universitet och högskolor. Det är ungefär 50 procent mer kvinnor än                

män som idag är registrerade på högre utbildningsnivå i Sverige. SCB har även framtagit en               10

temarapport från 2010 där resultat presenteras av könsstrukturen per utbildning och yrke från             

6 Elmhorn (2013) s.17 
7 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.19 
8 Aftonbladet (2007) 
9 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.23-24 
10 SCB (2016) - Var fjärde i Sverige är högutbildad 
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perioden 1990-2030. Uträkningarna är baserade på Prognosinstitutet långsiktiga        

konsekvensberäkningar av den nutida utbildningsdimensioneringen. Tabell 1 visar en tydlig          

skillnad i vilka yrken som är mansdominerade och inte. Detta är endast ett utdrag från               

temarapporten. Alla yrken presenteras inte i denna studie.    11

 

Tabell 1 

 
Källa: SCB 

 

Vidare visar uppgifter från Expressen som använt sig utav Manpowers undersökning att            

kvinnor är dubbelt så stressade än män. Var tredje kvinna är alltid eller väldigt ofta stressad                

på jobbet. Hela 68 procent av kvinnorna uppgav också att de tar det största huvudansvaret i                

hemmet, samtidigt som bara 58 procent ansåg att de hade nog med tid för sina barn. Det                 

visade också att kvinnor när det kommer till hem och hushållsarbete är mer än dubbelt så                

stressade än män. En annan undersökning från SCB som gjordes 2017 visar att det är               12

svårare för kvinnor än män att kombinera karriär med privatlivet. Med karriär menas att man               

får ett ledningsarbete eller ett arbete som kräver specialkompetens. Ernsjöö Rappe och            13

Sjögren uppvisar uppgifter från SCB där det påvisas att det obetalda hemarbetet mest utförs              

11 SCB (2010) -  Tema: Utbildning; Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 s.66 
12 Expressen (2017) -Var tredje kvinna känner stor jobbstress 
13 SCB (2017) - kombinera karriär och arbetsliv svårare för kvinnor 
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av kvinnor. Kvinnor lägger hela fyra timmar och sex minuter varje dag på hemarbete medan               

männen lägger två timmar och 50 minuter på obetalt hemarbete. Den fakta som ovan ålagts               14

baseras på kvinnor som lever i heterosexuella relationer. Vi är medvetna om att klass också               

kan spela roll och vara en bidragande faktor till kvinnors olika förutsättningar. Detta kan              

innebära att vissa kvinnor kan ha andra ekonomiska förutsättningar och därmed ha möjlighet             

till att spendera mer tid i hemmet.  

Vi vill genom ovanstående fakta fördjupa oss och presentera detta studieområde som            

innefattar hur kvinnor i dagens samhälle sammanväver arbetsliv med privatliv. Vi anser att             

“duktig flicka” fenomenet är ett högaktuellt fenomen som borde lyftas mer då vi själva är               

kvinnor och ser stora tendenser av detta fenomen hos kvinnor i samhället. De senaste åren har                

nyheterna ständigt uppdaterat om hur den psykiska ohälsan ökat dramatiskt och där kvinnor             

är särskilt drabbade vad gäller sjukskrivning för stressrelaterade sjukdomar. Vi själva är            

kvinnliga studerande på Karlstads universitet och kan känna igen oss i fenomenet med att              

vara en duktig flicka vad gäller att kunna harmonisera många olika delar av livet. Vi kan även                 

se att närstående kvinnor har drabbats av stressrelaterade sjukdomar där “duktig flicka”            

fenomenet lyser igenom.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva förekomsten av “duktiga flickor” bland studerande             

kvinnor på Karlstads universitet. Vi vill fördjupa oss i begreppet “duktig flicka” och förklara              

hur kvinnor kan kopplas till de egenskaper som associeras med begreppet.  

1.2 Frågeställning 

➢ Hur kan studerande kvinnor kopplas till “duktig flicka”- begreppet och dess 

egenskaper som förefaller den “duktiga flickan” ? 

14 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.29 
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2. DISPOSITION 

I detta kapitel kommer en redovisning av hela studiens upplägg att introduceras för att vidare               

ge läsaren tillfälle att följa med i undersökningens utförande.  

 

I arbetets start blir läsaren introducerad med ett inledningskapitel (Se avsnitt 1) där man får               

en övergripande bild på vad studiens forskningsområde handlar om. Därefter presenteras           

studiens syfte som snävar ned till det undersökningen avser att studera. Frågeställningen            

kommer efter som avgränsar forskningsområdet ytterligare. Frågeställningen lyder: Hur kan          

studerande kvinnor kopplas till “duktig flicka”- begreppet och dess egenskaper som           

förefaller den “duktiga flickan”?. Detta är en fråga som kommer återkomma i            

resultatet/analysen och som sträcker sig under hela forskningsarbetets gång. I nästa avsnitt,            

som innefattar tidigare forskning (se avsnitt 3) får läsaren en inblick på liknande studier inom               

det aktuella forskningsområdet beträffande “duktiga flickor”, samt inom området familj och           

karriär. Efter detta avsnitt blir läsaren ledd till den teoretiska referensramen (se avsnitt 4) som               

undersökningen baseras på. Den teoretiska referensramen innefattar feministisk teori av          

Dorothy Smith, genussystem och könsroller samt begreppet “duktig flicka”. Vidare kommer           

metodavsnittet (se avsnitt 5) där läsaren får ta del av studiens olika tillvägagångssätt. Vidare              

utformas undersökningens resultat (se avsnitt 6) där vi presenterar empirin av enkäterna för             

att sedan i analyskapitlet (se avsnitt 7) avhandla resultatet i relation till våran teori, studiens               

syfte samt studiens frågeställning. Sist görs en avslutande diskussion (se avsnitt 8) där även              

kritik kring vår egen studie ålagts samt förslag på vidare forskning. 

 

Enkäten (Bilaga 2), resultatdelen och analysdelen är indelade i olika teman som är utbildning,              

karriär, familj och självbild. Dessa teman berör studiens centrala utgångspunkter då de            

associeras med egenskaper som innefattar begreppet “duktiga flickor”.  
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3. TIDIGARE FORSKNING  

Inom den tidigare forskningen kommer vi att presentera forskning som gjorts på det aktuella              

området eller forskning som ligger inom det närbesläktade området. Nedan kommer en            

presentation att göras av tidigare studier som innefattar de olika teman som vi valt att               

fördjupa oss inom vilket är: “Duktighetessyndromet” som är relaterat till “duktig flicka”-            

begreppet, normer inom karriär, normer inom familjelivet, samt även en tidigare C-uppsats            

som också varit en inspiration för oss i vårt eget arbete med “duktig flicka”.  

3.1 Duktighetssyndromet  

Renstig och Sandmark gjorde en forskningsstudie 2005 om kvinnor som kan kopplas till             

duktig flicka begreppet baserat på 16 intervjuer av kvinnor som varit långtidssjukskrivna för             

utmattningsdepression och andra stressrelaterade sjukdomar relaterat till       

duktighetssyndromet. De har vidare genomfört en kvantitativ undersökning där 600 kvinnor           

varit med i studien för att på så vis stärka bilden av de kvalitativa intervjuerna de genomfört.                 

300 kvinnor var sjukskrivna och 300 var friska. Kvinnorna i deras kvalitativa studie har varit               

mellan 30 till 55 år med löner på över 30 000 kronor och kvinnorna har valts ur Alectas                  

tjänstepensionsföretag register. Intervjuerna har baserats på kvinnornas berättelser om deras          

arbetsliv och privatliv och vad som orsakat deras sjukdomar. Renstig och Sandmark har             15

genom sin studie kartlagt gemensamma mönster hos dessa kvinnor. Kvinnorna i studien hade             

gemensamma mönster som att de arbetade alldeles för mycket och hade en strävan efter              

perfektionism. Svårigheter med att vidare klara av att säga nej var ett tydligt mönster hos               

kvinnorna, vilket hänger ihop med ett behov som innefattar att vara en “duktig flicka”. Det               

hängde också tydligt ihop med att kvinnorna samtidigt ville vara en duktig mamma. Av de               16

intervjuade kvinnorna i Renstig och Sandmarks studie fanns en tydlig röd tråd där “duktig              

flicka”-syndromet ger sig tillkänna i kvinnornas berättelser. Karriären för dessa unga kvinnor            

hade gått snabbt och många av kvinnorna visade sig vara oerhört fokuserade på att göra               

15 Renstig & Sandmark (2005) s.18 
16 Ibid (2005) s.31-33 
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karriär. Orsakerna till varför dessa kvinnor blivit sjukskrivna och gått in i väggen är en lång                

rad av problem som staplats på varandra. Dessa orsaker utgjordes av en lista med variabler               

där alla kvinnorna i studien upplevde minst sju av de listade orsakerna. Mönstret hos de               

utbrända kvinnorna som de fann i sin studie var exempelvis att de jobbade mellan 50 till 80                 

timmar under en vecka, är karriärinriktade, är en “duktig flicka”, inte kan säga Nej,              

undervärderar sig själva, tycker det är svårt att förena karriär och barn, är ensam kvinna bland                

många män. Dessa var bara några av de 26 mönster de fann bland de sjukskrivna kvinnorna.                

Deras kvantitativa studie bekräftade också deras slutsatser. De 300 kvinnorna som var            

sjukskrivna hade arbetat mer än 50 timmar per vecka och upplevde det svårt att hinna med                

sina arbetsuppgifter. “Duktig flicka” bilden stärktes också i relation till studien. Bland de             

sjukskrivna kvinnorna var det mer än hälften mot 39 procent av de kvinnor som ej var                

sjukskrivna som tyckte det var viktigt med ett välskött hem. Bland de ej sjukskrivna              

kvinnorna var det många fler som också tyckte om att utföra ett “perfekt jobb”.   17

3.2 Normer inom karriär 

Statens Offentliga Utredning [SOU] skriver att den könsteoretiska forskningen har visat att            

det i alla tider funnits en ojämlikhet i arbetet mellan kvinnor och män. Vissa arbetsuppgifter               

har ansetts vara mer manliga än kvinnliga och vise versa. Det har dock skett en förändring                

över tid, arbetsfördelningen mellan könen har rekonstruerats men i många fall har arbeten             

som utförs av kvinnor fortfarande en lägre status samt lägre ekonomisk inkomst.   18

 

Om vi bara går tillbaka hundra år i tiden var det obegripligt att se att kvinnor hundra år framåt                   

kunde studera och arbeta. Normen inom karriär har i alla tider visat på att kvinnor i                19

genomsnitt har lägre lön än män. Detta gäller inte bara i Sverige utan även i andra länder.                 

