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The “good girl” is today an accepted and widespread notion. It is delimited to young girls and 
women who are characterised to be, for example, ambitious, high performing, working too 
much and risks developing mental illnesses. In today’s society women are assumed to pursue 
their career alongside maintaining the main responsibility for the household and family. The 
overarching purpose of this study has been – via a hermeneutic approach and based on the 
theory of symbolic interactionism – to elucidate and contribute knowledge to the social role of 
being a “good girl” and the associated implications for a woman’s identity and career. The 
aim has moreover been to address the differences between the two groups of respondents: 
women born in the 1980s and women born in the 1960s.The study is based on six individual 
semi structured interviews and two group interviews. The purpose is to gain a deeper 
understanding of and, thereby, a better interpretation of the phenomena of “good girls”. The 
interviews were conducted on a sample suited to the purpose, where the younger group of 
respondents will have studied at least three years at the university before graduating. The 
older groups of respondents have studied at least four years at an academic level before taking 
up employment. The results show that all respondents are characterised by ambitious 
identities, which create conflicts between, on the one hand, how they perceive themselves 
and, on the one hand, how others expect them to act. 
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Den ”duktiga flickan” är idag ett vedertaget begrepp i folkmun. Begreppet avgränsar unga 
tjejer och kvinnor som exempelvis; ambitiösa, högpresterande, överarbetande och befinner sig 
i riskzonen för olika psykiska besvär. I dagens samhälle ska kvinnor både satsa på karriären 
samtidigt som de fortfarande har huvudansvaret för hem och familj. Det övergripande syftet 
med studien har varit att genom en hermeneutisk ansats och med den symboliska 
interaktionismen som teori belysa och bidra med kunskap om vad den sociala rollen som 
”duktig flicka” innebär för en kvinnas identitet och karriär samt att se till vilka skillnader som 
uttrycks mellan respondentgrupperna, kvinnor födda på åttiotalet och kvinnor födda på 
sextiotalet. Studien grundar sig på sex enskilda semistrukturerade intervjuer och två 
gruppintervjuer där syftet är att få en djupförståelse och tolkning av fenomenet ”duktiga 
flickor”. Intervjuerna genomfördes utifrån ett ändamålsenligt urval, där den yngre 
respondentgruppen har läst minst tre år på högskola eller universitet när de tar sin akademiska 
examen. Den äldre respondentgruppen har läst minst fyra år på akademisk nivå innan de 
börjat arbeta. Resultatet visar att samtliga respondenter präglas av ambitiösa identiteter som 
gör att de upplever starka rollkonflikter mellan hur de ser sig själva och hur de förväntas 
agera.  
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1. INLEDNING 

Redan från tidig ålder får flickor lära sig vad de bör och inte bör göra och därför utvecklas en 
tydlig flickkultur redan i tidig ålder. Bilden av hur flickor bör vara är att: de ska vara flitiga i 
skolan, plikttrogna, har många intressen och vänner. De läser gärna böcker, är lugna, väntar på 
sin tur och kan relatera till andra människor. De flickor som agerar i enlighet med normerna 
belönas med beröm, uppmärksamhet och gemenskap. De här förväntningarna följer med dem 
upp i vuxen ålder och skapar en bild av att kvinnor är omhändertagande, intuitiva, emotionellt 
kompetenta, ambitiösa och ansvarstagande. Idag ska kvinnor arbeta och göra karriär samtidigt 
som kvinnor fortfarande har huvudansvaret för hem och familj och där rädslan för att 
misslyckas gör att ansvaret för familjen, arbetslivet och karriären ofta blir svåra att kombinera 
både fysiskt och psykiskt. Ernsjöö Rappe och Sjögren, (2002) redogör för SCB:s 
tidsundersökningsstudie från 2000/01 som visar att merparten av det obetalda arbetet i hemmet 
utförs av kvinnor. Det upptar fyra timmar och sex minuter per dag för kvinnor och två timmar 
och femtio minuter för män.  
 
Enligt FN:s Human Development Report (Ibid.) visar statistiken att kvinnor utför 66 procent av 
allt arbete i världen. Vidare får kvinnor tio procent av världens samlade inkomster och äger 
mindre än en procent av världens samlade förmögenhet. I dag pågår det en samhällsdebatt om 
olika sociala fenomen, bland annat könsroller, föräldraroller, yrkesroller och rollen som ”duktig 
flicka”, vilket alla är roller som påverkar de flesta individer på något sätt. På internet går det att 
finna flera internetsidor som relaterar till begreppet ”duktiga flickor”. Många utav 
Internetsidorna bygger på självhjälp till personlig utveckling för ambitiösa och högpresterande 
kvinnor, där de ska reflektera över sig själva och sitt liv då de tenderar att vara för ambitiösa, 
överarbetar och i för hög utsträckning prioritera bort sina egna behov. Många människor är 
bekanta med den ”duktiga flickan” som alltid är glad, lyhörd, anpassningsbar, presterar 
toppresultat och har svårt att misslyckas. De påpekar även att den ”duktiga flickan” är 
välutbildad men upplever alltid ett starkt tvivel på sig själv, är rädd för att misslyckas och 
tillhör en växande grupp i statistiken över sjukskrivna med psykisk ohälsa.  
 
Enligt SCB:s rapport, Ohälsa och sjukvård, (Statistiska centralbyrån, 2006), har brister i det 
psykiska välbefinnandet hos befolkningen, såsom sömnbesvär, trötthet, oro eller ångest blivit 
allt vanligare. Besvären upplevs i större utsträckning av kvinnor än av män. Hela 23 procent av 
kvinnorna i åldrarna 16–84 år uppger att de besväras av ängslan, oro eller ångest medan 
motsvarande siffra för männen är tretton procent. Det är dessutom vanligare bland unga 
kvinnor där hela 30 procent av kvinnorna i åldrarna 16–24 år uppger att de har sådana besvär.  

 

Män  Kvinnor Män Kvinnor

Psykisk långvarig sjukdom 4 6 144000 212000

”Trötthet” ¹ 6 13 217000 448000
Sömnbesvär ² 19 29 662000 1012000
Huvudvärk, migrän ³ 9 17 319000 599000

Besvär av ängslan, oro el. ångest 13 23 466000 819000

– därav svåra besvär 2 5 81000 158000
¹ Haft svårt att komma igång på morgnarna och varit påfallande trött såväl dagar som kvällar under de senaste
   två veckorna
² Haft besvär med sömnen under de senaste två veckorna

³ Återkommande huvudvärk eller migrän under de senaste två veckorna

Andel (%) av Antal i befolkningen

Figurförklaring: Psykisk sjukdom och psykiska besvär  
bland män och kvinnor 16–84 år i procent. År 2004-05.  
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Antalet personer som besväras av ängslan, oro eller ångest har kontinuerligt ökat sedan slutet 
av 1980-talet. Ökningen har skett med fem procentenheter bland män och sex procentenheter 
bland kvinnor från åren 1988/89 till 2004/05. Ökningen är störst bland unga kvinnor. Enligt 
statistiken som tabellen grundas på är det dubbelt så vanligt bland kvinnor än bland män att 
vara märkbart trötta såväl dagtid som kvällstid. Nästan tretton procent av kvinnorna och sex 
procent av männen har under en tvåveckorsperiod haft svårt att vakna upp på morgonen och då 
upplevt sig trötta under dagen och på kvällen. Närmare 29 procent av kvinnorna jämfört med 
nitton procent av männen uppger även att de har sömnbesvär. Det är därtill mer vanligt bland 
kvinnor än bland män att ha återkommande huvudvärk och migrän under den här 
tvåveckorsperioden (Ibid.). 
 
Kvinnors position i samhället förändrades i mitten av 1800-talet och kvinnor fick laglig rätt till 
att gå in på olika arbetsområden som tidigare varit förbehållna männen. Fram till 1872 var 
svenska universitet stängda för den kvinnliga delen av befolkningen och först då fick kvinnor 
avlägga studentexamen som krävdes för universitetsstudier. När läroverksreformen trädde i 
kraft 1927 likställdes flickor och pojkar. Omkring 1930 utgjorde kvinnorna cirka en fjärdedel 
av Sveriges studenter (Ohlander & Strömberg, 1997).  Idag domineras svenska universitet och 
högskolor av kvinnliga studenter. 
 

 
      Figurförklaring: Studerande som avslutat program i  
      gymnasieskolan 2005/06 och som påbörjat  
      högskolestudier t.o.m. 2006/07 i procent. 

 
Numera är det betydligt fler kvinnor än män som börjar studera på universitet och högskolor 
direkt efter sin gymnasiala examen, vilket innebär att det idag är betydligt fler kvinnliga 
studenter i åldern 17-29 år. Statisk från SCB visar att inom en treårsperiod efter slutförd 
gymnasial utbildning hade 42 procent av eleverna i avgångsklasserna 2003/04 påbörjat 
högskolestudier. Det är avsevärt fler kvinnor än män som påbörjar universitets eller 
högskolestudier inom tre år, 47 procent av kvinnorna mot 37 procent av männen (Statistiska 
centralbyrån, 2008) Det är också fler kvinnor än män som tar ut en examen. Under åren 
2005/06 var skillnaden mellan kvinnor och män så stor som 22 procent (Statistiska 
centralbyrån, 2007).  
 
Den ”duktiga flickan” ses som högpresterande, överarbetande och karriärmedveten. 
Stereotypen för karriärkvinnan framställs som en bläckfiskliknande person med enorm 
simultankapacitet som håller i hemmets alla trådar samtidig som hon ska klättra på 
karriärstegen. Hon pressar sig till det yttersta för att räcka till överallt. Det som karriärkvinnan 
har gemensamt med den universitets- och högskolestuderande kvinnan är att de upplever det 
svårt att möta omvärldens alla krav och få livet att harmoniera och finna ett betydelsefullt 
sammanhang (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2002).  
 

Program i gymnasieskolan Antal avgångna från gymnasieskolans Därav andel som påbörjat 
program läsåret 2005/2006 högskolestudier tom 2006/2007
Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män 

Samtliga avgångna 85 312 43 379 41 933 18 21 16 
Summa specialutformade program 11 451 6 263 5 188 20 23 18 
Summa utbildningar vid fristående skolor 10 786 5 005 5 781 21 23 19 
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Karriär står för att följa utstakade vägar och att inte avbryta den valda vägen förrän målet är 
nått. En karriär i arbetslivet ses traditionellt som att följa utstakade spår, att den snabbt och utan 
avbrott leder till chefsposition (Muhonen, 1999). Kvinnors karriärutveckling är förenad med 
självförverkligande i utbildning och arbetslivet. Det är inte bara utbildning och karriär som 
grundas i självförverkligandet utan självförverkligande kan återfinnas i flera livskontexter som, 
exempelvis att bilda familj. Att sätta upp och fullfölja valda mål i livet är mer än att enbart 
upprätthålla fysiska och sociala fundamentala behov. I dag ses självförverkligandet som en del 
av människans personlighet och liknas med ansvartagande, självkänsla, självständighet och 
identitet (Nationalencyklopedin, 2008). I den här studien kommer begreppet karriär att åsyfta 
en individs gradvisa avancemang inom den egna professionen, där utbildningen kommer att ses 
som en del i kvinnors karriärutveckling. 
 
Identitet är en process snarare än ett tillstånd, vilket gör att identiteten inte är given eller evig. 
Skapandet av en identitet påverkas av redan existerande identiteter, hierarkier, kulturer och 
symbolvärldar. Människor iklär sig en identitet både medvetet och omedvetet, vilket innebär att 
människor både skapar och tillskrivs en identitet genom andra och sig själv. Identiteten uttrycks 
genom tal, gester, rörelsemönster och kläder. I människokroppen investeras individers 
drömmar och förhoppningar samtidigt som individer även påverkas av anpassning och 
kompromisser. Den sociala makten inverkar på individers upplevelse av förmågan att själv 
forma en identitet och ett eget jag, vilket gör att ju större förmågan är att forma och stärka det 
egna jaget desto friare och självständigare blir individerna (Hurd, Olsson & Öberg, 2005). 
 
De ”Duktiga flickorna” går att finna inom både den akademiska världen, arbetslivet och 
familjen. De är dessutom en växande grupp inom statistiken för psykisk ohälsa. ”Duktiga 
flickor” sammankopplas med psykisk ohälsa, vilket är skälet till att fenomenet från början 
medvetandegjorts som ett samhällsproblem och som är starkt kopplat till den kvinnliga 
befolkningen. Det gör att det är intressant att titta på hur fenomenet påverkar kvinnors identitet 
och karriär, då majoriteten av svenska universitet och högskolor domineras av kvinnor som 
sedan etablerar sig på arbetsmarknaden.  
 
 

1.1 SYFTE  

Syftet med den här studien är att genom en hermeneutisk ansats och med den symboliska 
interaktionismen som teori belysa och bidra med kunskap om vad den sociala rollen som 
”duktig flicka” innebär för en kvinnas identitet och karriär. Genom att genomföra 
gruppintervjuer och enskilda intervjuer med kvinnor födda på åttiotalet och sextiotalet om deras 
subjektiva föreställningar, erfarenheter och upplevelser om duktighet vill vi lyfta fram, 
beskriva, tolka och förstå hur den sociala rollen som ”duktig flicka” gestaltas i kvinnors 
identitet och karriär. Att välja kvinnor i olika åldersgrupper är för att kunna göra en jämförelse 
om det finns någon skillnad i hur identitet och karriär uttrycks. Kvinnor födda på åttiotalet 
bedöms i den här studien befinna sig i början av sin karriär medan de kvinnor som är födda på 
sextiotalet anses var mitt i karriären.  
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1.1.1 Frågeställningar 

� Hur gestaltas den sociala rollen som ”duktig flicka” i en kvinnas identitet och karriär? 
 

� Vilken skillnad finns det mellan kvinnor födda på åttiotalet och kvinnor födda på 
sextiotalet i hur identitet och karriär gestaltas och hur uttrycks den skillnaden?  

 
 

1.2 AVGRÄNSNING 

Den här uppsatsen avser att studera ”duktiga flickor”. Då fenomenet går att relatera till alla 
sociala och interaktionistiska kontexter i kvinnors liv, har här valts att titta på relationen till 
identitet och karriär. Fenomenet ”duktiga flickor” relateras och förklaras ofta i samband med 
psykisk ohälsa. Då fenomenet är återkommande intresserar vi oss för att se hur kvinnor som 
inte diagnostiserats med psykisk ohälsa förhåller sig till rollen som ”duktig flicka” förenat med 
identitet och karriär.  
 
 

1.3 FÖRFÖRSTÅELSE 

Den empiri som ligger till grund för den här undersökningen är viktig att belysa för att öka 
studiens tillförlitlighet samt för att förförståelsen kommer att användas som en del i tolkningen 
av resultatet. Fenomenet ”duktiga flickor” är socialt skapat och inte en given personlighet som 
är statiskt betingad från födseln. Alla människor socialiseras in i ett redan existerande samhälle 
med ett givet normsystem och formas också därefter. Kvinnor hämmas av yttre normer som 
redan är givna för könet och det styr kvinnor till att agera på färdigkonstruerade sätt som inte 
alltid överensstämmer med individen. Dagens generella bild av kvinnor är att de skall vara 
självständiga, ta för sig och samtidigt kvarhålla ramen för den gamla bilden av kvinnan som 
lydig, foglig, anpassningsbar och sätter andra före sig själv. Det skapar konflikter, vilket blir 
påtagligt i svårigheter att förena rollerna om familj och karriär. En sådan konflikt kan leda till 
psykisk ohälsa, då kvinnor många gånger har svårt att säga nej. Uppfostran spelar en stor roll i 
att forma kvinnors känslo- och beteendemönster, då samhället är uppbyggt av en makthierarki 
där kvinnor generellt är underordnade männen men också där äldre kvinnor står i en 
maktposition gentemot yngre kvinnor. Äldre kvinnor hjälper på så vis till att upprätthålla bilden 
om att flickor ska vara felfria. Det här leder till att unga kvinnor ofrivilligt tar en identitet utan 
att egentligen förstå varför, vilket fungerar så länge identiteten inte ifrågasätts utav individen 
själv.  Genom hela livet bemöts kvinnor annorlunda än män, då förväntningarna på beteenden 
är olika. Ett tydligt exempel är i en kvinnas tidiga skolår, då flickor förväntas vara lydiga, tysta 
och enbart svara på tilltal. Det är inte ovanligt att flickor misstror sin egen förmåga och därför 
nedvärderar sin kapacitet. Det här är genomgripande i kvinnans sätt att leva och att förhålla sig 
till sig själva och sin omgivning. Det blir påtagligt när det gäller familj och karriär. Bilden av 
hur kvinnan skall vara idealiseras under uppväxten. Det leder till att kvinnor generellt har 
väldigt höga krav på sig själva. Kontenta blir att kvinnor ständigt försöker vara felfria samt är 
rädda för att misslyckas. Det här gör att kvinnor ständigt vill vara duktiga, vilket skulle kunna 
förklara varför begreppet ”duktiga flickor” blivit vedertaget.  
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2. DISPOSITION  

Här nedan kommer en redovisning av hela studiens struktur att presenteras, för att ytterligare ge 
läsaren en möjlighet att följa med i undersökningens utformning. I studiens början gavs en 
bakgrund till varför forskningsområdet var intressant att studera (Se avsnitt, 1). Sedan 
presenterades studiens syfte som redogör för vad undersökningen avser att studera. Studien 
grundas på en hermeneutisk ansats och avser att få en fördjupad förståelse om fenomenet 
”duktiga flickor”. Det för att ytterligare tydliggöra och klarlägga studiens målsättningar. 
Därefter avgränsas området med frågeställningarna; Hur gestaltas den sociala rollen som 
”duktig flicka” i en kvinnas identitet och karriär, Vilken skillnad finns det mellan kvinnor 
födda på åttiotalet och kvinnor födda på sextiotalet i hur identitet och karriär gestaltas och hur 
uttrycks den skillnaden, som kommer att besvaras i resultatet. För att förtydliga empirin ges ett 
eget avsnitt där den egna förförståelsen presenteras. I avsnittet tidigare forskning (Se avsnitt, 3) 
belyses den forskning som finns på området och närliggande områden, rörande ”duktiga 
flickor”, identitet, karriär och familj. Generellt kan sägas att arbetet fyller en viktig funktion för 
kvinnor och är viktigt för deras identitet och självbild. Efter att den tidigare forskningen 
klargjorts, så redogörs för vilken teoretisk och begreppslig referensram (Se avsnitt, 4) som 
studien grundas på.  
 
Den teori som kommer att användas är symbolisk interaktionism utifrån Goffmans 
dramaturgiska rollteori och Meads teori om I och Me. Att den symboliska interaktionismen 
valts är för att teorin förklarar betydelsen av interaktion och för att teorin är ett bra redskap för 
att tolka människors handlingar. Vidare beskrivs teorin KASAM som kommer att resoneras 
kring i diskussionsdelen tillsammans med resultatet. Under metodavsnittet (Se avsnitt, 5) ges en 
presentation av vald forskningsstrategi, hermeneutisk metod. Det är en lämplig metod för den 
här studien därför att det redan från början fanns en emirisk och teoretisk förförståelse till 
forskningsområdet samt att metoden ger utrymme att tolka insamlat intervjumaterial till en 
högre abstraktionsnivå. Vidare under det här avsnittet presenteras datainsamlingsmetoden som 
grundas på enskilda intervjuer och gruppintervjuer gjorda med urvalsgrupperna, kvinnor födda 
på åttiotalet och kvinnor födda på sextiotalet. Här redogörs också för hur studiens analysarbete 
gick till samt vilka etiska riktlinjer som tagits hänsyn till. Därefter presenteras resultatet (Se 
avsnitt, 6) i tre tolkningsnivåer som rör sig mellan delar och helhet. Den symboliska 
interaktionismen har tagits i beaktning både i den andra och tredje tolkningsnivån för att lyfta 
analysen till en ny nivå. I diskussionsavsnittet (Se avsnitt, 7) diskuteras resultatet i relation till 
teorin, syfte och frågeställning. Dessutom förs ett resonemang kring den tidigare forskningen 
och resultatet i relation till teorin om KASAM. Slutligen ges förslag till framtida forskning.  
 
 
 

3. TIDIGARE FORSKNING  

Här följer en genomgång av forskning som gjorts på det aktuella området och närbesläktade 
områden. Den tidigare forskningen som redovisas nedan är samlade kring olika teman, såsom 
”duktiga flickor”, identitet, karriär och familj.  
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3.1 DUKTIGA FLICKOR 

Kvinnor föds alltjämt in i den typiska ramen för sitt kön, trots den samhällsutveckling som ägt 
rum. Det leder många gånger till att kvinnor upplever känslan av att inte duga eller accepteras 
(Andersson, 1994). Bronwyn (2003) menar att det är de vuxna som för vidare och skapar de 
”duktiga flickorna”. Genom att använda uttrycket ”duktiga flickor” uppmuntras unga flickor att 
använda sig av mallen för en typisk flickkultur. Bronwyn menar att det inte egentligen handlar 
om beröm, utan ett uppmuntrande av ett beteende som passar för den kvinnliga 
könstillhörigheten. Det menar Renstig & Sandmark (2006) gör att grunden till 
duktighetssyndromet läggs redan under skoltiden, då flickor uppmuntras till att vara ordentliga 
och utföra sina uppgifter väl. Det ger signaler till unga flickor att de alltid ska vara felfria, 
annars duger det inte. Prestationen blir därför mycket viktig för att få bekräftelse om deras 
duktighet och därigenom sammankopplas handlingar som positiva egenskaper. Andersson 
(1994) menar att vuxna kvinnor har en maktposition gentemot flickors känslor och upplevelser. 
Vuxna kvinnor stärker bilden av att felfria flickor ska vara lugna, tysta, kontrollerande, inte 
vara krävande eller aggressiva. De flickor som lever upp till rollen belönas med kärlek, 
uppmärksamhet och gemenskap. Vidare anser Andersson att de felfria flickorna är ett kraftfullt 
verktyg för att inte förändra flickors position och roller.  
 
Det finns en gruppsykologisk aspekt i ”duktig flicka”-beteendet menar Svedberg (2003), då 
standardroller alltid uppstår vid gruppbildningar. Svedberg menar att den här standarrollen är 
en direkt orsak av duktighet. Den ”duktiga flickan” tar omedelbart initiativ och ser till att 
övriga gruppmedlemmar följer efter. Det menar Svedberg är för att höja sig själv och sitt eget 
självförtroende, då den ”duktig flickan” bekräftar sin självbild som klok, sakkunnig och driftig 
i jämförelse med övriga gruppmedlemmar. Under hela uppväxten och skoltiden uppmuntras 
flickor till att vara perfektionister genom att de exempelvis lär sig att det är värt besväret att 
sträva efter perfektionism. Rädslan för att misslyckas med något gör att kvinnor anstränger sig 
till det yttersta för att inte andra eller de själva ska bli besvikna. (Renstig & Sandmark, 2006). 
Många gånger hindrar flickor sig själva på grund av uppfostran att skapa eller forma egna unika 
identiteter och istället anpassar de sig efter deras upplevelser om vad andra anser om dem, menar 
Wahlström (1995). Det gör att de gamla uppfostringsmönstren försvårar för en förändring av hur 
kvinnor idag förväntas att agera, enligt Andersson (1994).  
 
Enligt Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) syftar begreppet ”duktiga flickor” framförallt till 
unga kvinnor som är ambitiösa och som ständigt strävar efter att leva upp till de prestationskrav 
som finns i dagens samhälle. Det gör att många kvinnor bär vidare på prestationskraven in i 
vuxen ålder, då samma kvinnor också i sinom tid ska bilda familj. En grundläggande aspekt i 
det här avseendet är att kvinnor idag både förväntas klara av att bemästra rollen som den 
idealiska hemmafrun och rollen som framgångsrik yrkeskvinna i karriären. Vidare menar 
Ernsjöö Rappe och Sjögren att den ”duktiga flickors” prestationskrav inte längre enbart syftar 
till att vara en god fru och en bra mamma. Nu ska kvinnor också prestera toppresultat på 
arbetet.  Det är vanligt menar Ernsjöö Rappe och Sjögren att kvinnor är engagerade i sitt arbete 
och att de ofta är starkt präglade av uppfostran. Det leder till att de ofta tar med sig ett 
traditionellt kvinnligt beteende in i arbetslivet. Sådana beteenden innebär exempelvis att de 
följer arbetsplatsens regler slaviskt, försöker att göra allting själva, vill vara omtyckta, undviker 
konflikter, avvaktar tålmodigt på att bli befordrade och sällan vågar ta några egna risker. 
Renstig och Sandmark (2006) menar att kvinnor många gånger blir utsatta, då inte själva ställer 
krav på omgivningen utan bara ger utav sig själva och därmed glömmer bort sina egna behov. 
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Vidare är det viktigt att kvinnor lär sig att själva prioritera och ställa krav på omgivningen för 
att inte bli utsatta, menar Renstig och Sandmark. 
 
Renstig och Sandmark menar vidare att yrkesarbetande ”duktiga flickor” oftast arbetar mer än 
heltid och tar med sig arbetet hem både på kvällar och på helger. De här yrkesarbetande 
”duktiga flickorna” har svårt att säga nej, vilket ibland resulterar i att de gör kollegors arbete 
samtidigt som de strävar efter perfektion genom att vara ambitiösa, pålitliga, osjälviska, 
ordentliga, kontrollerade och toleranta. Beteendet yttrar sig genom att de här kvinnorna i stor 
utsträckning överdriver tiden för att realisera och finslipa olika uppgifter och projekt tillhörande 
arbetet. Kontentan blir att de duktiga kvinnorna glömmer bort sig själva och sina subjektiva 
behov för att istället ställa upp för andra. Utanför arbetet är samma kvinnor också duktiga 
mammor och duktiga fruar med likvärdiga krav och förväntningar som på arbetet. Renstig och 
Sandmark menar att det inte ska märkas på arbetet att kvinnliga anställda har familjer och att 
arbetet inte ska påverka hemmet.  Enligt Renstig och Sandmark synliggörs duktigheten i den 
här kontexten genom att ha ett perfekt hem, en perfekt man och perfekta barn med många 
fritidsaktiviteter. Bepko och Krestan (1995) menar att om reglerna för hur ”duktiga flickor” bör 
vara, följs för nitiskt går kontrollen i sinom tid förlorad. Vidare menar Bepko och Krestan att 
det inte är så konstigt att kontrollen efterhand förloras då ”duktiga flickor” själva tar förgivet att 
de ska räcka till för sin man, barn, chef, arbetskamrater, anställda, vänner, föräldrar, föreningar 
och resten av världen samtidigt som de ska ge, skapa, planera, tänka ut, städa, organisera, rätta 
till och behaga andra. Enligt Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) förvränger ”duktiga flickor” 
bilden av sig själva. Det beror på att de inte klarar av att leva upp till kraven och idealbilden om 
sig själva och lägger därför också skulden på sig själva, utan att se samhällets roll och ansvar.  
 
 

3.2 IDENTITET  

Enligt Stier (2008) ses identitet som ett fundamentalt behov. Människor har en unik förmåga av 
att forma en identitet genom självreflektioner, abstrakt tänkande, utvecklat socialt samspel samt 
ett avancerat språkligt uttryckssätt. Stier menar vidare att människors verklighet är socialt 
konstruerade och därmed är alla typer av identiteter sociala konstruktioner oavsett hur 
individuella och inrotade de framstår. När identiteten upplevs som verklig och sann agerar 
människor i enlighet med identiteten. Genom identifikations- och socialisationsprocesser får 
identiteten sin mening och befäster sig i individers inre.  I idealfallet menar Stier att identitet 
uttrycks som en känsla av ett sammanhang, kontinuitet och gemenskap.  
 
Ekerwald (2002) redogör för olika identiteter och menar att det är de sociologiskt relevanta 
delarna av människors identitet som förenas med varandra. Det är därför centralt att de här 
delarna i identiteten är i en ständig process med nya erfarenheter. Den tillskrivna identiteten är 
som en av grundpelarna för en människas totala identitet och är när människor tillskriver en 
annan människa en identitet. Den subjektiva identiteten är den identitet människor själva har 
uppgivit och därför är medveten om. Den subjektiva identiteten är starkt knuten till hur 
människor själva upplever tankar, känslor och handlingar, menar Ekerwald. Den begreppsliga 
distinktionen mellan den tillskrivna och subjektiva identiteten är central för förståelsen och 
framställningen av begreppet identitet. Det är därför genom synen på identiteten som någonting 
tillskrivs människor och betonas som det socialt konstruktivistiska i processen. Människors kön 
är fundamentala för identiteten och könsidentiteten och är jämförbar med det som Ekerwald 
namnger som subjektiv eller medveten identitet (Ekerwald, 2002).  
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Identiteten i det postmoderna samhället är svårföränderlig menar Ekerwald vidare, då 
sociologiska variabler såsom kön, klass och etnicitet är starkt inrotade och välförgrenade 
känslor i identiteten. Ganetz (1991) menar därför att hela identitetsskapandet kan ses som ett 
enda stort experiment, då människor måste pröva sig fram innan rätt identitet är funnen. Ganetz 
exemplifierar det med när ungdomar börjar forma en mer individuell identitet frigjord från 
föräldrarna som inbegriper att ungdomar experimenterar med olika sociala karaktärer och roller 
samt prövar olika identiteter. De här identitetsexperimenten behövs för att uppnå 
självständighet men det är också viktigt med självförverkligande och självutveckling för 
skapandet av identitet, menar Rosenblatt (2002). Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att 
inga människor föds som kvinnlig eller som manlig utan genusidentiteten formas och skapas 
inom ramen för det normsystem som etablerats men som sällan uttrycks. Det är vanligt bland 
forskare att begreppen genusidentitet och könsidentitet skiljs åt. Elvin-Nowak och Thomsson 
menar att det handlar om vilka fysiska egenskaper individer ser hos sig själva (Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003). Genusidentitet innefattar istället konstruktionerna av människors sociala 
kön. Ganetz (1991) menar att könsidentiteten ingår i begreppet identitet men går inte att helt 
skilja ifrån den sociala samhällskontexten som inbegriper de samhällsnormer som påverkar 
människor mer eller mindre. Genusidentiteten kan precis som genus aldrig bli statisk och fast, 
menar Elvin-Nowak och Thomsson (2003).  
 
Ganetz (1991) menar att dagens samhälle är fullt av motsatta budskap om hur människor ska 
vara, vad människor ska tro på och vad som är rätt och fel. Det är därför det är så viktigt att 
våga experimentera för att finna den identitet som lämpar sig bäst, menar Ganetz. För en 
individers självkänsla är det viktigt att göra kön på rätt sätt men också för känslan av att vara en 
tillräcklig och värdig person. De erfarenheter som flickor och kvinnor har grundar sig på 
epoker som underordnat kön. Det gör att självuppfattningen lätt påverkas av individers historia 
och blir avgörande i hur mycket plats kvinnor tar och på vilket sätt, menar Elvin-Nowak och 
Thomsson (2003). När kvinnor och män utför olika sysslor i hemmet bekräftar de sitt könade 
förhållande till arbetet och kön är därmed något som skapas. När kvinnorna plockar, pyntar och 
gör det hemtrevligt både skapar och bekräftar de sin identitet som kvinna. Det samma gäller för 
männen när de gräver i trädgården eller fixar med bilen. I uppväxtmiljön finns det tydliga 
tecken och symboler kopplade till könsidentitet som påverkar och formar individers habitus (en 
benägenhet att handla och reagera på ett visst sätt och påverkar vanor och intressen) som styr 
handlandet. Många föreställningar om vad som är kvinnliga och manliga uppgifter lever kvar 
(SOU 1997:139). Den egna karriären, känslan av att vara någon och det egna livet får stå 
tillbaka för rollen som ansvarig för hushållet. Idén om vad en familj är och hur relationen 
mellan könen ser ut inbegriper också kvinnors och mäns självbild och identitet (Lundqvist & 
Roman, 2003). 
 
