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ABSTRAKT                        

  
 
Carolina Ferrari 
 
”Duktiga flickor” – Om unga kvinnors förväntningar och upplevelser av vidare studier 
 
År 2008        Antal sidor: 28 
  
 
Den ”Duktiga flickan” är ett begrepp som används mer och mer. Begreppet är en slags metafor 
för den moderna kvinnan som både vill göra karriär och leva kvar i det gamla. Den ”Duktiga 
flickan” tillhör idag en växande grupp i statistiken över sjukskrivna med psykisk ohälsa.  
 
Det övergripande syftet med studien har varit att belysa hur unga kvinnor upplever egna och 
andras förväntningar på sig själva, att studera på högskola/universitet. Studiens forskningsfråga 
är; Hur upplever unga kvinnor de förväntningar som finns på dem att studera vid hög-
skola/universitet? 
 
För att få en sammantagen bild av hur respondenterna upplever de här förväntningarna har sex 
semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån ett ändamålsenligt urval. Respondenterna var tre 
gymnasiestuderande och tre högskole-, universitetsstuderande unga kvinnor. Resultatet visade att 
det fanns en intressant skillnad mellan de unga kvinnorna som gick på gymnasiet och de som 
läste på högskolan om deras upplevelser och förväntningar på deras framtid. De unga kvinnorna 
som läste på högskolan upplevde en mer uttalad frustration och rädsla inför framtiden, vilket 
gjorde att de tvivlade på om de valt rätt utbildning.  
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   FÖRORD 

                      
 
Det har gått en lång tid sedan jag började arbeta med den här uppsatsen. Vilket har gjort att jag 
många gånger tvivlat på om jag verkligen skulle göra färdigt den och vilket värde den i så fall 
skulle få för läsarna. Nu är uppsatsen färdig och det som fick mig att vilja fortsätta var att jag 
faktiskt genuint brinner för det här ämnet som är lika aktuellt nu som för tre år sedan när jag 
började skriva. Jag har också känt en plikttrogenhet till de respondenter som ställt upp på mig, 
vilket också det har motiverat mig att arbeta vidare.  
 
Nu är jag färdig och det känns konstigt, nästan lite tomt. Den här uppsatsen har funnits med mig 
under nästan hela min utbildning, vilket såklart gör att jag levt nära pedagogiken även när jag 
läst andra ämnen och inriktningar. Även om jag skrivit hela uppsatsen själv så finns det utöver 
respondenterna två personer som jag vill rikta ett extra stort tack till, det är Ann Eriksson och 
Marja-Terttu Tryggvason. Ni har båda hjälpt mig på olika sätt under den här processen, vilket 
känns mycket bra. Ett extra stort tack till Dig Marja-Terttu för Ditt enorma tålamod. Andra 
personer som också stöttat och hjälpt mig under den här resan är såklart min familj, ett stort tack 
till Er också!  
              
             
 
 
Eskilstuna i juni 2008 
 
Carolina Ferrari   
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1. Inledning 
 
Pedagogik är att förstå delar av en helhet och sedan förstå hur de här delarna kan bli helhet. 
Med hjälp av  Marton och Booth (2000) skall det förklaras och kopplas samman med den 
”Duktiga flickan”.  
 
Marton och Booth (2000) menar att människor föds in i olika samhällsklasser, kulturer och 
kön, vilket leder till att vi människor blir olika. Många gånger är det orättvist, eftersom 
förutsättningarna i livet är olika. Genom att få en insikt i livets olika utgångspunkter, 
skapas också en förståelse för dem. Den förståelsen och kunskapen hjälper till att kunna 
påverka, förändra och utveckla en eller flera paradoxer. De här paradoxerna behöver inte 
bara visa sig i utbildningsmiljöer utan i samhället i stort. Vi människor är en del av 
samhället och att förstå samhällets små substanser gör att vi kan förstå helheten, samhället 
(Marton & Booth, 2000). När jag ser på hur samhället ser ut i dag, ser jag stress, utbrändhet 
och att många kvinnor inte känner sig tillräckliga. I boken Diagnos: Duktig tar Ernsjöö 
Rappe och Sjögren (2002) upp vad som utgör den duktiga flickan/kvinnan. Den ”Duktiga 
flickan” speglar dagens kvinnor som både vill utbilda sig, göra karriär, ha en aktiv fritid 
och leva kvar i det gamla; att sköta hem och barn, vara omänskliga helt enkelt. Den övertro 
som finns på kvinnan idag, är inte hälsosam i längden. Den förändring som skett i 
samhället på gott och ont, gör att många kvinnor är splittrade och känner en emotionell 
påfrestning när det gäller vägar och val i livet.  
 