Arbetsmarknaden är följaktligen en könssegregerad plats som visar på att det finns            

löneskillnader mellan könen och att det indikerar i olika status och prestiger. Karriärnormen             20

bygger på och dominerar till män och för män. Att inkluderas i denna karriärnorm kan i vissa                 

17 Ibid (2005) s.37-41 
18 SOU (1998:6) s.16 
19 Stanfors (2007) s.9 
20 Ibid s.134-135 
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fall kollidera med ett familjeliv. Detta är något som kan ske för både män och kvinnor men                 

kvinnor har annorlunda villkor då hon måste vara tvåfaldigt så duktig då hon har både               

karriären inom arbetet och hemmet att klara av. Vidare har kvinnor mer krav på sig inom                

arbetslivet än vad männen har vilket resulterar i att kvinnan ständigt måste vara bättre än sina                

manliga konkurrenter för att vara märkbar. I början på 1900-talet fanns föreställningar med             21

normer och värderingar som kunde bekräfta att kvinnor var mer lämpliga på vissa platser än               

män och vise versa, platser som mellan hem och det offentliga men även mellan diverse               

yrken och uppgifter inom arbetet. Dessutom ansågs kvinnor i allmänhet inte uträtta ett lika              

bra arbete än män och ansågs heller inte vara lika flitiga som män. Även staten var i vissa fall                   

auktoriserade till ett beteende som var diskriminerade. Exempelvis den statligt utsedda           

läkarlönenämnden som år 1914 införde en utestängning av kvinnor från olika tjänster och att              

lönen hos kvinnorna skulle va lägre än männens. Ett annat exempel är fackföreningar som              

under 1930-talet påverkade kvinnors position som ekonomiska aktörer, där mycket låga löner            

gavs i syfte att kvinnor inte skulle konkurrera opassande på männens arbetsmarknad.  22

3.3 Normer inom familjeliv 

Ahrne och Roman beskriver utifrån Parsons att könsnormer och könsroller införlivas genom            

en socialisationsprocess där individer införlivar samhällets normer och därigenom lär sig           

roller. Genom samhällets sanktioner om vad som är positivt och negativt skapas            

förväntningar på roller i olika situationer. Flickor lär sig normer som är kopplade till              

kvinnlighet och pojkar lär sig normer kopplade till manlighet. Den inre strukturen för hur              

kärnfamiljen ser ut kan ses som anpassad till övriga samhället där mannen setts som              

försörjaren och kvinnan kopplats till hemmafrun. Denna rollfördelning kan kopplas till           

instrumentella och expressiva ledare vad gäller samhällets behov. Kvinnliga rollen kopplas           

till den expressiva som håller samman och sköter familj och hushåll, medan den             

instrumentella kopplas till den manliga rollen som ska tillgodose familjens materiella behov.           

  23

21 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.158-160 
22 Stanfors (2007) s.147 
23 SOU (1997:139) s.8-9 
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Familjelivet har dock till idag genomgått stora förändringar. Kvinnor förvärvsarbetar idag i            

lika hög utsträckning som männen. Kvinnor arbetar dock färre timmar än männen som oftast              

heltidsarbetar, vilket hör till en slags samhällsnorm. De normer som finns i familjelivet har              24

idag kommit att blivit föremål för förhandling och reflektion mellan parterna. Men ändock             

lever gamla mönster om könsroller kvar. Jämställdheten i hushålls-arbetsdelningen tycks svår           

att uppnå och det är bara i var tionde hushåll som hushållsarbetet är jämnt fördelat.               25

Familjelivet döljer en traditionell könsarbetsdelning där många kvinnor deltidsarbetar eller är           

borta från jobbet på grund av anledningar som att vårda barn eller sjuka anhöriga. Förr var                

familjelivet och arbete sammanvävda på den egna gården för kvinnor. Dagens utmaningar för             

kvinnor med att få ihop arbetslivet med familj skapar en stress och en konflikt för hur tiden                 

ska räcka till. Deltidsarbete har blivit ett sätt för kvinnor att få vardagen att gå ihop med jobb                  

och familj.  26

 

“Det andra skiftet” är en term som kopplas till kvinnor och beskriver situationen med att               

kvinnor både förvärvsarbetar och utför hushållsarbete, vilket kan ses som dubbel arbetsdag.  

Kvinnors förvärvsarbete har genomgått en revolution i Sverige, men ingen revolution tycks            

dock ha nåtts när det kommer till hushållsarbete. De senaste decennierna har kvinnors             

hushållsarbete minskat något till följd av ökad tid på arbetsmarknaden, men mäns tid i              

hushållsarbetet har däremot inte motsvarats med en ökning i relation till att ta mer ansvar i                

hemmet. Tidsbristen många kvinnor upplever gör att de har mindre tid för            

fritidssysselsättningar och sover mindre, vilket har en negativ påverkan på kvinnors           

välbefinnande.   27

3.4 “Duktiga flickor”  

En tidigare studie på Mälardalens högskola inom socialpsykologi vid namn “Duktiga flickor”            

gjordes år 2009. Denna studie baserades på sex enskilda semistrukturerade intervjuer samt            

24 Ibid s. 25 
25 Ibid s.165-167 
26 Stanfors (2007) s.216-217 
27 Ibid s.219 
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två gruppintervjuer där de ville granska och fördjupa sig inom fenomenet “duktiga flickor”.             

De talar mycket om att den “duktiga flickan” idag är ett omtalat begrepp som åtskiljer               

kvinnor som bland annat ambitiösa, överarbetade och högpresterande. Detta gör att allt fler             

kvinnor hamnar i en farozon för att deras psykiska välmående ska påverkas negativt. Studiens              

huvudsakliga syfte ämnar belysa en hermeneutisk ansats med en teori som innefattar den             

symboliska interaktionismen där de vill lyfta kunskap om vad den sociala rollen som “duktig              

flicka” medför. De olika respondenterna i undersökningen tillhörde två olika grupper där ena             

gruppen läst minst tre år på högskola/universitet. Den andra gruppen innefattar personer som             

läst fyra år på akademisk nivå innan de gett sig ut i arbetslivet. Undersökningen visade att                

alla respondenter var utmärkande i ambitiösa identiteter som resulterar i att de upplever             

kraftiga rollkonflikter mellan deras egna självbild och bilden av hur de förväntas verka.             

Denna undersökning visade även att kvinnor upplevde osäkerhet och oro samt att de             

ansträngde sig för att leva upp till olika krav.  28

 

Vi har inspirerats av ovanstående undersökning om “duktig flicka”- fenomenet. Vårt intresse            

har varit att inkludera ett större omfång med att beskriva förekomsten av fenomenet bland              

studerande kvinnor. Genom en kvantitativ undersökning når vi därigenom fler respondenter           

och kan få en bredare bild av “duktig flicka”-fenomenet. 

 

 

 

 

 

 

28 Falkeborn & Ferrari (2009) s.3,63 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen innefattar studiens centrala begrepp och teorier. Vi har valt att             

utgå ifrån begreppet “Duktig flicka” och sammanlänka detta med den feministiska teorin.            

Teorin innefattar ett flertal olika begrepp såsom könsroller och genussystem. Den           

feministiska teorin med dess begrepp hjälper till att skapa förståelse för varför “duktiga             

flickor” idag associeras med vissa egenskaper.  

4.1 Feministisk teori  

Den kanadensiska sociologen Dorothy Smith lyfte frågan “Vilken verklighet gjorde man           

sociologi av och hur gjorde man det?”. Smith började rikta en kritik mot den rådande               

sociologin som exkluderade kvinnors erfarenheter. I sin bok “The Everyday World as            29

Problematic - A Feminist Sociology” från 1987 skriver Smith om hur det sociologiska             

vetenskapliga kunskapsområde skapats av rådande män från en viss klass. Smith menar att             

“The universe of ideas, images, and themes - the symbolic modes that are the general               

currency of thought - have been either produced by men or controlled by them.” Dessa               30

positioner och skillnader som skapats utgör ett främlingskap för de kroppsliga aspekterna och             

den konkreta kunskapen. Smith menar även att det är utifrån denna position som samhället              

uppmärksammats och utforskats av sociologer och att det blir problematiskt att förstå            

forskning om kvinnors känslor, vardagsliv och hur kvinnors arbete har bedrivits när den             

sociologiska begreppsapparaten har framställts av en dominerande manlig position. Smith          31

påpekar att “We are confronted with the problem of how to create a knowledge that is “for                 

us”, that will explicate the social determinations of our own lives and experience as women.”              

 32

 

29 Ljung (2003) s.240-243 
30 Smith (1987) s.19 
31 Ljung (2003) s.240-243 
32 Smith (1987) s.153 
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Det finns följaktligen inga direkta analytiska redskap inom sociologin som utgör en full             

förståelse av kvinnors erfarenheter och de kontext som kvinnor verkar inom. Smith anser att              

vi är tvungna att forma en annan sociologi och andra begrepp för att utveckla en expertis om                 

kvinnors livsområden om vi vill se en förändring i samhället. Andra kvinnoforskare har             

förvisso uppmärksammat traditionella kvinnoområden, men de har utgått ifrån de          

sociologiska traditionella begreppen och perspektiven av det dominerande manliga. Det          

Smith menar är att kvinnors liv och arbete behöver en annan sociologi och annat begrepp               

utifrån helt andra grunder. Hon ger ett tydligt budskap på att man ska lyfta fram olika                

relationer och erfarenheter som existerar i det vardagliga livet där man ska utforska vad              

kvinnor och män är för att på så vis få en förståelse i hur samhällsstrukturerna i vårt                 

vardagsliv är konstruerade. Genom detta vill Smith förespråka en sociologi som är anknuten             

till vardagens olika sysslor och mänskliga interaktioner. Dessa olika relationer blir då synliga             

och gör det lättare att förstå processer och handlingar som existerar på            

mikro/makrostrukurella nivåer. Smith menar att kvinnors medvetande ofta är skilt från det            

verkliga livet då dessa verklighetsbeskrivningar som påvisats av vetenskapen inte har           

överensstämt med deras upplevda verklighet. Smith använde själv de synsätt som hon            

förespråkat i olika empiriska undersökningar om att man måste gestalta begreppen och fylla             

dem med nya innebörder. Smith anser även att en lösning för att bringa ännu mer meningsfull                

kunskap är att etablera ett relationellt perspektiv där kategorierna klass och kön interagerar på              

nya sätt. Genom att fokusera på relationerna dem emellan bildas en ny typ av kunskap.   33

 

En av Smiths centrala utgångspunkter är följaktligen hur separering har skett av olika             

fenomen och hur den format den sociologiska kunskapen. Ljung beskriver utifrån Smith att             

“Kunskap har skilts från kunnande, förnuft från känsla, det kroppsliga från det intellektuella             

och den konkreta kunskapen från det abstrakta.” Männen har alltså kopplats till förnuft och              34

tänkande vilket klassas som mer värt och kvinnan har kopplats till känslor som ansetts vara               

mindre värt. Den ökande arbetsdelningen i samhället har vidare lett till en specialisering av              

bland annat det vetenskapliga området. Det är just denna utveckling som tidigare nämnts,             

33 Ljung (2003) s.240-243 
34 Ibid s.240-243 
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som grundar sig i de traditionella sociologiska texterna som visat på en avskildhet från              

människors upplevelse och verkligheten. Smith eftersträvar i sina texter en feministisk           

ståndpunkt som kan förändra den sociologiska kunskapen.   35

 

Smith ger även en annan förklaring på det styrande samhället - den så kallade “ruling               

apparatus”. Detta innefattar alla myndigheter som styr samhället. Hon talar om att denna             

“ruling apparatus” påvisar hur kön är socialt konstruerat och underordnar kvinnor. Männen            

neutraliseras och kvinnorna begränsas. Smith menar att denna “ruling apparatus” inte sker            

omedvetet utan är samordnad i systemet inom “ruling apparatus” som exkluderar kvinnan.            

Denna ståndpunkt är bara ett exempel för att förtydliga och ge oss en djupare inblick av                

kvinnors upplevda verklighet.   36

4.2 Könsroller och Genusordning/Genussystem 

Könsidentitetens utformning kommer till uttryck genom en omedveten process där det lilla            

barnet formar sin könsidentitet och hur detta senare kan förstås med hur ordningen mellan              

kvinnor och män skapas. Inom varje generation reproduceras och formas mäns och kvinnors             

personligheter och roller, vilket vidare förklarar hur generella skillnader mellan män och            

kvinnor skapas. I de flesta kulturer är det kvinnan som har det största ansvaret för vårdandet                

av små barn och även för den vidare socialiseringen av flickor. Pojkar och flickor har oftast                

alltid en kvinna som sin första vårdare i livet, men detta kommer senare att medföra olika                

konsekvenser för de olika könen. Flickors könsidentitet formas och utvecklas i relation till sin              

likkönade omvårdare. Flickors identitet formas genom en identifikation med sin moder.           