 

3.4 KARRIÄR 

Historiskt sätt har det funnits en arbetsfördelning mellan kvinnor och män samt skillnader i 
värderingar av arbeten. Kvinnors arbetsuppgifter är huvudsakligen sämre betalda och har lägre 
status (SOU 1998:6). Könsnormen tillsammans med existerande normer påverkar var kvinnor 
och män arbetar och vilka karriärmöjligheter som finns vilket gör arbetsmarknaden 
könssegregerad. Segregeringen på arbetsmarknaden medför att kvinnor och män arbetar inom 
olika områden samt att de har olika positioner inom samma yrkesområde (Stanfors, 2007). I 
dag förvärvsarbetar majoriteten av svenska kvinnor inom traditionellt kvinnliga områden som 
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socialt arbete, hälso- och sjukvård inom den offentliga sektorn. Än idag kopplas chefsrollen 
samman med mannen, vilket kan ses i omgivningens reaktioner när chefen är en kvinna 
(Muhonen, 1999). Rose och Perski (2008) menar att kvinnors plats i samhället och i arbetslivet 
fortfarande inte är lika självklar som mannens. Kvinnor måste också visa duktighet i hemmet, 
där den traditionella synen på kvinnorollen fortfarande dominerar. Därför är det inte så konstigt 
menar Rose och Perski att duktigheten är och blir en fälla för kvinnor (Rose & Perski, 2008). 
Idag eftersträvas jämlika parförhållanden. Trots det har kvinnor fortfarande huvudansvaret för 
hem och familj. Många kvinnor förvärvsarbetar samtidigt som de tar huvudansvaret för 
hushållet. Bristande jämställdhet i ett parförhållande medför att kvinnor har en sämre 
maktposition i hushållet. Maktfördelningen sker genom olika typer av förhandlingar inom 
parrelationen och utrymmet för förhandlingar har ökat i takt med att normerna för hur hushållet 
ska organiseras minskat och det finns inte längre en given lösning även om det fortfarande 
påverkas av normer (Stanfors, 2007). Karriärnormen är något som har byggts upp för män och 
som har förutsatt att det fanns en hemmafru som skötte hemmet. Dagens organisationer är 
fortfarande uppbyggda kring samma principer men med den skillnaden att rollen som 
hemmafru inte längre är vanlig i Sverige. Att leva upp till karriärnormen krockar ofta med den 
period i livet då de flesta får barn. Det pris som kvinnor får betala för att göra karriär på 
männens villkor blir att hon måste vara dubbelt så duktig då hon har två karriärer att klara av, 
en på arbetet och en i hemmet. Det krävs dessutom mer av kvinnor i arbetslivet än av män, då 
kvinnor hela tiden måste vara lite bättre än sina manliga konkurrenter för att synas (Ernsjöö 
Rappe & Sjögren 2002).  
 
Att arbeta fyller en viktig funktion för kvinnor och är viktigt för deras identitet och självbild. 
Lön är ett motiv för att arbeta men det är framför allt arbetsinnehåll och psykosociala 
arbetsmiljöer som påverkar trivseln (Muhonen, 1999). Att arbetet är viktigt för den egna 
identiteten visar även statens offentliga utredning 1997:139 och arbetet är även viktigt för det 
sociala livet och det är inte enbart lönen som får kvinnor att lönearbeta (SOU 1997:139). Även 
andra undersökningar visar att arbetet spelar en viktig del i kvinnors liv. Enligt Muhonen 
(1999) anser de flesta kvinnor att det är själva arbetsinnehållet som är drivkraften för att 
avancera. När de söker nya jobb är det för att de vill utvecklas, ha nya utmaningar och 
stimulerande arbetsuppgifter. Några pekade på att det även är behovet av att bli bekräftad och 
visa sin duktighet som spelade in. Många kvinnor anser att det som framförallt främjar deras 
karriär är deras egen prestation och stöd från olika personer, framförallt från sin partner. Det 
som upplevs som hinder för karriären är deras egen brist på självförtroende. Muhonen menar 
att många kvinnor inte har en medveten och målinriktad karriärplanering. De anser att det är 
viktigt att ha intressanta arbetsuppgifter och att göra karriär blir därför sekundärt. Genom att 
uttrycka ett ointresse för karriär följer kvinnor det som är socialt accepterat, då karriär 
traditionellt inte är kopplat till kvinnlighet och ordet karriär har fått en negativ implikation 
(Muhonen, 1999). 
 
Att kvinnor måste prestera mer och vara duktigare än män för att kunna konkurrera och 
avancera är något som bekräftas av flera studier. Omgivningen ställer högre krav på kvinnor 
och kvinnor ställer dessutom högre krav på sin egen prestation. Omgivningen utnyttjar även 
kvinnors höga ambitionsnivå för att få dem att prestera mer (Muhonen, 1999, Rose & Perski, 
2008). Det blir enligt IFAU 2007:25 en tydlig skillnad i kvinnor och mäns karriärer efter 30-års 
ålder. Kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner och könsskillnaderna blir tydligare ju 
högre upp i hierarkin de kommer. Kvinnors chans att nå en chefsposition minskar betydligt i 
samband med familjebildning. Det beror, dels på att finns det en direkt diskriminering, där 
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arbetsgivaren föredrar män på chefspositionener, dels missgynnas kvinnor på grund av de 
rådande normer om att det är kvinnan som tar huvudansvar för hem och familj. För att undvika 
kostnader för en frånvarande anställd på chefsposition avstår då arbetsgivare från att anställa 
kvinnor. Män som bildar familj satsar istället på karriären och arbetsgivare gynnar männen då 
familj istället ses som stabiliserande för män. Vid familjebildning avstannar kvinnornas karriär 
medan männens tar fart (IFAU 2007:25).  Kvinnors förmåga att avancera påverkas även av att 
det finns ett glastak i de olika hierarkiska strukturerna på arbetsmarknaden. Glastaket innebär 
att det finns ett osynligt hinder för avancemang som gör det svårt att nå höga positioner 
(Stanfors, 2007). Majoriteten av akademiskt utbildade kvinnor har någon gång upplevt 
särbehandling under sin karriär. I de flesta fall handlar det om att kvinnorna fått sämre betalt än 
sina manliga kollegor. Det är inte alla kvinnor som agerar för att höja sin lön utan förväntar sig 
istället att arbetsgivaren ska upptäcka hur duktiga de är och därefter också ge betalt. Genom att 
acceptera löneskillnaderna vidmaktshålls de också i arbetslivet, vilket förhindrar och försvårar 
en förändring av jämställdheten (Muhonen, 1999).  
 
 

3.5 FAMILJ 

Familjelivet har i större utsträckning blivit föremål för förhandling och reflektion. Förändrade 
maktrelationer har lett till att nya normer om hushållsarbete och förvärvsarbete uppstått men 
samtidigt lever ordningen om att handla kvinnligt och manligt kvar. Idag täcker inte 
könsnormerna lika många sysslor och färre områden är helt könsmärkta, den könsmärkning 
som finnas är likväl stark (SOU 1997:139). Bilder, symboler och diskurser hjälper till att 
upprätthålla bilden av manligt och kvinnligt. Ökad jämställdhet skulle ha en positiv effekt på 
kvinnans löneinkomst och position på arbetsmarknaden då ett jämställt hushåll leder till 
avlastning och mindre diskriminering för kvinnan (Stanfors, 2007). Idag eftersträvas jämlika 
parförhållanden. Trots det har kvinnor fortfarande huvudansvaret för hem och familj 
(Muhonen, 1999, SOU 1997:139, Stanfors, 2007). Fast det finns ett jämställdhetsideal som är 
utbrett bland parförhållanden avspeglas det sällan i förhållandet. Det finns ett glapp mellan en 
uttryckt jämställdhetsideologi och hur verkligheten i relationen ser ut (SOU 1997:139) och 
könsarbetsfördelningen är fortfarande utbredd i svenska familjer (Lundqvist & Roman, 2003). 
Synen på föräldrarollen styrs i hög grad av könsnormer (SOU 1997:139, Lundqvist & Roman, 
2003). Kvinnor beslut att skaffa barn styrs både av mer traditionella tankar som 
familjekollektivets bevarande och en stabil relation. Andra skäl är betydelsen av ekonomiskt 
oberoende inom parrelationen och självständighet i att ha en utbildning och ett arbete. 
Jämställdhet i parrelationen är ytterligare ett skäl (Lundqvist & Roman, 2003). 
 
I de familjer där det är jämställt i fråga om hushållsarbete är det kvinnan som har ställt krav på 
att sysslorna ska delas lika. Lika delning av hushållsarbetet är inte samma sak som att allt 
hemarbete fördelas lika eller att ansvaret för barnen delas lika (SOU 1997:139). Idag är antalet 
timmar som används till hushållssysslor mer jämställd än tidigare men det beror främst på att 
kvinnor har minskat sin totala tidsanvändning för sysslorna. Fortfarande är skillnaden mellan 
könen stor och uppdelningen av hushållssysslor i hemmet är något som alltjämt, om än inte lika 
starkt, präglas av könsroller (Stanfors, 2007). Mest ojämlik arbetsfördelning av hushållssysslor 
har småbarnsfamiljer. Där är det kvinnorna som tar störst ansvar och gör mest hushållssysslor. 
Den ojämlika fördelningen tenderar att kvarstå även efter att barnen blivit större och kvinnan 
går tillbaka till arbetet (SOU 1997:139). En längre arbetstid och fler och yngre barn ger ökad 
konflikt mellan arbete och familj. Kvinnor upplever dessutom en större konflikt än män. 
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Kvinnor i parrelationer där kvinnan arbetar deltid och mannen heltid upplever mindre konflikt 
än kvinnor som arbetar heltid. Att ha höga krav från två områden, från både arbete och familj, 
är mer stressande för kvinnor än män. Det beror på att det är kvinnan som förväntas ta ansvar 
för hushållet och lösa problemen med att kombinera arbete och familj (Grönlund, 2004). Hur 
och vem som ska lösa konflikten är något som måste förhandlas fram i en parrelation 
(Lundqvist & Roman, 2003). Att arbeta deltid är ett traditionellt sätt för kvinnor att lösa 
konflikten mellan arbete och familj. Genom att lägga mindre tid på arbetet följer kvinnan den 
norm som finns, att arbetet inte får gå ut över familj och barn samtidigt som det blir svårare att 
konkurrera om jobb och position (Grönlund, 2004, Stanfors, 2007). Kvinnor upplever att det är 
betungande att både arbeta heltid och sköta hushållet, att dubbelarbeta. Det påverkar oftast 
beslutet att arbeta deltid och det är kvinnorna som anpassar sina yrkesliv efter familjelivet 
(SOU 1997:139).  
 
 

3.6 SAMMANFATTNING 

Kvinnor föds in i den typiska ramen för sitt kön, trots den samhällsutveckling som ägt rum. Det 
gör att de gamla uppfostringsmönstren försvårar för en förändring av hur kvinnor idag förväntas 
att agera. Det leder många gånger till att kvinnor upplever känslan av att inte duga eller accep-
teras (Andersson, 1994). Den ”duktiga flickan” skapas och formas enligt, Bronwyn av de vuxna 
i samhället. Det är genom att använda uttrycket ”duktiga flickor” som unga flickor uppmuntras 
att agera efter schablonen för den typiska flickkulturen, som oftast också präglar flickorna i alla 
olika roller de kommer att tilldelas genom livet. De yrkesarbetande ”duktiga flickorna” arbetar 
oftast mer än heltid, de är vanligt att de tar med sig arbetet hem både på kvällar och på helger. 
Utanför arbetet är samma kvinnor också duktiga mammor och duktiga fruar med jämbördiga 
krav och förväntningar som på arbetet, menar Renstig och Sandmark. Det är vanligt enligt 
Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) att ”duktiga flickor” förvanskar bilden av sig själva för att 
hantera alla sina roller. Om normerna för hur ”duktiga flickor” ska agera och om reglerna följs 
för nitiskt, kommer kontrollen i sinom tid gå förlorad, anser Bepko och Krestan (1995). 
 
Det är först när identiteten upplevs som verklig och sann som människor agerar i enlighet med 
identiteten och som också känsla av ett sammanhang, kontinuitet och gemenskap kan upplevas 
(Stier, 2008). Ekerwald (2002) redogör för att det finns olika identiteter, den tillskrivna 
identiteten och den subjektiva identiteten. Den begreppsliga skiljaktigheten mellan den 
tillskrivna och subjektiva identiteten är den mest centrala, både för förståelsen och för 
framställningen av begreppet identitet. Identiteten i det postmoderna samhället är besvärlig att 
förändra, anser Ekerwald. Det eftersom de sociologiska variablerna såsom kön, klass och 
etnicitet är starkt invanda och välförgrenade med tillhörande känslor i identiteten. Elvin-Nowak 
och Thomsson (2003) poängterar att identitetsbegreppet allt för ofta sammankopplas med något 
medfött hos människan och det är därför identiteten är svår att förändra.  
 
Idag förvärvsarbetar många kvinnor samtidigt som de fortfarande tar huvudansvaret för hem 
och familj. Det är omgivningen som ställer högre krav på kvinnorna och det gör att kvinnorna 
själva ställer högre krav på sin egen prestation (Stanfors, 2007 och Muhonen, 1999). Oftast 
krävs det mer av de förvärvsarbetande kvinnorna än av de manliga kollegorna ute i arbetslivet. 
Kvinnorna förväntas vara bättre än sina manliga kollegor för att få en chans att synas 
(Muhonen, 1999, Rose & Perski, 2008). Flertalet av akademiskt utbildade kvinnor har någon 
gång erfarit orättvis behandling under sin karriär, inte för att deras kompetens är sämre än deras 
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manliga kollegor utanför att de är kvinnor. Kvinnor i parrelation utan eller med barn har en 
sämre maktposition i jämförelse med männen, vilket innebär att en del arbetsgivare bromsar ett 
rättmättigt avancemang (IFAU 2007:25).  
 
Idag eftersträvas jämlika parförhållanden likväl har kvinnor fortfarande huvudansvaret för hem 
och familj. Det är ett resultat av att både kvinnor och män sätter mannens behov främst, vilket 
vanligtvis leder till att kvinnor tar störst ansvar för hem och familj (Muhonen, 1999, SOU 
1997:139, Stanfors, 2007). Kvinnor upplever en större konflikt än män, vilket grundas i att 
kvinnor har höga krav och förväntningar på sig från två områden, dels på att arbeta och göra 
karriär, dels på att sköta hem och familj. Kvinnor i parrelationer där kvinnan arbetar deltid och 
mannen heltid upplever mindre konflikt än kvinnor som arbetar heltid. Det beror just på att 
kvinnorna har huvudansvaret för hem och familj samtidigt som de ska ha en egen karriär 
(Grönlund, 2004).  
 
 
 

4. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  

Den teoretiska och begreppsliga referensramen innefattar för studien valda teorier och 
begreppsförklaringar. Den här studien utgår ifrån symbolisk interaktionism som kommer att 
användas i analysen av materialet. Den symboliska interaktionismen är intressant för studiens 
syfte därför att teorin förklarar vikten av och vilken betydelse interaktionen har på alla 
människor både utifrån individerna själva och i ett större samhällsperspektiv. Det går att 
sammankoppla med Charons (2004), beskrivning av att det är när individer upplever en viss 
situation som verklig som den blir verklig för individerna. Vidare är den symboliska 
interaktionismen ett bra redskap för att tolka människors handlingar och den tar också upp 
vikten av både den historiska och sociala kontexten. Teorin om KASAM, Känsla Av 
SAMmanhang, kommer att redogöras för nedan. Vidare kommer teorin att återinträda i 
diskussionen, där den kommer att sättas i relation till det framkomna resultatet.   
 
 

4.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

Grunden för den symboliska interaktionismen är att all interaktion är social och att människan 
använder symboler i sitt interagerande. Människor interagerar ständigt, både med sig själva och 
med andra. Det är när individer upplever en viss situation som verklig som den också blir 
verklig för individerna, enligt Charon (2004). Det innebär att individers upplevelser skapas av 
dem själva och det styr människors handlingssätt. Interaktionen är en ständigt pågående process 
som får människor att påverkas och påverka varandra. Det gör att människor hela tiden 
omdefinierar sig själva och andra. På så sätt ges möjligheter till att förändra sitt eget beteende, 
vilket kan leda till en ny förståelseram. Människor agerar i enlighet med hur de själva har 
definierat en viss situation i just det ögonblicket, vilket inte behöver betyda att definitionen 
stämmer överens med verkligheten som den är. Definitionen av situationen är det som är mest 
centralt för agerandet. Människor är aktiva varelser som använder omgivningen och 
omdefinierar den för att tillgodose sina egna förväntningar.  
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Enligt Goffman (2002) skulle människor kunna liknas med kameleonter men istället för att 
ändra färg, presenterar människor sig utifrån de normer och lagar som råder i den sociala 
kontexten. Människor klär sig på så sätt i differenta ”habiter” som leder till olika rollspel. Det 
betyder att människor agerar olika beroende på plats och det som finns runtomkring. Månson 
(2004) redogör för Goffmans dramaturgiska rollteori och menar att det inte är människors 
behov, den inre motivationen eller egenskaper som avgör hur individer upplever sig själva utan 
det är snarare handlingarna och den andres bemötande på handlingarna som är avgörande. 
Goffman (2002) menar att alla aktörer intar olika roller för olika scener och rollerna bestäms av 
situationen. Det är publiken runtomkring som avgör om en rollgestalt godkänns och accepteras. 
Alla möten kan därför ses som en föreställning. En roll är en i förväg fastställd handling som 
används vid ett framträdande. Roller är masker som aktören iklär sig i olika sociala 
sammanhang för att passa in i den kontext aktören befinner sig i. Människors handlande styrs 
av de roller de väljer och andra förväntar sig att de ska välja att inta i en viss situation. 
Individen kan på så sätt bli övertalad att uppvisa önskade karaktärsdrag som individen 
egentligen inte vill kännas vid och således kan en kluvenhet upplevas, menar Månson (2004). 
Individer tar helt enkelt på sig roller som kanske egentligen inte överensstämmer med bilden de 
har av sig själva. Aktörerna kan också vara sin egen publik och se sig själv genom andras ögon 
och aktören både agerar och iakttar då framträdandet. Publiken har således en central roll i all 
interaktion, och är viktigt för aktörens identitet.  
 
Enligt Charon (2004) menar Mead att det egna jaget skapas och formas i interaktioner med 
andra. Jaget är helheten av de relationer som finns omkring individerna och ger individer 
möjlighet att se sig själva som objekt. De sociala relationer som finns runt individerna hjälper 
dem att skapa en bild av sig själv. Förmågan att se sig själv som ett objekt är, enligt Charon, 
grunden för en social handling. Utvecklandet av ett jag förstås med hjälp av I och Me där 
Charon menar att I företräder det spontana, det impulsiva och det omedvetna medan Me är den 
del som tar till sig omgivningen. Människors reaktioner i olika situationer påverkas av I mer 
eller mindre omedvetet och människor kan därför överraskas av sitt beteende och sina 
responser. Utan I skulle människan styras av interna och externa kontrollmekanismer och det är 
I som gör alla individer unika. Me utvecklas genom att normer och värderingar skapas. Me är 
den delen av jaget som är medvetet och påverkas av samhällets olika normer som också 
möjliggör att individen blir social genom att anpassa sig till generella normer och värderingar. 
Me anpassar sig även efter hur individer uppfattar att omvärlden ser på dem som person. Det är 
genom Me som individer ser sig själva genom publikens ögon. Ett medvetet tänkande och 
reflektion är en slags inre social konversation mellan individen och individen själv. 
Reflektionen är då ett samtal mellan I och Me och den generaliserande andre. Det är genom I 
och Me som aktören söker efter ett medvetet jag (Månson, 2004). Den generaliserande andre är 
enligt Månson (2004) de kollektiva attityder som berör individen och innefattar samhället i sin 
helhet, de institutionella nätverken som en individ lever inom såsom familj, religion, 
ekonomiska och politiska institutioner och stat. Den genrealiserande andre är hur en individ 
uppfattar de kollektiva attityderna och också är olika hos alla individer. En människas tänkande 
kan ses som ett samtal mellan individen och den generaliserande andre. Ett jag är en del av 
samhället, då jagens handlingar gemensamt utgör samhället. Individens handlingar är 
dialektiskt förenade och en förutsättning för varandra (Ibid.).  
 
Fasad är den expressiva utrustning som, enligt Goffman (2002), avsiktligt eller omedvetet 
används som en del av individers olika framträdanden och är den situation där rollerna utspelas. 
Fasaden bär upp den roll som aktören visar upp för publiken och fasaden fungerar på ett 
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regelbundet sätt för att definiera situationen för publiken. Expressiviteten i fasaden är de 
signaler som aktören sänder ut i sitt agerande och hur aktören framställer sig. De signaler som 
aktören sänder ut tolkas av omgivningen. Medvetenhet och kontroll över dem är därför viktigt i 
agerandet om rollen ska framstå som trovärdig. Aktören kan även röra sig i miljöer som 
förstärker agerandet så att rollen blir mer trovärdig. Om de expressiva uttrycken strider mot den 
roll som aktören agerar efter så blir konsekvensen att rollframställningen inte framstår som 
trovärdig. Goffman menar att antalet fasader som en aktör behöver röra sig med är begränsad 
då framträdandena kan sorteras in i större kategorier som individen redan har tidigare 
erfarenheter av. När en aktör iklär sig en etablerad roll är en fasad för det mesta redan upprättad 
och aktören blir tvungen att utföra aktiviteten samt upprätthålla den fasad som motsvarar den. 
Enligt Goffman finns det redan flera väletablerade fasader som aktören måste välja ibland och 
det skapas sällan några nya. När en fasad har blivit institutionaliserad menar Goffman att 
fasaden har antagit en kollektiv representation och ger därmed upphov till stereotypa 
förväntningar. Fasaden är då stabil och är oberoende av de aktiviteter som utförs i dess namn.  
 
För att stärka och bevara framträdandet använder sig aktören av olika försvarsåtgärder som 
dramaturgisk lojalitet, dramaturgisk försiktighet och dramaturgisk disciplin som används av 
alla medlemmar i ett och samma team. Ett team kan bestå av en eller flera individer som 
samarbetar i framställningen av en aktivitet för att bevara ett bestämt intryck. Ett team kan 
enligt Goffman vara olika individer som arbetar på en arbetsplats, en familj eller en person och 
de bör helst ha egenskaper som lojalitet, disciplin och försiktighet. Varje medlem måste lita till 
de andra och de är därför ömsesidigt beroende av varandra i den interaktion eller serie av 
interaktioner där definieringen av situationen upprätthålls. Dramaturgisk lojalitet betyder att 
aktören har vissa förpliktelser mot det team som aktören ingår i. Aktören får till exempel inte 
utnyttja sin tillgång på information för att skada teamets framträdande eller på annat sätt avslöja 
brister i framträdandet. Det Goffman menar med dramaturgisk försiktighet är att aktören inte 
får ta onödiga risker under ett framträdande. Goffman menar vidare att aktören måste vara väl 
förberedd, visa försiktighet, vara samarbetsvillig och i förväg beräkna eventuella misstag för att 
framträdandet ska genomföras på bästa sätt. Genom att vidta försiktighetsåtgärder kan aktören 
på så sätt minimera riskerna för teamets framträdande. Dramaturgisk disciplin innebär att 
aktören måste upprätthålla fasaden och inte mista kontrollen över framträdandet. Under 
framträdandet måste aktören vara disciplinerad och distanserad till sin roll för att kunna hantera 
oförutsedda händelser och kunna behärska sin röst och sina ansiktsuttryck. Genom att 
upprätthålla fasaden och göra ett lyckat framträdande, förhindrar aktören därmed risken för att 
tappa masken som sker när publiken inte godkänner framträdandet.  
 
Goffman menar att det sociala samspelet kan delas in i två regioner, den främre och den bakre 
regionen. Den främre regionen är där ett framträdande äger rum och där aktören agerar inför 
publiken. I den främre regionen måste aktören ta på sig olika masker och upprätthålla fasaden 
för att övertyga publiken om rollens trovärdighet. Här kan aktören inte uppföra sig hur som 
helst utan måste koncentrera sig på sitt framförande och det är i de främre regionerna som 
aktören blir bedömd av publiken. Bakom kulisserna, i den bakre regionen kan aktören uppföra 
sig på ett helt annat sätt eftersom aktören inte längre blir bedömd av en publik. En bakre region 
kan vara aktörens hem där aktören kan vila upp sig och göra sådant som inte skulle godkännas 
av publiken så som att skrika, peta näsan eller agera på ett för publiken opassande sätt. En 
idealisering av ett framträdande sker när olika aktörer idealiserar ett visst framträdande. För att 
aktören ska kunna nå upp till idealiseringen krävs att aktören rättar till fel och misstag eller 
döljer det som inte är förenligt med aktiviteten. Idealiseringen av ett framträdande sker då det 
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överensstämmer med normer och värderingar i det samhälle som det ska framföras i. Ett 
idealiserat framträdande bekräftar också samhällets normer och värderingar. Samhället är 
uppbyggt av olika värdenormer som återspeglas i olika framträdanden och klassificerar aktörer 
i olika dignitetsgrupper. Goffman menar att aktören kan inta en starkare eller svagare 
värdenorm än vad aktören anser sig vara värd för att upprätthålla de förväntningar som finns på 
en given fasad. Exempelvis kan mannen framträda utifrån en stark värdenorm som överlägsen 
kvinnan. När en aktör inte håller sig till den roll som aktören blivit tilldelad inom ett team sker 
en rollomkastning. Aktören försöker då på olika sätt ta strid med sin roll för att visa sitt 
missnöje utan att hota teamets integritet. Aktören kan använda sig av subtila medel för att visa 
sitt missnöje för publiken genom inofficiell kommunikation så som menande pauser, kvickheter 
och skämt. Avsikten är att framställa aktören i bättre ljus. En rollkonflikt är när en aktör har 
flera olika sociala roller som individen förväntas att upprätthålla. En rollkonflikt uppstår enligt 
Goffman när aktören har flera olika förväntningar på sig och sitt rollbeteende av andra, i en och 
samma position.  
 
 

4.2 KÄNSLA AV SAMMANHANG (KASAM) 

Antonovsky (2007) som har teoretiserat begreppet KASAM definierar det i sin helhet som 
Känsla Av SAMmanhang och är en global hållning. Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv. 
Hälsa/sjukdom är en mångdimensionell företeelse och hälsa/sjukdom är inte ett antingen-eller-
tillstånd, vilket innebär att människor kan vara mer eller mindre sjuka och individers tillstånd 
påverkas av flera olika faktorer på flera olika nivåer. Antonovsky intresserar sig för alla 
faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa och då det centrala är att se till individers 
totala livssituation. KASAM uttrycker i vilken utsträckning människor har en genomträngande, 
varaktig och dynamisk känsla av tillit för att de stimuli som utgår från människors inre och 
yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga för att kunna möta de 
krav som stimuli ställer. De här tanke- och handlingsutlösande stimuli ska finnas tillgängliga 
och kraven är utmaningar, värda investeringar och engagemangen i människors liv.  
 
Det finns, enligt Antonovsky, tre teoretiska grundpelare som KASAM utgår ifrån, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning människor 
upplever inre och yttre stimuli (någonting som utlöser en tanke eller en handling) som 
förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 
tydlig snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. Begripligheten är något 
som redan i tidig ålder skapas och formas. Barn utvecklar begriplighet utifrån de subjektiva 
sociala och historiska kontexter de växer upp i, vilket innebär att barn som växer upp där 
hunger och svält är vardag uppfångar den kontexten som begriplig. En hög känsla av 
begripligheten påverkar individers förväntan på att de stimuli som de kommer att möta i 
framtiden är förutsägbara eller i alla fall att de går att förklara. Hanterbarhet syftar till i vilken 
grad människor upplever att det finns resurser till individens förfogande och hur resurserna 
möter de krav som ställts av de stimuli som människor överhopats av. Viktigt för 
hanterbarheten är att skapa en social identitet och att anpassa sig till normer, för att finna sin 
plats i samhällskontexten. Ett tydligt exempel är att barn i tidig ålder anpassar sig till 
omgivningens respons på beteenden. Individer som upplever hög känsla av hanterbarhet 
kommer inte att känna sig som offer för omständigheterna. Begreppet meningsfullhet står som 
motivationskomponenten, att få människor att vara delaktiga och medverkande i de processer 
som skapats såväl i människors öden som i människors dagliga erfarenheter. En viktig aspekt 
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av meningsfullheten är medbestämmande, vilket innebär att individer har ansvar för sitt 
handlande samt att de påverkar utgången och att individerna har accepterat uppgifterna som ska 
utföras. För att medbestämmandet ska leda till meningsfullhet måste ändamålet vara socialt 
värdesatt av samhället. Individer som upplever stark känsla av meningsfullhet känner att de vill 
och kan investera energi i olika sociala utmaningar, då de erfar emotionellt engagemang i 
sammanhanget. Individer med stark meningsfullhet är inte rädda för att möta konfrontationer i 
livet utan försöker göra det bästa för att ta sig igenom dem (Antonovsky, 2007, Nilsson, 2002).  
Antonovsky menar att individers slutgiltiga position i KASAM sker efter de första trettio åren i 
människors liv. Kännetecknande för vuxenlivet är ett långsiktigt engagemang som har 
förstärkts eller försvagats av tidigare erfarenheter. När människor känner att det finns möjlighet 
till att påverka händelser och skeenden, upplevs känslan av hanterbarhet. Samtidigt finns det 
insikt hos människor att vissa företeelser är opåverkbara för en enskild individ. Människor har 
med andra ord ett sinne för verkligheten i sättet att agera och tänka. När känslan av begriplighet 
och hanterbarhet finns, får människor också känslan av mening. De här grundpelarna är otroligt 
viktiga för att människor skall må bra och fungera i samhället.  
 
Kritiken mot KASAM har främst riktat sig mot den globala giltighet som Antonovsky påstår att 
teorin grundas i men också i den ansenliga överlappningen som KASAM har med andra 
erkända begrepp. Begreppets generalitet betyder, enligt Antonovsky, att det är oberoende av 
demografiska, sociala, kulturella och religiösa förhållanden. Den här generaliteten har därför 
betvivlats, dels för att begreppet utvecklats genom en process som är induktiv i ett redan 
förbestämt sociokulturellt sammanhang, dels för att den här processen inte repriserats i andra 
sociokulturella miljöer. Miljön och sociala villkor har betydelse för utvecklingen av KASAM, 
vilket gör att mycket av det som inbegrips i ett högt KASAM utvecklas lättare i sådana 
sammanhang. Fundamental kritik hävdar också att en låg känsla av sammanhang helt och hållet 
kan sammanliknas med en generell ångestbenägenhet (Kallenberg & Larsson, 2004). Även 
Kumlin (1998) är kritisk mot användning av KASAM-begrepp som något universellt, då 
begreppet enbart studerats i europeiska kulturer. Kumlin får stöd av Macy (1991) som menar 
att det är förklaringsförsök om kausalitet som ligger till grund för teorin om KASAM. Macy 
menar vidare att det är sättet världen begrips och uppfattas på som är väsentliga för 
kausalitetsfrågor och det är de som påverkar attityder och beteenden hos människor. I väst 
domineras synen av en envägskausalitet, vilket kan förklaras med att allt påverkas av något 
annat. I öst däremot domineras synen av ömsesidig interaktion, vilket skulle kunna utgöra 
kulturella skillnader i upplevelsen av KASAM. Enligt Smith och Williams (1992) finns det ett 
allt för litet empiriskt underlag för att veta om ett välgrundat KASAM överhuvudtaget kan 
påverkas. 
 
 

4.3 SAMMANFATTNING 

Människor interagerar konstant med varandra och interaktionen är en ständigt pågående 
process. Människor agerar i enlighet med hur de själva har definierat en viss situation och 
definitionen av situationen är det som är mest centralt för en individs agerande. Hur individer 
agerar och blir bemötta är avgörande för hur de uppfattar sig själva. Goffman (2002) menar i 
sin dramaturgiska rollteori att alla aktörer intar olika roller som bestäms utifrån situationen. En 
roll är en i förväg fastställd handling som används vid ett framträdande. Fasaden bär upp den 
roll som aktören uppvisar inför publiken och fungerar på ett regelbundet sätt för att definiera 
situationen för publiken. När en aktör iklär sig en etablerad roll är en fasad för det mesta redan 
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upprättad och aktören blir tvungen att utföra aktiviteten samt upprätthålla den fasad som 
motsvarar den. Mead menar att det egna jaget skapas och formas i interaktioner med andra och 
att förmågan att se sig själv som ett objekt är grunden för en social handling. Jaget förstås med 
hjälp av I och Me där I företräder det spontana, det impulsiva och det omedvetna medan Me är 
den del som tar till sig omgivningen (Charon, 2004). För att stärka och bevara framträdandet 
använder sig aktören av olika försvarsåtgärder som dramaturgisk lojalitet, dramaturgisk 
försiktighet och dramaturgisk disciplin. Genom att upprätthålla fasaden och göra ett lyckat 
framträdande förhindrar aktören därmed risken för att tappa masken som sker när publiken inte 
godkänner framträdandet. Det sociala samspelet kan delas in i två regioner, den främre och den 
bakre. Det är i den främre regionen som ett framträdande äger rum och där aktören agerar inför 
publiken. Bakom kulisserna, i den bakre regionen kan aktören uppföra sig på ett helt annat sätt 
eftersom aktören inte längre blir bedömd av en publik (Goffman, 2002).  
 
Det teoretiserade begreppet KASAM definieras som Känsla Av SAMmanhang. De tre 
teoretiska grundpelarna för KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begripligheten styrs av i vilken utsträckning människor upplever inre och yttre stimuli. 
Hanterbarheten syftar till i vilken nivå människor upplever att det finnas resurser till förfogande 
samt vilken hjälp resurserna möter de krav som ställts. Meningsfullheten grundas i att få 
människor att vara delaktiga och medverkande i processerna (motivationskomponent). Det är 
först när människor upplever känslan av begriplighet och känslan av hanterbarhet som också 
känslan av mening kan upplevas (Antonovsky, 2007).  
 