Ernsjöö Rappe och Sjögren (2002) beskriver den ”Duktiga flickan” som välutbildad, men 
att hon ändå upplever ett starkt tvivel på sig själv. Hon är framgångsrik, men har hela tiden 
en rädsla för att bli avslöjad. Hon är plikttrogen, ambitiös, målmedveten men samtidigt 
tillhör hon en växande grupp i statistiken över sjukskrivna med psykisk ohälsa. Ernsjöö 
Rappe och Sjögren påvisar att många unga kvinnor arbetar sig trötta och blir nedstämda, 
redan i början utav sitt yrkesverksamma liv, när de egentligen borde vara friska och starka.  
 
Under hela 90-talet och fram till idag har universitet och högskolor dominerats av kvinnliga 
studenter i åldrarna 17-29 år (Statistiska centralbyrån, 2005). Kvinnor som mår psykiskt 
dåligt är inget nytt fenomen. I takt med att kvinnan har fått möjlighet att studera och blivit 
yrkesverksam, har tyvärr den psykiska ohälsan ökat och blivit ett samhällsproblem. I den 
takt samhället förändras, hinner inte de starkt invanda mönstren, exempelvis när det gäller 
uppfostran, förändras. Redan vid födseln uppfostras och formas flickor in i ramen för vad 
som är typiskt för en flicka (Andersson, 1994). När fostran och behandlingen av små 
flickor inte förändras, får de svårt att anpassa sig när de växer upp och blir bemötta med att 
de skall vara oberoende och självständiga. Därför blir det lätt obalans mellan det moderna 
samhället, kvinnan och hennes uppfostran till en ”felfri” individ (Andersson, 1994). 
Liksom Marton och Booth (2000) ser jag den ”Duktiga flickan”, samhällsförändringen, 
utbildning, känslor och uppfostran som substanser. Jag vill med hjälp av de här 
substanserna förstå och försöka nå en helhet.  
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1.1 Syfte  
 
Syftet med den här undersökningen är att belysa och bidra med kunskap om hur unga 
kvinnor upplever egna och andras förväntningar på sig själva, att studera på 
högskola/universitet. Genom att intervjua kvinnor i aktuell ålder (17-29år) om deras egna 
upplevelser, erfarenheter och föreställningar vill jag lyfta fram, beskriva, tolka och förstå 
unga kvinnors syn på sig själva och på utbildning. Vidare syftar undersökningen till att 
inspirera till vidare forskning.  
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Hur upplever unga kvinnor de förväntningar som finns på dem att studera vid 
högskola/universitet? 
 
1.3 Förförståelse  
 
Jag började intressera mig för unga kvinnor och deras val i livet, när jag själv stod mitt i ett 
vägskäl. Jag läste samtidigt en bok, Diagnos: Duktig (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2002), i 
vilken det beskrivs hur kvinnor i allmänhet har ett stort behov av bekräftelse och vill vara 
duktiga på allt de företar sig. Ernsjöö Rappe och Sjögren skriver att det är bl.a. genom 
behovet av bekräftelse och överdådiga krav som den ”duktiga flickan” uppstår.  
 
Jag insåg vid läsning av boken att jag var den här ”duktiga flickan” som ställer orimliga 
krav på mig själv och blir besviken om jag inte lyckas bestiga Mount Everest med en hand 
och förbundna ögon. Jag hade samtidigt skräck för att misslyckas, att inte räcka till eller att 
inte duga. Senare läste jag i en rapport från Länsstyrelsen (2004) att i Södermanland var 54 
% av alla långtidssjukskrivna (180 dagar) kvinnor i åldrarna 25 till 34, år 2003. Samtidigt 
läste jag att det är fler kvinnliga studenter än manliga på högskolor och universitet 
(Länsstyrelsen, 2004). Det här gjorde att ett ytterligare intresse började växa hos mig (och 
eller där) jag ställde mig frågan om det kan finnas ett samband mellan den ”duktiga 
flickan” och kvinnliga studenter.  
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
2.1 Teorier 
 
2.1.1 KASAM 
Aaron Antonovsky är professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel. 
Han har utarbetat begreppet KASAM (känsla av sammanhang) (KASAM, 2005). 
Grundpelarna för KASAM är att känna att omgivningen är begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Antonovsky poängterar att när människan känner att hon kan påverka 
händelser och skeenden, känner hon hanterbarhet. Samtidigt har vi också insikten att 
många saker är opåverkbara för människan som enskild individ. Människan har med andra 
ord ett sinne för verkligheten i sättet att agera och tänka. När sedan känslan av begriplighet 
och hanterbarhet finns, får människan också en känsla av mening.  De här grundpelarna är 
otroligt viktiga, enligt Antonovsky för att människan skall må bra och fungera.  
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2.1.2 Självbestämmande 
I likhet med Antonovsky (KASAM, 2005), anser Wehmeyer (1996) att för att få och känna 
kontroll över sin tillvaro är självbestämmande en viktig källa. Då det här är en teori 
utformad för barn i behov av särskilda stöd, är den ändå relevant för den här 
undersökningen. Enligt Wehmeyer (1996) finns det fyra grundpelare för vad som utgör ett 
självbestämmande. Det är att ”leva efter egna lagar”, självförverkligande, upplevd kontroll 
och självreglering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Figurförklaring: Självbestämmandes fyra 
grundpelare (Wehmeyer, 1996, Sid. 138). 