Pojkar gör tvärtom, deras könsidentitet formas genom att de avgränsar sig från sin olikkönade              

vårdare. För att bli en man måste pojkar separera sig från och förneka modern, vilket i vidare                 

mening innebär att också förneka kvinnliga egenskaper. Kvinnor och män socialiseras in i             

olika roller som tillhör produktion och hemmets sfär. Detta innebär att kvinnors roller             

socialiseras till att tillhöra moderskap och de omhändertagna egenskaperna och rollerna som            

35 Ljung (2003) s.240-243 
36 Smith (1987) s.109 
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associeras till hemmet. Medans männens roller associeras mer till det produktiva betalda            

arbetet.   37

 

Harriet Holter skriver i sin bok “könsroller och samhällsstruktur” om de förändringar som             

hänt på senare tid i mans- och kvinnorollerna i det västerländska samhället. Hon talar om               

könsrollernas differentiering i det moderna samhället där hon lyfter det försvagade           

normsystemet mellan man och kvinna och granskar några av dess efterföljder. Den sociala             

differentieringen gäller inom båda könens roller och berör varje sektor av det sociala livet.              

Könsroller är något som tillfaller en människa i tidigt skede och integreras i personligheten.              

Dessa roller resulterar i olika funktioner i människans psykodynamiska system.          

Differentieringen inom könsroller avhandlas som en social struktur och ses som ett system av              

normer och beteendemönster. Detta kan då innefatta skillnader mellan värderingar och           

normer. Det finns olika teorier om den könsdifferentiering och de flesta kartlägger kvinnors             

position i samhället. Den manliga positionen ses som det självklara, naturliga och            

eftersträvade där kvinnans ställning är underordnad. Både den manliga och den kvinnliga            

positionen framställs oftast som uppenbara och klart skilda från varandra.  38

 

Gemzöe beskriver hur könen har en ordning i samhället, en systematisk karaktär som             

återfinns i alla olika aspekter i samhällslivet. Detta system återspeglar samhällets patriarkat            

eller det så kallade genussystemet. Kön är en kategori som inverkar på hur människor får               

olika positioner i samhället. Genussystemet påverkar hur samhällsordningen i bland annat           39

Sverige ser ut och hur hierarkier mellan könen finns inom familjelivet, ekonomi och politik.              

Det är våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt som orsakar dessa hierarkier               

mellan könen. Grunden till orättvisor i det svenska samhället orsakas av den arbetsdelning             

som finns mellan könen där kvinnor kopplas till de lågavlönade yrkena som hemarbete och              

vård och omsorgsarbete. Det är föreställningar om att män och kvinnor skulle ha olika              

egenskaper och karaktär som medför denna arbetsdelning. Det är också dessa föreställningar            

37 Gemzöe (2014) s.107-108 
38 Holter (1973)  s.2-4 
39 Gemzöe (2014) s.82-83 
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som vidare upprätthåller maktordningen mellan könen. Vårt gamla sätt att tänka kring            

könsroller påverkar än idag vårt samhälle och är i stort sett intakt. En kvinna kan i stort sett                  

inte undkomma de föreställningar som finns om kvinnlighet och alla kvinnor förväntas            

förhålla sig till den stereotypa bilden av kvinnan. En förklaring till varför föreställningar om              

kön är så seglivade är att genussystemet formar våra inre psykiska liv och ser till att vårt inre                  

är anpassat till sociala sammanhang. Kvinnligt och manligt ses som motsatspar där det             

dualistiska tänkandet skapar och upprätthåller ideer om vårt sätt att tänka och förhålla oss till               

kön. Arbetsuppgifter som tillskrivs ett särskilt kön medför samtidigt att den uppgiften ses             40

som förbjuden för det andra könet att utföra. Arbetsdelningen är en struktur som förklarar              

kvinnors underordnade position.   41

 

Moderskapet sägs vara det som höll fast kvinnor i hemmet och hindrade dem från att komma                

ut i arbetslivet. Idag föder en svensk kvinna i genomsnitt ett och ett halvt barn detta på                 42

grund av att många kvinnor idag istället först väljer att utbilda sig och få ett fast jobb och                  

därmed väljer att skjuta upp barnafödandet.   43

4.3 Begreppet “duktig flicka” 

Begreppet duktig är ett ord som är förknippat med framförallt tjejer och trots att ordet               

egentligen är positivt innefattar det negativa associationer. Begreppet duktig förknippas med           

prestationer, uppfostran, magont och snällhet. Kvinnor har allt för svårt att säga nej och att               44

kunna sätta gränser. De har ofta höga krav som är kopplat till egna prestationer både inom sitt                 

privatliv och arbetsliv. De senaste åren har nyheter rapporterat om den snabbt ökande             

psykiska ohälsan där framförallt unga kvinnor allt mer sjukskriver sig för psykiska diagnoser.            

Utbrändhet och depressioner är diagnoser som är särskilt vanliga bland de yngre             45

åldersgrupperna och är de vanligaste orsakerna för långtidssjukskrivning hos tjänstemän.          

40 Ibid s.84-86 
41 Ibid  s.89 
42 Ibid s.105 
43 Ibid s.103 
44 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.7 
45 Ibid s.9 
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Psykiska besvär är vanligare till yrken som kräver att individen har en högre utbildningsnivå              

och kan särskilt kopplas till kvinnor. Vanligt är vidare att högutbildade kvinnor är de som               

oroar sig mest för om deras yrkeskompetens ska räcka till eller inte. Antidepressiva             

läkemedel har idag blivit en bästsäljare där yngre kvinnor är den gruppen som mest              

konsumerar dessa läkemedel.  46

 

Det finns en lång rad med upplevda krav som är relaterat till begreppet duktiga flickor. En                

lyckad karriär är något som ses som ett krav, där det viktiga är att bli någon. Det är också                   

viktigt att vara snygg och smal och att listor på allt som ska göras hemma finns uppradat.                 

Många unga kvinnor kämpar med sin karriär och efter dagens slut kommer dem hem till ett                

stökigt hem. Pressen och kraven upplevs som många och kommer från olika håll. Att              

förväntas ha en lyckad karriär är bara en i raden av de krav som belastas kvinnor, de tar också                   

störst ansvar över hem och privatlivet. De “duktiga flickors” hjärnor fylls av stort och smått               

och deras duktighet har blivit en självklarhet. Förr var duktigheten riktad till            47

hemmafrurollen då kvinnor inte alltid har förvärvsarbetat och där deprimerade kvinnor inte            

var ett samhällsproblem. Kopplat till dagens moderna arbetssituation ställs kvinnor inför helt            

andra krav än vad de gjorde tidigare. Normen om karriär skapades i industrialismen där              48

normen för karriär kopplades till män, vilket i vidare mening byggde på att det fanns en                

hemmafru. Relaterat till idag ser detta helt annorlunda ut. När en kvinna gör karriär får hon                

betala ett högre pris där det blir en dubbel duktighet som kopplas till både arbetet och                

hemmet. Ernsjöö Rappe och Sjögren återger Ylva Elvin-Nowaks definition av duktiga flickor            

vilket är kvinnor som försöker leva upp till en stereotyp bild av den moderna kvinnan som                

försöker hinna med allt. Att kvinnor har krav om att de ska få alla delar av livet att                  49

harmoniera är problematiskt och är en bild som sprids i samhället och som förs vidare av                

både duktiga flickor som är karriärkvinnor och av de duktiga flickor som än plockar              

akademiska poäng.   50

46 Ibid s.12 
47 Ibid s.15-17 
48 Ibid s.19 
49 Ibid s. 27-30 
50 Ibid s.37 
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Duktighetssyndromet har kommit att blivit ett syndrom som tjejer skolas och formas efter             

redan i tidig ålder. De ska vara ordentliga och lyda och utföra vissa uppgifter perfekt i                

motsats till pojkarna. Lydnad och ordentlighet är något som eftersträvas och uppmuntras.            

Detta ger signaler som gör att felfri är något en tjej ska vara. Perfektionism är något som                 

blivit som en norm tjejer lär sig att sträva efter redan tidigt i skolåldern, vilket orsakar att                 

kvinnor senare gärna överarbetar saker för att utföra ett så kallat perfekt jobb. Det är vanligt                

att tjejer växer upp med tillrop som “var en duktig flicka nu ” eller “snälla flickor gör inte si                  

eller så ”. En duktig flicka är omgivningen till lags både hemma och i skolan. Det finns vidare                 

vissa gemensamma egenskaper som kan relateras till duktiga flickor, de presterar på topp, vill              

bli omtyckta, utför allt arbete de blir tilldelade, bryr sig om vad andra tycker om dem och har                  

ofta svårt att säga nej. Att inte våga säga nej och sätta gränser är en orsak som kan kopplas till                    

varför kvinnor senare blir utarbetade och sjukskrivna.   51

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

51 Renstam & Sandmark (2005) s.32-35 
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5. METOD 
I metodkapitlet kommer läsaren få en inblick av hur arbetet gått tillväga. En redogörelse har               

gjorts som förklarar varför en kvantitativ metod var lämpligast för undersökningen.           

Sedermera förklaras urval, enkätkonstruktion, datainsamling, bortfall, de etiska        

övervägandena, databearbetning, reliabilitet/validitet och sist en reflektion av        

konsekvenserna med metodvalet. 

5.1 Val av metod 

I relation till studiens syfte resonerades valet av metod fram om att antingen utföra en               

kvalitativ eller kvantitativ studie. Studiens syfte har varit att beskriva förekomsten av            

“duktiga flickor” bland studerande kvinnor på Karlstads universitet. Samt att fördjupa oss i             

begreppet “duktig flicka” och därigenom förklara hur kvinnor kan kopplas till de egenskaper             

som associeras med begreppet. Då “duktig flicka”-fenomenet kan relateras till kvinnor i alla             

åldrar tyckte vi det var intressant att få med så många respondenter som möjligt i               

undersökningen genom en kvantitativ studie. Detta innebar att vi kunde kartlägga och få en              

bredare bild av hur utbrett fenomenet är, vilket en kvalitativ undersökning inte hade kunnat              

generera.  

5.2 Urval 

Populationen som ämnats att undersöka är kvinnor som studerar på Karlstads universitet.            

Intresset för just kvinnliga universitetsstudenter grundade sig i att de är i början på sin karriär                

och möjligtvis kan relateras till fenomenet “duktig-flicka”. Fenomenet kan vi även själva            

relatera till och vi är medvetna om att denna tendens kan finnas hos studerande kvinnor.               

Gällande de etiska principerna föreföll det sig naturligt att undersöka kvinnliga studenter på             

universitetet då de är myndiga och ej behöver godkännande från målsman för att få kunna               

delta i en forskningsstudie. Då möjligheten inte funnits att undersöka hela populationen            

kvinnor på Karlstads universitet har ett urval på 60 stycken kvinnor gjorts som fått              
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representera populationen. Då vi under forskningen haft en tidsram att förhålla oss till valdes              

slumpmässiga urvalsmetoder bort så som exempelvis obundet slumpmässiga urval. Enligt          

Trost betyder det att alla har lika stor chans att bli med i urvalet och slumpen avgör vilka som                   

får vara med och representera populationen. Man kan då exempelvis använda sig av en dator               

där en slumptalsgenerator slumpmässigt drar urvalet. Denna metod hade varit alltför           52

tidskrävande då det hade behövts en databas där exempelvis alla kvinnors mailadresser som             

går på Karlstads universitet hade funnits. Därför valdes ett bekvämlighetsurval som är ett             

icke-slumpmässigt urval som handlar om att man tar det som är tillgängligt. Det kan gå till på                 

det viset att man sprider ut enkäter där eventuella respondenter finns eller sätta upp anslag om                

att man vill få tag i vissa personer till sin studie. Enkäterna valdes att delas ut förhand på                  53

Karlstads universitet där vi delade upp oss med lika många enkäter vardera och tillfrågade              

kvinnor om de ville delta i undersökningen och svara på enkäten. 