 
 

5. METOD  

Under metodavsnittet presenteras vald forskningsstrategi, hermeneutisk metod. Vidare redogörs 
för urvalet, datainsamlingsmetod, hur analysarbetet genomförts, studiens pålitlighet och 
tillförlitlighet samt vilka etiska riktlinjer som tagits hänsyn till. Studiens syfte och 
frågeställningar har delvis styrt valet av metod. Hermeneutiken kan hjälpa till att besvara 
forskningsfrågorna då hermeneutiken syftar till att förstå och förklara fenomen. Hermeneutiken 
är lämplig för att det både fanns en empirisk och teoretisk förförståelse till studieområdet och 
för att metoden ger utrymme att tolka insamlat intervjumaterial till en högre abstraktionsnivå.  
 
 

5.1 HERMENEUTIK 

Hermeneutiken medger att det finns flera sätt att förstå världen och företeelser på. 
Fundamentalt för den hermeneutiska metoden är att förstå och tolka fenomen. Enligt Ödman 
(2007) kan människor aldrig stå utanför sig själva när verkligheten studeras. Människor är 
historiska varelser med empiriska erfarenheter. Den historiska kontexten bör alltid tas i 
beaktning, eftersom människans historia är central för att kunna förstå dennes nu. Det också för 
att förstå hur en individ tänker inför sin framtid. Eftersom människan är en historisk varelse är 
även förståelsen historisk. Människors förståelse är beroende av den verklighet som de befinner 
sig i men deras verklighet är samtidigt också beroende av förståelse. Ödman menar vidare att 
förståelsen befinner sig i ett ständigt samspel med tolkningar (Ödman, 2007). Eftersom alla 
människor är historiska varelser med en förståelse för verkligheten finns det även hos forskaren 
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en förförståelse för fenomenet. Förförståelsen kan vara antagande, fördomar eller tidigare 
erfarenheter. Den förförståelsen är viktig att reda ut för att forskaren ska kunna förhålla sig 
öppen inför fenomenet (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001, Ödman, 2007). Språket spelar en 
mycket viktig roll för att förstå individer och det är språket som skapar den verklighet som skall 
tolkas. Språket utgör därför en gemensam horisont mellan kulturen och texten. I enlighet med 
en hermeneutisk ansats bör människor lyssna sig fram till vad som sägs i texten. 
Hermeneutiken bidrar med en tolkningsprocess som, enligt Ödman, är ute efter föränderlig 
kunskap där varje tolkning skapar en ny förståelse (Ödman, 2007).  
 
Att behöva tolka något uppstår, enligt Ödman, när det är något som är svårt att förstå. 
Anledningen till att det sker ett tolkande är för att individen vill förstå för att kunna orientera 
sig. Att tolka och förstå är något som människor gör dagligen. Att tolka en utsaga är präglat av 
dialektik och en process mellan den som tolkar och det som tolkas, då den som tolkar tilldelar 
mening (Ödman, 2007). I hermeneutiken bör en text ses som symbolisk med flera 
bakomliggande meningar och har också flera möjliga tolkningar av den. En text har på så sätt 
en större mening än vad författaren avsåg. Forskarens uppgift är att med ett öppet 
förhållningssätt försöka se vad texten säger och betydelsen i den. Det finns i hermeneutiken 
metodologiska principer som innebär att forskaren ska ha ett öppet förhållningssätt till det som 
studeras. Vidare ska det finnas en medvetenhet om kulturens och den historiska kontextens 
påverkan på individens verklighet samt ett kritiskt förhållningssätt till sig själv som forskare. 
Det innebär även att som forskare vara medveten om och förhindra att förförståelsen styr 
resultatet av tolkningen utan istället söka efter sådant som inte är givet av förförståelsen 
(Dahlberg, Drew & Nyström, 2001, Ödman, 2007).  
 
Ödman (2007) anser att en forskares roll är att medverka som tolkande och betydelseangivande 
subjekt. Det är viktigt att subjektiviteten inte övergår till subjektivism, och där kan en teori 
hjälpa forskaren att kontrollera det egna tolkningsarbetet. Samtidigt måste teorin användas 
kritiskt så att den inte får övertag över verklighetsiakttagelserna. Ödman menar att det vid varje 
hermeneutisk studie måste byggas upp tolkningssystem som är anpassade och utvalda för att 
passa studien. Det viktiga är att de olika tolkningarna inom tolkningssystemet stämmer 
överrens med varandra och inte är motsägande. Det är även vikigt att tolkningarna stämmer 
med den sammanfattande huvudtolkningen. De olika tolkningarna ska bekräfta helheten i 
huvudtolkningen men även bekräftas utav huvudtolkningen. Det ska finnas en samstämmighet. 
Ödman menar vidare att det finns vissa kriterier som en hermeneutisk forskare bör arbeta 
utifrån. Det är viktigt att tolkningssystemets olika delar är sammanhängande med varandra på 
ett logiskt sätt samt att de finns ett sammanhang med samtliga tolkningsobjekt. Vidare menar 
Ödman att resultatet av tolkningen ska förmedlas på ett lättåtkomligt sätt för läsaren. Den 
hermeneutiska metoden arbetar utifrån att röra sig mellan del och helhet och mellan helhet och 
del (den hermeneutiska spiralen). Det gör att tolkningen växlar mellan det förflutna, nutiden 
och framtiden men tolkningen pendlar även mellan det specifika och det allmänna. Vid varje 
tolkningsnivå menar Ödman att det sker en totalisering av den föregående genom att den 
omsluts av den nya tolkningen som även omfattar en större del av verkligheten. En totalisering 
är underordnad den som kommer efter. Totaliseringar fogar samman det som iakttagits till 
meningsfulla helheter men som måste kopplas till det specifika. Vid en tolkningsprocess är det 
även nödvändigt att röra sig mellan olika abstraktionsnivåer eller kontexter. Den hermeneutiska 
spiralen är en symbol för hur förståelsen av något utvecklas, att förståelsen inte är fast utan det 
sker ständiga omtolkningar vartefter nya saker upptäcks. Hermeneutiken är en 
mångdimensionell metod. Då allting kan ses utifrån olika aspekter bör hermeneutiken enligt 
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Ödman betraktas som ett samlingsnamn för olika synsätt och metodologiska nyanser. 
Hermeneutik kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap och kan därför vara skeptisk i 
förhållande till sig själv (Ödman, 2007).  
 
Att förena hermeneutiken och den symboliska interaktionismen är i den här studien intressant 
för att det ger både utrymme för tolkning samt att tolkningen av resultatet lyfts till en högre 
nivå då en redan etablerad teori lyfts in och ger tolkningen en ytterligare dimension på 
fenomenet. Den symboliska interaktionismen är användbar och värdefull för den här studien då 
alla människor är sociala och interagerande varelser. Hermeneutiken är användbar tillsammans 
med den symboliska interaktionismen för det ger utrymme för att tolka respondenternas utsagor 
i enlighet med den symboliska interaktionismen. 
 
 

5.1 URVAL  

Urvalsgrupperna för den här studien är kvinnor födda på åttiotalet och sextiotalet som antingen 
läser på högskola/universitet eller som befinner sig i arbetslivet. Urvalet grundar sig på ett 
ändamålsenligt val, då det funnits en tanke bakom vilka respondenter som ansetts passa för 
studien. Respondenterna har sökts utifrån att de skall vara kvinnor som läser på 
högskola/universitet eller har läst men som nu börjat arbeta eftersom den ”duktiga flickan” 
definieras som välutbildad. I studiens begynnelse fördes en diskussion om studiens syfte, vilket 
var avgörande för urvalet. Studien syfte är att förstå hur den sociala rollen som ”duktig flicka” 
gestaltas i kvinnors identitet och karriär. Därför var det viktigt att finna kvinnor som befann sig 
i början eller mitten av karriären. Ett intresse växte för att göra en jämförande studie, för att se 
om den sociala rollen som ”duktig flicka” gestaltas olika beroende eller oberoende av ålder. Då 
utbildning enligt den här studien betraktas som ett led i karriären, söktes kvinnor födda på 
åttiotalet som studerade. En annan anledning till att kvinnor födda på åttiotalet valdes var för att 
se hur den yngre generationen kvinnor tänker kring identitet och karriär och för att de befinner 
sig i början av karriären. Vidare valdes kvinnor födda på sextiotalet, då de bedömdes befinna 
sig mitt i karriären Det blir en intressant jämförelse då kvinnor födda på sextiotalet hunnit en 
bit in i karriären och dels för att de troligtvis hunnit bilda familj. För att finna lämpliga 
respondenter tillfrågades kvinnor som var bekanta till bekanta och även via mailkontakt på 
högskola/universitet i Mellansverige.  
 
 

5.2 DATAINSAMLINGSMETOD  

Den här studien bygger på sex enskilda intervjuer och två gruppintervjuer där syftet är att få en 
djupförståelse och tolkning av fenomenet ”duktiga flickor”. Det har därför varit centralt att 
utforma intervjuguider (Se bilagor, 3 & 4) med frågor som genomsyrar respondenternas 
historia, deras nu och deras framtid. För att förstå respondenternas verklighet har det varit 
viktigt att låta dem uttrycka sina tankar och funderingar på de frågor som ställts. 
Intervjuguiderna har varit semistrukturerade och frågorna har varit formulerade som öppna just 
för att ge respondenterna utrymme att själva få vara med och styra intervjun och där 
intervjuguiden har varit ett redskap för att inte helt frångå syftet och frågeställningarna. 
Gillham (2008) menar att den semistrukturerade intervjun är den viktigaste formen av 
forskningsintervjuer. Det för att den semistrukturerade intervjun inrymmer flexibilitet som 
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balanseras av struktur och därmed ger intervjusvar av god kvalitet. Den semistrukturerade 
intervjun med öppna frågor formulerade är passande tillsammans med en hermeneutisk metod, 
då intervjusvaren förutsätter god analys, tolkning och presentation för att inbegripa en 
genomgripande god kvalitet. Det har gjort att det också funnits ett större utrymme att ställa 
följdfrågor vid de enskilda intervjutillfällena, då det uppstått många funderingar som krävt 
förtydliganden från båda parter. Att både enskilda intervjuer och gruppintervjuer användes var 
för att det ansågs kunna ge en mer djupgående bild av hur respondenterna gestaltar den sociala 
rollen som ”duktig flicka” i en kvinnas identitet och karriär. Studien avser att undersöka 
fenomenet ”duktiga flickor” ur ett symboliskt interaktionistiskt synsätt. Det är möjligt inom 
hermeneutiken att använda både en empirisk och en teoretisk förförståelse på ett betydelsefullt 
sätt. Det gör det möjligt att ställa relevanta och väsentliga frågor vid intervjutillfällena. Gillham 
menar att gruppintervjuer kan ses som ett komplement till enskilda intervjuer, då det kan 
upplevas lättare att uttrycka känslor när färre människor är närvarande. Gillham menar också 
att gruppintervjuer inte skall ses som en bikt utan snarare öppna upp för diskussion utan att 
respondenterna måste komma fram till något specifikt. Gruppintervjuerna syftade till att lyfta 
resonemanget till en högre abstraktionsnivå i en mer samhällig kontext samt ge respondenterna 
möjlighet att uttrycka nya tankar om fenomenet. Medan de enskilda intervjuerna avsågs att ge 
en mer djupare förståelse av respondentens tankar och upplevelser.  
 
Intervjuguiderna för de enskilda intervjuerna är indelade i ett inledande samtal, fyra 
temaområden (Se bilaga, 3 & 4) och ett avslutande samtal. I det inledande samtalet, fick 
respondenterna en ytterligare chans att läsa igenom Missivbrevet (Se bilaga, 1). Därefter skrev 
respondenterna under missivbrevets ena del med sin namnteckning, där de godkände sitt 
deltagande. Därpå skrev ansvariga för studien under den andra delen, där ansvar tas att 
respondenternas uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Den delen fick också 
respondenterna behålla då kontaktinformation till ansvariga fanns, för eventuella frågor. Sedan 
fick respondenterna redogöra lite kort om deras ålder, var de är bosatta och hur de lever. 
Temaområde 1, handlade om respondenternas egen utbildningshistoria och där utbildning 
diskuterades både utifrån en samhällig kontext och både utifrån deras subjektiva upplevelse av 
begreppet. Temaområde 2, fokuserade på karriär och arbete. Där skiljde frågorna sig åt mellan 
respondentgrupperna, då deras livssituationer och erfarenheter är olika. Syftet med temaområde 
2 var att få en bild av respondenternas beskrivning om vad karriär är både från ett 
samhälligtperspektiv men också utifrån deras egna upplevelseperspektiv. Temaområde 3, 
behandlade respondenternas beskrivning av deras familjesituation samt hur deras upplevelse är 
av att kombinera karriär med familj. Även i temaområde 3 skiljde frågorna åt mellan 
respondentgrupperna. Anledningen var den samma som ovan. Temaområde 4, syftade till att få 
en bild av respondenternas syn på sig själva. Det för att syftet med studien är att förstå hur en 
kvinnas identitet och karriär är sammankopplad med den sociala rollen som ”duktig flicka”. I 
det avslutande samtalet fick respondenterna möjlighet att redogöra för uppnådda mål, 
självförverkligande och framtid. De fick också möjlighet att ställa frågor och ha synpunkter på 
intervjun (Se bilagor, 3 & 4). De enskilda intervjuerna var varierande i längd. De flesta 
intervjuerna tog ungefär fyrtio till femtio minuter. En intervju tog nästan hela två timmar.  
 
Precis som de enskilda intervjuerna är också gruppintervjuerna indelade i tre temaområden (se 
bilaga, 2) med ett inledande- och ett avslutande samtal. I det inledande samtalet förklarades hur 
intervjun skulle gå till och respondenterna fick en chans att presentera sig för varandra och 
ställa frågor. Tillvägagångssättet på gruppintervjuerna var mer öppen då väldigt få förbestämda 
frågor fanns utan istället fördes diskussionen utifrån vissa ord och begrepp. De temaområden 
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som togs upp var utbildning, karriär och ”duktiga flickor”, vilka diskuterades utifrån ett mer 
allmänt samhällsperspektiv. Avsikten var inte att respondenterna skulle komma fram till någon 
gemensam ståndpunkt utan att allmänt diskutera deras tankar kring temaområdena. Det för att 
kunna göra iakttagelser mellan det som sagts på de enskilda intervjuerna och gruppintervjuerna. 
Gruppintervjuerna tog mellan sextio minuter och sjuttiofem minuter. Vid gruppintervjun med 
respondenterna födda på sextiotalet förekom ett bortfall. En av respondenterna drog sig ur i 
sista stund på grund av tidsbrist samt att respondenten också kände att hon inte fått tillräcklig 
information om att hon skulle delta i både i en enskild intervju och i en gruppintervju (Se 
bilaga, 1).  
 
Alla intervjuerna spelades in på en bandspelare för att inget som nämnts under intervjuerna 
skulle passera förbi obemärkt. Vid alla intervjutillfällena deltog båda ansvariga för studien, det 
för att ytterligare möjlighet skulle ges till att studera hur respondenten eller respondenterna 
reagerade verbalt och agerade kroppsligt på de frågor som ställdes. Bandspelaren som 
hjälpmedel och verktyg gjorde också att respondenterna kunnat få fullständig uppmärksamhet, 
vilket har känts viktigt för att få den djupare förståelsen om ämnet. Att spela in intervjuerna har 
också underlättat arbetet för analysarbetet, då inga anteckningar behövts göras (Bryman, 2001). 
Det inspelade materialet kommer att raderas så fort undersökningen är avslutad men kommer 
under studiens gång också fungera som ett skydd för undersökningsansvariga, vid eventuella 
förebråelser från utomstående som anser att materialet felbedömts.  
 
 

5.3 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD  

Efter att intervjuerna var avslutade transkriberades de. Tiden för samtliga intervjuer tog 
omkring sextiofem timmar att transkribera och det nedskrivna materialet sparades på ett USB-
minne för att vara oåtkomligt för obehöriga. Personliga kännetecken som namn, ålder, stad och 
civilstånd raderades. Istället tilldelades respondenterna varsin färg för att kunna skilja dem åt. 
Efter att respondenterna tilldelats en färg sammanställdes alla intervjusvaren för respondenterna 
födda på åttiotalet i ett och samma dokument för att få en mer överskådlig bild över likheter 
och olikheter i analysarbetet. På samma sätt ordnades också intervjusvaren för respondenterna 
födda på sextiotalet. När de här dokumenten organiserats lästes intervjumaterialet igenom ett 
flertal gånger och begrepp och meningar som uppfattades intressanta markerades. Den här 
processen skedde flera gånger för att finna det mest centrala för studiens syfte. Analysarbetet 
har skett i tre steg (Dahlberg, Drew & Nyströms, 2001); första tolkning, fördjupad tolkning och 
till sist en huvudtolkning. Analysarbetet har syftat till att söka betydelse och mönster på olika 
abstraktionsnivåer samt att frilägga meningar och att tilldela mening (Ödman, 2007). Under 
hela analysprocessen har det skett rörelser mellan olika delar och olika helheter. Med det menas 
att intervjumaterialet har studerats i hela sitt omfång, sammanställda i olika delar samt specifika 
citat. Analysarbetet började med en tillbakablick på syftet och frågeställningarna. Därefter 
påbörjades första steget i den hermeneutiska tolkningsprocessen. 
 
Den första tolkningen gjordes textnära för att ge en bild av hur respondenterna uppfattar 
samhället och sig själva utan någon djupgående tolkning. Ett öppet förhållningssätt inför 
empirin ansågs viktigt att upprätthålla, för att inte förutbestämda åsikter skulle styra tolkningen. 
I den första tolkningen sker en uppdelning av respondenterna i olika respondentgrupper där de 
respondenter som är födda på åttiotalet presenteras för sig och likaså respondenterna födda på 
sextiotalet. Fördelningen av att använda två respondentgrupper syftar till att se hur 
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livserfarenhet präglar gestaltningen av den sociala rollen som ”duktig flicka” i en kvinnas 
identitet och karriär. Först sker en redogörelse för hur respondentgrupperna upplever hur 
samhället ser på bilden av fenomenet ”duktiga flickor”, identiteten som duktig och synen på 
karriär. Därefter beskrivs hur respondentgrupperna upplever och gestaltar sig själva utifrån 
temaområdena självbilden och synen på den egna utbildningen och den fortsatta karriären. 
Respondenterna födda på sextiotalet gestaltas precis som respondenterna födda på åttiotalet 
först genom temana bilden av fenomenet ”duktiga flickor”, identitet och synen på karriär. 
Därefter gestaltas respondentgruppen ytterligare genom temaområdena självbilden, synen på 
den egna karriären och familj. Att de här temaområdena valts har som mål att återspegla 
frågeställningarna och för att skapa en central substans inför följande tolkningsnivåer. Hos 
respondenterna födda på sextiotalet valdes att redogöra för temat familj, för att ge en rättvis och 
tydlig gestaltning av respondenternas livssituation då familjen är en central del i 
respondenternas olika roller. Att motsvarande tema inte presenteras hos den yngre 
respondentgruppen är en följd av att de inte ännu har familj med barn som präglar deras vardag.  
 
Efter att den första tolkningen genomförts gjordes en fördjupad tolkning där återigen ett öppet 
förhållningssätt inför empirin försökts upprätthållas. Då en av studiens frågeställningar är att 
undersöka likheter och skillnader mellan respondenterna födda på åttiotalet och respondenterna 
födda på sextiotalet kvarhölls uppdelningen av respondentgrupperna även i den fördjupade 
tolkningen. Det fundamentala på den här tolkningsnivån är att den ska genomsyra den första 
tolkningen. Vidare ska tolkningen av materialet göras mer ingående och lyftas till en högre 
abstraktionsnivå. Därför analyserades den första tolkningsnivån på nytt, för att söka efter nya 
centrala aspekter som kan bidra med förståelse inför frågeställningarna. Intervjumaterialet 
studerandes för att uppmärksamma ytterligare infallsvinklar som tidigare kan ha tagits för 
givet. Det resulterade i andra teman på den fördjupade tolkningen än i den första tolkningen. 
Temana skilde sig åt mellan respondentgrupperna, där den yngre respondentgruppen 
förtydligas genom yttre påverkan, osäkerhet, självet, anpassning och eftersöker förändring. Den 
äldre respondentgruppen beskrivs genom yttre påverkan, frustration, självet, anpassning och 
insikt och förändring. De nya temana valdes för att de speglade respondenternas upplevelser 
och uttryck på den första tolkningsnivån samt att nya horisonter i textmaterialet 
uppmärksammats. Växelverkan mellan delarna och helheten fungerade i den fördjupade 
tolkningen på så sätt att analysen koncentrerades till delarna av materialet men med återblickar 
till materialets helhet för att inte förlora den historiska och sociala kontext som respondenterna 
lever i. Vidare sker ett samspel i texten mellan att se till respondenternas situation och att sätta 
deras upplevelser i relation till det samhälle de lever i. I den fördjupade tolkningen 
systematiserades texten med hjälp av den symboliska interaktionismen för att hålla tolkningen 
inom ett ramverk som åskådliggör och konkretiserar interaktion i mellanmänskliga relationer.  
 
Det sista steget i tolkningsprocessen är huvudtolkningen. Där tas de tidigare stegen i beaktning 
för att lyfta materialet till en slutgiltig och sammanfattande nivå. Här beskrivs och förklaras hur 
den sociala rollen som ”duktig flicka” gestaltas i kvinnors identitet och karriär utifrån temana 
konsekvenser av den yttre påverkan, rollkonflikter, rollanpassning, trovärdighet inför sig själv 
och process till förändring. Temana valdes för att de ansågs beskriva hur respondenterna 
gestaltar den ”duktiga flickan” i förhållande till deras identitet och karriär. I huvudtolkningen 
jämfördes de båda respondentgrupperna för att se hur skillnader och likheter yttrade sig. 
Analysen i huvudtolkningen förflyttar sig mellan de olika tolkningsnivåernas delar och 
helheter. Det kan förklaras med att varje tolkningsnivå är en del av helheten men måste även 
ses som en helhet i sig. Precis som på den fördjupade tolkningen sker en analys med hjälp av 
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den symboliska interaktionismen för att skapa en förståelse av respondenternas förhållningssätt 
utifrån att illustrera deras upplevelser av interaktioner och relationer mellan människor som 
rollspel. Det för att kunna förklara respondenternas upplevelser på ett mer överskådligt sätt och 
relatera dem till dolda strukturer, normer och lagar som råder i de sociala kontexter 
respondenterna befinner sig i.  
 
 

5.4 RESPONDENTBESKRIVNING 

Antalet respondenter i den här undersökningen är sex till antalet. Tre av dem är kvinnor födda 
på åttiotalet och de övriga tre kvinnorna är födda på sextiotalet. Respondenterna födda på 
åttiotalet är precis i början av sin karriär, då de fortfarande studerar på ett universitet eller 
högskola någonstans i Sverige. En av respondenterna läser på ett program med en 
beteendevetenskaplig inriktning. Den andra respondenten läser en lärarutbildning och den 
tredje respondenten läser information och kommunikation. Respondenterna födda på sextiotalet 
är istället mittuppe i sin karriär, då de har studerat på högskola eller universitet och nu arbetar 
någonstans i Sverige. En respondent arbetar kommunalt och har en beteendevetenskaplig 
bakgrund. En annan av respondenterna forskar och har en bakgrund med flera olika högskole- 
eller universitetsexamen. Den tredje respondenten har läst religionsvetenskap och arbetar med 
vägledning. Alla respondenter födda på sextiotalet har barn. Respondenterna födda på åttiotalet 
har minst läst tre år på högskola eller universitet när de är färdiga medan kvinnorna födda på 
sextiotalet har minst fyra år i studier på högskola eller universitet innan de började arbeta.  
 
För att ta hänsyn till respondenternas konfidentialitet, kommer deras namn vara fingerade. 
Därför kommer kvinnorna födda på åttiotalet benämnas med namnen Sara, Linda och Karin 
medan kvinnorna födda på sextiotalet kommer att kallas, Monica, Lotti och Eva-Lena. Namnen 
har alltså ingen koppling till respondenternas egentliga namn utan är helt påhittade för den här 
studien.   
 
 

5.5 PÅLITLIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET  

Den här studien grundar forskningskraven på Brymans (2001) resonemang kring pålitlighet och 
tillförlitlighet i enlighet med kvalitativ forskning. Begreppen är viktiga att redogöra för då de 
visar på de steg som genomgåtts, vilket leder till ökad pålitlighet. Genom att beskriva och 
förklara den här studien, avses att synliggöra att undersökningen är genomförd i enlighet med 
kvalitativ forskning och där inget medvetet har fått påverka syftet med undersökningen. 

 
Vid varje enskild intervju och vid samtliga gruppintervjuer har en av forskarna varit ansvarig 
för att genomföra intervjun och en av forskarna har medverkat som observatör, för att 
säkerställa att allt försiggått i enlighet med de riktlinjer som satts upp och att inga uppenbara 
missförstånd skett. Vid de enskilda intervjuerna har den semistrukturerade intervjuguiden följts. 
Upprepande frågor har ställts för att se om olika svar ges.  För att öka tillförlitligheten har 
motfrågor ställts för att bekräfta att respondentens svar uppfattats rätt. Pålitligheten i studien 
har säkerställts genom att alla faser i forskningsprocessen har redovisats på ett fullständigt och 
tillgängligt sätt. Bland annat har en genomgång av urvalet synliggjorts, datainsamlings-, 
databearbetnings- och analysmetod har beskrivits och förklarats. Då regelbunden kontakt med 
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handledare har upprätthållits har det funnits möjlighet till att värdera kvaliteten och kritisera 
både de tillvägagångssätt och de utföranden som valts under hela arbetets gång. I begreppet 
pålitlighet ingår det också i vilken omfattning de teoretiska slutsatserna redogjorts för. Med det 
menas att en grundläggande och utförlig beskrivning givits om studiens tillvägagångssätt har 
överförbarheten säkrats. Det ger andra forskare möjlighet att tolka ifall undersökningen är 
möjlig att överföra till andra kontexter. En redogörelse har givits, om vilken förförståelse som 
ligger tillgrund för studiens område. Det för att visa på medvetenheten om subjektiva 
värderingar, i enlighet med konfirmerbarheten.  
 
 

5.6 ETISKA RIKTLINJER  

I den här studien har respondenterna tilldelats ett Missivbrev (se Bilaga 1) där information har 
delgivits om studiens syfte, respondenternas frivillighet i att medverka, att uppgifterna kommer 
behandlas konfidentiellt och att intervjumaterialet enbart kommer att användas för den här 
studien. Respondenterna har fått skriva under missivbrevet. Det för att försäkra att de godtagit 
vad rollen som respondent innebär samt vilka rättigheter och krav de kan ställa på forskarna. 
Ansvariga för studien har i sin tur undertecknat ett separat blad där det står att missivbrevet 
kommer att fullföljas och där ansvar tas för respondenterna konfidentialitet. Den delen behålls 
av respondenten. Där finns kontaktuppgifter till ansvariga forskare samt ansvarig handledare 
för eventuella frågor eller oklarheter. Vid mötet med respondenterna har de fått muntliga 
upplysningar om hur intervjuerna kommer att gå till. En ytterligare fråga har ställts om det går 
bra att intervjun spelas in och att frågorna är frivilliga att svara på. Vid avslutad intervju har 
respondenterna själva fått ställa frågor och de har fått möjlighet att tillägga eller ändra 
yttranden. För att dölja respondenternas identitet har all information som kan avslöja vilka de är 
ändrats. Det har varit viktigt att informera respondenterna om deras rättigheter som deltagare av 
den här studien, dels för att visa på seriositet och uppriktighet, dels för att följa de 
forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
 
 

6. RESULTAT 

Kvinnorna födda på åttiotalet kommer att benämnas med de fingerade namnen; Sara, Linda och 
Karin och kvinnorna födda på sextiotalet med de fingerade namnen; Monica, Lotti och Eva-
Lena. I resultatet presenteras tre tolkningsnivåer, första tolkningen, andra tolkningen och 
huvudtolkningen, i enlighet med hermeneutiken. De forskningsfrågor som studien syftar till att 
besvara är: Hur gestaltas den sociala rollen som ”duktig flicka” i en kvinnas identitet och 
karriär? Och Vilken skillnad finns det mellan kvinnor födda på åttiotalet och kvinnor födda på 
sextiotalet i hur identitet och karriär gestaltas och hur uttrycks den skillnaden?  
 
I den första tolkningen avses att se hur respondenterna födda på åttiotalet gestaltar sig själva i 
relation till identitet och karriär, där utbildningen ses som en del i karriären. Inledningsvis 
presenteras en analys av hur respondenterna upplever samhället och sig själva under temana, 
bilden av fenomenet ”duktiga flickor”, identiteten som duktig, synen på karriär, synen på den 
egna utbildningen och den fortsatta karriären, självbilden och rädsla för att misslyckas. Det 
efterföljs av en fördjupad tolkning där respondenterna födda på åttiotalet presenteras utifrån 
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yttre påverkan, osäkerhet, självet, anpassning och eftersöker förändring. Därefter följder den 
andra tolkningen som redogör för hur respondenterna födda på sextiotalet upplever samhället 
och sig själva utifrån temana bilden av fenomenet ”duktiga flickor”, synen på identitet, synen 
på karriär, synen på den egna karriären, självbilden och synen på familj. Sedan kommer en 
fördjupad tolkning där respondenterna födda på sextiotalet skildras genom temana yttre 
påverkan, frustration, självet, anpassning och insikt och förändring. Den fördjupa tolkningen av 
de båda respondentgrupperna innebär en totalisering av den första tolkningen genom att den 
inbegrips och lyfts till en högre abstraktionsnivå. I den här tolkningsnivån kommer också den 
symboliska interaktionismen att användas i systematiseringen av tolkningsarbetet. Det för att 
bidra med ett strukturerat synsätt att tolka materialet på. I den sammanfattande huvudtolknigen 
kommer respondenterna att gestalta kvinnors identitet och karriär i relation till den ”duktiga 
flickan” utifrån temana konsekvenser av den yttre påverkan, rollkonflikter, rollanpassning, 
trovärdighet inför sig själv och process till förändring. I huvudtolkningen kommer de tidigare 
tolkningsnivåerna att tas i beaktning och de mest centrala delarna beskrivs. Precis som på den 
fördjupade tolkningen sker en analys med hjälp av den symboliska interaktionismen för att 
beskriva respondenternas upplevelser utifrån ett ramverk.  
 
 

6.1 FÖRSTA TOLKNINGEN 

6.1.1 Grundtolkning 

6.1.1.1 Bilden av fenomenet ”duktiga flickor” 
Respondenterna födda på åttiotalet resonerar kring begreppet ”duktiga flickor” och menar att 
fenomenet inte är positivt för dem. Bilden som ges av den ”duktiga flickan” är någon som är 
högpresterande, ställer upp för andra, försöker passar in och har höga krav på sig. 
Respondenterna upplever att de själva inte vill bli identifierade som ”duktiga flickor”. 
 

Karin: Du ska vara duktig på det du är utbildad till, du ska vara glad, trevlig, 
social, allt sånt här […] Du har nog mer krav på dig att du ska vara bra på, du ska 
sälja dig själv, trevlig, glad, passa in […] Du måste anpassa dig till olika platser 
[…] Ja, man ska bevisa, dels för sig själv och kravet i allmänhet liksom, och familj 
kanske, samhället. 

 
Karin upplever att samhället har skapat en tydlig mall för hur den ”duktiga flickan” ska vara 
och påpekar att det finns mer krav och förväntningar på den ”duktiga flickan” än på andra som 
inte ingår i en sådan ram. Karin uttrycker att mallen för fenomenet är att vara positiv, social 
anpassningsbar, sälja sig själv, ha ett bra jobb och tjäna mycket pengar. Det gör att den ”duktig 
flickan” enligt Karin är en fasad som visas utåt. Sara framhåller att den ”duktiga flickan” är 
högpresterande med krav och förväntningar på sig själv.  
 

Sara: För mig har duktig flicka ingenting med det materiella att göra, utan för mig 
har det mer med högpresterande och krav eller förväntningar på sig själv […] 
Duktig flicka är känner jag nu nån som är på väg på bristningsgränsen men för mig 
har aldrig duktig flicka varit ett sånt begrepp innan. Det har blivit nu, mycket i 
media att ja, flickor har höga krav på sig själva, jag känner att va fan, har dom tagit 
duktig flicka och gjort det till något fult, för duktig är ett positivt ord och jag tycker 
att det är, har blivit lite fel.  
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Sara menar att den ”duktiga flickan” ses i handlingar och inte i materiella ägodelar. Sara 
upplever att samhället ger en bild av den ”duktiga flickan” som en kvinna på väg mot 
bristningsgränsen. Vidare menar hon att duktig är ett positivt ord men som samhället i samband 
med fenomenet ”duktig flicka” har givits en negativ betydelse. Det har gjort att Sara själv har 
fått omdefiniera innebörden och anpassat sig efter det nya trots att hon anser det som fel. I 
likhet med Sara anser Linda också att den ”duktiga flickan” är av en högpresterande identitet. 
Vidare gestaltar Linda den ”duktiga flickan” som en person som gör mycket för andra och inte 
tänker på sig själv.  
 