 
Med figuren ovan vill Wehmeyer (1996) illustrera hur de fyra grundpelarna bidrar till att 
bli de viktigaste källorna för att påverka och kontrollera det egna livet, självbestämmande. 
Med begreppet ”leva efter egna lagar” menar Wehmeyer (1996) att en människa förstår vad 
som är livskvalitet och gott livsinnehåll, att agera efter egna möjligheter, vara självständig 
och vara fri från påverkan. Vidare menar Wehmeyer att för att våga ”leva efter egna lagar” 
behövs valmöjligheter, att våga och kunna ta egna beslut, lösa problem, sätta upp rimliga 
mål, ha självinsikt, ha en inre balans, ha en självmedvetenhet och kunskap samt tolerans 
gentemot sig själv.  
 
Wehmeyer (1996) hävdar också att känna makt är en del i att uppleva kontroll. Därför är 
det viktigt enligt Wehmeyer att kunna ha ett inflytande över olika situationer, där känslan 
av att styra, att bestämma och att kunna påverka finns. Det här gör att det egna 
självbestämmandet utvecklas och ett självförtroende kan byggas upp. Wehmeyer 
poängterar att för att kunna utveckla ett självbestämmande måste alla fyra grundpelare 
stimuleras regelbundet. Självregleringar är en den del i vägen till ett självbestämmande där 
det gäller att lära sig planera och bedöma vilka effekter ens handlande kan ha och få. 
Vidare menar även Wehmeyer (1996) att det gäller att hitta egna vägar till att nå de mål 
som sätts upp. 
 
2.1.3 Pygmalioneffekten 
Pygmalioneffekten är en annan teori som beskrivs av Jenner (1992). Den effekten påvisar 
hur viktigt det är att en människa tar kontroll över sitt eget liv och blir oberoende. 
Begreppet härstammar från en grekisk myt om Pygmalion. Pygmalion var kung och en dag 
tillverkade han en kvinnofigur, som han själv blev förälskad i. Med den makt han besatt 

Självbestämmande 
 

Uppleva 
kontroll 

Själv – 
reglering 

Själv – 
förverklig- 

ande 

”Leva efter egna 
lagar” 
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som kung, var det inte svårt att kunna ge order åt kärleksgudinnan Afrodite att ge liv åt 
kvinnan, vilket hon också gjorde (Jenner, 1992). Vidare menar Jenner att det finns liknelser 
mellan Pygmalions sätt att påverka Afrodite och lärares sätt att påverka elever åt vissa mål. 
Pygmalion befann sig i en maktposition gentemot Afrodite medan en lärare sitter i en 
maktposition gentemot eleverna (Jenner, 1992).  
 
2.1.4 Self-in-relation 
Hägg och Kuoppa (1997) redogör för socialpsykologins, psykologins och pedagogikens 
forskning inom feminismen och hur den har bidragit med teorier om bland annat flickors 
utveckling till kvinnor. Studier har bland annat gjorts om kvinnors oberoende och 
självständighet. Hur flickor uppfostras och utvecklas beskrivs genom teorin ”self-in-
relation” (Hägg & Kuoppa, 1997). Self-in-relation är en teori som bygger på hur det egna 
Jaget kan utvecklas. Det är enligt Hägg och Kuoppa det egna Jaget som hjälper till att 
förstå sin egen behovstillfredsställelse. Behovstillfredsställelsen är i sin tur kopplad till 
andra närstående personer.  
 
Det flickor tidigt får lära sig enligt den här teorin är att ”jag kan inte må bra, om det jag gör 
innebär att andra mår dåligt”. Det här gör att många flickor tidigt skapar ett beroende till 
människor runt omkring sig, som inte är bra för flickans utveckling till en självständig 
individ. Om ett beroende är normen, för att vara den perfekta flickan, är det lätt att det som 
samhället eftersträvar idag om självständighet missuppfattas. 
 