5.3 Enkätkonstruktion 

Enkäten som användes i studien konstruerades i ett word-dokument (Bilaga 2). Ett            

missivbrev sammanställdes (Bilaga 1) först där syftet med studien framgick samt de etiska             

riktlinjerna om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Samt att allt material behandlas             

konfidentiellt och enbart ska användas till undersökningens ändamål. I missivbrevet framgick           

även våra kontaktuppgifter samt vår handledares mailadress ifall respondenterna skulle ha           

funderingar och frågor gällande undersökningen. Missivbrevet placerades på första sidan av           

enkäten så att vi som forskare inte kunde tyda eller läsa av något svar när               

undersökningspersonerna lämnade över enkäten. Enkäten konstruerades med 21        

frågeställningar och tre bakgrundsfrågor. Frågorna ställdes med svar där         

undersökningspersonerna kunde kryssa i “Ja”, “Nej” eller “Vet ej”. Frågor skapades även där             

respondenterna kunde gradera sitt svar på en likertskala som hade ett omfång på “1-10” där               

de som svarade kunde instämma i vilken grad som frågan stämde in på dem. Enkäten innehöll                

nio frågor med svarsalternativ “Ja”, “Nej” eller “Vet ej” och elva frågor med tillhörande              

likertskalor. Frågorna tillhörde olika teman - Utbildning, karriär, familj och självbild. De            

52 Trost (2012) s.34-35 
53 Ibid (2012) s.31 
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olika temana har sammanlänkats till det som berör “duktig flicka”- fenomenet. Att frågorna             

delades in i olika teman handlade om att det dels blev lättare för respondenterna att urskilja                

övergången mellan de olika frågorna. Samt att de olika temana tillhörde de kategorier som              

duktig flicka-fenomenet kan inräknas i. Vi hade vidare en följdfråga i enkäten där fråga tre               

var en följdfråga av fråga två som löd: “Om ja: Vart har du känt att denna press kommer                  

ifrån?” - Här fick undersökningspersonerna kryssa i om det berodde på “Familj”, “Vänner”,             

“Allmän norm att göra som alla andra”, “Press på sig själv” eller “Annat”. Detta resulterade i                

att vi inte endast fick reda på om undersökningspersonerna kände en press att börja studera på                

fråga två utan även vart respondenterna upplevde att denna press kom ifrån. Även ett öppet               

fält med övriga kommentarer tillkom i slutet av enkäten så att undersökningspersonerna            

kunde skriva ned funderingar eller övriga tankar de tänkt på när de besvarade enkäten.  

5.4 Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjades gjordes en pilotstudie där enkäten prov-testade genom att           

två personer fick svara på enkäten. Datainsamlingen genomfördes på Karlstads universitet där            

vi forskare delade på oss och delade ut 30 stycken enkäter vardera på olika ställen på                

universitetet. Enkäterna delades ut i bland annat biblioteket, café Selma och Gläntan samt             

ingenjörernas hus i byggnad 21. En presentation av oss själva gjordes för respondenterna vid              

namn, vilken utbildning vi läste samt vad studiens syfte handlade om och vilka etiska              

riktlinjer som beaktades. En hänvisning till missivbrevet gjordes vidare där de etiska            

riktlinjerna tydligt framgick, samt att våra kontaktuppgifter även där fanns att få tag på ifall               

respondenterna skulle ha någon fundering kring undersökningen. Studenterna lämnades sedan          

ifred för att de i lugn och ro skulle kunna besvara enkäten. Dock befann vi oss i närheten av                   

respondenterna ifall det skulle uppstå oklarheter. Datainsamlingen tog ca två timmar att            

genomföra då alla respondenter frivilligt ville ställa upp och svara på enkäten. 

5.5 Bortfall  

I studien har inga externa bortfall funnits då alla respondenter frivilligt ställt upp och svarat               

på enkäten. Vad gäller internt bortfall gjordes en miss i konstruktionen av enkäten där fråga               
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tre var en följdfråga till fråga två. Det som blev en miss var att ett förtydligande borde gjorts                  

om att fråga tre endast skulle besvaras om man upplevt en hög press att börja studera på fråga                  

två, samt att de endast skulle ha fyllt i ett svarsalternativ på fråga tre. Vid pilotstudien när                 

enkäten testades av två testpersoner uppmärksammades inte denna miss i enkäten på grund av              

att ena testpersonen svarat med en låg skattning på fråga två och därför inte alls svarat på                 

fråga tre. Den andra testpersonen hade graderat en högre skattning på fråga två men vidare               

bara svarat med ett svarsalternativ på fråga tre. Detta gjorde att det inte uppmärksammades att               

fråga tre hade oklarheter och senare kunde missuppfattas. Fråga två löd: “Hur stor press har               

du känt för att börja studera? ” där respondenterna vidare kunde gradera sitt svar på en               

likertskala mellan 1-10 där ett motsvarande “väldigt låg ” och 10 motsvarade “väldigt hög ”.             

De som upplevde en högre press att börja studera och svarade högre upp på skalan skulle                

vidare svara på fråga tre som löd “Om ja: Vart har du känt att denna press kommer ifrån? ”                  

med svarsalternativ som “Familj ”, “Vänner ”, “Allmän norm att “göra som alla andra ”,            

“Press på sig själv ” och “Annat ”. När datainsamlingen var gjord fanns det tre stycken              

respondenter som hade fyllt i mer än ett svarsalternativ till fråga tre, samt en respondent som                

hade fyllt i en lägre grad av upplevd press på fråga två men ändock svarat på fråga tre. Detta                   

orsakade att dessa fyra respondenternas svar till fråga tre inte kunde användas, utan det              

resulterade i fyra stycken interna bortfall. Vidare fanns det tio stycken respondenter som inte              

alls svarade på fråga tre på grund av att de hade graderat en låg skattning på skalan till fråga                   

två. Dessa 10 enkäter räknar inte vi som interna bortfall med orsak att fråga tre var en                 

följdfråga till fråga två om man upplevt en högre press att börja studera. Om man inte                

upplevde att det funnits en press att börja studera skulle inte fråga tre besvaras. 

5.6 Etiska överväganden 

I relation till forskningen har etiska principer beaktats såsom informationskravet,          

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att       

forskaren ska ge respondenten information om studiens syfte och uppgifter om att deltagandet             

är frivilligt och att det endast kommer användas i forskningssyfte. Samt att kontaktuppgifter             
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till forskaren ska finnas att tillgå. I presentationen av oss själva till respondenterna gavs              54

information om vad vi studerade och vad studiens syfte innebar, samt att deltagandet inte var               

ett tvång utan kunde avbrytas om det skulle uppstå några problem. I missivbrevet framgick              

även där information om studien och att deltagandet är anonymt, frivilligt och endast kommer              

användas till forskningsändamål. Anonymiteten gentemot respondenterna har beaktats genom         

att enkäten ej hade några bakgrundsfrågor som kunde kopplas till någon enskild individ.             

Bakgrundsfrågorna var “Ålder? ”, “Civilstånd? ” och “Har du barn? ”.  

 

Vidare har samtyckeskravet beaktats, vilket innebär att respondenten informeras om att           

deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att de har rätt att när som helst avbryta sin                

medverkan i studien. Alla respondenter i undersökningen var 18 år och uppåt vilket innebar              55

att de frivilligt haft rätt att bestämma över sitt eget deltagande. Som tidigare nämnt framgick               

även i missivbrevet att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om problem skulle             

uppstå. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som insamlats om individer ska bevaras           

på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av materialet och därigenom identifiera någon                

av respondenterna. Efter datainsamlingen har alla enkäter bevarats i en enskild mapp där             56

inga obehöriga haft/har möjlighet att ta del av materialet. Samt som tidigare nämnt fanns inga               

bakgrundsfrågor som kunde orsaka att de enskilda enkäterna kunde kopplas till någon enskild             

individ. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som samlats in i forskningen om enskilda             

individer endast ska användas till forskningens syfte och att de insamlade uppgifterna ej             

kommer utlånas till andra ändamål. Vårt empiriska material har endast använts i vår             57

forskningsstudie och kommer ej användas eller utlånas till andra ändamål.  

5.7 Databearbetning 

Bearbetningen av det empiriska materialet bygger på 60 enkäter där syftet varit att beskriva              

förekomsten av “duktiga flickor” bland studerande kvinnor på Karlstads universitet. Samt att            

fördjupa oss i begreppet “duktig flicka” och förklara hur kvinnor kan kopplas till de              

54 Vetenskapsrådet (2002) s.7  
55 Ibid s.9-10 
56 Ibid s.12 
57 Ibid s.14 
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egenskaper som associeras med begreppet. Därav utformades en enkät (se bilaga 2) med             

bakgrundsfrågor och sedan frågor som berör ämnet indelat i fyra olika teman. Det empiriska              

materialet har sedan bearbetats i SPSS statistics version 22 samt SPSS statistics version 24.              

Av de tre bakgrundsfrågorna som enkäten hade valdes ingen av de tre bakgrundsvariablerna             

att ta med och bearbetas i SPSS då dessa inte var studiens huvudsakliga syfte att studera eller                 

jämföra, samt att vid en närmare granskning gav inte bakgrundsvariablerna något intressant            

resultat. Många kvinnor tillhörde ålder 18-24 och få kvinnor var äldre. Detta gjorde att en               

jämförelse av åldrar inte kunde göras. Vad det gäller bakgrundsvariabeln om barn var det få               

kvinnor som hade barn, vilket även det resulterade i att den frågan uteslöts. Genom att dessa                

två variabler valdes bort uteslöts även civilstånd då det inte berörde studiens syfte att jämföra.               

Bakgrundsfrågornas syfte handlade om att de skulle utgöra en lätt och bra inledning av              

enkäten för respondenterna, för att sedan utmynna i de huvudsakliga frågeställningarna. Den            

frivilliga sista öppna frågan respondenterna fick svara på, ifall de hade några övriga             

kommentarer gav inget intresseväckande och valdes därför inte att kodas. Eftersom inte tid             

eller utrymme funnits för att ta med allt datamaterial i studien valdes de frågor som ansågs                

som mest relevanta för studien att bearbetats i SPSS. Av de frågor som hade svarsalternativ               

“Ja, “Nej” och “Vet ej” valdes sju stycken att bearbetas i SPSS och av de frågor som hade                  

tillhörande likertskalor valdes där också sju stycken att bearbetas i SPSS. Även fråga tre med               

tillhörande svarsalternativ har bearbetats som var en följdfråga till fråga två. Sammanlagt har             

15 frågor bearbetats i SPSS. De frågor med tillhörande likertskalor har valts som “scale” i               

SPSS och de övriga frågorna har valts som “Ordinal” i SPSS. 

 

Av de frågor som var av ordinaltyp har samma typ av diagram valts att sammanställas och av                 

de frågor som var av scale valdes också samma typ av diagram att sammanställas. Till de                

frågor som valdes att presenteras i studien har både frekvenstabell och stapeldiagram över             

varje fråga sammanställts förutom till tabell 4, 13, 14 och 15 då dessa endast sammanställts               

med stapeldiagram. I stapeldiagrammen syns resultaten på antal svarande till varje           

svarsalternativ “Ja”, “Nej” och “Vet ej” och i frekvenstabellerna förtydligas resultaten där            

även andelen i procent presenteras. Till de frågor som hade likertskalor i enkäten och som               

sammanställdes som scale i SPSS valdes att även här presentera resultaten till frågorna i form               

 
 
 

29 
 



 
 

Den duktiga flickan 
En sociologisk kvantitativ undersökning 

 
 

av stapeldiagram och frekvenstabell över varje enskild fråga. I stapeldiagrammen valdes att            

presentera resultaten i procent eller antal över respondenternas gradering på likertskalorna. I            

frekvenstabellerna förtydligas resultaten i form av att procenten också visas med antalet            

svarande på varje grad på skalan 1-10. Att presentera resultaten i form av stapeldiagram och               

frekvenstabell i resultat-kapitlet var ett medvetet val för att på så vis hålla en fin och bra                 

strukturering under hela resultatdelen och därigenom underlätta för läsaren.  