Linda: Högpresterande […] Jag försöker arbeta mig bort från den här bilden av 
duktig flicka som i den här som gör allt för andra och fixar allt för andra men inte 
tänker på sig själv och får magsår, blir utbränd.  

 
Linda uttrycker att den ”duktiga flickan” finns till för andra i så stor utsträckning att hon själv 
riskerar att bli utbränd. Vidare menar Linda att plikten mot att leva upp till rollen som ”duktig 
flicka” är så stark att kvinnor omedvetet hellre väljer att bli utbrända än att de förändrar sina 
liv. Linda upplever att bilden av den ”duktiga flickan” är negativ och inget hon själv vill 
identifieras med. Linda försöker därför medvetet arbeta sig bort från de negativa egenskaper 
som hon anser ingår i fenomenet.  
 

6.1.1.2 Identiteten som duktig 
Respondenterna ger alla en bild av att duktighet är något som blir en del av den egna identiteten 
och därmed uppfattas som verklig. Duktighet är något som stämplas på individen utifrån och 
som sedan inte går att ta av. Respondenterna upplever att det är problematiskt eftersom det 
skapar förväntningar på ett beteende som ibland kan vara svårt att leva upp till. 
 

Karin: Duktig på precis allt, utbildning, skola, störst sandslott på dagis […] Jag 
tror redan från barnsben att man sätter det här begreppet som nånting man måste 
vara […] vad hon är duktig, hon är så duktig, hon kan göra dä och dä och dä […] 
redan där sätter man nån slags gräns om att då är man duktig man kan och det här 
hör ju barnet. Sen när de blir äldre då måste man ju alltid vara bäst och bli kallad 
duktig […] så det sätts ju en stämpel tidigt, det gör det och sen ska du leva upp till 
det.  

 
Karin riktar stor kritik till hur barn och unga människor blir tilldelade identiteter som de själva 
inte från början har möjlighet att stå emot. Karin menar att det sker än stämpling som barnen 
sedan har kvar och måste leva upp till för att fortsätta få erkännandet och bekräftelsen som 
duktig. Det medför att strävan om att vara duktig präglar individers egna identiteter samt den 
identitet som andra tillskriver individerna.  
 

Sara: [Duktig] Hon är snäll, trevlig och duktig, ett epitet.  
 
Istället för att enbart bli kallad duktig när individer presterar något så menar Sara att duktighet 
ses som en egenskap och därför blir en del av identiteten. Vidare menar Sara att duktighet är en 
beteckning med klara och tydliga normer som tilldelas av andra och sedan internaliseras och 
gör identiteten verklig. I likhet med Karin och Sara anser Linda att duktighet är något som inte 
går att frigöra sig i från.  
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Linda: [Duktig] Det kan man inte ta av, det har man på sig […] Men det är ju inlärt 
också att man ska vara på ett visst sätt […] Men det kommer också utifrån tycker 
jag, det beror på vad man tycker, vad ens familj tycker.  

 
Linda menar att duktighet är starkt betingat med den egna identiteten och är något som alltid 
kommer vara en stor del av individers självbild. Linda uttrycker att identiteten och självbilden 
är starkt präglat av vad andra anser. Det gör att Linda menar att duktighet är något som lärs in 
och att det finns tydliga normer för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Vidare anser 
Linda att identiteten som duktig inte går att förändra.  
 

6.1.1.3 Synen på karriär 
Respondenternas allmänna bild av att göra karriär är överensstämmande. Bilden som ges är att 
karriär innebär att klättra uppåt och förknippas med chefsjobb och män. För respondenterna 
innebär karriär att ha mycket pengar och ett bra arbete. De upplever också att samhället ställer 
högre krav på kvinnor om att de måste vara duktiga, om de vill lyckas. För respondenterna är 
karriär viktigt och de försöker på olika sätt leva upp till de förväntningar som de anser finns om 
att göra karriär. Samtidigt problematiserar de bilden av att göra karriär och menar att det är 
svårt att leva upp till förväntningarna. Respondenterna antyder att ramen för en karriärist är 
strikt och att det kan vara lättare för män att göra karriär.  
 

Karin: Jag ser också den här trappan och du vet, ledare med portfölj […] Det tror 
jag helt klart är, alltså en samhällsgrej att det finns ett krav att man ska vara en 
duktig tjej och att man ska lyckas och lyckas gör man ju genom att ha mycket 
pengar och ett bra jobb.  

 
Karin ser karriär som ett krav från samhället. Hon anser att en lyckad individ är en person med 
mycket pengar och ett ständigt mål att klättra uppåt. Det är att lyckas, menar hon. Karin 
uttrycker att det finns ett krav ifrån samhällets sida om att kvinnor ska göra karriär. Dessutom 
uttrycker Karin att kvinnor som gör karriär vill bevisa för både sig själva och sin omgivning att 
de är duktiga. Sara förklarar karriärtrappan med att det finns en högsta nivå som efterstävas och 
först då återfinns lyckan.  
 

Sara: Det här att göra karriär är många gånger tror jag det är så samhälle, klättra så 
högt upp det går […] Den allmänna uppfattningen är ju att det är viktigare för killar 
att göra karriär. Det är ju lite så som jag känner att samhället ser på det. Av dom jag 
känner och har runtomkring mig så tror jag att det är lika viktigt för kvinnor som 
för män att göra det. 

 
Sara anser att karriären är lika viktigt för både män och kvinnor men att andra människor 
kanske bedömer att karriären är viktigare för män. Det innebär att det är viktigt för Sara att gör 
karriär. Vidare menar Sara att det ska vara legitimt att gå så långt som individen själv vill på sin 
egen karriärtrappa, utan att behöva styras av andra.  
 

Sara: Jag tror att det är, rent samhällsmässigt så tror jag att det är så, sen kan jag 
känna att man kan ju faktiskt kliva av den där trappan när man vill och stanna på 
den avsatsen och känna att jag är nöjd, hit gick min karriär, jag vill inte gå längre, 
och känna att man är nöjd med det.   

 
Sara uttrycker att det finns krav från samhället att alla människor ska gå så långt de kan i sin 
karriär för att accepteras. Samtidigt menar hon att olika individer har olika ambitioner och 
därmed anser Sara att det bör vara mer accepterat att kliva av karriärtrappan när varje individ 
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upplever sig nöjd. För att få det arbete som eftertraktas anser Linda att utbildning är mycket 
nödvändigt. Vidare menar Linda att arbete som inte kräver akademisk utbildning har låg status, 
dåliga arbetstider och dålig lön.  
 

Linda: [Utbildning] Nödvändig, viktigt alltså det är något man måste ha, nått man 
måste ta sig igenom om man inte har nått sånthärnt som snickare eller målare, sånt 
hantverksyrke eller vad man ska säga som man lär sig på gymnasiet. För man får ju 
inget, ja man kanske får jobb men jag skulle ju inte trivas med dom jobben jag 
kunde få om jag inte utbildar mig, tror jag. De, ja de är låg status, dåligt, dåliga 
arbetstider, dålig lön alltså jag vill mer än så. 

 
Genom att utbilda sig agerar Linda efter de förväntningar som hon upplever finns, om att 
utbildning är nödvändigt. Linda är strategisk och målinriktad, då hon utbildar sig för att nå sitt 
mål om ett arbete med hög status, vilket hon också vill identifiera sig med. I likhet med Karin 
och Sara anser även Linda att karriär innebär att klättra uppåt.  
 

Linda: Alltså, den här trappan liksom, man liksom, målet är nånstans, för många 
tror jag är leda och bestämma själv, på något sätt […] Alltså det finns en bild som 
gäller över lag och det är den som är den här trappan […] Man, alltså, jag vet inte, 
det bara blev sådär pang bom, en man, slips sådär, kavaj alltså, chef.   Man säger ju 
kvinnlig chef, kvinnligt de, damlandslaget, alltså hela det, det är klart att det sätter 
spår. 

 
Linda menar att det är mer legitimt för män att göra karriär i jämförelse med kvinnor och att det 
visas genom att kvinnor ofta får en särskiljande benämning i sin framgång, exempelvis kvinnlig 
chef. Linda menar också att hon har påverkats av samhällets syn på manlighet och kvinnlighet, 
vilket gör att hon spontant förknippar karriär med en man.   
 

6.1.1.4 Synen på den egna utbildningen och den fortsatta karriären 
Respondenterna uttrycker en subjektiv bild av hur deras karriär ska se ut. Respondenterna 
menar att karriär för dem själva inte har något att göra med att tjäna pengar eller klättra högt 
upp på den så kallade karriärtrappan. Istället handlar karriär om att utveckla sig själv i den takt 
de själva känner är rätt. Vidare anser respondenterna också att det viktigaste är att känna 
välbefinnande och engagemang i arbetet. Samtidigt uttrycker respondenterna att det finns en 
samhällsnorm om att utbildning och karriär är viktigt och nödvändigt. Att respondenterna 
uttrycker att det finns ett krav ifrån samhället om att utbilda sig och göra karriär kan förklara 
deras egen strävan om att utbilda sig och göra karriär. De är även beredda att satsa på sin 
karriär och agerar strategiskt och målmedvetet. 
 

Karin: [Utbildning] Jag förstod väll förut också att det viktigt för liksom ja min 
egna utveckling och så där, om jag skulle plugga. Men jag ansåg inte det som lika 
viktigt som jag gör nu när jag väl pluggar, det gjorde jag inte. Jag förstår ju att det 
är det här jag behöver för att kunna jobba med det jag vill sen, dels för att kunna 
utvecklas och bli bra och dels för att kunna få den lön jag tycker att jag vill ha. 

 
Utbildning är något som Karin anser har stor betydelse både för hennes själv och för hennes 
karriär. Hon menar vidare att en akademisk examen kommer att hjälpa henne att kunna ställa 
krav på arbetsgivaren. Vidare menar Karin att samhället ställer stora krav på att alla människor 
ska göra karriär och att akademisk utbildning är ett första steg för henne att nå sitt mål.  
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Karin: Karriär för mig på så sätt att det kommer hjälpa mig i framtiden alltså det 
kommer hjälpa mig ekonomiskt och jag kommer vara någonting som jag är bra på 
som jag vet att jag kan, eftersom jag har utbildat mig […] Jag tror samhället ställer 
jättestort krav på att man ska göra karriär och jag tror inte bara det är positivt […] 
Jag har blivit påverkad av det. Om det inte, vad ska man säga, hade varit så 
märkvärdigt eller nånting så kanske jag inte hade brytt mig lika mycket som jag gör 
nu, om det inte hade påvisats att det är så viktigt att göra karriär […] Jag tycker att 
jag har kommit en ganska lång bit i min karriär bara av att vara här liksom, att jag 
har tagit steget och bestämt mig för att det här ska jag göra, ett mål och dit ska jag. 

 
Karin anser att hon har påverkats av samhällets krav och förväntningar på att alla människor 
ska göra karriär. Det är de här kraven som fått henne att vilja vidareutbilda sig. Karin anser att 
hon har kommit långt i sin karriär i och med att hon har börjat utbilda sig. Karin menar att för 
henne har karriären ett slut, vilket är när hon har fått ett arbete. Sara anser att hennes 
gymnasieutbildning gav en stabil grund för att studera vidare på högskola. Där valde hon en 
bred utbildning, eftersom hon inte var redo att avgränsa sig.  
 

Sara: [Utbildning] Att kanske gymnasiet ska kunna ge dels en bra allmänbildning 
och en bra förberedning för högskolan. Högskolan, där har jag också valt en bred 
linje för att jag ska, jag känner inte att jag är redo att bredda av mig i mitt liksom 
yrkesval så. Så därför är det väl också att det är en ganska bred grund att stå på.  

 
Saras val av både grundskole- och högskoleutbildning har alltid varit strategiska och 
målinriktade. Centralt för Sara har varit att ha en trygg plattform med en bred bas då hon vill ha 
många valmöjligheter. Saras definition av karriär inbegriper trivsel, få bekräftelse, feedback 
och att ständigt bli utmanad. Sara anser att samhällets definition av begreppet karriär inte 
motsvarar det som hon vill göra. 
 

Sara: För mig så skulle det nog vara att göra karriär vara att jobba på ett jobb där 
man känner att man trivs och får gehör och känner att det funkar och det vill jag 
göra. Sen tror jag att jag måste nog känna att jag blir utmanad hela tiden och är nog 
bredd att satsa ganska mycket på jobbet […] Karriär, ordet och så det är ju den här 
trappan så är det nog inte riktigt så jag känner heller men jag skulle inte, jag vet 
inte jag vill ha, ett nytt ord känner jag att när man pratar om att jag vill göra karriär, 
det blir inte rätt då för då tror alla att jaha hon vill stå högst upp på trappan […] det 
borde finnas ett annat ord. 

 
Sara vill inte uttrycka att hon stävar efter att göra karriär och klättra uppåt. Samtidigt är hon 
beredd att satsa mycket på sitt arbete och önskar att hela tiden bli positivt utmanad. Fast Sara 
inte vill ge uttryck för att hon satsar på karriären, så beskriver hon ändå sig själv i karriäristiska 
ordalag. Sara vill inte bli associerad som en karriärist, då hon tycker att ordet har en negativ 
innebörd. Det gör att Sara söker ett nytt ord som passar hennes val av framgång och som hon 
kan identifiera sig med men också bli identifierad med. Det är också därför hon uttrycker en 
viss press att klättra upp för karriärtrappan, eftersom hon anser hennes mål inte helt 
överensstämmer med samhällets syn på vad karriär innebär. Det Sara gör är att avidentifiera sig 
med en roll som hon upplever svår att leva upp till och hon försöker minimera betydelsen till 
något som hon känner att hon kan stå för.  
 

Linda: [Utbildning] Alltså det är självklart för mig, alltså det är viktigt och Ja, 
alltså hög status eller liksom det är bra att man utbildar sig. Ja, att det ses som 
någonting, nått självklart.  
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Linda anser i likhet med både Karin och Sara att utbildning är viktigt. Vidare menar hon att 
utbildning har hög status och hon uttrycker att det är naturligt för henne att vidareutbilda sig. 
Hon menar att utbildning är något som samhället förväntar sig och därför ser hon det som något 
normalt.  
 

Linda: Ja, alltså karriär som att utveckla mig själv alltså utmana mig själv och 
liksom göra det jag vill och det jag är engagerad för och alltså nå mål […] För mig 
personligen så kanske det handlar om att arbeta på olika arbetsplatser […] Jag vet 
ju vad jag själv tycker också. Det betyder ju att jag måste ha tänkt på det nånting, 
liksom reflekterat själv om vad som är viktigt. Om det är att tjäna pengar och 
klättra uppåt och bli chef och visst det kanske jag skulle vilja, det kanske är kul 
men just nu så nej, jag har inte kommit dit att jag känner att det är viktigt för mig.  

 
Linda har reflekterat en del över sin karriär och känner att hon inte riktigt vet vad hon vill göra 
men att hon anser att det är viktigt att vara engagerad för att nå uppsatta mål. Vidare menar 
Linda att hon inte tror att hon kommer stanna på en och samma arbetsplats under hela hennes 
yrkesverksamma liv utan hon anser att det är viktigt att nå uppsatta mål, utvecklas och utmana 
sig själv. Samtidigt vill inte Linda ge uttryck för att hon satsar på karriären utan att det istället 
är viktigare att känna engagemang och att självförverkliga sig själv. Precis som Sara vill inte 
Linda identifiera sig med en karriärist i den bemärkelsen som de upplever att samhället 
definierar begreppet. Även Linda söker andra sätt att uttrycka sig för att inte framstå som en 
streber även om hon är väldigt karriärmedveten.  
 

6.1.1.5 Självbilden 
En överensstämmande bild som respondenterna ger av sig själva är viljan att göra och prestera 
mycket. Alla respondenterna utrycker att de har krav på sig själva och att de strävar efter att 
leva upp till dem. Respondenternas krav skapar hos dem en känsla av förpliktelse emot sin 
omgivning.  
 

Karin: Jag är jättemån om min sambo, mina vänner och min familj. Det är inte 
hela världen om jag inte hinner läsa dom här kapitlen till på måndag, det är inte 
hela världen känner jag. Men det får ju inte bli så att jag gör något annat när jag 
borde plugga, så är det inte men jag ser till att ha det gjort så att jag kan umgås med 
min sambo, vänner och min familj och sådär och hinner jobba.  

 
Karin har ett ambivalent förhållningssätt till hur pass viktig skolan är och vilken tid hennes 
studier får ta, då hon hela tiden vill finnas till för andra och poängterar att hennes sambo, 
vänner och familj är otroligt viktiga för henne. Karin upplever också ett stort behov av att 
fullfölja sina åtaganden och göra dem bra.  
 

Sara: Jag lägger nog krav på mig själv och har gjort ända från att vilket 
gymnasium jag ska in på, eller att jag ska ha dom och dom betygen till att jag ska 
göra en uppsats som känns såhär bra. Till att inom 10 år vilja ha dom här jobben. 
Så att, ja, jag lägger nog krav på mig själv […] Jag vill nog väldigt mycket och jag 
tror att jag kanske sätter höga krav på mig själv för att jag tror att jag kan prestera 
på dom. 

 
Precis som Karin vill Sara också väldigt mycket och hon ställer höga krav på sig själv och har 
alltid gjort det. Följden av Saras krav grundar sig i att hon har tydliga mål med vad hon vill 
både nu och senare i livet. De krav som Sara har på sig själv upplever hon rimliga och 
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hanterbara. Samtidigt uttrycker hon en osäkerhet om det verkligen förhåller sig så eller om 
kraven ursprungligen är grundat i någonting annat.  
 

Linda: Jag tycker ju om när det är liksom städat och fint å sådär det mår jag bra av 
men om jag inte orkar diska en dag, då gör jag inte det. Samtidigt som jag känner 
mig att vad duktig jag är om jag diskar eller dammsuger och har fint. Så det är 
liksom som att jag har någon som liksom som säger att jag är bättre om jag liksom 
fixar allting liksom.  

 
I likhet med både Karin och Sara så vill Linda också väldigt mycket. Linda vill känna att hon är 
duktig och att hon är lyckad Linda är medveten om att hennes krav och förväntningar inte är 
hälsosamma i längden men hon upplever att kraven och förväntningarna är så stora och därför 
mycket svåra att bortse ifrån. Det gör att hon måste föra ett resonemang med sig själv om att 
hon inte alltid behöver vara fullkomlig.  
 

Linda: Man ska vara en bra dotter och en bra vän och liksom bry sig om 
människor och nämen alltså finnas tillhands på nått sätt […] Man har vissa 
skyldigheter som man ibland känner att man orkar med och ibland inte för att man 
kanske har nog med sig själv […] Ja, jag känner att jag alltså inte är någon punkt 
slut, så här är jag utan jag alltså jag utvecklas alltså hela tiden. 

 
Linda upplever att det finns krav på att hon alltid måste finnas till för andra människor och att 
det inte bara är något som förväntas av henne, utan hon ser det som en skyldighet. Linda erfar 
att det krävs en prestation av henne själv för att hon ska uppleva sig som en bra och 
fullkomligt. Vad hon åstadkommer blir avgörande för vem hon är. Linda upplever att hon 
ibland har nog med sig själv och att hon inte alltid orkar leva upp till identiteten att finnas till 
för andra. Hennes självbild är så starkt påverkad av identiteten att hon har svårt att säga ifrån 
och tillgodose de egna behoven.  
 

6.1.1.6 Rädsla för att misslyckas 
Hos respondenterna finns en underliggande oro att misslyckas, vilket skapar en osäkerhet hos 
dem och påverkar deras tilltro till sig själva. Respondenterna uttrycker olika upplevelser 
relaterat till duktighet som de uppfattar oroväckande som att misslyckas, att nedvärdera sig 
själv och att definieras som exempelvis enbart student.  
 

Karin: Hon är ju så duktig, för hon har ju klarat […] och det kan jag säga jag är 
livrädd för den dagen jag måste berätta att jag har misslyckats med nånting, det 
tycker jag känns jättejobbigt, alltså dom i min närhet skulle ju inte tycka att jag var 
sämre men det skulle ta emot att säga det […] att förlora när man har byggt upp, 
inte förlora men alltså dom tycker att man är jätteduktig […] men man vill ju bara 
fortsätta det. 

 
Karin ger uttryck för att hon vill fortsätta uppfattas som duktig, då det är en förväntning som 
hon känner att hon har byggt upp och hon präglas av identiteten som duktig. Även då Karin 
framhåller att hennes närmaste omgivning inte kommer att döma henne vid ett eventuellt 
misslyckande är hon rädd för att behöva berätta att hon inte har klarat av att uppfylla de krav 
och förväntningar hon tror att andra ställer på henne. Det skulle innebära att hon inte lever upp 
till den självbild hon har om sig själv och som hon tror att andra har av henne.  
 

Sara: [Det finns] olika självförtroenden också, jag är duktig på att plugga det är ett 
självförtroende, jag tycker om att mingla på fester, det är ett annat självförtroende, 
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eller liksom det är olika delar hos en själv som man känner eller jag känner i alla 
fall att man har olika bra självförtroenden. Det här med att plugga, definierar ju inte 
vem jag är.  

 
Fast Sara menar att duktighet betraktas som en egenskap så menar hon att graden av duktighet 
kan variera mellan olika områden och ett område kan inte definiera hela identiteten. Sara ger 
uttryck av att hon enbart utifrån en identitet förväntas vara duktig på alla områden, vilket hon 
många gånger upplever besvärande att leva upp till.  
 

Linda: Ja, men alltså alla vill väll ju att folk ska tycka om en och liksom tycka man 
är duktig och såhär och det gör ju folk. Det är ju bara dumt att tro att dom tycker 
jag är dålig eller misslyckad om jag inte når upp till mina förväntningar.  

 
Linda uttrycker en rädsla för att andra ska döma och inte uppskatta henne om hon exempelvis 
misslyckas med något, trots att hon innerst inne vet att det inte är så. Linda för en kamp med att 
försöka ha en balans mellan att fortsätta vara duktig och att inte låta sig styras av vad hon 
förmodar att andra människor tycker och tänker.  
 

Linda: Helst vill jag ju lyckas med allting på en gång och blir skit sur om jag inte 
gör det […] Det är det liksom som man kanske får acceptera också att man inte kan 
vara tipptopp jämt.  

 
Linda är ändå medveten om sin egen begränsning och önskar att hon inte alltid ställer krav på 
sig själv om att vara perfekt. Linda upplever att hon styrs av krav på att bevisa att hon är duktig 
och att hon ska klara av allting, både inför sig själv och inför andra. Samtidigt har Linda insett 
att hon har mycket höga förväntningar på sig själv och försöker därför att minska sina 
prestationskrav, då hon upplever de som betungande. Linda menar precis som Sara att 
duktigheten innebär krav på olika områden som hon ibland upplever svåra att motsvara.  
 

6.1.2 Fördjupad tolkning 

6.1.2.1 Yttre påverkan 
Respondenterna har redan i unga år fått lära sig att ha en målmedveten inställning till livet. Alla 
respondenterna uttrycker en beslutsamhet i hur deras liv hittills formats och hur det i 
fortsättningen önskar att det ska se ut. Där ses utbildning som ett första steg i att göra karriär. 
Respondenternas beslutsamhet i att realisera sina visioner och mål syftar till att upprätthålla 
fasaden av den roll de förväntas att agera efter. Respondenterna upplever att samhället ställer 
krav på utbildning och respondenterna uttrycker vidare att de har påverkats av sådana 
förväntningar. För att inte gå emot normen så utför respondenterna olika beskyddande åtgärder 
såsom dramaturgisk disciplin, för att inte tappa masken. Det för att vidmakthålla den fasad som 
förväntas av dem. Det kan ses genom att respondenterna ser utbildning som mycket viktigt och 
något självklart: Nödvändig, viktigt alltså det är något man måste ha, nått man måste ta sig 
igenom (Linda). Det gör att deras beslutsamhet grundas och centraliseras i att de inte ser något 
annat alternativ än att vidareutbilda sig. Respondenterna menar att akademisk utbildning 
värderas högt och de upplever att samhället kräver det för att de ska kunna lyckas. Alla 
respondenterna har medvetet valt att studera på universitet eller högskola för att de upplever 
både att de själva vill det men att det även är något som förväntas av dem. Respondenternas 
beslutsamhet om att utbilda sig är en följd av att de upplever att det idag finns en samhällsnorm 
om att utbildning är nödvändig: Jag tror samhället ställer jättestort krav på att man ska göra 
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karriär (Karin). Den dramaturgiska disciplinen kan ses som en åtgärd för att deras 
framträdande ska ske i enlighet med samhällsnormen. Det visar på att respondenterna upplever 
att det finns en stark yttre påverkan på dem som både är medveten och omedveten: Det kanske 
är samhällets uppfattning eller så är det min, det vet jag inte (Sara).  
 

6.1.2.2 Osäkerhet  
Den yttre påverkan framkallar en osäkerhet hos respondenterna genom att deras emotioner 
pendlar mellan att vilja agera antingen efter deras egen önskan eller agera efter samhällets 
normer: alla vill väll ju att folk ska tycka om en och liksom tycka man är duktig och såhär och 
det gör ju folk (Linda). Respondenternas osäkerhet avspeglas också i att de har motstridiga krav 
på sig som inte alltid är uppenbara. De här motstridiga kraven gör att respondenterna upplever 
en rollkonflikt som skapar rådvillhet i hur de ska agera även om deras beslutsamhet finns kvar: 
Man ska vara en bra dotter och en bra vän och liksom bry sig om människor och nämen alltså 
finnas tillhands på nått sätt […] Man har vissa skyldigheter som man ibland känner att man 
orkar med och ibland inte (Linda). Rollkonflikten grundar sig i att respondenterna vill följa 
både de förväntningar som de upplever att samhället och omgivningen ställer på dem samtidigt 
som de vill vara självständiga. Respondenternas konflikt i att både följa andras förväntningar 
och sina egna kan grundas i det samhälle som de vuxit upp i med starka värderingar om 
självständighet, karriär, individualitet men även om tvåsamhet. Det skapar i sin tur ytterligare 
en osäkerhet om hur respondenterna ska agera för att framstå som trovärdiga. Alla de 
motstridiga krav som rollkonflikten medför gör att respondenterna behöver en stark 
dramaturgisk disciplin för att inte uppleva sig som misslyckade. Hur respondenternas förhåller 
sig emotionellt till sina förväntningar skiljer sig åt. Både Karin och Linda upplever en oro över 
att inte kunna upprätthålla de förväntningar de byggt upp: Jag är livrädd för den dagen jag 
måste berätta att jag har misslyckats med nånting (Karin). Linda har nått en insikt över sin oro 
och uttrycker en önskan om att kunna minska kraven, då hon upplever dem som känslomässigt 
krävande. Till skillnad från Karin och Linda uppvisar inte Sara samma oro utan anser att de 
krav och förväntningar hon har på sig själv är rimliga och snarare framåtdrivande: Jag vill nog 
väldigt mycket och jag tror att jag kanske sätter höga krav på mig själv för att jag tror att jag 
kan prestera på dom (Sara). De är resoluta i att genomföra uppsatta mål. Osäkerheten påverkar 
deras självtillit och speglar de olika yttre kraven som respondenterna försöker förhålla sig till. 
Rådvillheten kan grunda sig i att det inte finns tillräckligt med tid att stanna upp och reflektera 
över sina egna subjektiva önskningar, vilket istället gör det mer lätt att följa yttre förväntningar. 
En sådan osäkerhet skulle kunna ses i att det finns en samstämmighet i hur respondenterna 
upplever samhällets förväntningar och krav med hur de själva uttrycker sig och agerar. Vidare 
upplever respondenterna en osäkerhet i att behöva identifiera sig som karriärist, då de upplever 
att samhället inte anser det lika legitimt för kvinnor att göra karriär: Man säger ju kvinnlig chef, 
kvinnligt de, damlandslaget, alltså hela det, det är klart att det sätter spår (Linda). Jag vill ha 
ett nytt ord känner jag, att när man pratar om att jag vill göra karriär, det blir inte rätt då för 
då tror alla att jaha hon vill stå högst upp på trappan (Sara). Respondenternas självbild går 
inte helt att förena med att uttrycka sig som karriärist. Det för att de anser sina och andras 
förväntningar på sitt eget agerande inte motsvarar begreppets innebörd.   
 

6.1.2.3 Självet 
De konflikter som respondenterna upplever påverkar hur de uppfattar sig själva, då konflikterna 
grundas i yttre förväntningar och krav som respondenterna vill leva upp till. Bland annat 
upplever sig respondenterna tvingade att vara duktiga på de mesta de företar sig för att inte 
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själva känna sig som misslyckade: Jag har någon som liksom som säger att jag är bättre om 
jag liksom fixar allting liksom (Linda). Rädslan för att misslyckas präglar respondenterna helt. 
Respondenterna identitet präglas av att de vill vara lojala mot de olika förväntningar som finns 
på dem både utifrån och ifrån sig själva. Respondenternas lojalitet till de olika förväntningarna 
som de upplever att den generaliserande andre ställer gör att de erfar en rollkonflikt i deras 
identitet. Respondenternas Me styrs av många yttre intryck som påverkar hur de ser på sig 
själva och hur de agerar. Det gör bland annat att respondenterna upplever att de inte kan eller 
vill identifiera sig som karriärister. Det för att det fortfarande inte är helt legitimt som kvinna 
att fullt ut agera som karriärist. Respondenterna styrs fortfarande av idealiseringen om vad som 
är typiskt kvinnligt. För att respondenterna inte ska uppleva sig själva som falska, så förvanskar 
de bilden av sig själva för att kunna upprätthålla sina motstridiga roller som karriärmedvetna 
men också anpassad efter vad som är rättmätigt utifrån vad respondenterna upplever är tillåtet 
av samhället. Det är därför respondenterna inte helt vill agera utifrån rollen som karriärist 
eftersom de upplever att det inte finns utrymme för ett sådant agerande. Istället känner de sig 
tvingade att uppvisa karaktärsdrag som de upplever inte stämmer överens med deras egen 
självbild. För att minska rollkonflikten försöker respondenterna finna ett nytt ord som ger dem 
utrymme att agera utifrån en accepterad identitet, både från samhället och ifrån dem själva. För 
att kunna hantera rollkonflikten försöker respondenterna finna olika sätt att definiera sig själva 
och på så sätt finna balans i tillvaron.  
 

6.1.2.4 Anpassning 
Respondenterna är starkt präglade av de yttre förväntningar och krav som de upplever och har 
anpassat sig till och agerar efter dem. Det kan ses i att respondenternas beskrivningar av vilka 
krav som finns ifrån samhällets sida, som krav på utbildning och karriär, är något som de själva 
strävar efter: Om det inte, vad ska man säga, hade varit så märkvärdigt eller nånting så kanske 
jag inte hade brytt mig lika mycket som jag gör nu, om det inte hade påvisats att det är så 
viktigt att göra karriär (Karin). Respondenterna är starkt påverkade av de yttre förväntningar 
som de upplever finns på de olika rollerna som de agerar efter. Det är också något som skapar 
deras oro då de är rädda att misslyckas i sitt framträdande och därmed tappa masken. 
Respondenterna anser att de har olika val och att de är starkt präglade av deras upplevelser av 
vad de anser att den generaliserande andre förväntar sig. De val som respondenterna menar är 
en del i deras vardag blir ett sätt att maskera deras anpassning efter de yttre kraven. Genom att 
uttrycka att de har ett val och att de väljer sitt agerande, skapar respondenterna en bild av att de 
är mindre påverkbara.  
 

6.1.2.5 Eftersöker förändring 
Respondenterna strävar efter att ha balans i sitt jag och på så sätt uppleva hanterbarhet i 
tillvaron genom att minska den yttre påverkan som finns på deras roller. De har olika 
motstridiga förväntningar som skapar konflikter i respondenternas identitet och självbild. Det 
har gjort att respondenterna försöker finna alternativa sätt att framträda: Jag försöker arbeta 
mig bort från den här bilden av duktig flicka (Linda). Man kan ju faktiskt kliva av den där 
trappan när man vill och stanna på den avsatsen och känna att jag är nöjd (Sara). 
Respondenterna uttrycker att de inte är tillfreds med att agera enligt roller som de inte kan 
identifiera sig med. De försöker därför att på olika sätt skapa större upplevelse av 
meningsfullhet i sin tillvaro.  
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6.2 ANDRA TOLKNINGEN 

6.2.1 Grundtolkning 

6.2.1.1 Bilden av fenomenet ”duktiga flickor”  
Två utav respondenterna födda på sextiotalet ger en tydlig bild av vad de anser att den ”duktiga 
flickan” står för i ett samhällsperspektiv. Den ”duktiga flickan” har många krav och 
förväntningar som är svåra att leva upp till.  Den tredje respondenten kritiserar hur ordet duktig 
används i dagens sammanhang kopplat till den ”duktiga flickan”.  
 