Andra nackdelar kan vara att en kvinna som utvecklat ”Självet” (det egna Jaget) kan ha 
svårt att sätta gränser, därför att det egna Jaget kan påverka den grad av tillgänglighet som 
finns för andra människor och deras värde. En kvinna som får hjälp att utveckla det egna 
Jaget och samtidigt har en balanserad självkänsla har goda förutsättningar att hålla kvar 
människor runt omkring sig, vilket ses som något bra enligt Hägg och Kuoppa (1997).  
 
2.1.5 Sammanfattning av teorierna 
Här nedan kommer en sammanfattning av de teorier som valts att användas i den här 
studien. För att förtydliga ytterligare kommer en sammanfattning att göras där teorierna 
jämförs lite kort med varandra.  
 
Studier har bland annat gjorts om kvinnors oberoende och självständighet. Hur flickor 
uppfostras och utvecklas beskrivs genom teorin ”self-in-relation” (Hägg & Kuoppa, 1997). 
Self-in-relation är en teori som bygger på hur det egna Jaget kan utvecklas. En kvinna som 
får hjälp att utveckla det egna Jaget och samtidigt har en balanserad självkänsla har goda 
förutsättningar att bevara relationer, vilket ses som något bra enligt Hägg och Kuoppa 
(1997).  
 
Människan upplever hanterbarhet när känslan av att kunna påverka händelser och skeenden 
finns, menar Antonovsky. När sedan upplevelsen av begriplighet och hanterbarhet finns, 
får människan också en känsla av mening. De så kallade grundpelarna är då på plats. 
Grundpelarna är otroligt viktiga, enligt Antonovsky, för att människan skall må bra och 
fungera (KASAM, 2005). En ideologi som liknar Antonovskys KASAM-teori är 
Wehmeyers filosofi om självbestämmande. Wehmeyer (1996) anser att självbestämmandet 
är grunden för att få känslan av kontroll över sin tillvaro.  
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Med begreppet ”leva efter egna lagar” menar Wehmeyer att människan måste vara 
självständig och fri från påverkan, för att överhuvudtaget förstå vad livskvalitet och gott 
livsinnehåll är. Kontroll i form av maktkänsla är ytterligare en del i Wehmeyers teori om 
självbestämmande, vilket tydligt går att jämföra med Pygmalionteorin (Jenner, 1992). 
Jenner menar att Pygmalions sätt att påverka Afrodite går att jämföra med lärares sätt att 
påverka elever åt vissa mål. Pygmalion befann sig i en maktposition gentemot Afrodite 
medan en lärare sitter i en maktposition gentemot eleverna.  
 
2.2 En kort historisk tillbakablick  
 
2.2.1 Kvinnans utmärkande drag  
Synen på kvinnors särart ur ett historiskt perspektiv och ur ett förändringsperspektiv kan 
sammanfattas genom tre olika perioder enligt Kyle (1972). Vidare menar Kyle att den 
första perioden visar sig genom den grekiske naturfilosofen Aristoteles skrifter. Aristoteles 
grundsyn av kvinnan bygger på könens biologiska roller i fortplantningen. Aristoteles 
menade att mannen var den aktiva, själsliga och den andliga och kvinnan den passiva, 
köttsliga och materialistiska i fortplantningen. I det aristoteliska samhället hade mannen 
tillgång till undervisning, förvärvsarbete och politik, medan kvinnorna och slavarna gjorde 
det dagliga arbetet och var utestängda från samhällets sysslor. Aristoteles iakttagelser 
bekräftade och legitimerade arbets- och kunskapsfördelningen. Hans tänkande har haft stort 
inflytande över europeiskt tänkande eftersom hans skrifter användes på universiteten fram 
till 1600-talet (Kyle, 1972).  
 
Från 1600-talet kom frågan om kvinnlig bildning upp och de två samhällsfilosoferna 
Hobbes och Locke vann terräng. De hade en sorts kontraktsteori där den i princip 
jämställda kvinnan ingick ett frivilligt kontrakt med mannen och samhället, där hon avstod 
från sina naturliga rättigheter. Flickors uppfostran blev intressant och det kom skrifter i 
ämnet där det sattes gränser för vad som var lagom kvinnokunskap. Samtidigt fanns det de 
som ville tillämpa den teoretiska jämställdheten i praktiken och som talade om könets 
likheter. Män och kvinnor hade enligt dem samma intellektuella kapacitet och det fanns 
därför ingen anledning att begränsa kvinnors kunskap i förhållande till männens. Från 
andra hälften av 1700-talet skärptes tonen mer eftersom likhetens förespråkare började 
kräva samma tillgång till undervisning för flickor som för pojkar och även krävde 
samhällsrättigheter.  
 