5.8 Validitet/reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två termer som tillhör kvantitativa studier och kan förknippas med              

varandra, men de utgör ändå två skilda funktioner. Med reliabiliteten menar man att den              

tillför en tillförlitlighet till studien. Om mätningen är stabil och inte innefattar exempelvis             

slumpinflytelser är reliabiliteten hög. Även att en mätning med hög reliabilitet ska ge samma              

resultat vid en förnyad mätning vid samma tidpunkt. Om enkäten innehåller exempelvis            58

negationer eller ordvändningar i en fråga kan svaren ge ett missvisande resultat och många              

kan missuppfatta frågan. Detta indikerar även på en låg reliabilitet. Om det istället är mer               

lättförståeliga frågor är det stor sannolikhet att de flesta uppfattar frågan på samma sätt, vilket               

då indikerar i en hög reliabilitet. Inom vår studie kan vi förklara att vi på ett pålitligt och                  

lättförståeligt vis utvecklat frågorna så att våra undersökningspersoner kunde svara på           

enkätfrågorna utan att de hade några större funderingar. För att vidare stärka reliabiliteten har              

vi vidare beaktat och tänkt på att kvinnorna som svarade på enkäten satt ensamma eller i                

mindre konstellationer för att de inte skulle kunna göra en påverkan på varandra vid              

besvarandet av enkäten. Vi som forskare var även noga med att respondenterna fick svara på               

enkäterna i lugn och ro så att de inte skulle känna att de befann sig under en tidspress som                   

också annars kunde ha påverkat deras svar till studien. Respondenterna lämnades ifred i ett              

par minuter och vi återkom senare för att samla in enkäterna.  

 

Validiteten förknippas istället med att det ger studien en giltighet där frågan ska mäta det den                

är avsedd att mäta. Denna term förknippas med reliabiliteten, exempelvis om frågan är             

58 Trost (2012) s.61 
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missvisande och undersökningspersonerna missförstår frågan så utgör inte det bara en låg            

reliabilitet utan även en låg validiteten som inte avser att mäta det den ska. Dock kan                

reliabiliteten vara hög om validiteten är låg. Trost menar att “man kan med tillförlitlighet              

mäta något annat än det man avser mäta.”. I vår studie har vi under arbetets gång med                 59

enkäten ständigt reflekterat över att frågorna skulle mäta det de är avsedda att mäta och att de                 

skulle vara relevanta för studien. En god strukturering som är lättförståelig i frågeformuläret             

har tillämpats. Detta genom att använda oss utav rubriker där frågorna delats in i fyra olika                

underrubriker och sedan skapat frågor som är relevanta för studien och inte en massa annat.               60

Vi har hållit oss till att använda frågor som innefattar “Ja”, “Nej”, “Vet ej” och även                

likertskalor från “1-10” för att inte förvirra undersökningspersonerna med massa olika skalor            

med olika numreringar. Undersökningspersonernas resultat innefattade den mätning vi ville          

få fram med hjälp utav enkäterna.  

5.9 Reflektion av konsekvenserna med metodvalet 

Vi är medvetna om att valet av att genomföra en kvantitativ studie inte fångar fenomenet               

“duktig flicka” på ett djupare plan. Intervjuer hade kunnat gett djupare och personligare svar              

och resonemang från kvinnorna om hur deras känslor och upplevelser kunnat relateras till             

“duktig flicka”- fenomenet. Vilket uteblir med en kvantitativ undersökning. Med en kvalitativ            

undersökning hade vi kunnat fått en djupare bild av hur kvinnorna i studien hade sett på                

fenomenet “duktig flicka” i relation till att exempelvis kunna förena karriär med familjeliv,             

vilket hade kunnat gett mer spännande insikter. Dock fångas mer respondenter med en             

kvantitativ studie där en bredare kartläggning av “duktig flicka”- fenomenet kunnat gjorts. Då             

fenomenet kan relateras till kvinnor i alla åldrar har en kvantitativ studie gjort det spännande               

att se hur utbrett fenomenet är. Det hade varit spännande, om tiden hade funnits att               

kombinera både en kvantitativ undersökning med en kvalitativ. På så vis hade det kunnat              

fångat fenomenet med både en bredare kartläggning men också samtidigt fånga det djupa och              

personliga från kvinnorna som en kvalitativ undersökning hade genererat. 
 

59 Ibid s.62 
60 Ibid s.59 
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6. RESULTAT  

I detta kapitel kommer resultatet av studien presenteras. Kapitlen har delats in i             

underrubriker som är våra teman: Resultat av utbildning, resultat av karriär, resultat av             

familj och resultat av självbild. Det var även under dessa teman som respondenterna har              

svarat på frågorna. De frågor som valts ut i resultatet ansågs gå ihop med varandra               

samtidigt som de varit mest intresseväckande för studien. Vissa stapeldiagram visas i antal             

svarande och vissa visas i procent för att skapa en variation. Nere i tema “självbild” (6.4)                

presenteras bara stapeldiagram utav resultaten på grund av utrymmesskäl.  

6.1 Resultat om utbildning  

Tabell & Diagram 2 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 1 i enkäten: 
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I stapeldiagrammet ovan går att utläsa att en majoritet på hela 46 stycken av respondenterna               

alltid vetat om att de ville studera vidare på universitet/högskola. Detta motsvarar 76,7             

procent av undersökningspersonerna vilket vidare går att utläsa i frekvenstabellen.  

 

Tabell & Diagram 3 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 2 i enkäten: 

 

 

I stapeldiagrammet går att utläsa att majoriteten av respondenterna har svarat högre än fem på               

likertskalan. Det går vidare att utläsa i frekvenstabellen och i stapeldiagrammet att hela 20,0              

procent graderade sitt svar till sex på skalan, vilket motsvarar 12 personer. Vidare har hela               

23,33 procent graderat sitt svar till sju på skalan om att de känt en press för att börja studera.                   
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Det visar även att hela 15 och 10 procent av respondenterna graderade sitt svar till åtta och                 

nio på skalan om att de upplevde hög press för att börja studera.  

 

Tabell 4 

Här nedan presenteras ett stapeldiagram över fråga 3 i enkäten:  

 

Fråga tre var en följdfråga till fråga två. Hade man graderat sitt svar högt på föregående fråga,                 

skulle man vidare svara på fråga tre. 46 respondenter svarade på fråga tre, resterande 14               

omfattade några interna bortfall och andra hade skattat lågt på fråga två i enkäten. I               

stapeldiagrammet går att utläsa att hela 52,17 procent av respondenterna svarade “Press på             

sig själv” och 21,74 procent svarade “Allmän norm att göra som alla andra” och 23,91               

procent svarade “Familj”.  
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Tabell & Diagram 5 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 4 i enkäten: 

 

 

I stapeldiagrammet går att utläsa att en stor majoritet graderat sitt svar högt på skalan. Det                

visar att 23,33 procent av respondenterna har graderat sitt svar med både nio och tio på skalan                 

om att det är viktigt med en bra utbildning, vilket är en stor majoritet. Endast några få                 

respondenter har graderat sitt svar under fem på likertskalan vilket också förtydligas i             

frekvenstabellen med både antal svarande och i procent.  
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Tabell & Diagram 6 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 5 i enkäten:  

 

 

I stapeldiagrammet kan vi utläsa att hela 44 respondenter svarade “Ja” på frågan om att de                

anser att det finns en norm i samhället om att man borde plugga på Universitet/Högskola.               

Detta motsvarar 73,3 procent av respondenterna vilket går att utläsa i frekvenstabellen.  

6.2 Resultat om karriär  

Tabell & Diagram 7 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 7 i enkäten: 
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I stapeldiagrammet går att utläsa att de flesta respondenter graderat sitt svar fem och över på                

likertskalan. Endast 11,67 procent har svarat under fem. 20,0 procent har graderat sitt svar till               

fem om att det är viktigt att göra karriär, vilket visar på att en del av respondenterna kan                  

tänkas vara ganska neutrala i sitt svar där det eventuellt inte är jätteviktigt att göra karriär,                

men samtidigt är det inte helt obetydande. Stapeldiagrammet visar även att hela 25 procent av               

respondenterna gradera sitt svar till åtta på likertskalan.  

 

Tabell & Diagram 8 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 8 i enkäten: 
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Av resultatet går att utläsa att 30 respondenter, vilket motsvarar 50 procent av             

undersökningspersonerna att de anser att det finns en förväntan i samhället idag riktat till              

kvinnor att de ska göra karriär. 19 respondenter, vilket motsvarar 31,7 procent anser inte att               

det finns en förväntan om att kvinnor ska göra karriär.  

 

Tabell & Diagram 9 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 10 i enkäten:  
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I stapeldiagrammet syns tydligt hur svarsalternativet “Ja” är överrepresenterad. Detta          

motsvarar att hela 78,3 procent av respondenterna anser att det är svårare för en kvinna att                

göra karriär än vad det är för en man, vilket också förtydligas i frekvenstabellen.  

6.3 Resultat om familj 

Tabell & Diagram 10 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 12 i enkäten: 
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Stapeldiagrammet och frekvenstabellen visar att 54 respondenter, vilket omfattar att hela 90            

procent anser att det är viktigt att skaffa barn. Bara fyra respondenter svarade “Nej” om att                

det inte är viktigt att skaffa barn och endast två svarade “Vet ej”. 

 

Tabell & Diagram 11 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 14 i enkäten: 

 

 

I stapeldiagrammet och i frekvenstabellen går att utläsa att den största majoriteten på hela 55               

respondenter svarat “Ja” på frågan om att de känner att det finns en samhällsnorm som säger                

att kvinnor förväntas kunna kombinera karriär med familjeliv. Detta motsvarar hela 91,7            

procent av respondenterna. Endast en respondent svarade “Nej” och fyra stycken svarade            

“Vet ej” på denna fråga. 
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Tabell & Diagram 12 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 15 i enkäten: 

 

 

Resultatet till fråga 15 visar att majoriteten graderat sitt svar över fem på likertskalan. Hela               

20,0 procent har graderat sitt svar med åtta på skalan om att de anser att det är svårare för                   

kvinnor än män att kombinera familjelivet med karriär. Resultatet till denna fråga är             

någorlunda jämnt fördelat från fem till tio på likertskalan. Endast nio respondenter har svarat              

under fem på skalan.  
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6.4 Resultat av självbild 

Tabell 13 

Här nedan presenteras ett stapeldiagram över fråga 17 i enkäten: 

 

Resultatet på fråga 17 visar att inga respondenter har graderat sitt svar under fyra på               

likertskalan vilket är anledningen till att skalan inte visar alla grader. Det visar att majoriteten               

av respondenterna har graderat sina svar högt på skalan om att de har höga krav på sig själva.                  

Endast fyra personer har svarat under fyra på likertskalan. Hela 21 respondenter har graderat              

sitt svar åtta på skalan om att de anser sig ha höga krav på sig själva. 
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Tabell 14 

Här nedan presenteras ett stapeldiagram över fråga 18 i enkäten: 

 

Resultatet av fråga 18 i enkäten visar en ganska ojämn fördelning av de olika graderingarna.               

Dock visar det att majoriteten av respondenterna har graderat sitt svar över fem på              

likertskalan. Detta visar att många av respondenterna har olika lätt för att påverkas av andras               

åsikter. Vissa visar sig ha mer lätt för att påverkas av andras åsikter än andra.  

 

Tabell 15 

Här nedan presenteras ett stapeldiagram över fråga 19 i enkäten: 
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Resultatet visar en tydlig majoritet på att respondenterna svarat över fem på likertskalan om              

att de känt en känslomässig och/eller fysisk utmattning av att leva upp till de normer om att                 

bli “något”. Det går att tyda att resultatet på denna fråga är ganska jämnt fördelat mellan de                 

olika graderna på likertskalan mellan fem till tio. Endast tio personer har svarat under fem på                

likertskalan. Noll personer svarade med gradering två på likertskalan, därav finns den siffran             

inte med i stapeldiagrammet.  