Lotti: Det är en väldig skillnad mellan duktig flicka och kompetent kvinna. För 
mig är den där med duktig just en slags bekräftelsebehov, så, att vara duktig inför 
någon, att det är nått slags duktighetskomplex […] Det sätter ljuset på någon som 
är i en underordnad position och som är tvungen på nått sätt att göra vissa saker för 
att accepteras på nått sätt. Var finns platsen för den kompetenta kvinnan frågar jag 
mig, den rättmätiga platsen i den här totala jämställda situationen. 

 
Lotti menar framförallt att den ”duktiga flickan” sammankopplas med ett komplex om att vara 
duktig som gör allt för att bli accepterad. Lotti anser att den ”duktiga flickan” har en 
underordnad position där det finns yttre förutbestämda krav på hur kvinnor ska vara. Hon 
medger att hon själv också har påverkats av de här kraven. Vidare anser hon att samhället har 
stärkt bilden av den ”duktiga flickan” så till den grad att det blivit allmängiltigt. Lotti uttrycker 
att det saknas plats där kompetenta kvinnor kan agera och där de också berättigas en lika stark 
värdenorm som män idag har. Lotti menar att den ”duktiga flickan” har många olika höga krav 
på sig som är svåra och betungande att leva upp till.  
 

Lotti: [”Duktiga flickor”] För mig är det ju den där bilden av en kvinna mitt i livet, 
karriär, barn, tränar, lagar mat och som gör allt, hemmet ska vara tipptopp […] 
Alltså duktig dotter alltså man kommer upp i ålder så småningom, jag har ju vänner 
som har riktigt gamla föräldrar, så ska man ta hand om sina föräldrar också.  

 
Lotti menar att ”duktiga flickor” är kvinnor som alltid ska göra allt väldigt bra hela tiden. 
Därför anser hon att samhället utnyttjar skörheten och förstärker bilden av färdigskapade 
egenskaper som kvinnor måste besitta för att passa in i de olika sociala kontexterna de befinner 
sig i. Eva-Lena menar att det finns ett ideal om hur kvinnor ska vara som exempelvis att ha ett 
bra arbete och många nära relationer. Hon upplever det som skrämmande eftersom hon menar 
att det är för stora krav som ställs på kvinnor.  
 

Eva-Lena: [”Duktiga flickor”] För att vara lyckad idag så ska du ha ett bra jobb, 
bra lön, nära goda relationer, tio till femton nära goda vänner. Du ska ha en snygg 
kropp, du ska äta bra och du ska ha, alltså helt sjukt, helt sjukt. Att leva upp till det 
där, vem i hela friden klarar det? […] Jag tror ändå kvinnor har lite högre press på 
sig eftersom det är så att det finns ännu fler myter om hur vi ska vara.  

 
Eva-Lena upplever att det finns större förväntningar och krav på kvinnor än på män. Hon 
menar också att det finns många fler myter om hur kvinnor ska vara än om hur män ska vara. 
De här myterna menar Eva-Lena frammanar krav hos kvinnor som hon anser är orimliga och 
omöjliga att leva upp till. Vidare upplever Eva-Lena att hon påverkas av de här kraven 
samtidigt som hon ändå försöker distansera sig från dem, för att inte bli olycklig. Monica 
uttrycker sig annorlunda om den ”duktiga flickan” än både Lotti och Eva-Lena.  
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Monica: Duktig för mig är inget negativt […] Det är ju hur man tolkar det också. 
Duktig kan ju står för så många saker, så att det behöver ju inte bara vara negativt, 
men kombinationen kanske duktig flicka det blir ju ett begrepp på nått sätt för att 
jag tycker att oavsett vad man gör om man liksom har en vilja och kan genomföra 
saker då är man, ja man är duktig. 

 
Monica anser att ordet duktig är något positivt och för ett resonemang om att ordet duktig är så 
mycket mer än vad själva begreppet ”duktiga flickan” ger uttryck för. När duktig används i 
relation till den ”duktiga flickan” vänds innebörden till något negativt. Samtidigt menar Monica 
att det finns ett eget ansvar att distansera sig från påtryckningar på en samhällsnivå och istället 
vara öppen mot sig själv.  
 

6.2.1.2 Synen på identitet 
Respondenterna för ser identiteten som en process som är krävande men nödvändig. Vidare 
anser en av respondenterna att det är genom uppfostran som grunden för identiteten formas. 
Genom formandet av en identitet anser respondenterna att de finner sig själva. De menar vidare 
att det är viktigt att vara sann mot sig själv. 
 

Lotti: […] Komplexa processer men det är inte enbart individen. Det är inte enbart 
samhället. Utan det är precis det här liksom i samspel, det går inte att förstå 
samhället utan individen och det går inte att förstå individen utan samhället. 

 
Lotti menar att för att förstå människor måste även de komplexa processerna mellan individen 
och samhället förstås. Lotti anser att livssituationen är avgörande för hur människor väljer att 
agera i olika sammanhang. Hon menar att samhället sätter normer för vad som är normalt vilket 
påverkar individers identitet, då de är svåra att stå emot. Dessutom menar Lotti att det finns ett 
ständigt samspel mellan samhället och individerna, vad gäller olika uttrycksformer av identitet 
och identiteter. Samspelet blir därför centralt för hur samhället är uppbyggt. Lotti anser att det 
finns ramar för hur varje identitet får uttryckas. Det leder till en begränsning och kan skapa 
osäkra individer. Synen på vad som är normalt påverkar också identiteten.  
 

Lotti: Jag tror ju att alltid det man gör på något sätt är intimt förknippat med den 
egna livssituationen […] Att man liksom lär känna sig själv. Vem är jag, var trivs 
jag bäst och varför gillar jag inte det här. Det kan ju vara jätteplågsamt många 
gånger att man känner att varför är jag inte nöjd ändå.  

 
Identiteten är en process anser Lotti, där målet är att finna och lära känna sig själv. Processen är 
smärtfylld och besvärlig men nödvändig, vilket Lotti själv har erfarenhet ifrån. Hon poängterar 
att det handlar om att vara sann mot sig själv, vilket många gånger både kan vara svårt och 
smärtfyllt. Vidare uttrycker Lotti att det handlar om att utveckla olika delar av sig själv och att 
inte styras av ett förutbestämt mönster. Eva-Lena anser att identitet är förenat med självkänsla 
och självförtroende. Hon påpekar att det är viktigt att försöka finna sin plats i livet.  
 

Eva-Lena: Det är olika […] Jag tror det kan bero på både självförtroende och 
självkänsla. Att man har blivit fostrad till olika saker och man har i skolan blivit 
bekräftad på olika områden. Och generellt att vi kvinnor kanske har blivit mer 
bekräftade i att vara och att män kanske generelltsätt har blivit mer bekräftade i att 
göra […] Det handlar ju om att vara rätt person på rätt plats. Man vill ju förstås 
hitta min plats i livet. Och då måste man ju börja någonstans. Man måste börja 
välja, våga välja.  
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Eva-Lena menar att uppfostran ligger till grund för identiteten och på så sätt utformas 
människor olika, genom att det finns generella beteendemönster angivna för kvinnor respektive 
män. Handlingssätten präglar också kvinnors och mäns självkänsla och självförtroende i och 
med att uppfostran formar kvinnor och män för olika områden, att kvinnor oftast fostras till att 
vara medan män fostras till att göra. Eva-Lena menar att det är viktigt att människor börjar 
våga göra val för att finna en rättmätig plats i livet där individen själv får utrymme att uppleva 
meningsfullhet och hanterbarhet. Vidare menar hon att genom att våga välja så vågar individen 
både möta framgång och misslyckanden som båda stärker individen i sökandet av den egna 
identiteten. Eva-Lena talar om att det inte endast finns en identitet utan att alla individer 
kontinuerligt måste göra nya val.  
 

Monica: Jag tror mycket liksom att det är svårare att hitta sin väg och att passa in 
än vad man har gjort tidigare […] Du har ju olika roller i olika situationer. 

 
Monica anser att det i dag är svårare att finna sin identitet, då valmöjligheterna har blivit så 
många. Samhället ställer större krav och har högre förväntningar på möjliga vägar i livet. Det 
gör att Monica anser att det blir ännu svårare att känna tillhörighet. Hon menar att det är svårt 
eftersom människor har olika roller i olika situationer.   
 

Monica: […] Låta sig stanna upp lite och funderna är det ok för mig att göra det 
här. Eller gör jag det för nån annan egentligen. Man ska ju inte få dåligt samvete 
för man gör nått som kanske andra aldrig skulle. Att man känner att det här gör jag 
för att det känns bra och att jag känner att det här är ok, att man låter sig tycka det 
[…] Det handlar mycket om hur man ser på sig själv och hur man accepterar sig 
själv och så, det kräver ju mycket. 

 
Monica menar att det måste finnas tid att stanna upp och hinna reflektera över vad som är 
viktigt och betydelsefullt, att göra saker för sin egen skull. Monica ser precis som Lotti att 
identiteten är en process, där syftet är att kunna acceptera sig själv som individ. Vidare påpekar 
Monica att processen tar tid och kräver mycket av varje enskild individ.  
 

6.2.1.3 Synen på karriär 
Respondenterna för olika generella resonemang om hur de anser att samhället ser på karriär. 
Alla respondenterna upplever att det är mer accepterat att män gör karriär och att det beror på 
gamla inlärda sociala mönster. Respondenterna utrycker att det med karriär kommer ytterligare 
krav som kan vara svåra att leva upp till som kvinna.  
 

Lotti: Det är ju den här dubbelarbetande mamman, liksom, man ska ju inte bara 
vara intellektuellt skarp, man ska vara snygg och vältränad och vara jättebra morsa, 
helst ha dom där bullarna bakade och liksom det är klart att man känner kraven på 
sig liksom att, om du bara skulle vara en riktig superkarriärist då, nej, men det är 
hela kittet. Det går liksom inte att välja karriären på det sättet som männen gör och 
överlåter det till kvinnorna, hemarbetet och så där. Då blir man liksom bedömd av 
andra kvinnor som, inte förrädare men liksom som dålig mor […] Så det är ju alla 
dom här bilderna liksom som cirkulerar som är så besvärligt när det läggs ihop. 

 
Lotti upplever att det är svårt för kvinnor att bli accepterade som karriärister då det förväntas så 
mycket av dem i alla situationer. Hon anser att det inte är tillåtet för kvinnor att enbart satsa på 
den egna karriären eftersom det finns en idealiserad bild om att det är kvinnorna som ska vara 
hemma och ta störst ansvar för barnen. Hon relaterar till den dubbelarbetande mamman som 
både ska göra karriär och vara en bra mamma. Kvinnor har en underordnad position då det 
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finns flera krav från olika håll om att de ständigt ska finnas till hands. Lotti anser att det är 
medvetenheten om vilka normer som finns i en viss kontext som gör att människor kan 
omdefiniera sig själva och därmed ge sig själva möjligheten till att förändra sitt eget agerande 
och sin identitet. Lotti är medveten om att hennes val av att både göra men också satsa på 
karriären medför att andra kvinnor anser att hon bryter mot den idealiserade bilden av kvinnan. 
Hon menar att hon påverkas av idealiseringen men att hennes arbete är en sådan viktig del av 
henne och därför inget hon väljer bort.  
 

Eva-Lena: Jag skulle inte använda ordet karriär, utan jag tänker mer på livsuppgift. 
[…] Men karriär är ju också ett litet provokativt ord men att det ska va, att det ska 
vara mening i det man gör och att man får så bra betalt så att man kan leva ett 
värdigt liv […] Jag har ju medvetet valt en arbetsplats och en sfär där man slipper 
ifrån ekorrhjulet. Samtidigt finns det ju ekorrhjul, det finns det ju inom alla sfärer. 
Och jag tror som kvinna så kan det vara enklare att stå emot det här med 
ambitioner.  

 
Eva-Lena förklarar att hon medvetet valt ett arbete där hon kan agera fritt utan förväntningar 
om att göra karriär. Karriär för henne är ett provocerande ord och inget hon vill identifiera sig 
med. Eva-Lena anser att hon inte gör karriär utan att hon istället söker sin livsuppgift som 
innebär att ha ett värdigt och meningsfullt liv. Hon menar att kvinnor har lättare att stå emot 
ambitionerna om att göra karriär. Emellertid understryker hon att alla områden har någon form 
av karriäristiskt tänkande. Eva-Lena tror på att utvecklas och hon menar att hon gör det genom 
kontinuerlig utbildning. Samtidigt menar Eva-Lena att karriär är något som följer med 
utbildning men hon anser ändå inte att hon själv bör identifieras som en karriärist då det inte 
överensstämmer med hennes egen självbild. Monica upplever att många unga människor tidigt 
socialiseras in till att vilja göra karriär och därför sätts mål tidigt upp.  
 

Monica: Jag träffar ju många som är yngre som är väldigt medvetna, så redan när 
de går på gymnasiet och senare kanske att dom ska göra karriär. Dom har ett mål 
redan att bli chefer kanske och bra betalt.  

 
Monica anser att många unga individer tidigt bestämmer sig för att göra karriär eftersom de 
upplever att det förväntas av dem. Vidare menar hon att många kvinnor upplever att det finns 
tydliga regler för hur en chef ska vara.  
 

Monica: Både och, det är just dom här förväntningarna, att många kvinnor, inte 
alla men många kanske då tror att det krävas att jag måste vara på ett visst sätt för 
att kunna hamna i dom här styrelserummen […] Det är ju mycket vad vi har för 
inställning själva som kvinnor hur, vad vi sätter oss i för roll […] Det handlar 
mycket om vad som är ok, vad som är naturligt, vad vi ser runtomkring oss. Idag 
reagerar man inte om det är kvinnor som sitter på ledande positioner, jag gör inte 
det. 

 
Monica anser att kvinnor generellt bryr sig för mycket om vad andra tycker och tänker, istället 
för att tro och lita till sin egen förmåga och därmed placerar sig själva i en mer underordnad 
position än vad de egentligen behöver. Därför uttrycker Monica att kvinnor rent generellt skulle 
behöva ha både ett större självförtroende och bättre självkänsla som gör det lättare att stå emot 
yttre påtryckningar och egna utopier. Monica upplever att det ändå idag är mer accepterat för 
kvinnor att göra karriär eftersom hon anser att fler kvinnor vågar satsa på karriär och också står 
för att de är karriärister. Därmed kanske det upplevs som lättare för yngre människor och 
kvinnor att själva agera därefter.   
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6.2.1.4 Synen på den egna karriären 
Respondenterna är samstämmiga om att ingen av dem från början hade som målsättning att 
göra karriär men att de ändå idag kan känna att det är resultatet. Respondenterna utrycker en 
målmedvetenhet och en drivkraft att vilja vidareutvecklas och även göra karriär.  
 

Lotti: Man måste gilla läget annars så fortsätter man inte om man inte liksom kan 
acceptera reglerna för spelet så då deltar man ju inte heller. Nej, men alltså jag har 
ju aldrig haft den där målinriktade […] Utan det har ju gett sig, alltså att det har 
öppnats möjligheter och så har jag prövat på och tyckt att det har varit roligt. 
Egentligen inte förrän nu när jag upptäckte att det var så himla roligt och att det är 
det här jag vill göra, då vet jag att det finns en plan för hur det ska gå till […] Men 
då måste jag försöka vara lite karriärist och satsa på min karriär […] Jag tror att en 
del skulle verkligen tycka att man är en strebers. Men nu vill jag det här. 

 
Lotti har tidigare provat sig fram och experimenterat med sin identitet för att hitta ett arbete 
som hon trivs med och det inte är förrän nu på senare år som hon har blivit karriärmedveten. 
Lotti poängterar att hennes val av arbete innebär att hon måste anpassa sig till och acceptera de 
förutbestämda spelreglerna som finns, vilket resulterar i att hon måste göra karriär. Hon 
uttrycker att utomstående upplever att hon är en streber men hon försöker att inte låta det 
påverka henne, då det här är något hon känner att hon verkligen vill.  
 

Eva-Lena: [Utbildning] Jag anser att en av våra uppgifter som att vara människa 
handlar om att bli medveten och då handlar det om att vidga sina vyer hela tiden 
och det får man ju genom utbildning […] Jag skulle inte använda ordet karriär, utan 
jag tänker mer på livsuppgift. Att man måste få utrymme att göra det som ger en 
glädje […] Samtidigt tycker jag att det är så viktigt det här med utveckling och 
karriär blir det ju av bara farten. Men jag skulle ändå inte sätta karriär på det som 
jag väljer, för jag är inte så strategisk och jag är inte så.  Jag tänker liksom inte 
vilka steg måste jag ta nu, utan jag går mer på glädje och sådär.  

 
Eva-Lena anser att utbildning är viktigt för att utvecklas och vidga sina vyer. Vidare menar hon 
att karriären på något sätt följer automatisk vid utveckling. Eva-Lena menar att hon istället för 
att vara strategisk och målinriktad styrs av det hon upplever glädjefyllt och på så sätt menar 
Eva-Lena att hon följer sin livsuppgift och hon poängterar att det hon gör, inte är karriär. 
 

Monica: Ja, det är inget som är såhär medvetet hat tänkt att jag ska göra karriär. 
Men jag känner ju att ju äldre jag blir att jag kräver ju mer utmaningar.  Alltså för 
att jag ska må bra, så vill jag ha mer att ta tag i än vad jag kanske ville för femton 
år sedan. Sen om det är karriär, det kanske det är. 

 
Monica uttrycker att hon kräver utmaningar för att må bra men har inte egentligen reflekterat 
över om hon gör karriär. Hon upplever att hon med åren kräver mer av både sig själv och av 
andra. Monica menar att det är viktigt i alla situationer att ta eget ansvar och att lyssna till sig 
själv. 
 

Monica: [Ledande position] Jag skulle inte vara främmande för det [kombinera 
arbete och familj] Det är det jag är orolig för. Jag känner att det kan begränsa så 
men det är ju också mycket vad man gör det till. Det är ju viktigt att oavsett vad 
man jobbar med så är det ju viktigt att man säger ifrån och begränsar liksom, att det 
här är det jag kan göra. Så att jag har ju hela tiden ett eget ansvar. Känner jag att det 
här fixar inte jag, då måste ju jag reagera och säga ifrån. 

 



”Duktiga flickor”  
– Om högpresterande kvinnors val av identitet och karriär 

   
 

 
 

Sida 40 av 66 

Monica anser att det är viktigt att själv bestämma och säga ifrån när något inte fungerar, oavsett 
om det är i syfte av karriär eller i något annat sammanhang. Monica är inte främmande för att 
bli chef, då hon skulle se det som en utmaning men hon är orolig för att inte kombinationen av 
arbete och familjelivet kommer att fungera lika bra som nu.  
 

6.2.1.5 Självbilden 
Sammantaget anser respondenterna att det är viktigt att vara tillfreds med sin identitet och 
därför anser de att det är viktigt att våga experimentera och våga utvecklas. En övergripande 
önskan finns om att kunna se mer till sig själv och inte i lika stor utsträckning påverkas av 
samhällets krav och förväntningar.  
 

Lotti: Rädslan av att inte prestera så bra det fanns ju inte på kartan, och det har jag 
också insett att jag har höga krav på mig själv och kommer alltid att ha så, jag blir 
ju så förvånad när jag har fått så bra kritik då, fått bra betyg eller nån har tyckt att 
nånting man har skrivit har varit jättebra […] Så brukar jag tänka såhär hur många 
framgångar måste man ha för att kunna vila i det, att säga så här ja, men jag är bra.  

 
Lotti uttrycker att hon vill hinna med väldigt mycket och har höga krav på sig själv. Hon tycker 
att det är viktigt för henne att prestera. Upplevelsen av att känna att hon hela tiden presterar och 
då också mötas av positiv kritik gör att drivkraften blir större och mer lockande. Trots det har 
Lotti stora svårigheter med att ta till sig den positiva feedbacken och funderar mycket på vad 
det kan bero på. Lotti har mycket höga krav på sig som hon också är medveten om, då hon 
känner att tiden inte räcker till för allt hon vill åstadkomma.  
 

Lotti: Så det där dåliga samvetet, eller dåliga självförtroendet som man kan ha 
liksom. Man måste hela tiden visa att man kan göra saker så fantastiskt bra liksom 
så det gäller att komma över det på något sätt och säga jag är en vanlig enkel dödlig 
människa och gör så gott jag kan […] Men det tar tid.  

 
Lotti upplever att hon ständigt vill ha nya utmaningar för att kunna utvecklas. Den drivkraften 
gör att hon många gånger upplever att hon har dåligt självförtroende och dåligt samvete. Lotti 
präglas av en ambitiös identitet och har svårigheter att finna tillfredställelse i det hon har 
presterat. Lotti uttrycker att hon har svårt att inte vara duktig, då det ger henne bristande 
självförtroende och självkänsla. Samtidigt har hon påbörjat en process om att försöka minska 
sina egna krav. 
 

Eva-Lena: Man vill ju förstås hitta min plats i livet.  Och då måste man ju börja 
någonstans. Man måste börja välja, våga välja och jag tänker att den dagen som det 
här inte passar mig så vidareutbildar jag mig och blir någonting annat.  

 
Eva-Lena menar att det är viktigt att finna sin plats i livet och att våga välja. Tillhörighet och 
meningsfullhet är viktigt för att känna trygghet i den egna identiteten, menar Eva-Lena. Hon är 
inte främmande för att fortsätta söka efter en meningsfull känsla av sammanhang, om hon 
skulle känna att hon behöver det, exempelvis genom utbildning. Eva-Lena anser att det är 
viktigt att vara eftertänksam och öppen för formandet av identitet och våga experimentera. 
Identiteten är inte något fast, enligt Eva-Lena, och är därför något som varje individ själv kan 
välja.  
 

Eva-Lena: [Krav] Absolut, jag, jag kommer från en högpresterande identitet, där 
jag har gjort och presterat och det har varit väldigt viktigt genom åren att ha något 
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att berätta att vara någon genom att göra något […] Jag tror nu för tiden så, jag vet 
att jag, att jag är duktig men jag behöver inte. Jag vet inte om jag läst det i någon 
bok eller om jag ha integrerat det men jag vill tro att jag integrerat det. Att jag nu 
för tiden väljer när jag vill vara duktig att jag väljer ambitionsnivå […] Det är mitt 
eget ansvar.  

 
Eva-Lena menar att hon kommer från en högpresterande identitet, vilket har präglat henne i det 
mesta. Hon uttrycker att det har varit mycket viktigt för henne att prestera. Det är genom 
prestation som hon också upplevt att hon varit någon, både inför sig själv och inför andra. 
Vidare menar Eva-Lena att hon med åldern har blivit mer självrådande och trygg i sig själv och 
att hon nu väljer ambitionsnivå när hon vill vara duktig. Eva-Lena uttrycker att hon vill kunna 
känna sig trygg i sitt arbete och menar att det därför är viktigt att ha tillräckligt med kompetens.  
 

Eva-Lena: När jag blivit tillfrågad om den här tjänsten, så har jag sagt att jag inte 
är tillräckligt kompetent. Jag vill känna mig trygg innan, jag vill känna att jag ror 
det i land. 

 
Samtidigt som Eva-Lena menar att hon har funnit en trygghet i sig själv så uttrycker hon en 
osäkerhet för sin egen kompetens när hon möts av nya utmaningar. Det gör att hon undviker 
situationer där hon inte känner sig tillräckligt trygg, då det finns en rädsla hos henne att inte 
behärska de nya kraven och förväntningarna.  
 

Monica: [Krav] Ja, det har jag haft. Men nu känner jag att det jag gör det gör jag 
för min skull. För att det är jag som vill det, inte för att någon annan tycker det eller 
så utan det är jag […] Det är ju en lång väg, det är ju en jätteprocess man går 
igenom, tycker jag. Och känna att man kan landa i det, det här är något jag gör för 
mig själv. För så är det ju när man växer upp att det är mycket tryck utifrån, många 
som tycker vad man ska och inte ska göra.  

 
Monica upplever att hon genomgått en stor process av frigörelse från att ha styrts av en 
högpresterande identitet med höga krav på sig själv.  Hon har nu landat i en identitet där hon 
känner sig mer trygg med sig själv. När Monica var yngre upplevde hon tryck utifrån och 
lyssnade mycket på vad andra tyckte och tänkte om henne. Numera gör hon saker för att hon 
själv vill och bryr sig inte lika mycket om vad andra anser om henne.   
 

Monica: [Viktigt att vara omtyckt] Nej, det var det nog mer när jag var yngre. Men 
däremot så är det viktigt för mig att det inte är några oklarheter. Sen när man jobbar 
med människor i personalgrupper så är det ju så, man älskar inte alla men jag tror 
det är viktigt för mig att ändå få vara tydlig och förklara, när man märker att det 
blir missförstånd att jag får liksom förtydliga mig så att det inte är något konstigt 
emellan så. Sen kanske vi inte tycker så jättebra om varandra, eller den personen 
kanske inte tycker så jättebra om mig men ska vi jobba ihop t.ex. då är det 
jätteviktigt att sånt funkar, att man reder ut saker.  

 
Till skillnad från Lotti och Eva-Lena upplever Monica att hon idag inte längre påverkas av 
samhällsnormerna utan är självständig och oberoende, vilket hon trivs med. Vidare förstår 
Monica att hon inte kan vara älskad av alla och hon anser det är heller inte lika viktigt att vara 
omtyckt av alla. Hon poängterar lika fullt att det är viktigt att det inte finns några oklarheter 
eller missförstånd. Speciellt i professionella kontexter, då hon menar att sådana relationer måste 
fungera.  
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6.2.1.6 Synen på familj 
Respondenterna har alla en egen familj med barn men resonerar olika om hur familjelivet och 
arbetet går att kombinera. För respondenterna är familjen otroligt viktig och de uttrycker alla att 
det handlar om att de måste få det att fungera. Respondenterna anser att det är viktigt för dem 
att ha en balans mellan familj och arbete. De strävar efter att finna en balans mellan yttre 
förväntningar och krav och deras egen vilja, där de kombinerar familj och arbete.   
 

Lotti: Nej, men alltså jag hade ju en bild när jag var tonåring om att jag skulle ha 
jätte många barn därför att jag har alltid tyckt om barn, varit barnkär. Och det är ju 
lite konstigt varför jag bara har två då. Familjen idag, det som det blev, är ju väldigt 
viktig […] Det blev väl så också att jag insåg att ha barn, det är inte bara att ha barn 
utan det är jättemycket jobb som krävs. Det var någon slags överlevnadsinstinkt 
där, att ska jag överleva som den människa som jag vill vara och då måste jag både 
ha den här intellektuella stimulansen och det här familjelivet nu då men om man 
skaffar väldigt många barn, då får du ge avkall på det sociala livet istället […] Det 
är ju också så att ju äldre man blir desto mer nyanserad kan man ju kosta på sig att 
vara. Men alltså man inser att det kan inte vara perfekt jämt. 

 
För Lotti har resan fram till idag inneburit försakanden som tidigare varit viktiga och 
betydelsefulla för henne. För Lotti är familjen det viktigaste men att både arbete och 
familjelivet är nödvändiga för att hon ska må bra. Därför har hon varit tvungen att lära sig att 
prioritera. Idag har Lotti funnit balans i tillvaron och hon kan nu också kombinera familjen med 
karriären. Lotti menar att det handlar om att sätta gränser och lära sig ge båda delarna den tid 
som behövs men att inte överarbeta. Det gäller också att våga ha tillit till sig själv. Hon säger 
också att hon med åldern blivit mer snäll mot sig själv och att hon inte längre har samma höga 
krav. Lotti litar nu mer på sig själv och menar att hon bara kan göra sitt bästa.  
 

Eva-Lena: Nära relationer hör också till det här med livets mening, det finns inget 
viktigare än goda nära relationer. [Kombinera familj och karriär] Vår primära 
kallelse som människor är ju att vara i relation och sen vår sekundära livsuppgift är 
ju att göra något viktigt av våra liv. Men jag tror att relationen är det viktigaste i 
alla fall. Alltså när jag var yngre så vet jag inte hur jag tänkte men jag tror. 
Samtidigt är det ju så att du måste ju ha människor omkring dig, där du får vara den 
du är. Att man måste få utrymme att göra det som ger en glädje. Man behöver ju ha 
de här två benen, ett ben i relationen och ett ben utanför familjen för att det skall bli 
balans. 

 
I likhet med Lotti anser Eva-Lena också att familjen är det viktigaste för att hon ska må bra. 
Vidare anser Eva-Lena att det är centralt med balans och menar därför att både att familjeliv 
och arbete är betydelsefullt. Att befinna sig i relation till andra människor är det som Eva-Lena 
anser är primärt men att relationerna måste grundas i respekt som ger utrymme att få vara sig 
själv. Däremot upplever hon att nära relationer inte kan motsvara hela hennes behov av 
stimulans och därför är det viktigt att få åstadkomma något mer som är enbart för henne. 
Monica anser precis som både Lotti och Eva-Lena att familjen är viktigast för henne själv och 
att arbetet inte får bli övervägande.  
 

Monica: Nu har jag ju också det här att jag värdesätter ju min fritid otroligt 
mycket. Arbetet får liksom inte bli dominant. Att jag känner att det tar över, att jag 
inte kan vara jag när jag kommer hem, utan det är jätteviktigt för mig att ha en 
balans. Så att beroende på vad jag nu kommer att leta efter så är ju det en jättestor 
betydelse att jag känner att det inte tar över, att jag känner att min lediga tid är värd 
guld […] Det handlar mycket om planering och prioritering […]Det handlar 
mycket om att ge och ta. Vi är ju ett team hela familjen. 
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Vidare ser Monica att det är viktigt att finna balans i tillvaron och att det därför handlar om att 
göra prioriteringar. Monicas prioriteringar syftar inte bara till att få familjelivet och arbetet att 
fungera utan hon anser att det också är viktigt med egen fritid. Hon menar att alla i hennes 
familj måste ge och ta för att få tillvaron att fungera. Till skillnad från Lotti och Eva-Lena anser 
Monica att familjen ska ses som ett team där alla måste samarbeta för att få varandras liv att 
fungera. Monica anser att varje familjemedlem måste bistå med något men också få en chans 
till att självförverkligas. 
 

6.2.2 Fördjupad tolkning 

6.2.2.1 Yttre påverkan 
Respondenterna iklär sig olika roller för att passa in i de olika sociala kontexter som de 
befinner sig i. Med åren har respondenterna blivit tilldelade nya roller med andra fasader att 
upprätthålla, som att bilda familj, vara mitt i karriären samt att ha uppnått en personlig mognad 
med större stabilitet i vardagen. Samtidigt upplever respondenterna rollkonflikter då det finns 
många olika förväntningar och krav på dem. Det yttrar sig dels i att de förväntas både finnas till 
för familjen och satsa på karriären, dels i att de själva vill satsa på sitt arbete men att andra 
kvinnor anser att de då förråder framträdandet som typisk kvinna. Respondenterna uttrycker att 
det finns olika komplexa delar i livet som kan vara svåra att kombinera. Många gånger handlar 
det om att bara vara kvinna och få ett likvärdigt utrymme och samma möjligheter som männen. 
Respondenterna erfar att det finns olika värdenormer för män och kvinnor och upplever att de 
tillskrivs en lägre värdenorm för att de är kvinnor. De anser att det är fel och menar att det inte 
borde vara någon skillnad. Genom utbildning och det arbete de idag har, har respondenterna 
insett att de omedvetet gör karriär, även om de anser att de inte följer begreppets betydelse fullt 
ut: Jag skulle inte använda ordet karriär (Eva-Lena). Respondenterna upplever att kvinnor 
generellt behöver prestera mer än män och att kvinnor därför ställer högre krav på sig själva, 
vilket leder till frustration och olust: Det är ju den här dubbelarbetande mamman, liksom, man 
ska ju inte bara vara intellektuellt skarp, man ska vara snygg och vältränad och vara jättebra 
morsa (Lotti). Att leva upp till det där, vem i hela friden klarar det?(Eva-Lena). 
Respondenterna tycker att de motstridiga kraven som finns på dem är svåra att leva upp till. De 
har med åldern insett att de måste försöka lära sig att prioritera, för att klara av att hantera 
vardagen. Respondenterna anser att samhällsnormerna inte är jämställda och upplever att de 
som kvinnor har högre krav och förväntningar på sig. Samtidigt som respondenterna är kritiska 
mot samhällsnormerna använder de sig av försvarsåtgärder för att passa in i samhället och göra 
ett lyckat framträdande. Försvarsåtgärderna är ett sätt för respondenterna att skydda sig själva 
och hantera sina olika roller genom att vara lojala, försiktiga och disciplinerade.  
 

6.2.3.1 Frustration 
Den yttre påverkan som respondenterna upplever är också den som frambringar deras 
frustration, då de känner sig tvingade att agera efter förväntade roller som de anser inte helt 
stämmer överens med deras egen självbild. Respondenternas frustration grundas delvis i att för 
att göra ett lyckat framträdande blir de ständigt övertalade att uppvisa karaktärsdrag som de 
egentligen inte vill kännas vid. Respondenterna upplever frustration över att karriär är en 
mansdominerad benämning och att den inte inrymmer en förening av familj och karriär, utan 
istället ses som ett antingen eller. Frustrationen grundas i att det inte tas någon hänsyn till att 
respondenterna har familj när de vill satsa på karriären: [kombinera arbete och familj] Det är 
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det jag är orolig för (Monica). Det gör att respondenterna från början var tveksamma till att 
göra karriär, eftersom de inte var beredda på att behöva försaka familjen.  
 