"Franska revolutionens slagord om frihet, jämlikhet och broderskap visade sig i praktiken 
bara gälla det sistnämnda, d.v.s. broderskapet, medan systrarna lämnades utanför." Särarts 
och likhets idéer renodlades i två skrifter som fått stor betydelse: Rousseaus Emilie (1762) 
och Mary Wollstonecrafts A vindication of the rights of women (1792). Rousseau hävdar att 
könens grundläggande olikhet tilldelar dem olika uppgifter i samhället, vilket gör att han 
beskriver olika uppfostringsprogram. Pojkar skulle uppfostras till aktivt tänkande och 
självständiga individer. Flickor skulle fostras till undergivna och följsamma. Hans 
principer; manlig undervisning för mannens egen skull och kvinnlig undervisning för 
mannens skull. Wollstonecraft (1792) menar istället att könsskillnaderna är ett resultat av 
uppfostran, dvs. miljöpåverkan. Hon vill ha en undervisning som ger kvinnan samma 
intellektuella och praktiska undervisningsmöjligheter som mannen.  
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Kyle (1972) skriver att efter 1850-talet förankrades likhets- och särartsresonemangen i nya 
grundarter. Med moderna naturvetenskapliga metoder kunde nu objektivt konstateras att 
kvinnans genomsnittliga styrka var mindre än mannens, att hennes hjärta var lättare samt 
hade ett mindre omfång. Dessutom att hennes fortplantningsorgan var ömtåligare. Hennes 
intellektuella kapacitet ifrågasattes inte, utan nu menades det att på grund av hennes mindre 
kroppskrafter skulle hon inte orka med andlig verksamhet. Hennes hjärta tog skada av 
intellektuella ansträngningar och hennes sexuella organ påverkades negativt av studier. Det 
skulle leda till allt från psykiska och fysiska sjukdomar, störningar i 
fortplantningsförmågan, sämre amningsförmåga och till och med sterilitet. Ett uttalande 
som framfördes på flickskolemötet 1879 speglar det här. ”Erfarenheten torde ännu icke 
hafva afgjort, huruvida Gudinna till följd af sin svagare fysik, kan stå ut med lika mycket 
andlig arbete som mannen” (Kyle 1972. s 107).  
 
Darwins evolutionslära tillämpades genom olika sociala förhållanden. Framförallt av 
Herbert Spencer, som använde evolutionsläran som ett argument mot att kvinnor breddade 
sina kunskaper och sina yrken. De här idéerna låg som grund för den inställning som 
yttrades i den politiska debatten under 1920-talet om kvinnor och utbildning (Kyle, 1972).  
 
2.2.2 Kvinnans utbildningshistoria 
Kvinnans möjlighet till högre utbildning har varit begränsad under flera århundraden menar 
Gunhild Kyle (1972) i sin avhandling Svensk flickskola under 1800-talet. 
Läsundervisningen för den unga kvinnan gavs i hemmen och då oftast av modern, utöver 
de grundläggande kunskaper som annars kunde ges av en guvernant eller av sönernas 
privatlärare. I städerna fanns det speciella mamsellskolor för borgarnas döttrar. Kyle (1972) 
skriver att källmaterialen för den här typen av undervisning var bristfällig. Det fanns många 
tecken i de litterära salongerna och i de kvinnotidskrifter, som tydde på att många kvinnor 
inom borgarklassen skaffade sig goda kunskaper och därför ansågs som högbildade. Den 
avgörande kunskapen om flickors undervisning och dess innehåll förmedlades av 
feminister och reformpedagoger, skriver Kyle.  
 
Från slutet av 1700-talet till 1800-talets mitt riktades det skarp kritik mot kvinnobildningen 
inom de högre samhällsklasserna. Kritiken riktades framförallt mot att undervisningen 
borde ha varit mer praktiskt nyttig och samtidigt upplyfta kvinnan till en högre klassnivå.  
 
Redan innan riksdagen tog upp frågan om flickors rätt till undervisning (1840 och 1844), 
hade Sverige fem högre flickskolor. Frågan som togs upp i riksdagen var: Varför skulle 
staten stödja högre undervisning för flickor? Vilka mål, om staten trädde in, skulle skolan 
ha då? En statlig flickskola skulle med viss sakkunskap kunna ge riktlinjer för vad kvinnan 
skulle kunna. Under den här tiden hade Sverige redan fem högre flickskolor, tre i Göteborg, 
en i Askersund och en i Stockholm. De här skolorna grundades under den period där 
kvinnans roll i samhället blev något att diskutera. Frågor som togs upp då var bland annat 
kvinnans egenskaper, hennes samhälleliga uppgifter, hennes uppfostran, hennes behov av 
skolor och hennes eventuella yrkesarbete. Från mitten av 1800-talet förändrades kvinnans 
position i samhället från att kvinnan inte haft laglig rätt att gå in i olika arbetsområden och 
yrkesverksamheter, som varit förbehållna männen. Nu fick den kloka tanten en chans att bli 
läkare. Skolmamsellen fick utbilda sig till folkskollärarinna och ladugårdspigan kunde bli 
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mejerska. Även andra nya yrken tillkom, såsom telefonist, kontorist och banktjänsteman 
(Ohlander & Strömberg, 1997).  
 