 

Tabell och Diagram 16 

Här nedan presenteras en frekvenstabell och ett stapeldiagram över fråga 20 i enkäten: 

 

 

I stapeldiagrammet ser vi en tydlig majoritet på att respondenterna ofta upplever en hög              

stressnivå. Hela 44 stycken, vilket motsvarar att 73,3 procent har svarat “Ja” på frågan om               

ofta hög upplevd stress. 12 respondenter har svarat “Nej” och fyra har svarat “Vet ej” på                

frågan om ofta upplevd hög stressnivå. 
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7. ANALYS 

I analyskapitlet kommer resultatet av undersökningen sammankopplas med de begrepp och           

den teori som valts. Kapitlet är indelat i underrubrikerna - Utbildning, karriär, familj och              

självbild. Detta är de teman som även respondenterna fick ta del utav i enkätundersökningen.              

I sista underrubriken görs en sammanfattning. Vi vill introducera läsaren med att klargöra             

tanken med framför allt graderingen av likertskalorna. Vi har gjort en bedömning i relation              

till egenskaperna som kan kopplas till “duktig flicka”- fenomenet vilket gör att en             

skattning/gräns på att graderingar på fem och över på likertskalan talar för att en koppling               

till “duktig flicka”- fenomenet kan göras. En medvetenhet finns om att respondenterna kan             

skatta högt på ena frågan på likertskalan och lågt på en annan fråga. Med denna               

undersökning vill vi dock presentera en övergripande beskrivning av hur det slutgiltiga            

resultatet av alla respondenternas svar har blivit. 

7.1 Utbildning 

I tabell och diagram 2 och 3 finns gemensamma nämnare som talar för att majoriteten av                

kvinnorna i fråga om utbildning alltid vetat om att de vill börja studera på              

universitet/högskola. Samtidigt har en majoritet känt en stor press för att börja studera. Detta              

kan även sammanlänkas med tabell och diagram 5 som visar på att sammanlagt 46,66              

procent, som nästan är hälften av kvinnorna, har upplevt att det är viktigt med en bra                

utbildning. Vidare i tabell och diagram 6 visas att 73,3 procent att kvinnorna upplevde att det                

fanns en norm i samhället idag om att man borde plugga vidare. Alla dessa tabeller och                

diagram inom temat utbildning skulle kunna sammanlänkas med de egenskaper som           

förefaller “duktig flicka”- fenomenet. Detta då det bland annat finns ett upplevt krav i              

samhället som säger att det är viktigt att bli någon. Det kan visa på att kvinnorna i                 61

undersökning som växt upp i det mer moderna samhället som finns idag ställs inför helt andra                

krav än tidigare vilket skulle kunna innefatta att det är bra med en utbildning och att genom                 

61 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.15-17 
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det bli någon . Detta kan vidare kopplas till det Ernsjöö Rappe och Sjögren menar med att                

kvinnor förr var kopplade till en hemmafruroll men idag ställs de inför helt andra mer               

moderna arbetskrav. Det kan även tänkas att utvecklingen av duktigheten relaterat till kvinnor             

idag inte bara sitter i att vara en hemmafru utan nu sitter även duktigheten i att förvärvsarbeta                 

som Ernsjöö Rappe och Sjögren påpekar. Denna utveckling kan då vara en orsak till att               62

kvinnorna i undersökningen väljer att studera på universitet/högskola då de också samtidigt            

skattat högt i tabell och diagram 6 på att de upplever att det finns en norm i dagens samhälle                   

om att man borde plugga vidare. Det går att tänka sig att om kvinnorna i undersökningen                

upplever att det finns en norm som säger att man borde plugga vidare, så kan det vara en                  

orsak till att det finns en upplevd press till att man borde börja studera. Detta visar sig i tabell                   

och diagram 3 då man kan se hur pressen bland respondenterna fördelat sig.  

 

Det som vidare varit intressant är följdfrågan om vart kvinnorna känt att denna press kommit               

ifrån (tabell 4). Mer än hälften av respondenterna i undersökningen hade svarat att de känt en                

press på sig själva. “Press på sig själv” kan innebära olika saker. Denna press kan basera sig                 

på det Renstam och Sandmark menar med att perfektionism blivit som en norm tjejer lär sig                

att eftersträva redan i tidig ålder. Detta kan vara en orsak till att man upplever en press på                  63

sig själv. De kvinnor i undersökningen som svarade att pressen kommer ifrån “familj” och              

“en allmän norm att göra som alla andra” var relativt jämt fördelade. Detta skulle kunna               

relateras till “duktiga flickor” om hur de vill vara omgivningen till lags både hemma och i                

skolan. Renstam och Sandmark menar att en “duktig flicka” vill vara omgivningen till lags              

och har ofta svårt att säga nej på grund av att de vill vara omtyckta. Förr var normen om                   64

karriär kopplat till män och hemmafrurollen tillhörde kvinnan. Idag ser det annorlunda ut             65

och kvinnorna i studien kanske känner att det finns en norm att bli “någon”, då studier och                 

karriär inte bara är riktat till män idag, utan även till kvinnor. Vilket kan vara anledningen till                 

varför så många upplever att det är viktigt med en bra utbildning. 

62 Ibid s.19 
63 Renstam & Sandmark (2002) s.32-35 
64 Ibid s.32-35 
65 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.37 

 
 
 

46 
 



 
 

Den duktiga flickan 
En sociologisk kvantitativ undersökning 

 
 

7.2 Karriär 

Resultatet till temat karriär visar på att majoriteten av kvinnorna i studien har graderat fem               

och uppåt på likertskalan till tabell och diagram 7 om hur viktigt det är för dem att göra                  

karriär. Endast sju kvinnor i studien skattade under fem på likertskalan på denna fråga. De               

kvinnor som tillhörde majoriteten om att det är viktigt att göra karriär hade ändå lite utspridda                

graderingar om hur viktigt det var. De som svarade fem på likertskalan tillhörde 20 procent               

av kvinnorna. Det kan tänkas finnas ett mellanläge, då kvinnorna kan anse att det inte är det                 

viktigaste men samtidigt inte helt obetydande att göra karriär. Många av kvinnorna i studien              

som skattat högre än fem på likertskalan kan uppleva att de måste uppfylla de krav samhället                

idag ställer på kvinnor om att göra karriär. Ernsjöö Rappe och Sjögren menar att idag               

förväntas kvinnor kunna skapa en lyckad karriär där duktigheten inte längre sitter i             

hemmafrurollen utan har också utvecklats till normen om karriär. Detta går att urskilja i              66

tabell och diagram 8 där hela 50 procent av kvinnorna i studien faktiskt upplever att det finns                 

en förväntan i samhället idag riktat till kvinnor att de ska göra karriär. Detta kan styrka                

normen om den moderna “duktiga flickan” som kvinnor ställs inför där en lyckad karriär är               

ett av de många krav kvinnor förväntas uppfylla. Vidare var resultatet intressant till tabell och               

diagram 8. 31,7 procent av kvinnorna i studien svarade “Nej” på frågan om ifall de upplever                

att det finns en förväntan i samhället idag riktat till kvinnor om att de ska göra karriär. Det                  

kan tänkas att dessa kvinnor i studien möjligen värderar annat, möjligen att de har andra               

förväntningar på andra ting som de graderar högre.  

 

Tabell och diagram 9 visade ett resultat på att 78,3 procent av kvinnorna i studien svarade                

“Ja” på att de anser att det är svårare för en kvinna att göra karriär än vad det är för en man.                      

Denna fråga omfattar kvinnorna i studiens åsikter generellt och möjligen inte innefattar en             

upplevd händelse. Begreppet genusordning/genussystem kan vara relevant att sammanlänka         

till denna fråga. Det kan vara de föreställningar om vad som är manligt och vad som är                 

kvinnligt som orsakar denna hierarki - Männen tillhör en kategori och kvinnan en annan, där               

66 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.15-19 
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det manliga könet värderas högre och kvinnan underordnas. Detta kan tänkas ligga i grund i               

att det manliga värderas högre på grund av att män förr kopplats till arbete och karriär och                 

kvinnan kopplats till de reproduktiva arbetena som underordnats. Denna bild från förr kan             

fortfarande tänkas speglas i det vardagliga livet och orsaka att kvinnor får kämpa mer för att                

komma upp till samma nivå som männen. Den arbetsdelning som Gemzöe beskriver om att              

kvinnor fortsatt idag kopplas till hemarbete och omsorgsarbete, kan vara en orsak till att              67

kvinnorna i studien anser att det kan vara svårare för en kvinna att göra karriär än vad det är                   

för en man. Detta kan vara en ytterligare förklaring till att kvinnorna kan uppleva det svårare                

för en kvinna än en man att göra karriär om kvinnan fortsatt kopplas till arbetet i hemmet.                 

Detta kan påvisa att genussystemet gör sig synligt i samhället än idag, då kvinnorna upplever               

det svårare för en kvinna att göra karriär än vad det är för en man. Vidare kan även Smith                   

kopplas till denna fråga och det Gemzöe skriver om genussystemet. Smiths förklaring på det              

styrande samhället kallar hon “ruling apparatus” och exkluderar kvinnor i det styrande            

samhället där hon menar att kön är socialt konstruerat och underordnar kvinnor. Denna             68

“ruling apparatus” som Smith beskriver skulle kunna förklaras som ett maskineri i samhället             

där det manliga alltid dominerat. Därav kan denna “ruling apparatus” ses som en orsaksgrund              

till att kvinnor fortsatt upplever att det är svårare för en kvinna att göra karriär än vad det är                   

för en man. Detta kan därmed vara baserat på kvinnornas svar till tabell och diagram 9. Det                 

kan visa på att kvinnor i dagens samhälle får kämpa för att bevisa sin duktighet mer än vad                  

männen får. Då kvinnor idag interagerar på det som förr associerades till att var männens               

territorium, då kvinnor förr var kopplad till en hemmafruroll.  

7.3 Familj 

Resultatet till tema familj innefattar tre frekvenstabeller och tre stapeldiagram. I tabell och             

och diagram 10 utmynnande resultatet i att hela 90 procent av kvinnorna ansåg att det var                

viktigt att skaffa barn. Resultat var intressant med hur det kommer sig att så stor andel                

kvinnor anser att det är viktigt att skaffa barn. Detta är relevant till det Gemzöe menar med                 

hur flickor och pojkar socialiseras in i olika könsroller redan i ung ålder och att flickors                

67 Gemzöe (2014) s.84-86 
68 Smith (1987) s.109 
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identitet formas genom en identifikation med sin moder. Det här kan tänkas påvisa varför              69

resultatet i tabell och diagram 10 blev så högt. Då kvinnorna i studien möjligen socialiserats               

in i könsroller som grundar sig i ett tänk där moderskap och omvårdande egenskaper har               

förefallit kvinnor i tidig ålder. Detta på grund utav en identifikation med sina egna mödrar.               

Det kan slutligen vara orsaken till varför resultatet till tabell och diagram 10 blev så högt med                 

att så många av kvinnorna i studien själva anser att det är viktigt att skaffa barn. 