6.2.3.2 Självet 
Respondenterna präglas av ambitiösa och målinriktade identiteter som gör att de har en 
drivkraft till att vilja förändra sina roller och därmed kunna agera mer fritt: Jag kommer från en 
högpresterande identitet […] Nu för tiden väljer när jag vill vara duktig och att jag väljer 
ambitionsnivå (Eva-Lena). Respondenterna menar att deras duktighet är grunden till de hinder 
som de upplever, eftersom duktigheten oftast är motiverad i yttre förväntningar och krav som 
de har på sig själva: Så det där dåliga samvetet, eller dåliga självförtroendet som man kan ha 
liksom. Man måste hela tiden visa att man kan göra saker så fantastiskt bra (Lotti). Det dåliga 
självförtroendet som ibland visar sig hos respondenterna är en konsekvens av höga krav och en 
vilja att prestera bra samt att klara av att leva upp till samhällsnormerna som goda 
samhällsmedborgare. De yttre förväntningarna har påverkat respondenternas bild av sig själva 
på så sätt att de identifierar sig som kvinna med de fasader som ingår i en sådan roll. 
Respondenterna agerar också därefter för att uppleva och känna tillhörighet. Respondenterna 
avidentifierar sig med sådant som de upplever inte stämmer överrens med sin egen självbild, 
vilket är en försvarsåtgärd för att framstå som en bättre individ inför sig själva: Men karriär är 
ju också ett litet provokativt ord (Eva-Lena). Respondenterna anser att ordet karriär uppfattas 
negativt i en kvinnlig kontext och därför upplever de en ambivalens i hur de egentligen får 
agera och själva vill agera i en sådan kontext.  
 

6.2.3.3 Anpassning 
Respondenterna har nått en medvetenhet om vilka roller de har att välja mellan och vilka 
förväntningar som finns på deras agerande. De har också nått en medvetenhet om vad som är 
viktigt för dem, vilket gör att de måste balansera sina egna prioriteringar med yttre 
förväntningar och krav: Man behöver ju ha de här två benen, ett ben i relationen och ett ben 
utanför familjen för att det skall bli balans (Eva-Lena). Det är jätteviktigt för mig att ha en 
balans (Monica). Ska jag överleva som den människa som jag vill vara och då måste jag både 
ha den här intellektuella stimulansen och det här familjelivet (Lotti). Respondenterna försöker 
då skapa balans i självet genom att balansera I och Me med varandra. Respondenterna uttrycker 
att det är väldigt viktigt för dem med familj men att de också måste få ha en egen karriär och att 
båda behövs för att de ska må bra. Respondenterna är medvetna om vilka fasader de kan välja 
emellan. Det skapar en inre trygghet och ett inre lugn hos dem, även om de inte är helt tillfreds 
med de roller som de ibland måste iklä sig. Respondenterna upprätthålla de fasader som är 
befintliga och använda sig av försvarsåtgärder, för att skydda sin identitet. Sådana 
försvarsåtgärder behöver utföras av respondenterna för att det krävs av publiken och för att 
respondenterna ska framstå som trovärdiga i sitt agerande, samt inför de roller som de agerar 
efter: Man måste gilla läget annars så fortsätter man inte om man inte liksom kan acceptera 
reglerna för spelet så då deltar man ju inte heller (Lotti).  
 

6.2.3.4 Insikt och förändring 
Även om respondenterna uppträder i enlighet med de roller som förväntas, så har de påbörjat en 
process till förändring för att kunna kombinera de olika rollerna och för att få en balans mellan 
I och Me. De anser att en roll inte ska behöva utesluta andra roller. För respondenterna handlar 
det om att försöka få jämvikt i tillvaron, genom att lyssna mer till sig själva och sina behov och 
inte påverkas lika mycket av vad de upplever att den generaliserande andre anser. 
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Respondenterna har nått en insikt om dem själva som individer, som lett till en förståelse för 
hur samhället ser ut och hur de behöver framträda i rollerna: Så att jag har ju hela tiden ett eget 
ansvar (Monica). Det är mitt eget ansvar (Eva-Lena). Respondenterna poängterar att deras 
insikt gör att de själva ansvarar och råder över sitt liv. Respondenterna menar att de själva 
måste ta ansvar för vilka roller de agerar efter för att framstå som trovärdiga inför sig själva och 
andra. Det är genom att våga ta eget ansvar och prioritera som respondenterna först kan stå 
emot och hantera den yttre påverkan som har legat till grund för upplevelsen av ouppnåeliga 
krav. Respondenterna har idag fått en medvetenhet om sina valmöjligheter och därför har de 
också frambringat en förmåga att kunna prioritera efter sina egna behov och önskningar. 
Respondenterna upplever att de nu är mindre påverkbara och har numera en större inre trygghet 
till sin identitet som de inte hade när de var yngre. De var då osäkra, påverkbara och sökande: 
Nu känner jag att det jag gör det gör jag för min skull. För att det är jag som vill det, inte för 
att någon annan tycker det (Monica). Den medvetenheten som respondenterna nu har grundar 
sig i att de har genomgått en frigörelse från de starka yttre påverkningarna som de upplevde 
fanns på dem. Respondenterna upplever att det har varit en lång process för att uppnå känslan 
av befrielse. Tron till den egna förmågan hos respondenterna har resulterat i en känsla av inre 
trygghet och stabilitet som i sin tur ligger till grund för respondenternas egen vilja att realisera 
sina mål. Ett exempel är att kunna förena familj och arbete samt att få den generaliserande 
andres acceptans för att kunna genomföra en sådan konstellation. Respondenterna har blivit 
mer oberoende än när de var yngre. Det visar sig i att de lyssnar mer till det egna jaget och 
därför också vågar lita till sig själva och sina val. Självständigheten grundar sig i att 
respondenterna söker och har uppnått en viss balans i det egna jaget och därmed funnit en plats 
i livet som de trivs med. Insikten om vad som är fundamentalt i respondenterna egna liv, har 
idag lett fram till ett lugn och större förståelse för dem själva: Det handlar mycket om hur man 
ser på sig själv och hur man accepterar sig själv (Monica). Insikten om att vara sanna inför sig 
själva är något som respondenterna upplever är viktigt för att de ska vara tillfreds med sig 
själva. Respondenterna anser att deras förändring är en process som tar tid, vilket grundas i att 
det inte räcker med att de själva förändras utan att hela samhället behöver genomgå en 
likvärdig process: Komplexa processer men det är inte enbart individen. Det är inte enbart 
samhället (Lotti). Det är också samhället som behöver få insikt om att en sådan förändring är 
nödvändig. Det kommer att ta tid anser respondenterna. Det gör också att de möter motstånd då 
de går emot de förväntningar som finns. Respondenterna uttrycker att det både måste finnas 
möjlighet till förändring och en anpassning ifrån individens sida för att individen ska kunna 
känna sammanhang och meningsfullhet i tillvaron. Det är inte förrän insikten om hur något är 
som det leder till en vilja att försöka förändra.  
 
 

6.3 HUVUDTOLKNING  

6.3.1 Konsekvenser av den yttre påverkan 

Respondenterna gestaltar den ”duktiga flickan” med en stark upplevelse av påverkan från den 
generaliserande andre som framkallar och orsakar en kravfylld vardag med känslan av att 
behöva prestera. Den yttre påverkan leder till att respondenterna drivs av en målmedvetenhet 
om att lyckas med de roller som förväntas av dem. Det medför att prestationen speglar 
respondenternas identitet. Det gör att de upplever sig som misslyckade individer om de inte 
klarar av att agera i enlighet med de förväntade rollerna. Hur respondenterna hanterar den yttre 
påverkan skiljer sig åt mellan de båda respondentgrupperna. Respondenterna födda på åttiotalet 
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upplever att den generaliserande andre ställer många krav och förväntningar som de måste leva 
upp till i jämförelse med respondenterna födda på sextiotalet. De yngre respondenterna har 
internaliserat förväntningarna från den generaliserande andre och gjort dem till sina egna. Det 
genom att respondentgruppen uttrycker liktydiga förväntningar på sina roller som de anser att 
andra förväntar sig. Dessutom är de oroliga för att inte kunna leva upp till de förväntningar som 
finns och vad ett misslyckande skulle kunna innebära för dem. Det gör att de istället anstränger 
sig för att leva upp till förväntningarna. Den äldre respondentgruppen upplever också en yttre 
påverkan men upplever inte samma osäkerhet som de yngre respondenterna. Respondenterna 
födda på sextiotalet är medvetna om vilka roller som de förväntas agera efter. Att de på så sätt 
tvingas uppvisa karaktärsdrag som de inte vill kännas vid medför att de upplever frustration. 
Respondenterna födda på åttiotalet har svårare att hantera påverkan från den generaliserande 
andre och upplever att de krav som den generaliserande andre ställer därför blir dominanta. Det 
visar att respondenternas Me är starkare än deras I medan respondenterna födda på sextiotalet 
har funnit en större balans mellan I och Me. De äldre respondenterna har uppnått en balans 
mellan vad de själva anser är viktigt, vad de själva vill och hur mycket den generaliserande 
andre får påverka. Det gör att de upplever ett större inre lugn och en inre trygghet till det egna 
jaget som respondenterna födda på åttiotalet inte ger uttryck för. De skillnader som finns i hur 
båda respondentgrupperna upplever den yttre påverkan kan bero på att de har olika lång 
livserfarenhet, vilket också gör att respondenterna upplever olika förväntningar och krav. 
Samhället har förändrats sedan respondenterna födda på sextiotalet växte upp, vilket också kan 
vara en orsak av deras upplevelser och agerande.  
 

6.3.2 Rollkonflikter 

Respondenterna upplever rollkonflikt då det finns flera olika rollförväntningar som de väntas 
upprätthålla. Hur stark rollkonflikterna är hos respondenterna skiljer sig åt mellan 
respondentgrupperna. De äldre respondenterna upplever fler rollkonflikter då de exempelvis 
har både rollförväntningar från familjen men också som yrkesarbetande kvinna. Alla 
respondenterna upplever att det är mer accepterat för män att göra karriär. Det gör att 
respondenterna menar att kvinnor oftare uppträder med en lägre värdenorm, vilket uttrycks mer 
hos respondenterna födda på sextiotalet. Dessutom anser respondenterna att kvinnor måste göra 
och vara så mycket mer för att tillåtas göra karriär. Det stärker också den rollkonflikt som finns 
hos dem. En ytterligare konflikt som respondenterna födda på sextiotalet upplever är att de 
kvinnor som väljer att göra karriär uppfattas som förrädare av andra kvinnor som inte väljer att 
gå samma väg. Det eftersom de kvinnor som väljer att göra karriär kan uppträda efter en 
starkare värdenorm. Respondenterna lever i samma samhälle med samma normer och 
värderingar. Båda respondentgrupperna kämpar med den bild som de upplever finns om att 
göra karriär men alla har olika upplevelser kring företeelsen. Bara en av alla respondenterna 
anser att hon gör karriär och att andra därför kan uppfatta henne som en streber, vilket hon inte 
låter sig påverkas av. De andra respondenterna avidentifierar sig istället som karriärister och 
menar att det inte handlar om att göra karriär utan att de förverkligar sig själva, utvecklas och 
utbildar sig eller arbetar för att de själva stimuleras av det. Det kan bero på att de som kvinnor 
måste motivera varför de gör karriär. För kvinnor måste det finnas en emotionell kausalitet till 
varför det sker en satsning på arbetet. Det bör inte handla om att vilja tjäna mycket pengar eller 
en strävan om att klättra uppåt. Både fasaden av den ”duktiga flickan” och karriäristen har 
antagit en kollektiv representation, vilket begränsar agerandet i de antagna rollerna. Det gör att 
fasaden av den ”duktiga flickan” är svårföränderlig och därför inget som respondenterna 
upplever att de vill identifiera sig med eller ens överrensstämmer med deras egen självbild. 
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Genom att inte uttalat agera efter de fasaderna får aktören större handlingsutrymme även om 
respondenternas agerande stämmer överrens med de här rollerna. På så sätt försöker 
respondenterna att avidentifiera sig med de tilldelade rollerna och skapa ett större 
handlingsutrymme för dem själva. Det genom att minska kraven på att upprätthålla fasaden. 
Även om nästan alla respondenter inte vill identifiera sig som ”duktiga flickor” eller som 
karriärister, så är respondenternas beskrivning av sig själva och sitt agerande snarlikt deras 
beskrivning av de här fenomenen. Viktigt att tillägga är att de dolda strukturer och normer som 
finns i samhället är något som respondentgrupperna tvingats möta efterhand och som de alla 
har olika upplevelser av. De differenta upplevelserna som respondenterna har, grundas i att de 
har levt olika länge samt att de förväntningar och krav respondentgrupperna upplever eller har 
upplevt inte helt stämmer överens med hur samhällets dolda strukturer och normer är formade. 
Det försvårar för respondenterna att finna tillhörighet och trygghet i sitt jag, vilket leder till att 
de ytterligare försöker anpassa sig till sina tilldelade roller.  
 

6.3.3 Rollanpassning  

Respondenterna tar hänsyn och fogar sig till de normer och förväntningar som finns, vilket 
också skapar deras rollkonflikter. Respondenterna anpassar sig till rollerna, för att deras 
agerande i olika framträdanden ska framstå som trovärdigt. Anpassningen kan bero på att det 
finns dolda strukturer som är djupt rotade i respondenterna och som grundar sig i uppfostran 
och samhällskonstruktionen. Strukturerna innehåller typiska förväntningar på hur kvinnor ska 
vara vilket också speglas i respondenternas agerande. De vill exempelvis vara andra till lags, 
lojala, lyckas, känna tillhörighet och inte helt frångå rådande samhällsnormer. För att inte 
misslyckas i sitt agerande uppvisar respondenterna att de i stor utsträckning använder sig av 
olika försvarsåtgärder. Framförallt uppvisar respondenterna en stark dramaturgisk disciplin och 
lojalitet då de inte vill riskera sitt framträdande eller avslöja eventuella brister. Respondenterna 
framställer sig som trovärdiga genom att uttrycka att de utför olika aktiviteter för att de själva 
vill det och inte på grund av yttre förväntningar. Samtidigt problematiserar några av 
respondenterna sina roller och medger att de upplever att det finns en yttre påverkan som 
präglar deras agerande och därmed deras framträdande. Hur respondenterna anpassar sig efter 
sina förväntade roller är också något som skiljer sig åt. De yngre respondenterna anstränger sig 
för att leva upp till de förväntningar som de upplever finns och agera efter publikens 
önskningar. De äldre respondenterna anpassar sig efter publikens förväntningar men enbart 
tillräckligt för att framstå som trovärdiga. Skillnaden kan bero på de olika emotioner som den 
yttre påverkan skapar hos respondentgrupperna. Respondenterna födda på åttiotalet upplever en 
osäkerhet, vilket gör att de anstränger sig för att finna balans genom att följa de yttre kraven 
och förväntningarna. Hos respondenterna födda på sextiotalet skapar däremot de yttre kraven 
en frustration som medför att de försöker minska den yttre påverkan och söker efter en 
meningsfullhet utöver de givna rollerna. Det är framförallt i den främre regionen som 
respondenterna agerar enligt publikens förväntningar och anpassar sig till rollen, då den yttre 
påverkan är stark. Respondenterna accepterar de roller som de tilldelas i den främre regionen. 
Det för att inte göra publiken besvikna, då de som kvinnor blivit uppfostrade att lyda och 
anpassa sig till andra människor. En ytterligare tydlig skillnad mellan respondentgrupperna är 
att respondenterna födda på åttiotalet är väldigt karriärmedvetna, vilket respondenterna födda 
på sextiotalet inte upplever att de har varit tidigare. Det kan bero på att respondenterna födda på 
åttiotalet har vuxit upp i ett samhälle där de uppmuntras och förväntats utbilda sig medan 
respondenterna födda på sextiotalet har blivit mer karriärmedvetna med åren på grund av 
samhällsutvecklingen. De svårigheter som respondenterna möter i den främre regionen 
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påverkar dem även i den bakre regionen. Det genom att respondenterna uttrycker tvivel på sina 
framträdanden i den främre regionen när de befinner sig i den bakre regionen. Där har de tid till 
att reflektera och objektifiera sig själva. I den främre regionen måste de framträda trovärdigt i 
mötet med publiken. Det finns en skillnad mellan respondentgrupperna i agerandet i den bakre 
regionen. De respondenter som är födda på åttiotalet kontrollerar sitt beteende i den bakre 
regionen och blir därmed sin egen publik. Det medför att deras bakre region minskar då de 
agerar som om de var i den främre regionen. Det kan bero på att det finns en större osäkerhet i 
deras identitet och en upplevelse av obalans mellan I och Me. Respondenterna födda på 
sextiotalet tillåter sig att agera mer fritt i den bakre regionen.  
 

6.3.4 Trovärdighet inför sig själv 

Respondenterna födda på sextiotalet har blivit tvungna att försöka förändra de stereotypa 
rollerna för att den tidigare antagna kollektiva representationen inte kan appliceras på deras liv 
som det ser ut nu. De har börjat medvetandegöra skillnaden mellan vad som är viktigt för dem 
och hur de yttre kraven ser ut och försöker skapa balans mellan I och Me. På så sätt upplever 
respondenterna att de lättare kan hantera de krav och förväntningar som de upplever finns på 
dem. En av de yngre respondenterna har precis som de äldre respondenterna medvetandegjort 
och börjat processen om att finna en trygghet i sin identitet, för att kunna agera och framträda i 
roller som hon upplever hanterbara. Respondenterna tvingas framställa sig som trovärdiga inför 
publiken samt inför sitt eget agerande för att göra ett lyckat framträdande och passa in i de 
sociala kontexterna de befinner sig i. Det för att kunna identifiera sig med det egna jaget och 
för att behärska den antagna rollen. Respondenterna har under lång tid internaliserat en sådan 
identitet, vilket gör att de själva också uppfattar sig så. För att vara framgångsrika i de antagna 
rollerna måste respondenterna gestalta sig som sanna aktörer och på så sätt sker också en 
rollanpassning. Internaliseringen är större hos respondenterna födda på åttiotalet, då de inte har 
samma erfarenheter av att behöva kombinera olika motstridiga roller i samma utsträckning som 
respondenterna födda på sextiotalet. Respondenterna födda på sextiotalet har med åldern blivit 
tvungna att hantera vad de upplever som oförenliga roller. Det har medfört att de yttre kraven 
inte längre framstår lika självklara och har därmed också problematiserats i större utsträckning. 
Då deras agerande har problematiserats har respondenterna tvingats finna olika sätt för att deras 
agerande ska framstå som berättigat. Det har lett till att deras egna upplevelser, deras I, har 
stärkts och skapat större balans i jaget. De äldre respondenterna försöker på olika sätt finna 
meningsfullhet i sin tillvaro för att balansera emot den anpassning till den generaliserande 
andre som ändå sker. De yngre respondenterna har inte problematiserat den starka påverkan 
som upplevelsen av den generaliserande andre har på dem. De försöker istället på olika sätt 
legitimera att de följer de yttre kraven och förväntningarna som de upplever finns. Det sker 
genom att de anser sig välja hur de agerar och att de hela tiden har ett val. När respondenterna 
uppfattar hur samhället ser ut och hur de ska hantera olika situationer, kan de också se hur 
situationen ska definieras. Respondenterna lär sig att finna hanterbara roller och agera efter 
dem i den rådande samhällsstrukturen för att kunna överleva och ha ett värdigt liv. 
Respondenterna födda på sextiotalet har fler betydelsefulla relationer i sitt liv att förhålla sig 
till, då de också har familj med barn. Det har gjort att de problematiserar sina relationer till 
arbete och familj på ett mer emotionellt plan än respondenterna födda på åttiotalet som har en 
mer impulsiv förhållningssätt till nuet.  
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6.3.5 Process till förändring 

Respondenterna födda på sextiotalet har blivit medvetna om att de måste tänka på sig själva, 
även om det inte utesluter vare sig karriär eller familj. De har blivit tvungna att lära sig att 
prioritera och medvetandegöra sig själva och sina behov. Det har lett till att de kan hantera de 
relationerna skickligare än tidigare. De försöker på olika sätt ta strid med de roller som de 
förväntas agera efter genom att själva ta ansvar över olika situationer, sätta gränser och ställa 
krav på omgivningen till att ta ansvar. Det för att minska den rådande rollkonflikten som 
respondenterna födda på sextiotalet upplever att de befinner sig i samt för att de inte är nöjda 
med alla de roller som tilldelats dem. Respondenterna födda på åttiotalet uttrycker ett visst 
missnöje men tar inte strid med sina roller på samma sätt. Det kan bero på att 
respondentgruppen upplever att rollerna fortfarande är hanterbara. En annan orsak kan vara att 
respondenterna födda på åttiotalet inte har hittat några alternativa roller att agera efter och att 
de inte känner sig tillräckligt trygga i sin identitet och i sitt framträdande, för att våga ta strid 
med de roller som de förväntas agera efter. Framför allt den äldre respondentgruppen försöker 
förändra sin egen situation och minska upplevelsen av den generaliserande andre som 
kravfylld. Respondenterna födda på sextiotalet har lärt sig att balansera I och Me med varandra 
och på så sätt format ett mer stabilt jag. Därmed menar respondenterna födda på sextiotalet att 
det nu är lättare att välja hur mycket den generaliserande andre får påverka dem samt hur höga 
krav och förväntningar de ställer på sig själva. Vidare menar samma respondentgrupp att det är 
viktigt för dem att söka meningsfullhet och hanterbarhet i de olika kontexter de befinner sig i. 
Här finns ytterligare en skillnad mellan respondentgrupperna då respondenterna födda på 
åttiotalet framförallt söker ett meningsfullt sammanhang genom att prestera. Samtidigt 
uttrycker de ett missnöje över att de blir styrda i sitt agerande. En av de yngre respondenterna 
har börjat processen att försöka minska upplevelsen av den generaliserande andre som 
kravfylld och på så sätt få ett mer balanserat jag.  
 
 

6.4 SAMMANFATTNING  

Den ”duktiga flickan” är en social roll som individer tar på sig och därför upplevs som reell. 
Det gör att det blir centralt för agerandet. Respondenterna upplever en yttre påverkan men hur 
de hanterar den skiljer sig åt mellan de båda respondentgrupperna. Respondenterna födda på 
åttiotalet upplever att den generaliserande andre ställer mer krav i jämförelse med 
respondenterna födda på sextiotalet. De yngre respondenterna har internaliserat de yttre 
förväntningarna och gjort dem till sina egna. De äldre respondenterna är medvetna om vilka 
roller som de förväntas agera efter, vilket skapar en frustration då de upplever sig begränsade. 
De yngre respondenterna har svårare att hantera påverkan från den generaliserande andre. Det 
visar att respondenternas Me är starkare än deras I medan respondenterna födda på sextiotalet 
har funnit en större balans i sitt jag. Respondenterna upplever rollkonflikter då det finns flera 
olika rollförväntningar som de väntas upprätthålla. Hur stark rollkonflikterna är skiljer sig 
också åt mellan respondentgrupperna. De äldre respondenterna upplever fler rollkonflikter då 
de exempelvis har både rollförväntningar från familjen men också som yrkesarbetande kvinna. 
Fasaden av den ”duktiga flickan” är svårföränderlig och därför inget som respondenterna 
upplever att de vill identifiera sig med. Genom att inte uttalat agera efter de fasaderna försöker 
respondenterna öka sitt handlingsutrymme.  
 
Respondenterna anpassar sig till de tilldelade rollerna, för att deras agerande i olika 
framträdanden ska framstå som trovärdigt. För att inte misslyckas i sitt agerande uppvisar 
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respondenterna att de i stor utsträckning använder sig av olika försvarsåtgärder. Framförallt 
uppvisar respondenterna en stark dramaturgisk disciplin och lojalitet. Samtidigt problematiserar 
några av respondenterna sina roller och medger att de upplever att det finns en yttre påverkan 
som präglar deras agerande och därmed deras framträdande. Hur respondenterna anpassar sig 
efter sina förväntade roller är också något som skiljer sig åt. Respondenterna födda på åttiotalet 
upplever en osäkerhet, vilket gör att de anstränger sig för att finna balans genom att följa de 
yttre kraven och förväntningarna. Hos respondenterna födda på sextiotalet skapar däremot de 
yttre kraven en frustration som medför att de försöker minska den yttre påverkan och söker 
efter en meningsfullhet utöver de givna rollerna. Det är framförallt i den främre regionen som 
respondenterna agerar enligt publikens förväntningar och anpassar sig till rollen, då den yttre 
påverkan är stark. Respondenterna accepterar de roller som de tilldelas i den främre regionen. 
En ytterligare tydlig skillnad mellan respondentgrupperna är att respondenterna födda på 
åttiotalet är väldigt karriärmedvetna, vilket respondenterna födda på sextiotalet inte upplever att 
de har varit tidigare. Respondenterna födda på sextiotalet tillåter sig att agera mer fritt i den 
bakre regionen. På så sätt upplever respondenterna att de lättare kan hantera de krav och 
förväntningar som finns på dem. En av de yngre respondenterna har precis som de äldre 
respondenterna medvetandegjort och börjat processen om att finna en trygghet i sin identitet, 
för att kunna agera och framträda i roller som hon upplever hanterbara.  
 
 
 

7. DISKUSSION 

I den här slutgiltiga delen av studien kommer en metoddiskussion presenteras, där syftet är att 
resonera kring huruvida metoden, urvalet och arbetssättet kommit att inverka på studiens 
tillförlitlighet och pålitlighet. Vidare kommer det också att presenteras en resultatdiskussion, 
där resultatet diskuteras i relation till syfte och frågeställningarna, tidigare forskning, teoretisk 
och begreppslig referensram och utifrån teorin KASAM. Slutligen kommer slutsatser och 
förslag till framtida forskning att presenteras.  
 
 

7.1 METODDISKUSSION 

Vi vill under den här delen av studien diskutera för- och nackdelar med vald metod, eftersom 
hermeneutiken ger utrymme till subjektiv tolkning. Den hermeneutiska metoden grundas på 
empirisk och teoretisk förförståelse som tydligt redovisas i studiens början. Det för att betona 
vilka historiska erfarenheter som genomsyrat studien. Det innebär inte att sådana erfarenheter 
ska förvrida tolkningarna av resultatet och leda till sanningsfällor som kan komma att påverka 
resultatet i fel riktning.  
 
Innan studien påbörjats diskuterades vilken analysmetod som skulle användas. Valet av 
hermeneutiken baserades på redan bestämt forskningsområde samt på den förförståelse som 
redan fanns för området. Andra analysmetoder hade inte enligt oss varit lika passande för den 
här studien. Det för att det redan fanns en stor empirisk och teoretisk förförståelse som inte är 
lika accepterat i andra analysmetoders tillvägagångssätt och grundsyn. Däremot skulle det vara 
mycket intressant om andra forskare med mindre förförståelse genomförde en studie inom 
samma område men som grundats på en annan analysmetod. Efter att ha läst flera metodböcker, 
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så stod det klart att stor förförståelse inte alltid är att föredra. Det för att förförståelsen kan 
komma att påverka trovärdigheten och tillförlitligheten i studien då det finns en risk att 
exempelvis intervjuguiden utformats av ledande frågor. Subjektiva åsikter kan genomsyra 
intervjuguiden och då också påverka respondenterna. Som forskare är det svårt att förhålla sig 
neutral, då röstläge, minspel och kroppsspråk, med eventuella följdfrågor kan inverka på hur 
respondenterna svarat. Det har också funnits en medvetenhet om att respondenterna kan ha 
svarat utifrån vad de tror är rätt. Det har gjort att det varit extra viktigt att inte dölja något utan 
tydligt redogöra för studiens alla delar med tyngdpunkt på vilken förförståelse som fanns och 
hur metoden använts. Det har också varit viktigt att bifoga intervjuguiderna, för att läsaren ska 
få chans att göra en egen bedömning om studiens pålitlighet.  
 
Som datainsamlingsmetod valdes enskilda semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer. 
Det för att försöka få en fördjupad bild av respondenternas upplevelser av fenomenet ”duktiga 
flickor”, kopplat till forskningsfrågorna. I enlighet med den hermeneutiska analysmetoden 
gjordes en bedömning att en semistrukturerad intervjuguide var lämplig för de enskilda 
intervjuerna. Det för att dels inte helt styra respondenterna men också för att hindra 
respondenterna och forskarna att lämna studieområdet. Gruppintervjuerna genomfördes med 
hjälp av olika begrepp som respondenterna fick diskutera fritt utifrån. Det för att lyfta det som 
sagts vid de enskilda intervjuerna till en mer allmän samhällignivå. Kombinationen av 
datainsamlingsmetoderna valdes egentligen på ren nyfikenhet, för att prova på ett för oss nytt 
sätt att samla in data på. Samtidigt fanns en tanke om att kombinationen skulle kunna tillföra 
studien en mer uttömmande analys. Nu i efterhand har det funnits funderingar på att det skulle 
ha gjorts en ytterligare gruppintervju, där båda respondentgrupperna tillsammans deltagit. 
Nackdelarna med en till gruppintervju hade kunnat innebära svårigheter att få respondenterna 
att diskutera ämnena igen. Det för att respondenterna själva uttryckte att gruppintervjun 
medförde en tillfredställande mättnad och att de kände att de själva inte hade något mer att 
tillägga. Fördelarna med att blanda respondentgrupperna hade möjligen varit att få en mer 
tydlig bild av likheter och skillnader grupperna emellan.  
  
En annan aspekt att kritiskt diskutera i det här avsnittet är det bortfall som förekom i 
gruppintervjun med den äldre respondentgruppen och huruvida det inverkat på resultatet. Det 
går bara att hypotetiskt spekulera i bortfallets påverkan av resultatet men det är ändå viktigt att 
nämna för studiens pålitlighet. Eftersom respondenten deltagit i en enskild intervju så kanske 
bortfallet i gruppintervjun inte påverkar resultatet i samma utsträckning som om respondenten 
valt att enbart delta i gruppintervjun. Det för att gruppintervjuns funktion var en förlängd arm 
av den enskilda intervjun med syfte att få en mer övergripande upplevelsebild på en samhällig 
nivå. Respondenten som valde att avstå ifrån gruppintervjun ansåg att hon inte fått tillräckligt 
med information om att hon skulle delta i två olika intervjuer, vilket var avgörande för hennes 
beslut. Den kritiken bör reflekteras över och givetvis tas på allvar. Vi ställde oss därför frågan 
om det var något vi kunnat göra annorlunda för att förtydliga det missförstånd som uppdagades. 
Respondenten hade efter visat intresse för deltagandet i studien fått missivbrevet (se bilaga, 1) 
skickat till sig via e-post. Därefter kom vi överens om tid och mötesplats för den enskilda 
intervjun. Väl där fick respondenten mottaga ett likadant missivbrev som hon fick tid att läsa 
igenom och därefter skriva under för godkännande. En bedömning gjordes att respondenten 
tagit ansvar och tillskansat sig informationen som stod i missivbrevet. Efter respondentens 
beslut, resonerades det kring om informationen i missivbrevet inte är tillräcklig. Missivbrevet 
hade kunnat förtydligas med att det var två olika intervjuer vid två olika tillfällen.  
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7.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med den här studien har varit att genom en hermeneutisk analysmetod och med hjälp av 
den symboliska interaktionismen som teori försöka tolka, förstå och förklara hur den sociala 
rollen som ”duktig flicka” gestaltas i kvinnors identitet och karriär. Samt om det finns 
skillnader mellan respondentgrupperna och hur de skillnaderna i så fall uttrycks.  
 
Studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom en hermeneutisk ansats som i den här 
studien bygger på tre olika tolkningsnivåer. Under studiens gång har en återkommande 
diskussion förts om huruvida tre tolkningsnivåer är tillräckliga för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Bedömningen om att tre tolkningsnivåer var lämpligt tillvägagångssätt för 
studien, gjordes för att det ansågs att materialet kunde fylla och besvara forskningsfrågorna på 
ett konstruktivt sätt. Fler tolkningsnivåer hade inte främjat studien utan snarare resulterat i ett 
överambitiöst arbete och ett överflöd i text som inte ansågs nödvändig, för att produktivt kunna 
besvara forskningsfrågorna. Gestaltningen av den ”duktiga flickan” är en individ med dels en 
stark upplevelse av yttre påverkan från den generaliserande andre men också ifrån sig själv. Det 
medför en känsla av att behöva prestera för att må bra och finna meningsfullhet i tillvaron. Det 
gör att prestationen blir central för den ”duktiga flickan” och därmed blir karriären viktig, då 
karriär är att prestera. Vidare upplever den ”duktiga flickan” rollkonflikter, då det finns många 
olika förväntningar som hon vill leva upp till. Centralt och emotionellt viktigt för den ”duktiga 
flickan” är att aldrig misslyckas. För att göra lyckade framträdanden är den ”duktiga flickan” 
starkt präglad av olika differenta försvarsåtgärder, såsom disciplin och lojalitet. Risken att den 
”duktiga flickan” drabbas av psykisk ohälsa grundas huvudsak i den måttlösa lojalitet som hon 
har gentemot sitt framträdande och sin roll. Åldern har visat sig ha inverkan på hur den 
”duktiga flickan” gestaltas, där yngre kvinnor har svårare att förhålla sig till den yttre påverkan. 
Upplevelsen av den generaliserande andre som kravfylld är så starkt att yngre kvinnor 
internaliserat och klär sig i likvärdiga värderingar och förväntningar, vilket också medför att det 
finns en kontroll över agerandet i de bakre regionerna. Det kan vara en effekt av att yngre 
kvinnor i början av sin karriär fortfarande söker efter en trygg plattform och en trygghet i sin 
identitet, för att uppleva ett sammanhang i tillvaron. Äldre kvinnor har medvetet blivit tvungna 
att lära sig göra prioriteringar om vad som är viktigt för dem, då de oftast har fler tillskrivna 
roller att agera och ta ansvar för. Många kvinnor är delvis medvetna om de rollkonflikter de 
omges av, vilket också blir mer tydligt desto fler roller som tilldelas dem. Erfarenheter leder till 
en medvetenhet om vilka de egna förväntningarna och kraven är samt vilka som är de yttre 
kraven och förväntningarna. Det gör att kvinnor med en sådan insikt försöker skapa en balans 
mellan I och Me för att lättare kunna hantera de krav och förväntningar som finns och samtidigt 
uppleva trygghet i tillvaron. På så sätt frigör sig de här kvinnorna från rollen som den ”duktiga 
flickan” och agerar inte fullt ut efter lojaliteten gentemot andra.  
 
Det finns en generalisering i samhället om att det är mer antaget för män att göra karriär, såsom 
att tjäna pengar och klättra uppåt och därför framträder män med en högre värdenorm. Det gör 
att kvinnor ofta söker emotionella anledningar till varför de vill satsa på arbetet samt att det 
krävs större prestationer och kompetens hos kvinnor, för att de ska kunna uppträda med 
starkare värdenormer. Då den yttre påverkan är så stark hos den ”duktiga flickan” upplever hon 
en konflikt om att hon samtidigt ska göra karriär men fortfarande ska vara lojal mot familjen 
och den traditionella kvinnorollen. Det beror på att fasaden av den ”duktiga flickan” har antagit 
en kollektiv representation som grundas i de dolda strukturer som finns i samhället och som 
leder till stereotypa förväntningar. Den kollektiva representationen begränsar agerandet i 
framträdandet av rollen som den ”duktiga flickan”. För att få ett större handlingsutrymme 
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avidentifierar sig kvinnor med den antagna kollektiva representationen. På så sätt försöker 
kvinnor att minska de krav och förväntningar som de upplever medföljer en sådan fasad. De 
dolda strukturer som finns i samhället har inte fullt ut tillåtit en idealisering av att kvinnor gör 
karriär därför medför det att den ”duktiga flickan” med sin lojalitet till yttre förväntningar och 
krav har svårt att identifiera sig som karriärist. Det gör att den ”duktiga flickan” eftersöker ett 
nytt karriärbegrepp som för henne går att identifiera sig med och som går att förena med rollen, 
där begreppet och rollerna är förankrade och legitimerade av samhället. För att kunna hantera 
givna roller försöker kvinnor att finna andra identifierbara roller i den rådande 
samhällsstrukturen, för att uppleva hanterbarhet i rollkonflikterna. Genom att undvika att 
uttrycka sig som karriärist så minimerar kvinnor risken att de hamnar i situationer där de blir 
tvungna att försaka något. Det strider emot rollen som den ”duktiga flickan” att behöva försaka 
delar som är fundamentala för rollen. Karriär är ändå central för den ”duktiga flickan” då 
karriär handlar om prestation, vilket leder till bekräftelse och meningsfullhet. Genom att 
försöka avidentifiera sig som karriärist så garderar sig kvinnor mot rollen som förrädare och 
minimerar risken om att bli tvungna att avstå ifrån något som är tillskrivet den ”duktiga 
flickan”.  
 

7.2.1 Resultatdiskussion utifrån tidigare forskning 

Här nedan kommer resultatet diskuteras i relation till den tidigare forskningen. Diskussionen 
kommer att utgå ifrån fyra underrubriker, ”Duktiga flickor”, Identitet, Karriär och Familj.  
 

7.2.1.1 ”Duktiga flickor” 
Den här studien visar att ”duktiga flickor” gestaltas som kvinnor med svårigheter i att hantera 
vardagen, då de ständigt försöker leva med orimliga krav och förväntningar på sig själva. 
Kontentan är att de därför löper stor risk att bli deprimerade, utbrända och olyckliga. Kvinnorna 
i studien menar att de själva inte helt kan definieras som ”duktiga flickor”, då de inte är vare sig 
olyckliga, deprimerade eller utarbetade. En viktig aspekt i kvinnornas gestaltning av den 
”duktiga flickan” är att hennes beteende måste bygga på konsekvenser för att kunna stämplas 
med rollen. Då kvinnorna i den här studien gestaltar den ”duktiga flickan” som någon som 
egentligen inte klarar av att leva upp till fundamentala principer i livet, så är det inget de själva 
vill likställa sig med. En sådan koppling kan göras till den tidigare forskningen om fenomenet. 
Kvinnor föds fortfarande in i den typiska kvinnoramen och uppmuntras redan i tidig ålder till 
att vara perfekta, lojala och prestationsinriktade. Det genom att de bekräftas vid ett förväntat 
och gått uppförande (Renstig & Sandmark, 2006, Bronwyn, 2003, Svedberg, 2003, Ernsjöö 
Rappe och Sjögren, 2002 och Andersson, 1994). Det leder till att kvinnor bär på känslan av att 
inte duga eller vara accepterad (Andersson, 1994). Därför internaliserar kvinnor tidigt en 
emotion om att det är vad de presterar som är viktigt och inte vilka individer de egentligen är. 
Den upplevelsen blir också karakteristiskt för hur kvinnor agerar inför sig själva och inför 
andra. Kvinnorna i den här studien uppvisar ett behov av att prestera, vilket kan ses som ett 
resultat av att de eftersöker den bekräftelse som den tidigare forskningen visar. Det skulle 
också kunna vara ett resultat av att kvinnorna i studien präglas av en uppfostran inom den 
typiska kvinnoramen där prestation ses som centralt. Renstig & Sandmark (2006) menar att 
prestationen blir ett sätt att söka bekräftelse för den egna duktigheten och blir därmed en positiv 
egenskap. Det leder till att den ”duktiga flickan” upplever att hon behöver både bemästra 
familjelivet och vara framgångsrik i sitt yrke (Ernsjöö Rappe och Sjögren, 2002). Det är något 
som kan ses hos kvinnorna i den här studien, då de uttrycker ett behov av både ett fungerande 
familjeliv och ett yrkesliv.  
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Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) beskriver att den ”duktiga flickan” är en individ som lever 
med orimliga krav på sig själv och drivs av en ständig prestationsångest, vilket stämmer 
överrens med beskrivningen av den ”duktiga flickan” som kvinnorna i den här studien ger. 
Däremot uttrycker kvinnorna en mer positiv syn till prestation och att deras ageranden snarare 
grundas i en strävan om att vilja utvecklas och stimuleras intellektuellt. Andra aspekter som 
skiljer den här studien från tidigare forskning är att den tidigare forskningen visar att det är 
vanligt att kvinnor många gånger hindrar sig själva att utvecklas. Det på grund av traditionell 
kvinnlig uppfostran formar kvinnor till osjälvständighet, vilket än idag försvårar för kvinnor att 
göra sig oberoende och bli egna frigjorda och självständiga individer (Wahlström, 1995 och 
Andersson, 1994). Kvinnorna i studien ser däremot utveckling som en elementär rättighet och 
något som är centralt i deras egna liv. De är beslutsamma och målinriktade och låter inget 
hindra dem att fortsätta utvecklas även om de anser att det finns en ojämställdhet där kvinnor 
många gånger motverkar sig själva.  
 
Den tidigare forskningen visar att den ”duktiga flickan” drivs av en ständig rädsla för att 
misslyckas och därför anstränger sig för att inte göra någon besviken. Den ”duktiga flickan” 
strävar också efter att ha ett perfekt hem, perfekta barn med många fritidsaktiviteter och att vara 
framgångsrik (Renstig och Sandmark, 2006). Drivkraften att inte göra någon besviken och vara 
felfri är något som speciellt återfinns hos de kvinnorna i studien som är födda på åttiotalet. Det 
speglas även hos kvinnorna födda på sextiotalet men de har uppnått en medvetenhet om sina 
gränser. De yngre kvinnorna i studien kanske inte är helt medvetna om hur de uttrycker sig, att 
deras sätt att framträda som duktiga visar på en strävan efter perfektionism. De äldre kvinnorna 
beskrev att de tidigare strävade efter perfektionism men att de efter att de bildat familj insåg att 
en sådan strävan är ohållbar i längden för deras välbefinnande. De har också insett att de måste 
ställa krav på omgivningen och att inte enbart de själva kan få familj och arbete att fungera. 
Därmed stämmer inte kvinnorna helt in på den tidigare forskningens beskrivning av den 
”duktiga flickan”. Enligt Renstig och Sandmark (2006) ger den ”duktiga flickan” bara av sig 
själv utan att ställa krav på omgivningen, vilket leder till att hon ensam anser att hon bär allt 
ansvar själv. Bepko och Krestan (1995) påpekar även att det är när reglerna för hur ”duktiga 
flickor” följs nitiskt som det finns en risk att kontrollen i sinom går tid förlorad. Det är något 
som de äldre kvinnorna i den här studien uttrycker insikt om. De menar att det måste ske en 
förändring i samhället för att förhindra att kvinnor agerar som den ”duktiga flickan”. De 
kvinnor i studien som är födda på åttiotalet återfinns i Ernsjöö Rappe och Sjögrens (2002) 
redogörelse om den ”duktiga flickan”. Ernsjöö Rappe och Sjögren menar att den ”duktiga 
flickan” förvränger bilden av sig själv för att kunna hantera och leva upp till kraven, vilket kan 
förklara de yngre kvinnornas omedvetenhet om deras agerande. Det kan också vara ett sätt att 
avidentifiera sig som den ”duktiga flickan” för att hantera kraven som de upplever att de själva 
måste leva upp till. Kvinnorna i studien passar till viss del in på den tidigare forskningens 
beskrivning av den ”duktiga flickan” men en viktig skillnad är att de uppvisar beteenden som 
gör att de måste ses som mycket mer. Kvinnornas insikt om samhällets ansvar och deras egna 
drivkrafter till förändring är något som visar på ett överskridande av rollen.  
 

7.2.1.2 Identitet 
Människan är i en ständig process med nya erfarenheter, vilket medför förändring i identiteten 
(Ekerwald, 2002). Den tidigare forskningen visar att skapandet av identiteten är en process som 
syftar till att bli en självständig individ (Ganetz, 1991 och Rosenblatt, 2002). Det är något som 
de äldre kvinnorna i studien medvetandegör. De menar att de varit tvungna att experimentera 
med sina identiteter för nå en känsla av ett inre lugn och trygghet. Vidare talar de om att de 
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varit en lång och påfrestande resa i att finna sig själva och kunna identifiera sig med den egna 
självbilden som präglats av yttre strukturer som ska sammanlänkas med deras inre. Den 
förändring i identiteten som Ekerwald (2002) talar om kräver livserfarenhet för att individer ska 
nå en inre trygghet. Det kan förklara varför de yngre kvinnorna i studien fortfarande söker och 
experimenterar. Enligt Stier (2008) är identiteten socialt konstruerad och därmed är alla 
identiteter sociala konstruktioner oavsett hur invanda de verkar. Det gör att när identiteten 
upplevs som verklig så agerar människor i enlighet med den och det ger känsla av gemenskap 
och sammanhang. Kvinnorna i den här studien upplever en stark yttre påverkan och där de 
yngre kvinnornas identitet fortfarande är starkt bundna vid de sociala strukturerna, då det går 
att se att deras egna självbilder stämmer överrens med de förväntningar de anser att samhället 
ställer. Enligt Ekerwald (2002) är den subjektiva identiteten starkt knuten till hur individer 
upplever tankar, känslor och handlingar medan den tillskrivna identiteten kommer enbart 
utifrån. Kvinnorna i den här studien identifierar sig inte som vare sig ”duktiga flickor” eller 
karriärister, vilket utgör deras subjektiva identitet. Delar av kvinnornas beteenden stämmer 
ändå överrens med de här rollerna. Det gör att kvinnornas subjektiva identitet och den identitet 
de tillskrivs, inte helt stämmer överrens. Hur kvinnorna hanterar differensen mellan den 
subjektiva och den tillskrivna identiteten varierar och är mer individuell än åldersberoende. 
Kvinnorna i studien förnimmer omvärldens signaler och skapar utifrån de här bilderna en 
uppfattning av sig själva. Där måste de ständigt vara duktiga och vidmakthålla kontrollen över 
sina liv, vilket speglar den ”duktiga flickan”. Uppfattningen utgör deras subjektiva verklighet 
och går därför inte att bortse ifrån. Upplevelsen av hur kvinnorna uppfattas av andra blir 
avgörande för hur de ser på sig själva, vilket framförallt genomsyrar den självbild kvinnorna 
födda på åttiotalet presenterar.  
 
Samtliga kvinnor i studien talar om att det finns orättvisor mellan könen och att sådana 
skillnader är svårförändliga, då de menar att orättvisorna är omfattade. Det gör att kvinnorna 
ger uttryck för att de är präglade av orättvisorna genom att de måste anpassa sig efter 
samhällsstrukturerna för att sedan få mandat att kunna förändra. De uttrycker vidare en 
målmedvetenhet i att kunna frigöra sig ifrån och möjliggöra ett agerande i samtliga kontexter 
som bygger på lika villkor. Lundqvist och Roman (2003) påpekar vikten av att människors 
subjektiva identitet påverkas av hur relationen mellan könen ser ut. Identiteten formas också av 
hur ansvarsfördelningen i hemmet ser ut. Kvinnor förväntas ta mest ansvar för hem och familj. 
Det medför att kvinnors egen karriär, självuppfattningen och egen tid därför får stå tillbaka 
(Lundqvist & Roman, 2003). Vad som uppfattas som manligt och kvinnligt påverkar identiteten 
under hela livstiden (SOU 1997:139). Även om den här studien inte vinklas utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är ändå jämställdheten viktig att nämna, då kvinnorna i studien 
återkommer till att deras identitet påverkas av en sådan aspekt. Kvinnorna i studien har formats 
av samhällsutvecklingen, där det finns en övergripande strävan om jämställdhet. De har också 
en medvetenhet om att en sådan förändringsutveckling kommer att ta tid. Det kvinnorna 
upplever orättvist grundar sig på det Ekerwald (2002) belyser om att en del av identiteten är 
svårföränderlig eftersom bland annat kön, klass och etnicitet är starkt inrotade i identiteten. 
Vidare ger Elvin-Nowak och Thomsson (2003) en ytterligare förklaring. De menar att kvinnors 
erfarenheter grundar sig på epoker som underordnat kön. Det påverkar kvinnors självbild och 
blir avgörande för deras agerande. Det gör att identiteten för kvinnorna i studien upplevs som 
svårförändlig, då de upplever att det finns vissa begränsningar som grundas i deras kön. 
Kvinnorna vill kunna påverka till förändring, så att män och kvinnor kan agera och betraktas på 
lika villkor. Samtidigt är de starkt präglade av förväntade identiteter som bottnar i dolda 
strukturer i samhället som delvis formar kvinnor till kvinnor. I en sådan kontext uppstår det inre 
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konflikter, då de dels agerar frigörande och samtidigt står de tillbaka för den typiska 
kvinnligheten. Det är sådana här aspekter som Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) menar formar 
typiska identiteter som den ”duktiga flickan”. De menar att ”duktiga flickor”, vill bemästra allt 
och gör det väldigt bra. En sådan likhet går att se mellan kvinnorna i studien och den ”duktiga 
flickan”, eftersom kvinnorna uttrycker intentioner om att alltid vilja vara adekvata och prestera 
bra.  
 
Att kvinnorna i studien vågar agera frigörande och målinriktade är något som skulle kunna ses 
som en del i samhällsutvecklingen om att kunskap om lika rättigheter är fundamentalt. Ganetz 
(1991) och Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att identiteten aldrig blir statisk och fast. 
Det medför att kvinnornas intentioner om förändring, kan realiseras. Vidare menar Ganetz 
(1991) att det i dagens samhälle finns fullt av motsatta och dolda budskap om hur människor 
ska vara, vad människor ska tro på och vad som är rätt och fel. Därför är det viktigt att 
människor vågar experimentera, för att finna den identitet som lämpar sig bäst. Att våga 
experimentera med identiteten är något som de äldre kvinnorna i studien upplever ha varit en 
krävande och en emotionellt jobbig process som de menar aldrig blir helt färdig. De har med 
åldern fått en inre trygghet som gör att de inte lika mycket påverkas av yttre aspekter. Även de 
yngre kvinnorna menar att det befinner sig i en process om att finna sin egen identitet men att 
de fortfarande påverkas av det Ganetz (1991) menar är motsatta och dolda budskap.  
 

7.2.1.3 Karriär  
Kvinnorna i den här studien anser att arbetet är grundläggande för att de själva ska må bra. De 
är också beredda att satsa på sin karriär och försöker på olika sätt få arbete, studier och 
familjeliv att fungera tillsammans. Kvinnorna är ambitiösa, målmedvetna och har en 
förväntning om att de kommer lyckas i sina karriärer, vilket ligger i linje med den ”duktiga 
flickan”. Att arbetet fyller en viktig funktion är något som bekräftas av den tidigare 
forskningen. Den visar att arbetet är viktigt för kvinnors identitet och självbild och det är inte 
enbart lönen som får kvinnor att arbeta (Muhonen, 1999 och SOU 1997:139). Tidigare 
forskning visar även att kvinnors drivkraft till avancemang är att ha stimulerande 
arbetsuppgifter, att utvecklas och att få nya utmaningar. Det är inte specifikt att göra karriär 
som är centralt utan karriären blir sekundär (Muhonen, 1999). Kvinnorna i den här studien 
uttrycker att det finns emotionella orsaker till varför de väljer att satsa på arbetet såsom 
intellektuell stimulans, känslan av att vilja utvecklas och känna glädje. Precis som tidigare 
forskning menar kvinnorna att de inte specifikt intresserar sig för karriär. Kvinnorna försöker 
värja sig från rollen som karriärist genom att använda emotionella anledningar till varför de 
satsar på arbetet. Det är ett resultat av deras upplevelser om att samhället har dolda strukturer 
som inte tillåter kvinnor att fullt ut satsa på karriären på samma premisser som männen. Genom 
att ge en emotionell kausal förklaring så legitimeras karriären på ett sätt som är godtagbart för 
kvinnor. Den tidigare forskning visar att kvinnor uttrycker ett ointresse för karriär, för att 
efterfölja normen för vad som är accepterat. Karriär är traditionellt inte sammankopplat med 
kvinnor och har också fått en negativ innebörd (Muhonen, 1999). Det skulle också kunna ses 
som ett resultat av den ”duktiga flickan” (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2002) genom att 
kvinnorna följer de normer som finns och inte revolterar även om de uttrycker missnöje. Vissa 
av kvinnorna i studien går så långt att de inte vill kännas vid att de gör karriär utan vill kalla det 
något helt annat, även om innebörden är den samma. En kvinna anser att hon istället för att 
göra karriär söker sin livsuppgift. Vidare problematiserar kvinnorna ordet karriär, då de anser 
att det automatiskt sammankopplas med män och för att de upplever svårigheter i att kombinera 
karriär och familjeliv. Det för att de erfar att begreppet exkluderar den totala situationen som 
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kvinnor lever i. Kvinnor som väljer att satsa på karriären tvingas att offra andra centrala bitar i 
livet för att klara av att följa och hantera spelreglerna, då de upplever att det inte finns någon 
given lösning som samhället ser ut idag.  
 
Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) ger en möjlig förklaring till karriärbegreppets problematik, 
då karriär är något som tidigare varit förbehållen män och att dagens organisationer fortfarande 
är uppbyggda kring en sådan princip (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2002). Det gör att kvinnor och 
mäns karriärmöjligheter på lika villkor försvåras, då resultatet blir att män ska göra karriär och 
kvinnor inte fullt ut inkluderas. Kontentan av det är att kvinnor måste hantera flera områden 
och prestera mer för att göra karriär. Enligt tidigare forskning missgynnas kvinnor för att den 
rådande normen som finns är att kvinnor har huvudansvaret för hemmet och därmed också de 
som måste anpassa sig och även försaka mest arbetstid (IFAU 2007:25). Kvinnorna i den här 
studien uttrycker inte att de nu måste försaka arbetet men att det krävs mer planering och 
prioritering, för att få familjelivet och arbetslivet att fungera. Kvinnorna upplever att de inte vill 
och att de inte behöver försaka antingen ett familjeliv eller arbete men att de istället behöver 
öka sin prestation för att klara av båda delarna. Viljan att upprätthålla båda aspekterna är något 
som stämmer överens och är utmärkande för den ”duktiga flickan”. Tidigare forskning visar att 
omgivningen ställer högre krav på kvinnor att de måste prestera mer och vara duktigare än 
männen för att kunna konkurrera och avancera. Dessutom ställer kvinnor högre krav på sin 
egen prestation (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002, Muhonen, 1999 och Rose & Perski, 2008). 
Kvinnorna i den här studien har alla höga krav på sig själva och sin egen förmåga till att 
prestera. Kvinnorna uttrycker prestationsångest, då de aldrig är riktigt nöjda med den egna 
prestationen. Det gör att de ständigt eftersöker mer kompetens för att uppleva trygghet i sitt 
arbete. Att aldrig vara nöjd med den egna prestationen är något som Renstig och Sandmark 
(2006) menar är typiskt för den ”duktiga flickan” eftersom det finns en osäkerhet om att inte 
vara tillräckligt duktig, vilket också grundas i en rädsla för att misslyckas. Genom att prestera 
och avancera i sin karriär söker kvinnorna i studien en bekräftelse om att de är tillräckligt bra 
individer. Karriären är också viktig för att kvinnorna annars förlorar ett sätt att få bekräftelse 
på. Det som talar emot att kvinnorna i den här studien bör betraktas som ”duktiga flickor” i sin 
karriär är att de är beredda att göra förändringar i sin karriär och i sitt familjeliv för att få båda 
delarna att fungera samtidigt och på ett sätt som passar dem. Vidare är kvinnorna beredda att 
förändra sig själva och att ställa krav på omgivningen för att kunna avancera i sitt arbete.  
 

7.2.1.4 Familj 
Den tidigare forskningen visar att det idag efterstävas jämlika parförhållanden. Trots det har 
kvinnor fortfarande huvudansvar för hem och familj och många av de gamla könsnormerna 
finns fortfarande kvar. Familjelivet är idag förhandlingsbart och det ger utrymme för fler olika 
familjekonstellationer och reflektion (Muhonen, 1999, SOU 1997:139 och Stanfors, 2007). Den 
här studien visar att kvinnor reflekterar mycket över sitt familjeliv och att det finns en stark 
lojalitet mot familjen och blir därför en del av deras sociala verklighet. Den starka lojaliteten 
ger upphov till krav som kvinnorna ibland upplever stressande. Vidare framkommer att kvinnor 
tar stort ansvar för familjen, vilket stämmer överrens med hur den ”duktiga flickan” gestaltas i 
tidigare forskning (Renstig & Sandmark, 2006). Kvinnorna i studien anpassar till viss del sitt 
yrkesliv efter familjelivet men är inte beredda att offra någon del, då de anser att både 
yrkeslivet och familjelivet är otroligt viktigt för att de ska må bra. Samtidigt uttrycker 
kvinnorna att de upplever vissa svårigheter med att kombinera arbete och familjeliv. Det gör att 
de många gånger upplever sig som otillräckliga. Emotionen grundas i att kvinnorna i studien 
anser att de inte lever upp till de yttre förväntningar som de upplever finns. Det är något som 
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även tidigare forskning visar både gällande den ”duktiga flickan” (Renstig & Sandmark, 2006) 
och forskning om kvinnor i arbetslivet. Majoriteten av alla kvinnor yrkesarbetar samtidigt som 
de har huvudansvar för hem och familj. Det medför att kvinnor dubbelarbetar och också 
förväntas lösa problemen med att kombinera arbete och familj. Lösningen för många kvinnor 
blir att de under långa perioder anpassar sitt yrkesliv efter familjelivet. Anpassningen är störst 
hos småbarnsfamiljer och lösningen är ofta att kvinnor arbetar deltid (Grönlund, 2004, SOU 
1997:139 och Stanfors, 2007). Kvinnorna i den här studien försöker hitta olika lösningar till att 
förena arbete och familjeliv, och de menar att ansvaret inte enbart ligger på dem själva. Genom 
att kvinnorna i studien anser att det inte bara är de som bär ansvaret om att kombinera familj 
och karriär, går de emot hur rollen som den ”duktiga flickan” gestaltas i tidigare forskning. Det 
genom att den tidigare forskningen visar att den ”duktiga flickan” tar allt ansvar själv och ser 
inga andra möjligheter (Ernsjöö Rappe och Sjögren, 2002). Kvinnorna i studien efterlyser en 
mer jämställd situation i arbetslivet, där de skulle få samma möjligheter som männen. Den 
tidigare forskning visar också att ökad jämställdhet skulle leda till avlastning för kvinnor, då 
dubbelarbetet skulle minska och kvinnor skulle stärka sin position på arbetsmarknaden 
(Stanfors, 2007).  
 

7.2.2 Resultatdiskussion utifrån den symboliska interaktionismen  

Det fundamentala inom den symboliska interaktionismen är att all interaktion är social, vilket 
gör att alla människor ständigt interagerar både med sig själva och med andra genom att 
använda symboler. Det är när en individ upplever en viss situation som verklig som den också 
blir verklig för individen, vilket betyder att en individs upplevelse är självskapande (Charon, 
2004). De upplevelser som kvinnorna i studien har påverkat deras identitet i förhållande till den 
”duktiga flickan” och rollen som karriärist. Det har gjort att det i studien har framkommit vissa 
symboliskt interaktionistiska fenomen som är intressanta att diskutera vidare.  
 
Kvinnorna i studien upplever olika oförenliga krav och förväntningar på sig, vilket medför att 
det skapas inre konflikter hos dem. Det är sådana konflikter som inom den symboliska 
interaktionismen kallas för, rollkonflikt (Goffman, 2002). De olika rollkonflikter som 
kvinnorna upplever grundas bland annat på de olika samhällsstrukturella förväntningar som 
finns på ett kvinnligt beteende. Förväntningarna påverkar kvinnornas identitet i relation till 
familj och karriär, där de upplever att de vill nå fullkomlighet i samtliga kontexter. Den här 
perfektionen är typiskt för den ”duktiga flickan” och blir därmed en del av identiteten. Den 
stereotypa bilden av den ”duktiga flickan” har idealiserats och därmed internaliserats i 
samhället och på så sätt har dolda strukturer förstärkts. Det gör att kvinnor som antagit rollen 
som den ”duktiga flickan” får svårigheter att kunna förändra sin identitet, därför att andra 
individer på så sätt också tillskrivit dem en sådan identitet.  
 
Det har visat sig att upplevelsen av förväntningarna uttrycks olika beroende på ålder. Det skulle 
kunna vara ett resultat av att både åldersgrupperna vuxit upp under olika samhällsperioder, där 
olika förväntningar och grundsyner finns. De äldre kvinnorna i studien har också större 
livserfarenhet som för dem har lätt till att de måste prioritera och därmed inte söka 
perfektionism. Kvinnorna födda på sextiotalet uttrycker att de vuxit upp i ett samhälle där 
debatten om jämställdhet varit aktiv, vilket har gjort att samhället under den tiden förändrats 
och har lett till nya förståelseramar. Synen på kvinnor och mäns lika möjligheter började under 
den här tiden att sprida sig och påverka synen på familj och karriär. Det kan förstås genom att 
när en individ upplever en viss situation som verklig, blir den också verklig för individen. Det 
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betyder att upplevelsen är självskapande (Charon, 2004). Kontentan av tidsperioden har givit en 
strävan om jämställdhet men där kvinnorna erfar bristerna i samhällsstrukturen, vilket har gjort 
att de tvingats kompromissa. Rollkonflikterna är delvis ett resultat av de här tudelade 
samhällsstrukturerna. De yngre kvinnorna har istället vuxit i den nya förståelseram som 
skapades under de äldre kvinnornas tidiga levnadsår. Det innebär att kvinnorna födda på 
åttiotalet har vuxit upp i ett samhälle där den teoretiska tanken om kvinnors och mäns lika 
möjligheter ses som elementärt men där den praktiska appliceringen av jämställdhet fortfarande 
inte fullt ut uppnåtts. Rollkonflikterna som de yngre kvinnorna upplever grundas också i en 
motsägande samhällsstruktur, precis som för de äldre kvinnorna. En sådan ny förståelseram är 
ett resultat av att människor påverkas och påverkar varandra genom interaktion och den här 
ständiga processen gör att människor hela tiden omdefinierar sig själva och andra (Ibid.). 
Processen har lett till en osäkerhet hos de yngre kvinnorna. Osäkerheten speglas i att kvinnorna 
upplever det svårt att veta var kraven på deras agerande kommer ifrån, om deras agerande styrs 
av egna visioner och förväntningar eller om de agerar efter samhällets förväntningar. Det kan 
också vara ett resultat av det som är typiskt för den ”duktiga flickan” att vilja vara tillags och 
inte misslyckas.  
 
Rollen som den ”duktiga flickan” har institutionaliserat och internaliserats i samhället genom 
att det finns stereotypa förväntningar på rollen och att den antagit en kollektiv representation. 
Kvinnorna i den här studien försöker alla avidentifiera sig som ”duktiga flickor” och 
karriärister. Det för att det finns stereotypa förväntningar på båda fenomenen, dels på dess 
agerande och dels på dess egenskaper. Även om kvinnorna försöker avidentifiera sig från 
rollerna så uppvisar de egenskaper som är typiska för rollerna. En förklaring kan vara att 
kvinnorna i studien inte vill identifiera sig med den ”duktiga flickan” på grund av att deras bild 
av henne inte är förenad med deras självbild och att i deras sociala verklighet försöker de 
framställa sig själva som vällyckade individer. En annan tolkning som Månson (2004) ger är att 
det inte är kvinnornas karaktärsdrag som inverkar på hur de upplever sig själva, utan det är 
deras handlingar och andras reaktioner på dem som är avgörande. Det gör att andra individer 
tillskriver kvinnorna roller utifrån hur kvinnorna själva agerar. Genom att kvinnorna agerar på 
ett visst sätt, så blir det lättare för omgivningen att tillskriva dem en identitet som de sedan 
upplever att de måste upprätthålla. Upplevelsen av att behöva upprätthålla den tillskrivna rollen 
medför att kvinnornas självbild påverkas och därigenom förstärks också den tillskrivna 
identiteten. På så sätt upprätthåller och förstärker kvinnorna de kollektiva representationerna 
genom olika försvarsåtgärder. Det försvårar en utveckling av rollerna och fortsätter att 
förhindra en praktisk tillämpning av fundamentala jämställdhetsideal i samhället. Genom att 
kvinnorna avidentifierar sig som ”duktiga flickor” och karriärister så försöker de skapa ett 
större personligt handlingsutrymme att agera i. Det genom att verbalt försöka att inte realisera 
rollerna som verkliga och därmed blir det svårare för andra att tillskriva kvinnorna sådana 
roller. De försvarsåtgärderna som kvinnorna använder sig av syftar till att skydda den egna 
identiteten och agerandet, vilket leder till att den kollektiva representationen upprätthålls 
omedvetet. Problemet är att det inte sker någon egentlig omförhandling av kraven som finns på 
kvinnornas agerande. Konsekvenserna blir att de stereotypa rollerna inte förändras på 
samhällelig och politisk nivå utan fortsätter att styra efterkommande generationer av kvinnor. 
Det ger en förklaring till varför båda åldersgrupperna påverkas på ett liknande sätt och 
fortsätter att upprätthålla de kollektiva representationerna. Det gör också att de kollektiva 
representationerna upprätthåller kvinnors lägre värdenorm i samhället. Vilken värdenorm den 
antagna rollen har påverkar identiteten och värdenormer har sin grund i rådande 
samhällsstrukturer. De blir därför också svåra att förändra utifrån ett enbart subjektivt 
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handlingsutrymme. Även här behövs en omförhandling både på en samhällig och på en politisk 
nivå. Det för att människor styrs av de yttre rådande strukturer som finns och kan därför 
omedvetet bli övertalade att uppvisa karaktärsdrag som de egentligen inte vill kännas vid, 
menar Månson (2004).  
 