Ohlander och Strömberg (1997) markerar att kvinnans position i samhället inte har skilt sig 
från någon annan stor samhällsförändring, som exempelvis när de svarta befann sig i ett 
slavsamhälle som de skulle bryta sig ur. När kvinnans ställning i samhället långsamt 
började förändras till mer jämställd mannens, kom nästa bakslag. Ulla Johansson skriver i 
sin bok Normalite, kön och klass att under 1800-talets mitt kom den moderna medicinska 
vetenskapen fram till att kvinnans biologi inte kunde mäta sig med männens intellekt, 
vilket förklarade att hon inte behövde en högre utbildning, eftersom hon ändå skulle vara 
sämre än mannen i en intellektuell tävling. Ohlander och Strömberg menar att kvinnans 
historia har varit en ”bergsbestigning”, där kvinnans villkor har förbättrats steg för steg 
ända upp till bergstoppen där målet trots allt varit lika rättigheter och skyldigheter mellan 
kvinnor och män. Herrström (1972) skriver att vid 1800-talets slut började många 
socialdemokrater, liberaler och radikala folkskollärare att öppet ifrågasätta skolsystemets 
rättvisa. De kritiserade ”att samhället erbjöd olika sociala grupper olika slags utbildningar 
och att den teoretiska utbildningen på sekundärnivå var kostnadsfri för pojkar och inte för 
flickor”. Först 1918 tillsattes en skolkommission som skulle utarbeta ett förslag till ett 
demokratiskt skolsystem.  
 
Fram till 1872 var universiteten stängda för hälften av befolkningen. Före 1872 fick 
kvinnan inte avlägga studentexamen som krävdes för universitetsstudier. Reformen som nu 
skapades var som ett slag i luften för kvinnan. Den naturliga vägen till studier vid 
universitet var skapad av män och för män. Männen kunde efter folkskolan börja i ett 
statligt läroverk som var upplagt på ett sådant sätt att det skulle leda fram till en 
studentexamen. Kvinnan och mannen gick tillsammans i folkskolan. Skillnaden var att 
kvinnan inte fick gå i statliga läroverk som mannen fick, förrän år 1928. Trots det tog den 
första kvinnan en universitetsexamen redan 1883 (Ohlander & Strömberg, 1997).  
 
Ohlander och Strömberg (1997) påpekar att det fanns ytterligare fallgropar i reformen som 
öppnade universiteten för kvinnan. Det mest följdriktiga borde ha varit om kvinnan 
samtidigt fått rätt till de högre statliga tjänster som studier vid universitet kunde leda till. I 
den svenska grundlagen stod det att de här tjänsterna skulle innehas av svenska män. 
Kontentan blev att den svenska kvinnan inte kunde räkna med att få ett arbete med en lön 
som kunde balansera vad det kostat att läsa i flera år vid ett universitet.  
 
Ohlander och Strömberg menar att resultatet blev att under nästan 50 år var antalet 
kvinnliga studenter knappast märkbara. 1923 kom den så kallade behörighetslagen som 
betydde att även kvinnor hade rätt att få högre statliga tjänster men fortfarande med vissa 
undantag. Ohlander och Strömberg citerar historikern Kjell Östberg: "Det är lätt att se var 
gränsen för männens villighet att släppa fram kvinnan gick: kvinnan fick inte utöva makt 
över mannen och mannen skulle inte behöva underordnas kvinnan.” (Ohlander & 
Strömberg, 1997. s. 95). Det här menar Ohlander och Strömberg skulle kunna vara ett 
sådant undantag de talar om ovan. 
 
Hirdman (2003) skriver att trots att behörighetslagen trätt i kraft och att kvinnan nu tilläts 
att studera vid universitet, fanns det fortfarande en lång bit kvar upp till ”bergstoppen”. 



                
               ”Duktiga flickor” 
              - Om unga kvinnors förväntningar och upplevelser av vidare studier  
   
 
 

   
9 
 

Efterkrigssamhället visade på att fler kvinnor började förvärvsarbeta och flickor utbildades 
vid samskolor, där de fick lära sig tro att de var jämlika pojkarna. Tyvärr behövdes det bara 
att någon människa satte andra ord på det så kallade ”kvinnoproblemet” för att en ny debatt 
skulle dras igång politiskt (Hirdman, 2003). Hirdman redogör för det så kallade 
genuskontraktet vilket infördes under 70-talet. Genuskontraktet blev en politisk 
idealmodell och partierna använde det som ett verktyg för att vinna politiska poänger. 
 