 

I resultatet till tabell och diagram 11 går det att se hur den “duktiga flickan” yttrar sig på helt                   

andra sätt idag till skillnad från förr på denna fråga. Resultatet visar att 91,7 procent, vilket                

motsvarar 55 kvinnors svar, att de känner att det finns en samhällsnorm som säger att kvinnor                

förväntas kunna kombinera karriär med familjeliv. Ernsjöö Rappe och Sjögren beskriver krav            

som dagens kvinnor belastas med som handlar om hur “duktiga flickor” idag förväntas kunna              

kämpa med att kombinera arbetslivet med familjelivet. Det kan tänkas att detta resultat hade              

yttrat sig på ett annat sätt om frågan var ställd förr i tiden när kvinnor endast kopplades till                  

hemmafrurollen. Resultatet kan visa på hur kvinnorna i studien ställs inför de nya             

samhällsnormerna, vilket också belyser den dubbla duktigheten kvinnor får kämpa med           

kopplat till både arbetet och hemmet som Ernsjöö Rappe och Sjögren beskriver.   70

 

Vidare skulle resultatet till tabell och diagram 12 kunna sammanlänkas med ovanstående            

resultat. En majoritet av kvinnorna i studien graderade sina svar fem och uppåt på              

likertskalan, endast nio kvinnor svarade under fem. Orsaken i att många av kvinnorna i              

studien anser att det är svårare för kvinnor än män att kombinera familjelivet med karriär               

grundar sig möjligen i det vi tidigare ålagt. Flickor socialiseras in i könsroller i tidig ålder                

som har med familjelivet att göra och kopplas än idag till dessa könsroller. Det kan vara en                 

orsak till att kvinnor kan känna att familjelivet är deras ansvar och inte männens. Gemzöe               

förklarar vårt gamla sätt att tänka kring könsroller och påpekar att detta är något som               

påverkar vårt samhälle än idag kring synen om den stereotypa kvinnan. De föreställningar vi              

69 Gemzöe (2014) s.107-108 
70 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.37 
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har om kön handlar om hur genussystemet i samhället formar individens inre. Detta kan              71

även kopplas till Ernsjöö Rappe och Sjögren som talar om den stereotypa duktiga moderna              

kvinnan som försöker få alla delar av livet att harmoniera. Genom dessa förklaringar kan det               72

påvisa varför kvinnorna i studien svarat som dem gjort. Dem kan möjligen inte separeras från               

de kvinnliga stereotypa egenskaperna där de historiska gamla normerna ligger kvar om att             

familjelivet är kvinnors huvudansvar. Samtidigt som den nya moderna duktiga flickan även            

ska prioritera karriär. Genussystemet som Gemzöe diskuterar kan visa på hur det framförallt             

inordnar kvinnor i fack. Dessa fack orsakar möjligen att kvinnor kopplas till familjelivet mer              

än män, vilket skulle kunna förklara kvinnornas svar i studien om att de upplever det svårare                

för en kvinna än en man att kombinera familjelivet med karriär. 

7.4 Självbild 

Som nämnt i enkätkonstruktionen (avsnitt 5.3) berör de olika teman “duktig flicka” och dess              

olika egenskaper. Därav tillkom ordet “självbild” - som gjorde det lättare för kvinnorna i              

studien att förstå vad frågorna skulle handla om. I tabell 13 svarade majoriteten av kvinnorna               

i studien över fem på likertskalorna till frågan om hur höga krav de har på sig själva. Denna                  

fråga kan anses gå hand i hand med de egenskaper som kan relateras till “duktiga flickor”.                

Det kan vara så att kvinnorna i studien har skolats och formats efter de duktighetssyndrom               

som har med ordentlighet, lydnad och perfektionism att göra som Renstam och Sandmark             

talar för. Denna ordentlighet och perfektionism som kvinnorna i studien möjligen formats            

efter kan resulterat i att många av kvinnorna upplever att de har höga krav på sig själva.                 

Vilket kan handla om att “felfri” är något kvinnorna känner att de måste vara. Vidare vill                

“duktiga flickor” bli omtyckta, de bryr sig om andras åsikter och har ofta svårt att säga nej.                 73

Detta kan kopplas till tabell 14 som visar ett intressant resultat på kvinnornas svar på hur                

olika lätt de har att påverkas av andras åsikter. Som helhet är det svårt att uttala sig om tabell                   

14 då kvinnornas svar har en ganska ojämn fördelning. Denna tabell är dock intressant att ha                

med för att visa att vissa har mer lätt att påverkas av andras åsikter än andra.  

71 Gemzöe (2014) s.84-86 
72 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.27-30 
73 Renstam & Sandmark (2005) s.32-35 
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Vidare, i tabell 15, kopplades en fråga in om kvinnorna känt en känslomässig och/eller en               

fysisk utmattning av att prestera och leva upp till de normer som samhället bildat med att bli                 

“något”. Resultatet visade att 50 av 60 kvinnor graderade sitt svar med fem och över på                

likertskalan. De olika graderade svaren på likertskalan kan handla om att man kan ha känt               

denna känslomässiga/fysiska utmattning olika mycket. De som har graderat högt kan tänkas            

ha känt det flera gånger eller känner det väldigt ofta till skillnad från de kvinnor som svarat                 

lägre. Om man upplever denna känslomässiga och fysiska utmattning med att bli “något” så              

kan det även hör ihop med att man har höga krav på sig själv, som vi frågade i tabell 13.                    

Återigen lyser “duktig flicka”-begreppet igenom med sina egenskaper relaterat till kvinnorna           

i studien. Ernsjöö Rappe och Sjögren talar för att de krav i samhället med att bli “någon” kan                  

tänkas vara en orsak till att utbrändhet och depressioner är diagnoser som blivit vanliga hos               

framförallt unga kvinnor. Vidare visar tabell och diagram 16 att hela 73,3 procent av              74

kvinnorna i studien ofta upplever hög stressnivå. De svar från kvinnorna i tabell 13, 15 och                

16, kan tänkas höra ihop. Detta på grund av att det skulle kunna orsaka att kvinnorna på                 

längre sikt skulle kunna hamna i en prestationsfälla, där utbrändhet och depression är             

symptom som skulle kunna drabba dem på grund av höga stressnivåer. 

7.5 Sammanfattning av analys 

Vårt sammantagna resultat av analysen kan visa på hur kvinnorna står inför helt andra              

samhällsnormer än vad de gjorde förr. Det går att se att de föreställningar om de olika                

könsroller som kopplas till vad som är kvinnligt och vad som är manligt också är något som                 

könen socialiseras efter. Då kvinnor fortfarande kopplas till de kvinnliga stereotypa           

egenskaperna baserat från förr kan det, relaterat till idag, visa på en dubbel duktighet. Detta               

då kvinnorna i vår studie är studerande och där resultatet påvisade att majoriteten av              

kvinnorna ansåg att det var viktigt med både en bra utbildning och att göra karriär, men                

samtidigt även ansåg det viktigt att skaffa barn. Kan det visa på att familjelivet även är viktigt                 

för kvinnorna i studien. Alla dessa faktorer kan visa på de nya samhällsnormerna som dagens               

74 Ernsjöö Rappe & Sjögren (2002) s.9,12 
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kvinnor står inför och också förväntas uppfylla. Vilket speglar den dubbla duktigheten med             

att förväntas kunna kombinera familj och karriär. Det är dessa nya samhällsnormer som gör              

att kvinnorna i studien kan kopplas till fenomenet “duktig flicka” och dess egenskaper. 

 

Genom att sammanlänka analysen av kvinnorna i studien med Smith och det feministiska             

perspektivet går det att se att den manligt dominerade positionen från förr fortfarande lyser              

igenom i samhällets struktur. Dock kan vi se att den kvinnliga positionen från förr inte är                

densamma, utan idag har den kvinnliga positionen utvecklas och blivit annorlunda än vad den              

varit tidigare med att kvinnor idag förvärvsarbetar och gör karriär. Ändock kan vi se att               

kvinnor fortsatt kopplas till positioner som tillhör familjeliv och hemarbete. Det är utifrån just              

dessa positioner och tydliga skillnader mellan män och kvinnor som funnits långt bak i tiden               

som sociologer uppmärksammat och utforskat samhället. Detta menar Smith kan bli en            

problematik med att förstå hur forskning om kvinnors känslor, vardagsliv och hur kvinnors             

arbete har bedrivits när en dominerande manlig position har framställts. Utifrån de resultat             75

med vår analys kan vi i vår studie, i relation till Smith, förstå att kvinnors verklighet behöver                 

lyftas på helt nya grunder. Detta baserat på kvinnorna i studien då den dubbla duktighet idag                

drabbar kvinnor med att de förväntas kunna kombinera karriär med familjelivet. Vidare kan             

det ses som en anledning till varför kvinnors verklighet behöver lyftas på nya grunder då vi                

kan spekulera i om denna nya samhällsformation är hälsosam för kvinnor. Kvinnor            

förvärvsarbetar idag i hög utsträckning som männen, samtidigt som de fortsatt kopplas till             

hemarbete. Kan detta orsaka att kvinnor upplever att de måste leva upp till och klara av allt                 

detta för att idag känna att de duger?   

75 Ljung (2003) s.240-243 
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7.6 Besvarande av syfte och frågeställning - Hur kan studerande          

kvinnor kopplas till “duktig flicka”- begreppet och dess egenskaper         

som förefaller den “duktiga flickan” ? 

Under hela analysen har en ständig återkoppling gjorts till syftet och frågeställningen där de              

egenskaper, som är relaterat till “duktig flicka”-fenomenet sammanlänkats till den empiri som            

studien baserats på. Syftet och frågeställningen har besvarats med hjälp av de teman som              

funnits i enkäten, då alla dessa teman innefattar de egenskaper som kan relateras till              

begreppet “duktig flicka”. De krav med att bli någon och de egenskaper som förefaller              

familjelivet är något som ständigt lyser igenom i analysen. Detta då respondenterna inte bara              

är studerande kvinnor utan även anser det viktigt med familjelivet, då majoriteten ansåg det              

viktigt att skaffa barn. Detta visar på att det finns en dubbel duktighet som kvinnor står inför                 

och relaterat till begreppet “duktig flicka” bekräftar det att kvinnor idag står inför nya              

stereotypa samhällsnormer.  
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel kommer en avslutande diskussion till studien att göras. En reflektion av              

studiens syfte kommer att göras samt reflektioner om andra intressanta aspekter i studien.             

Vidare görs en reflektion över kritik till vår egen studie, samt förslag på vidare forskning               

diskuteras.  

 

Vi vill börja ålägga att den teoretiska referensramen hjälpt oss förstå vad “duktig flicka”-              

fenomenet innebär. Samt hur “duktig flicka”- fenomenet kan kopplas ihop med begreppet            

könsroller där individer socialiseras in i stereotypa föreställningar kopplat till det kvinnliga            

och manliga könet och dess positioner. Det är dessa föreställningar om könsroller som kan              

tänkas orsaka den dubbla duktigheten som duktiga flickor idag belastas med. Dessa            

föreställningar som finns om kvinnor gör att de fortsatt kopplas till familjelivet trots att de               

gör karriär i stor utsträckning. Syfte med studien var att beskriva förekomsten av “duktiga              

flickor” bland studerande kvinnor på Karlstads universitet, där vi ville fördjupa oss i             

begreppet “duktig flicka” och förklara hur kvinnor kan kopplas till de egenskaper som             

associeras med begreppet. Vår empiri kopplat till den teoretiska referensramen har gjort det             

möjligt att förstå att kvinnor står inför en ny utveckling av samhällsnormer. Detta kan även               

vara orsaken till att kvinnor idag mår allt mer dåligt, som nämnt i inledningskapitlet och inom                

“duktig flicka”- begreppet. Detta på grund av den dubbla duktigheten som belastar kvinnor             

med olika krav.  

 

Baserat på studiens resultat går det att se att gamla normer och föreställningar om olika               

könsroller fortsatt lever kvar. Det är dessa seglivade föreställningar om olika könsroller som             

orsakar att kvinnor drabbas allra hårdast. Alla kvinnor i studien är studerande och är påväg att                

göra karriär - Är det rimligt att kvinnor idag ska göra karriär i lika hög uträckning som                 

männen men också vara dem som mestadels kopplas till det som tillhör hemarbete? Vi anser               

att omgivningen skulle kunna bli mer medvetna om att inte sätta in barn i könsroller i tidig                 

ålder som möjligen är grunden till att kvinnor senare kopplas till stereotypa föreställningar.             
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Flickor associeras möjligen i många fall till dockor, lekar som “mamma, pappa, barn” och              

andra kvinnliga könsstereotypa föreställningar. Medans pojkar möjligen associeras i tidig          

ålder till bilar och mer hårda lekar som innefattar exempelvis skjutvapen. Dessa            

könsstereotypa föreställningar med vad som tillhör den kvinnliga och manliga kategorin kan            

tänkas vara en möjlig orsak till varför könsnormer är seglivade. Vi anser att det kan vara just                 

detta som sedan blir problematiskt senare i livet för kvinnor att separera sig från vissa               

internaliserade könsroller. Då barn börjar skolan i tidigt skede skulle skolan kunna ha             

möjligheten att påverka hur könsroller framställs och formar individer. Vi har reflekterat över             

att skolan möjligen kan förebygga och bidra till att långsiktigt nedkonstruera de stereotypa             

föreställningarna, de föreställningar som kan forma kön i olika sociala fack och som möjligen              

ligger till grund för hur genusordningen ser ut idag.  