Kvinnorna i studien uppvisar ett missnöje gentemot många av sina tilldelade roller och 
uttrycker att samhället behöver en genomgå en förändring, där värdenormen för kvinnor stärks. 
Det här kan ses som om kvinnorna genomför en rollomkastning för att få omgivningen 
uppmärksam på deras ogillande. Precis som nämns ovan försöker kvinnorna på en individuell 
nivå öka sitt handlingsutrymme. Kvinnornas uttrycker ett verbalt missnöje i den främre 
regionen. Lojaliteten gentemot teamet medför att kvinnorna på ett accepterat sätt försöker 
omförhandla de tilldelade rollerna (Goffman, 2002). I den bakre regionen har kvinnorna större 
utrymme att reagera känslomässigt på de orättvisor som de uttrycker och upplever åtföljer 
samhällsstrukturen. Återigen försöker kvinnorna att skapa ett större handlingsutrymme genom 
att avidentifiera sig med de roller som upplevs negativa från en samhällssynpunkt. Kvinnorna 
uttrycker att rollen som ”duktig flicka” och karriärist behöver förändras men att de själva inte 
kan identifieras helt med fenomenen. I den här aspekten är det svårt att förklara kvinnornas 
agerande helt utifrån den symboliska interaktionismen, då teorin begränsar kvinnornas 
agerande till några få förutbestämda roller. Det för att den symboliska interaktionismen 
avskalar individer känslor och menar att de enbart vill göra ett lyckat framträdande. Kvinnornas 
försök till förändring kan härledas till den bakre regionen, vilket gör att deras syfte inte enbart 
är ett lyckat framträdande. Emotionerna i den bakre regionen är svårförklarliga med den 
symboliska interaktionismen. Därför kommer teorin om KASAM att lyftas in i nästkommande 
avsnitt, för att försöka ge en ytterligare förklaring och förståelse till gestaltningen av den 
”duktiga flickan”.  
 
Kvinnorna i studien har varierande balans mellan sitt I och sitt Me, där de äldre kvinnorna 
uppvisar en större stabilitet i det egna jaget. De har genom erfarenheter blivit tvungna att lära 
sig att lyssna till sig själva och försöka minska den yttre påverkan. Det för att må bra och få 
vardagen att fungera, både fysiskt och psykiskt. De yngre kvinnornas jag domineras av yttre 
påverkan och förevisar ett starkt Me. Skillnaden mellan åldersgrupperna kan förstås med att de 
äldre kvinnorna under en längre tid har definierat och omdefinierat sig själva och därmed 
antagit nya förståelseramar som passar den historiska och sociala kontext de befinner sig i 
(Charon, 2004). Återigen brister den symboliska interaktionismen i sin möjlighet att ge en 
förklaring till den känslomässiga upplevelsen av att styras av yttre påverkan. Det för att 
människors sociala och emotionella verklighet är mer komplex än att enbart kan förklaras med 
ett balanserat eller obalanserat jag. För att kunna besvara frågeställningen måste den 
känslomässiga upplevelsen förklaras och förstås. Som nämnts ovan finns det brister i den 
symboliska interaktionismen och därför kommer teorin om KASAM att användas senare för att 
förklara och förstå upplevelsen.  
 
Den symboliska interaktionismen har för den här studien bidragit till en större förståelseram. 
Teorin har kunnat konkretisera frågeställningen och gjort den lättöverskådlig genom att visa på 
komplexa relationer mellan människor samt mellan människor och samhället. Brister i 
användningen av teorin har framkommit där teorin blir väldigt abstrakt och bortser ifrån 
känslomässiga aspekter. Vidare ger teorin inte en fullständig förklaring av samhällets 
uppbyggnad. Individer som inte följer de givna rollerna betraktas som dåliga aktörer som inte 
är lojala sitt team och teorin utvecklar inte de bakomliggande aspekterna som är viktiga för att 
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få ett helhetsperspektiv. Teorins starka sidor är att den tydligt beskriver hur människor påverkar 
och påverkas av varandra och inte minst vilken kraft samhället besitter i att styra människor i 
riktningar som ibland är passande och ibland inte. Människor är ett flockdjur, vilket är en 
bidragande orsak till varför människor påverkas av varandra. I den här aspekten har teorin 
bidragit till en större och strukturell förklaring. Nackdelarna är att människor är mer komplexa, 
vilket också framgår när kvinnorna i studien gestaltar den sociala rollen som ”duktig flicka” 
utifrån identitet och karriär. I deras gestaltning går det inte att förbise en känslomässig 
upplevelse av fenomenet. Vidare har teorin svårigheter att ge en tillfredställande förklaring till 
skillnader och likheter mellan kvinnornas upplevelser. Teorin påpekar vikten av den sociala 
och historiska kontexten men den för inte resonemanget vidare och förklarar inte den 
individuella betydelsen av kontexterna. Identiteten är ytterligare en del som den symboliska 
interaktionismen har svårigheter att ge en fullständig förklaring till. Teorin visar på betydelsen 
av en tillskriven identitet men visar inte på betydelsen av möjligheten till att experimentera med 
identiteten. Den symboliska interaktionismen begränsar människor till att agera efter vissa 
förutbestämda roller som grundas i samhällsstrukturen. Därigenom tvingas människor att inta 
roller som de kanske inte kan eller vill identifiera sig med. I de här aspekterna har teorin brister. 
Det gör att teorin om KASAM kommer lyftas in och diskuteras i relation till sådana aspekter i 
nästkommande avsnitt.  
 

7.2.3 Resultatdiskussion utifrån KASAM 

Den symboliska interaktionismen rymmer inte alla de aspekter som framkommit i resultatet. 
Därför har det varit viktigt att söka en förståelse för dem i en annan teori, KASAM 
(Antonovsky, 2007). Det för att KASAM kan förklara kvinnornas försök till att bryta sig ur de 
tilldelade rollerna samt ge en större förståelse för känsloupplevelser. Med hjälp av teorin 
eftersöks en djupare insikt i kvinnornas komplexa gestaltning av den ”duktiga flickan” utifrån 
identitet och karriär.  
 
Kvinnorna i studien försöker förändra sin individuella position genom att öka sitt 
handlingsutrymme och eftersöker nya förståelseramar utifrån rollen som ”duktig flicka” och 
karriärist. Deras strävan kan förstås genom att de söker efter en högre känsla av sammanhang, 
där identiteten som ”duktig flicka” inte behöver ses som en elementär grund för deras agerande. 
Kvinnorna ökar sitt individuella handlingsutrymme för att uppleva större hanterbarhet i olika 
kontexter, vilket innebär att de avidentifierar sig med rollen som den ”duktiga flickan ” och 
rollen som karriärist. Hanterbarheten i sin tur leder till att kvinnorna upplever tillvaron mer 
begriplig. På så sätt har de skapat en större meningsfullhet. Deras strävan efter känslan av 
meningsfullhet är också det som driver dem till att förändra sin individuella situation och 
frigöra sig från tilldelade och antagna roller. Oberoende av ålder söker kvinnorna större känsla 
av sammanhang. Skillnaden mellan de äldre och de yngre kvinnorna i studien är att kvinnorna 
födda på sextiotalet har medvetandegjort att en förändring är nödvändig. Det för att de upplever 
att deras handlingsutrymme som kvinnor begränsas, både när det gäller kombinationen av 
familj och karriär men också i deras val av att satsa på arbetet. Det utan att behöva identifieras 
som ”duktiga flickor”. Kvinnorna födda på åttiotalet söker istället en känsla av sammanhang 
genom att i större utsträckning agera efter samhällets förväntningar och på så sätt finna en 
hanterbarhet och begriplighet i samhällets dolda strukturer. De yngre kvinnorna uttrycker i 
olika grad att deras nuvarande agerande inte leder till ökad meningsfullhet. Därav har 
kvinnorna insett att de måste försöka ändra sitt agerande.  
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Att samtliga kvinnorna inte vill identifiera sig med rollerna, beror på att rollen som ”duktig 
flicka ” och karriärist upplevs negativa utifrån ett samhällsperspektiv. Avidentifieringen kan 
förklaras med att det finns en strävan hos alla individer att finna en känsla av plats i 
samhällskontexten, för att uppleva hanterbarhet. Det för att skapa en social identitet som är 
anpassad till rådande normer (Antonovsky, 2007). På grund av att rollerna uppfattas som 
negativa upplevs de också som oacceptabla. Kontentan blir att kvinnorna försöker undvika att 
skapa en social identitet på roller som, enligt dem, i samhället uppfattas som negativt. Stier, 
(2008) menar att identiteten är något som skapas genom abstrakt tänkande och socialt samspel. 
Det leder till att individens känsla av sammanhang påverkar identiteten och när det finns en 
känsla av begriplighet upplevs också identiteten som sann. Det gör att många av de inre 
konflikterna som kvinnorna i studien erfar åsyftas till motstridiga krav och förväntningar både 
ifrån samhället och dem själva. Kvinnornas upplevelse av att styras utav yttre påverkan 
försöker de hantera genom att söka begriplighet och meningsfullhet i den kontext de befinner 
sig i. Den yttre påverkan och de dolda strukturerna i samhället är ibland motsägande, vilket 
medför att kvinnorna upplever svårigheter i att veta hur de ska agera. Oberoende av ålder 
hanterar kvinnorna en sådan problematik genom att söka balans och finna en plats i 
samhällskontexten som de kan agera utifrån. Den position som kvinnorna i studien intar är inte 
extrem åt något håll utan kan liknas vid en gyllene medelväg. Det för att inte riskera att bryta 
mot samhällsnormerna. Motstridiga budskap ifrån samhället leder till brist på sammanhang och 
genom att positionera sig, kan kvinnorna i studien öka sin känsla av sammanhang i den 
kontexten. När kvinnorna upplever känsla av sammanhang så stärks också deras identitet.  
 
Det har i studien visat sig att kvinnorna är målmedvetna, vilket bottnar i att kvinnorna har en 
hög känsla av begriplighet (Antonovsky, 2007). Genom att kvinnorna förstår sin omgivning, 
kan de också agera målrationellt och förbereda inför framtiden. Målmedvetenheten kan bero på 
att kvinnorna upplever att det finns stora möjligheter i att göra karriär. Den frustration som 
kvinnorna uttrycker beror på att det i samhället finns teoretiska och praktiska möjligheter men 
där genomförbarheten i många fall begränsas. Det för att den dolda samhällsstrukturen är 
svårföränderlig utifrån ett historiskt perspektiv. En del av den upplevda frustrationen grundas i 
att kvinnorna erfar att de inte hinner vara alla i sin omgivning tillags. Det leder många gånger 
till att de ibland glömmer bort sig själva och därför klandrar sin oförmåga. Det kan bero på att 
alla kvinnorna kommer från högpresterande identiteter. Kvinnornas begriplighet formades i den 
subjektiva sociala och historiska kontext de växte upp i, där de har uppfostrats inom ramen för 
typiskt kvinnligt beteende. Det medför att de upplever den kontexten som begriplig (Ibid.). 
Frustrationen ligger också delvis i att kvinnorna inte har alla de resurser som behövs för att 
hantera de krav som ställs. Genom att kvinnorna begränsas, minskas också deras möjlighet till 
medbestämmande. Begränsningen ligger i att de dolda strukturerna i samhället ger 
förutbestämda direktiv till hur människor ska agera. Det leder till att varje enskild kvinna får 
svårt att åstadkomma en samhällelig och politisk förändring på egen hand. Dock måste det ses 
som positivt att kvinnorna i studien anstränger sig för att öka sitt handlingsutrymme. Däremot 
bör de inte öka sitt handlingsutrymme genom att avidentifiera sig med olika roller utan genom 
att våga stå för att de gör karriär och vara ambitiösa utan att för den sakens skull identifieras 
som ”duktiga flickor”. För att en strukturell förändring på en samhällspolitisk nivå ska kunna 
ske, krävs det att fler individer påbörjar en förändring. En av kvinnorna i studien står också för 
att hon är karriärist och några andra anser att duktighet inte behöver ses som något negativt. Att 
vissa utav kvinnorna vågar ta ställning medför att de upplever att det finns möjlighet till att 
påverka händelser och skeenden, vilket påvisar att känslan av hanterbarhet finns (Ibid.).  
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Hos kvinnorna födda på åttiotalet finns en nyfikenhet inför framtiden, vilket kan bero på att de 
inte vid lika många tillfällen har upplevt konsekvenser av de dolda strukturer som nämnts vid 
flertalet tillfällen ovan. Det beror på att de inte har lika lång livserfarenhet. I och med att de 
fortfarande befinner sig i den åldern där positioneringen av KASAM sker, påverkas de mer 
utav yttre samhällsstrukturer (Antonavsky, 2007). Det som är kännetecknande för de äldre 
kvinnorna i studien är ett långsiktigt engagemang som har påverkats av tidigare erfarenheter. 
Kvinnorna har hunnit positionerat sig i KASAM, vilket medför att de har större trygghet i sitt 
agerande och tänkande. Deras ålder och livserfarenhet har medvetandegjort dem om vilka delar 
i samhället som är påverkbara, vilket i sin tur har det påverkat hur de prioriterar. Det medför 
också att deras identitet uttrycker en känsla av sammanhang och tillhörighet.  
 
Sammanfattningsvis går det att säga att kvinnorna oberoende av ålder har mer eller mindre 
känsla av sammanhang. Det påverkar att de har en inre trygghet i identiteten som ger dem 
möjligheter att öka sitt handlingsutrymme och bidra till en samhällelig och politisk förändring. 
Det i hur rollen som den ”duktiga flickan” gestaltas och hur rollen som kvinnliga karriärister 
betraktas, både utifrån dem själva och utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
 

7.3 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Avslutningsvis går det inte att bortse ifrån den starka samhällspåverkan som kvinnorna i 
studien upplever. Det för att den yttre påverkan präglar framförallt de yngre kvinnornas 
agerande. De största skillnader mellan respondentgrupperna är vilken känslomässig upplevelse 
den yttre påverkan skapar. Hos de yngre kvinnorna resulterar de yttre förväntningarna och 
kraven i en osäkerhet och en oro som medför att de anstränger sig för att leva upp till kraven. 
Hos de äldre kvinnorna skapar den yttre påverkan istället en frustration över att de tvingas 
agera efter förutbestämda roller. Osäkerheten hos kvinnorna födda på åttiotalet gör att de 
försöker legitimera sitt agerande efter de yttre förväntningarna genom att uttrycka att de själva 
har valt sin situation. Kvinnorna födda på sextiotalet har istället tvingats problematisera sin 
situation och balansera de yttre förväntningarna mot sina egna. Det har lett till att kvinnorna har 
stärkt sitt I och funnit en större balans i sitt jag. Eftersom den yttre påverkan är stark söker 
kvinnorna efter meningsfullhet utöver de tilldelade rollerna.  
 
Den ”duktiga flickan” gestaltas i huvuddrag som någon med en stark yttre påverkan och som 
upplever krav på att vara omgivningen till lags. Det i sin tur skapar rollkonflikter hos den 
”duktiga flickan” då hon har många olika förväntningar på sitt agera. Karriären är centralt för 
den ”duktiga flickan” då karriär handlar om att prestera, vilket i sin tur leder till bekräftelse och 
meningsfullhet. Den ”duktiga flickan” vill inte misslyckas i sitt agerande och är starkt präglad 
av olika försvarsåtgärder, som disciplin och lojalitet. Det förstärker även de rollkonflikter som 
hon upplever.  
 
Kvinnorna i studien försöker på olika sätt förändra sin situation, vilket gör att det sker en form 
av frigörelseprocess. Det är något som inte stämmer överrens med den tidigare forskningen om 
den ”duktiga flickan”. Kvinnorna går inte att beskrivas enbart med rollerna den ”duktig flicka” 
och karriärist, utan de är mycket mer än vad själva rollerna inbegriper. Att kvinnorna visar på 
en mer komplex bild av fenomenet än den tidigare forskningen på området pekar på att 
benämningen ”duktig flicka” kanske är fel. Begreppet signalerar att det är en väldigt duktig 
person och någon som är kanske lite för duktig. Problemet är att begreppet ses som negativt 
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och använts i negativa sammanhang, då framför allt i samband med sjukskrivningar. Begreppet 
innehåller det positiva ordet duktig som i samröre med begreppet förlorar ordet sin positiva 
innebörd och termen ”duktig flicka” blir missvisande. Genom den här studien har det väckts en 
tanke om att benämningen ”duktig flicka” borde ändras och skulle kunna ersättas med 
benämningen den ”lojala flickan”. Tanken väcktes när en av kvinnorna i studien uttrycker att 
den ”duktiga flickan” har en så stark dramaturgisk disciplin att hon hellre blir utbränd än 
förändrar sitt agerande för att inte misslyckas i sitt eget agerande.  
 
Något som i framtida forskning vore intressant är att mer djupgående försöka förstå är var ett 
”duktiga flicka”-beteende kommer ifrån. Det behövs framförallt för att fenomenet har en 
samhällsekonomisk aspekt genom att ligga som grund till sjukskrivningar. Den forskning som 
finns på området är inte tillräcklig. Genom att förstå fenomenet går det också att försöka 
förhindra negativa konsekvenser av fenomenet. Vidare skulle det vara intressant att titta på 
jämställdhet i relation till den ”duktiga flickan”. Det vore även intressant att titta på fenomenets 
aspekter utifrån ett manligt perspektiv. Är det enbart ett kvinnligt fenomen eller har männen 
liknande upplevelser?  
 
 
 



”Duktiga flickor”  
– Om högpresterande kvinnors val av identitet och karriär 

   
 

 
 

Sida 65 av 66 

LITTERATURLISTA  

Andersson, C. (1994). När flickor tystnar - verkligheter, rättigheter, möjligheter.  
Stockholm: Kvinnoforum.  

Antonovsky, A. (2007). Hälsans mysterium (2:a uppl.). Stockholm: Natur & Kultur 
Bepko, C & Krestan, J-A. (1995). Duktig Flicka. Om konsten att räcka till – även för sig själv 

Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 
Beauvoir, S De. (1999). Det andra könet (2:a uppl.). Stockholm: PAN pocket 
Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
Bronwyn, D. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber AB 
Charon, J. (2006). Symbolic interactionism (9:e uppl.). Upper Saddle River, N.J: Pearson 

Education  
Dahlberg, K, Drew, N & Nyström, M. (2001). Reflective Lifeworld Research. Lund: 

Studentlitteratur.   
Ekerwald, H. (2002). Varje mor är en dotter. Om kvinnors ungdomstid på 1900-talet. 

Stockholm/ Stehag: Symposion 
Elvin-Nowak, Y& Thomson, H. (2003). Att göra kön: Om vårt våldsamma behov av att vara 

kvinnor och män. Stockholm: Bonnier 
Ernsjöö Rappe, T. & Sjögren, J. (2002). Diagnos: Duktig. Stockholm: DN 
Ganetz, H & Lövgren, K. (1991). Om unga kvinnor. Lund: Studentlitteratur 
Goffman, E. (1998). Jaget och maskerna en studie i vardagslivets dramatik (4:e uppl.). 

Stockholm: Prisma 
Grönlund, A. (2004). Flexibilitet eller friktion? Om inflytande över arbetstiden och konflikten 

mellan arbete och familj. Sociologisk Forskning 1: 35-54 
Hurd, M, Olsson, T & Öberg, L. (2005). Iklädd identitet. Malmö: Carlssons bokförlag 
IFAU 2007:25. (2007). Kvinnors underrepresentation på chefspositioner – en 

familjeangelägenhet?. Uppsala: IFAU 
Kallenberg, Kjell & Larsson, Gerry (2004). Människans hälsa. Stockholm: Natur och  
 Kultur 
Kumlin, T. (Red.). (1998). Känsla av sammanhang i teori, empiri och kritik (Rapport 98:9). 

Stockholm: Forskningsrådsnämnden 
Lundqvist, Å & Roman, C. (2003). Önska, välja och vilja. Om beslut att skaffa barn. 

Sociologisk forskning 1: 12-33 
Macy, J. (1991). Mutual causality in buddhism and general systems theory, the Dharma of 
 natural systems. Albany, NY: State University of New York. 
Maslow, A. (1982). Toward a psychology of being (2:a uppl.). New York: Van Nostrand 
Muhonen, T. (1999). Kvinnor karriär och familj. Doktorsavhandling, Lunds Universitet, 

Institutionen för psykologi 
Månson, P. (2004). Moderna samhällsteorier – traditioner, riktningar och teoretiker (6:e uppl.) 

Stockholm: Rabén Prisma  
Nationalencyklopedin (2008). Hämtad 2008-11-10 från Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/artikel/306561 



”Duktiga flickor”  
– Om högpresterande kvinnors val av identitet och karriär 

   
 

 
 

Sida 66 av 66 

Nilsson, B. (2002). Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? Doktorsavhandling, Umeå 
Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 

Ohlander, A-S. & Strömberg, U-B. (1997). Tusen svenska kvinnoår – Svensk kvinnohistoria 
från vikingatid till nutid. Stockholm: Rabén Prisma 

Renstig, M & Sandmark, H. (2006). Duktighetssyndromet - därför går allt fler kvinnor in i 
väggen (2:a uppl.). Stockholm: Wombri förlag 

Rose, J & Perski, A. (2008). Duktighetsfällan – en överlevnadshandbok för 
prestationsprinsessor. Stockholm: Prisma  

Rosenblatt, L-M. (2002). Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 
Studentlitteratur 

Smith, T W. & Williams, P G. (1992). Personality and Health: advantages and limitations of  
 the five-factor model. Journal of Personality 60. 1992, 395-423 
SOU 1997:139 (1997) Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i 

familjen. Stockholm: Fritzes 
SOU 1997: 113 (1997). Mot halva makten– elva historiska essäer om kvinnors strategier och 

mäns motstånd. Stockholm: Fritzes  
SOU 1998:6 (1998) Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 

Sverige. Stockholm: Fritzes 
Stanfors, M. (2007). Mellan arbete och familj. Stockholm: SNS Förlag 
Statistiska centralbyrån, (2006). Ohälsa och sjukvård, 1980-2005.  Stockholm: Statistiska 

centralbyrån  
Statistiska centralbyrån (2007) Universitet och högskolor. Studenter och examina i 

grundutbildningen 2005/06 (Artikelnummer: UF20SM0701) Stockholm: Statistiska 
centralbyrån 

Statistiska centralbyrån (2008) Övergång gymnasieskola – högskola Pressmeddelande Nr 
2008:079. Hämtad 2008-11-10 från Statistiska centralbyrån, enheten för statistik om 
utbildning och arbete: http://www.scb.se/templates/pressinfo____231038.asp  

Stier, J. (2008). Etnisk identitet. I M, Darvishpour & C, Westin (red.), Migration och etnicitet 
(55-80). Lund: Studentlitteratur 

Svedberg, L. (2003). Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 
Studentlitteratur 

Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer. Stockholm: Vetenskapsrådet 
Ödman, P-J. (2007) Tolkning förståelse vetande. Hermeneutik i teori och praktik (2:a uppl.). 

Göteborg: Nordstedts 
 



 

 

Bilaga 1. 

Missivbrev     Eskilstuna, 2008-11-12 
 
Hej!  
 
Vi heter Carolina Ferrari och Sandra Falkeborn, vi är studerande på det 
Beteendevetenskapliga programmet. Vi skall skriva en C-uppsats i Sociologisk 
Socialpsykologi. Nu hoppas vi att Du vill hjälpa oss, genom att delta som respondent i den här 
undersökningen. Vi skall genomföra en intervjuundersökning som vänder sig till Dig som 
kvinna född på åttio- och sextiotalet. Tanken är att Du ska delta i en gruppintervju och en 
enskild intervju, där syftet är att belysa och bidra med kunskap om hur den sociala rollen som 
”duktig flicka” gestaltas i kvinnors identiteter och karriärer. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och vårt samarbete kan omedelbart avbrytas om Du 
känner att det inte fungerar. Det är viktigt för undersökningens kvalitet att alla frågor blir 
besvarade och diskuterade. Därför är det angeläget att just Du försöker att svara och diskutera 
så uppriktigt och fullständigt som möjligt på frågorna som ställs. Vi kommer att använda oss 
av bandspelare vid både den enskilda intervjun och vid gruppintervjun. De inspelade banden 
kommer att raderas så snart undersökningen är avslutad. 
 
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna kommer att förvaras på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
 
Då vi är medvetna om att vi förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas vi ändå att Du vill vara 
med som respondent i den här undersökningen. Det medföljer kontaktinformation på 
nästkommande sida som Du gärna får behålla för eventuella frågor.  
 
 
Tack för att Du ställer upp! 
 
 
Carolina Ferrari och Sandra Falkeborn 
 
Mälardalens högskola                                                                                            
Akademin för hållbar samhälls-                
och teknikutveckling  
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Jag har godkänt och tagit del av ovanstående information. Därmed har Jag accepterat att delta som respondent i 
den här studien: 
 
Respondentens namnteckning: 
 
 
 ___________________________________________________ 
 
 



 

 

Tack för Ditt deltagande! 
  
 
Du har deltagit i en kvalitativ intervjustudie som syftar till att belysa och bidra med kunskap 
om hur den sociala rollen som ”duktig flicka” gestaltas i kvinnors identiteter och karriärer. 
 
Om Du känner att Du har några frågor angående vårt samarbete eller studien, är Du 
välkommen att kontakta oss eller vår handledare! 
 
 
 
Det går bra att spara den här sidan för eventuella behov,  
 
 
Mälardalens högskola                                                                                            
Akademin för hållbar samhälls-   
och teknikutveckling 
 
Socialpsykologi studerande:     Handledare: 
 
Carolina Ferrari     Fredrik Palm 
tele: +46737163088       fredrik.palm@soc.uu.se  
cfi03001@student.mdh.se   
  
Sandra Falkeborn 
Tele: +46702830031 
sfn06001@student.mdh.se 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Vi ansvarar för att Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.    
 
 
 
 
    
Carolina Ferrari 
 

 
 
 
    
Sandra Falkeborn 
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GRUPPINTERVJUER (Med båda respondentgrupperna) 
 
 
UTBILDNING (Temaområde.1) 
Hur tänker Ni kring utbildning 

 
 

 
KARRIÄR (Temaområde.2) 
• Hur ser Ni på karriär?  
• Ser Ni någon skillnad mellan mäns och kvinnors karriär? 
• Familj och karriär?  

 
 
 
”DUKTIGA FLICKOR” (Temaområde.3) 
• Duktighet?  
• Identitet? 

 
 
 
AVSLUTANDESAMTAL  
• Hur tycker Ni diskussionen har gått? 
• Har Ni några funderingar eller frågor? 
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ENSKILDA INTERVJUER (Med respondenterna födda på åttiotalet) 
 
INLEDANDE SAMTAL 
När är Du född? 
Vilken stad bor Du? 
Bor Du ensam? Familj? Gift? Förlovad? Barn? 
 
UTBILDNING (Temaområde.1) 
• Vilken är Din syn på utbildning? Av vilken anledning? 
• Hur uppfattar Du att omgivningen ser på Dig och Ditt val att studera? 
• Har Din familj någon examen på högskola/universitet? Förväntningar på Dig? 
• Vilken är Din uppfattning om/av samhällets syn på utbildning? 
• Gymnasiet, Vilket program? Av vilken anledning? 
• Vilka utbildningar går Du (Har Du gått)? 
• Har Dina val utav utbildning varit strategiska, målinriktade? Eller ”slumpen”? 
• Vilka är/var Dina förväntningar på skolan? Blev Dina förväntningar besvarade? 
• Hur ser Du på betyg och omdömen? Är det viktigt? 
• Vad har Du velat ha utav av skolan, utbildningen? Har Du fått det? 

 
KARRIÄR OCH ARBETE (Temaområde.2) 
• Hur ser Du på framtiden med arbete? 
• Hur uppfattar Du att omgivningen ser på Dig och Ditt val av arbete? 
• Är det viktigt för Dig att göra karriär? Varför? 
• Hur anser Du att samhället ser på karriär? Tror Du att Du påverkas av det? 
• Hur ser Du på inkomst? (viktigt med ett välbetalt arbete) 
• Anser Du att det finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors karriär? På vilket sätt? 

 
FAMILJ (Temaområde.3) 
• Vad är Dina tankar om familj? Är det viktigt? 
• Hur ser Du på familj och karriär? Går det att kombinera? 
• Hur ser Din fritid ut? Känner Du att Du hinner med det Du vill göra? 
• Vem tar mest ansvar i hemmet? Hur? Vad? 
 
SYNEN PÅ SIG SJÄLV (Temaområde.4) 
• Hur skulle Du beskriva Dig som person? Tror Du andra uppfattar Dig på samma sätt? 
• Har Du höga förväntningar på Dig själv? På vilket sätt? 
• Upplever Du att andra har förväntningar på Dig? Hur yttrar det sig? Hur upplever Du 

dem? 
• Hur kommer det sig att Du valt att studera?  Hur tror Du andra uppfattar Ditt val? 
• Har Du höga krav på Dig själv? På vilket sätt yttrar de sig? 
• Upplever Du att andra har krav på Dig? Hur yttrar det sig? Hur upplever Du dem? 
• Har Din syn på Dig själv alltid varit den samma? 
• Har det varit självklart för Dig vilka vägar Du skall ta i livet? 
• Upplever Du Dig tillfreds med Din livssituation nu? 
 
 



 

 

 
AVSLUTANDE SAMTAL  
• Har Du uppnått Dina mål så här långt i livet?  
• Om Du fick drömma hur skulle Ditt liv se ut då? 
• Hur tror Du framtiden ser ut för Dig? 
• Hur tycker Du intervjun gått? 
• Har Du några frågor eller något Du vill tillägga? 
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ENSKILDA INTERVJUER (Med respondenterna födda på sextiotalet) 
 
INLEDANDESAMTAL 
När är Du född? 
Vilken stad bor Du? 
Bor Du ensam? Familj? Gift? Förlovad? Barn? 
 
UTBILDNING (Temaområde.1) 
• Vilken är Din syn på utbildning? Av vilken anledning? 
• Hur uppfattar Du att omgivningen såg på Ditt val att studera? 
• Har Din familj någon examen på högskola/universitet? Förväntningar på Dig? 
• Vilken är Din uppfattning om/av samhällets syn på utbildning? 
• Gymnasiet, Vilket program? Av vilken anledning? 
• Vilka utbildningar Har Du gått (går Du)?  
• Hur kommer det sig att Du valt att studera?  Hur tror Du andra uppfattar Ditt val? 
• Har Dina val utav utbildning varit strategiska, målinriktade? Eller ”slumpen”? 
• Vilka är/var Dina förväntningar på skolan? Blev Dina förväntningar besvarade? 
• Vad har Du velat ha utav av skolan, utbildningen? Har Du fått det? 
• Upplever Du att det var lätt att hitta arbete efter Dina studier? (jobb enligt utbildning) 

 
KARRIÄR OCH ARBETE (Temaområde.2) 
• Hur upplever Du Ditt arbete?  
• Vad fick Dig att välja det här yrket? Hur tror Du andra uppfattar Ditt val? 
• Hur uppfattar Du att omgivningen ser på Dig och Ditt val av arbete? 
• Är det viktigt för Dig att göra karriär? Varför? 
• Hur anser Du att samhället ser på karriär? Tror Du att Du påverkas av det? 
• Hur ser Du på inkomst? (viktigt med ett välbetalt arbete) 
• Anser Du att det finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors karriär? På vilket sätt? 
• Hur ser Du på framtiden med Ditt arbete? (planer på att byta arbete, behov av utveckling) 
 
FAMILJ (Temaområde.3) 
• Hur ser Din familjebild ut? (Vad är Dina tankar om familj?) 
• Har det varit viktigt för Dig med familj? Varför? 
• Hur ser Du på familj och karriär? Går det att kombinera? 
• Hur ser Din fritid ut? Känner Du att Du hinner med det Du vill göra? 
• Vem tar mest ansvar i hemmet? Hur? Vad? 

 
SYNEN PÅ SIG SJÄLV (Temaområde.4) 
• Hur skulle Du beskriva Dig som person? Tror Du andra uppfattar Dig på samma sätt? 
• Har Du höga förväntningar på Dig själv? På vilket sätt? 
• Upplever Du att andra har förväntningar på Dig? Hur yttrar det sig? Hur upplever Du 

dem?  
• Har Du höga krav på Dig själv? På vilket sätt yttrar de sig? 
• Upplever Du att andra har krav på Dig? Hur yttrar det sig? Hur upplever Du dem? 
• Har Din syn på Dig själv alltid varit den samma? 



 

 

• Har det varit självklart för Dig vilka vägar Du skall ta i livet? 
• Upplever Du Dig tillfreds med Din livssituation nu? 
 
AVSLUTANDESAMTAL  
• Har Du uppnått Dina mål så här långt i livet?  
• Om Du fick drömma hur skulle Ditt liv då se ut? 
• Hur tror Du framtiden ser ut för Dig? 
• Hur tycker Du intervjun gått? 
• Har Du några frågor eller något Du vill tillägga? 
 