Hirdman (2003) tar även upp en paradox med genuskontraktet. Hon menar att ju mer 
samhället strävade efter jämlikhet och jämställdhet, desto större extremisering blev dess 
former, vilket enligt Hirdman har gjort att om vi ser till i dag, så mörknar den ljusa bilden 
om ett jämställt, jämlikt samhälle. Det Hirdman menar med att den ljusa bilden mörknar, är 
att vi människor föds som man eller kvinna. Om det var eller är så lätt att införa ett 
genuskontrakt eller nya lagar för att skapa ett jämlikt samhälle, så skulle det redan ha varit 
gjort. Hirdman menar att när en flicka föds, föds hon in i ett gammalt mönster som talar om 
hur en flicka bör vara. Precis likadant är det för pojkar. De här mönstren har följt med oss 
människor i generationer och sitter djupt rotade hos oss. I praktiken blir därför en 
förändring mycket svår. Vidare menar Hirdman att de här mönstren inte passar ihop med 
hur kvinnan idag förväntas vara eller leva. 
 
Både Richardsson (1999) och Johansson (2000) menar att en flickskolekommitté först 1886 
kunde inhämta statistiska uppgifter från 124 skolor. Kommittén räknade elevantalet till ca 
7000 och år 1900 hade det växt till cirka 10 000. Kyle (1972) skriver att flickskolor som 
betecknades officiellt för ”högre flickskolor” var de skolor som hade minst en femårig 
skolgång och där undervisning kunde hållas på ett främmande språk. De separata 
flickskolorna började avvecklas 1962 och upphörde helt i slutet av 1970-talet. De högre 
allmänna läroverken var stängda för kvinnor och det var inte förrän i samband med 
läroverksreformen 1927 och därmed i läroverksstadgan 1928 som flickor och pojkar 
likställdes. Omkring 1930 utgjorde kvinnorna cirka en fjärdedel av Sveriges studenter. 
Andelen kvinnliga studenter i humanistiska ämnen växte snabbast. De ansågs mindre 
yrkesinriktade och mer passande för kvinnor.  
 
Statistiska centralbyrån visar att från början av 90-talet har universitet och högskolor 
dominerats av kvinnliga studenter i åldrarna 18-30 år. I början på 2000-talet utgör de 
kvinnliga studenterna majoritet (Statistiska centralbyrån, 2005).  
 
2.3 Tidigare forskning 
 
Andersson (1994) skriver i boken När flickor tystnar- verkligheter, rättigheter, möjligheter 
att redan vid en flickas födelse utsätts hon för extremt höga förväntningar, från både sin 
familj, samhället och kulturen hon föds in i. Hennes förmåga betraktas som viktigare än 
hennes kön, vilket yttrar sig i att hon styrs omedvetet in i ramen för kvinnlighet och dess 
förmågor och fallenheter. Samhället har i dag förändrats från den tid då kvinnan skulle vara 
hemmafru. I dag är de flesta kvinnor verksamma på något sätt antingen med arbete eller 
med studier. Trots den samhällsutveckling som skett, föds fortfarande kvinnan in i den 
typiska ramen för sitt kön, vilket många gånger leder till känslan av att inte duga eller 
accepteras. Andersson (1994) påvisar att just de gamla mönstren för kvinnan är de som 
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hotar den ”nya” och ”moderna” kvinnan och hennes existens. Vidare talar Andersson 
(1994) om en amerikansk psykolog vid namn Hanock, som menar att en kvinnas identitet 
kan beskrivas med ett ”starkt” och ”vitalt” jag.  De egenskaperna försvinner med tiden när 
en kvinna åldras och till slut blir de helt omärkbara. Vidare beskriver Andersson hur 
kvinnan inte känner igen sitt sanna jag förrän hon finner den unga kvinna hon en gång 
varit. Pippi Långstrump skulle kunna ses som den ”starka och vitala” kvinnan med de här 
egenskaperna ständigt synliga. Hon går emot just ramen för vad kvinnlighet är och bör 
vara. Andersson (1994) skriver även om psykologen Gilligan, som hävdar att vuxna 
kvinnor ställer sig i maktposition mot flickors känslor, upplevelser och erfarenheter. Det 
här gör att vuxna kvinnor förstärker den glorifierade bilden av att ”felfria” flickor alltid 
skall vara lugna, tysta, kontrollerande, aldrig orsaka bråk, aldrig vara högljudda, 
dominerande eller aggressiva. Andersson menar att bilden av den ”felfria” flickan är ett 
mycket starkt redskap för att bevara och inte förändra flickan och hennes position och roll. 
De flickor som lever upp till den illusionen belönas med kärlek, uppmärksamhet och 
samhörighet. 
 