 

Något som har varit intressant i studien kopplat till inledningen är om statistiken från SCB               

som visar på att det idag är allt mer vanligt att vara högutbildad än vad det var förr i tiden.                    

Samt att det idag är mer kvinnor än män som utbildar sig på universitet och högskolor. Det är                  

ungefär 50 procent mer kvinnor än män som idag är registrerade på högre utbildningsnivå i               

Sverige. Vi kan se en koppling till det SCB menar och till vår egna studie. Då kvinnorna i                  76

studien är studerande på universitetet och resultatet visade på att majoriteten av kvinnorna             

ansåg att det också var viktigt med en bra utbildning. Detta kan visa på de nya                

samhällsnormerna som kvinnor står inför idag med att det finns en duktighet som är kopplad               

till att bli någon  relaterat till det som tidigare ålagts om “duktig flicka”- begreppet (4.3).  

 

Vidare kan en koppling med den tidigare forskningen och forskningsstudien som Renstig och             

Sandmark gjort göras. Deras studie innefattade 16 intervjuer med kvinnor som varit            

långtidssjukskrivna för utmattningsdepression och andra stressrelaterade sjukdomar relaterat        

till duktighetssyndromet. Detta är något som är intressant kopplat till de kvinnor i vår studie               

och de resultat vi fått fram på frågorna i tabellerna 15 och 16. Kvinnorna i vår studie är inte                   

långtidssjukskrivna som kvinnorna i forskningsstudien av Renstig och Sandmark, men det går            

att spekulera i om kvinnorna i vår studie kan tänkas ligga i riskzonen på längre sikt om de                  

76 SCB (2016) - Var fjärde i Sverige är högutbildad 
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fortsätter uppleva hög stressnivå. En annan koppling som kan göras är till en tidigare uppsats               

om “duktig flicka”-fenomenet som ålagts i tidigare forskning (3.4). Denna undersökning           

visade på att deras respondenter, som både var unga kvinnor och äldre kvinnor, upplevde              

osäkerhet och oro samt att de ansträngde sig för att leva upp till olika krav (3.4). Inom detta                  

går det att se en samhörighet till kvinnorna i vår studie då många av dem upplever att det                  

finns normer som är riktat till att göra karriär och att kunna kombinera familjelivet med               

karriär. Deras kvinnor i studien ansträngde sig för att leva upp till olika krav, vilket kvinnorna                

i denna studie även gör.  

 

Slutligen talar Smith (4.1) för ett intressant tillvägagångssätt för att motverka klyftorna i             

samhället och göra kvinnors verklighet mer synlig. Genom att lyfta kvinnors känslor och hur              

de agerar i olika situationer kan man arbeta för att framhäva kvinnors värld och göra den mer                 

rättvis. Vi anser att detta är högst relevant för att kunna skapa ett mer jämställt samhälle där                 

kvinnors hälsa inte ska behöva bli lidande. Då kvinnors position förändrats med en dubbel              

duktighet, medans männens position möjligen är mer statisk. 

8.1 Kritiskt värderande av studien 

Under arbetets gång har en ständig reflektion av studiens brister och styrkor varit i åtanke.               

Arbetet som bedrivits oss sinsemellan har gjorts med en bra strukturering och med en god               

kommunikation med tydliga tidsramar. Arbetet har fördelats jämt och ständiga reflektioner           

över alla delar i studien har varit i åtanke. Dock har problem stötts på efter att empirin var                  

insamlad. Flera brister i enkäten uppmärksammades tyvärr där bland annat fråga tre i enkäten              

som var en följdfråga till fråga två blev formulerad på ett felaktigt sätt och därmed kunde                

missuppfattas. En miss var att i fråga tre skulle det förtydligats med att endast ett               

svarsalternativ skulle fyllas i av respondenterna samt att fråga tre endast skulle besvarats av              

de som graderat högre upp på likertskalan. Vi kan vidare därför kritisera och reflektera över               

att fråga två i enkäten hade passat sig bättre med svarsalternativ som innefattat “Ja”, “Nej”               

och “Vet ej”. Fråga två hade istället kunnat varit formulerad på följande sätt: “Har du känt en                 

press att börja studera?” vilket hade gjort sig bra med de ovanstående svarsalternativen. Detta              
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hade antagligen kunnat resulterat i minskat bortfall och gjort det lättare för respondenterna att              

förstå relationen mellan fråga två och tre. I efterhand går det att reflektera kring om det                

möjligtvis också hade passat sig bättre med att ha mindre frågor i enkäten som inte               

innefattade en allmän åsikt kring olika ställningstaganden, utan det kunde istället ha varit mer              

frågor om personligt upplevda händelser. Dock vill vi poängtera som tidigare nämnt att             

studiens syfte varit att göra en allmän kartläggning om kvinnor som grupp kan kopplas till               

fenomenet. Vi har under arbetets gång haft ett självkritiskt förhållningssätt där vi under hela              

studiens gång reflekterat över studiens begränsningar och problematiska sidor.  

8.2 Vidare forskning 

Något som i en vidare forskning hade vart intressant är att på ett mer djupgående plan studera                 

vart “duktig flicka”-beteendet kommer ifrån hos olika kvinnor, detta genom att göra en             

kvalitativ undersökning. Ett förslag skulle kunna vara att kombinera den kvantitativa studien            

med en kvalitativ för att på så vis få en bredare kartläggning men samtidigt fånga kvinnornas                

egna resonemang kring ämnet vilket man missar med en kvantitativ undersökning. Vidare            

hade det varit intressant att jämföra åldersgrupper för att se om “duktig flicka”-fenomenet             

hade yttrat sig olika beroende på åldersgrupper. Att jämföra olika yrkesgrupper eller olika             

utbildningar på universitetet hade också kunnat vara en intressant aspekt för att på så vis               

jämföra om “duktig flicka” fenomenet hade yttrat sig på olika sätt beroende på både ålder och                

yrke/utbildning. En annat intressant förslag på vidare forskning skulle kunna vara att titta på              

“duktigheten” utifrån ett manligt perspektiv och att jämföra hur ett kvinnligt perspektiv på             

duktighet hade yttrat sig jämför med ett manligt perspektiv på duktighet.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Missivbrev  
 

Hej! 

Vårt namn är Sara Persson och Leila Goletic och vi är studerande på Karlstads universitet där                

vi läser Sociologi C. Vi skall skriva en C-uppsats inom Sociologi/Socialpsykologi.           

Undersökningen ämnar undersöka om/hur studerande kvinnor på Karlstads universitet kan          

relateras till “duktig flicka”- fenomenet som innefattar ambitiösa kvinnor i dagens samhälle.            

Vi hoppas att du skulle vilja hjälpa oss genom att vara respondent och svara på den här                 

enkäten till vår undersökning.  

 

Undersökningen är anonym och helt frivillig och du kan när som helst avbryta om du inte                

längre vill delta. Dina svar kommer behandlas konfidentiellt och uppgifterna kommer att            

bevaras på ett sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer endast att                 

användas i forskningssyfte. 

 

Det är viktigt för forskningens kvalité att alla frågor blir besvarade och på ett riktigt och ärligt                 

sätt. 

 

Tack snälla för att du ställer upp!  

Leila Goletic & Sara Persson 

Karlstads Universitet 
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BILAGA 2 

 
ENKÄTFRÅGOR 

Den duktiga flickan 
En sociologisk kvantitativ undersökning 

________________________________________________________________ 
Svara på denna undersökning om du studerar på Karlstads universitet och identifierar dig 

som kvinna 
 
 
Hur gammal är Du? 

❏ 18-24 år  
❏ 25-34 år 
❏ 35 år-äldre 

 
Civilstånd 

❏ Singel 
❏ Sambo 
❏ Gift 
❏ Annat 

 
Har Du barn? 

❏ Ja  
❏ Nej 

________________________________________________________________ 
Utbildning 
 
1. Har du alltid vetat om att du vill studera vidare på universitet/högskola? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
2. Hur stor press har du känt för att börja studera? Ringa in det tal du känner stämmer in på 
dig. 
 
                       Väldigt låg 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Väldigt hög 
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3. Om Ja: Vart har Du känt att denna press kommer ifrån? 

❏ Familj 
❏ Vänner 
❏ Allmän norm att “göra som alla andra” 
❏ Press på sig själv 
❏ Annat  

 
4. Är det viktigt för dig med en bra utbildning? Ringa i den grad Du känner stämmer in på 
Dig. 
 

Inte viktigt 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Mycket viktigt 
 
5. Anser Du att det finns en norm idag i samhället om att man borde plugga på 
Högskola/Universitet? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
6. Hur ser Ditt välmående ut när det kommer till studierna? Ringa i den grad Du känner 
stämmer in på Dig. 
 

Väldigt dåligt 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Mycket bra 
 

________________________________________________________________ 
Karriär 
 
7. Hur viktigt är det för Dig att göra karriär? 
 

Inte viktigt 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Mycket viktigt 
 
8. Känner Du att det finns en förväntan i samhället idag riktat till tjejer/kvinnor att de ska 
göra karriär?  

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 
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9. Anser Du att kvinnor har större krav på sig att lyckas i arbetslivet jämfört med män? Ringa 
i den grad Du anser stämma.  
 

Nej, inte alls 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Ja, mycket högre krav 
 

10. Anser Du att det är svårare för en kvinna att göra karriär än vad det är för en man?  
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
11. Anser Du att det finns en könsuppdelning i arbetet mellan män och kvinnor där män får 
göra de mer prestigefyllda uppdragen än kvinnorna? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

________________________________________________________________ 
Familj 
 
12. Är det viktigt för Dig att skaffa barn? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
13.  Upplever Du att kvinnor tar mer ansvar för hushållsarbete än män? 
 

Nej, inte alls 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Ja, mycket mer  
 

 
14. Känner Du att det idag finns en samhällsnorm som säger att kvinnor förväntas kunna 
kombinera karriär med familjeliv?  

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
15. Anser Du att det är svårare för kvinnor än män att kombinera familjelivet med karriär? 
Ringa i den grad Du känner stämmer in. 
 

Nej, inte alls 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Ja, mycket mer  
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16. Ett scenario: Du har precis börjat studera på Universitetet och hamnar i ett umgänge där 
en eller flera av personerna har barn. Anser Du att dem har svårare med sina studier än vad 
Du har? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

________________________________________________________________ 
Självbild 
 
17. Hur höga krav har Du på dig själv? Ringa i den grad Du känner stämmer in på Dig. 
 

Inte alls höga krav 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Extremt höga krav 
 
 
18. Har du lätt för att påverkas av andras åsikter? Ringa i den grad Du känner stämmer in på 
Dig. 
 

Nej, inte alls 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Ja, mycket lätt 
 
 
19. Har Du känt en känslomässig och/eller fysisk utmattning av att prestera och leva upp till 
de normer som samhället bildat med att “bli något”? Ringa i den grad Du känner stämmer in 
på Dig. 
 

Nej, inte alls 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Ja, mycket 
 
 
20. Upplever Du ofta hög stressnivå? 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
 
21. Upplever Du att Du har nog med tid för fritidsaktiviteter utöver skola/jobb? Ringa in den 
grad Du känner stämmer på Dig.  
 

Nej, lite tid 1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Ja, gott med tid 
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Övriga kommentarer:_______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Tack för ditt medverkande! 
 
Leila Goletic och Sara Persson 
2018 
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