Lärarförbundet (1998) skriver att en typisk ram för könets typiska ”flickkultur” utvecklas 
tidigt. Mönstren visar hur flickor ”bör” vara: flitiga i skolan, plikttrogna, ha många vänner 
och intressen, gärna läsa böcker, skriva brev och dagböcker, lära sig att tala tidigt och att 
relatera till andra människor. Tyvärr resulterar den här flickkulturen ofta i att flickor bryr 
sig för mycket om att integrera, bilda grupper, skvallra, tvivla på sig själva, inte våga ta för 
sig eller ta risker och de ger lätt upp (Lärarförbundet, 1998). Läroförbundet menar att 
flickor redan från tidig ålder får lära sig att tänka mer på andra än på sig själva, vilket också 
snabbt skapar ett beroendeförhållande till andra flickor. 
 

3. METOD  
 
I det här kapitlet redovisas vilken metod som använts för att besvara studiens 
frågeställning. I det första avsnittet beskrivs forskningsansatsen och metodvalet. Sedan 
kommer en redogörelse av vilken metod som använts för datainsamling, för 
databearbetning och analys samt vilket urval som nyttjas. Begreppen validitet och 
reliabilitet skall förtydligas och slutligen diskuteras de etiska riktlinjerna.  
 
3.1 Metodval och forskningsstrategi  
 
Den här studien utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv. Med en kvalitativ ansats menas att en 
forskare har en induktiv syn på teorin och praktiken (Bryman, 2001). Studien utgår ifrån 
verkligheten och en teori skapas (Befring, 1994). Som kvalitativ forskare är det viktigt att 
försöka bli en del av respondenternas omvärld, vilket ger en subjektiv bild av dem. Det här 
är viktigt enligt Bryman, för att forskaren skall kunna få en tydlig bild av respondenten som 
person. Det förutsätter att alla individer är olika och därför ses också omvärlden på olika 
sätt (DePoy & Gitlin, 1999).  
 
DePoy och Gitlin (1999) talar om att det är viktigt att ha en förförståelse till det som skall 
utforskas. DePoy och Gitlin menar att det kan vara till nackdel om förförståelsen är för stor, 
då det kan göra att forskaren blir alltför emotionellt engagerad i sitt val av ämne men det 
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behöver givetvis inte alltid resultera i något negativt. Många forskare funderar över hur de 
skall kunna vara objektiva eller inte för subjektiva i sin forskning. Då studien bygger på en 
kvalitativ ansats ges det utrymme för en mer personlig upplevelse i djupare form då, precis 
som Bryman (2001) menar att den kvalitativa ansatsen är mer verklig. Den kvalitativa 
ansatsen kan hjälpa till att nå och förstå respondenterna på ett djupare plan. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativa forskare kan använda sig av en rad metoder för att nå ett resultat, till exempel: 
Observationer, analys av texter och dokument och fokusgrupper (Bryman, 2001). Den här 
studien är uppbyggd på intervjuer, vilket enligt Bryman (2001) är den vanligaste metoden 
inom kvalitativ forskning. Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en provintervju. Den 
genomfördes för att se om frågorna i intervjuguiden (Se bilaga 2) var tillräckligt tydligt 
utformade och om intervjutiden var inom rimliga ramar för studiens storlek. Provintervjun 
bandades in och tog ca 45minuter.  
 
Resultat av provintervjun visade att tidslängden på intervjun var för utdragen, vilket gjorde 
att intervjuguiden behövdes formas om med följdfrågor. Det för att hjälpa till att effektivt 
genomföra intervjun på en hög nivå. Det resulterade i att längden på de kommande 
intervjuerna kortades ner med ca femton minuter och blev istället trettio minuter. För att så 
mycket som möjligt skulle kunna fås ut av intervjuerna, genomfördes intervjuerna med 
hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 2). Med semistrukturerad menar 
Bryman att forskaren tar hjälp av en intervjuguide, som hjälper till att styra eller inte frångå 
”den röda tråden” i intervjun. Forskaren kan även ställa följdfrågor utifrån respondenternas 
svar. Fördelen med att använda en semistrukturerad intervju är att forskaren inte behöver 
följa frågorna i den ordning som de är skrivna i intervjuguiden, vilket gör att intervjun inte 
behöver kännas så stel och respondenterna kan vara med och styra ordningsföljden 
(Bryman, 2001).   
 
Intervjuguiden är indelad i fyra ämnesområden (Se bilaga 2). Efter att ett inledande samtal 
först gjordes, kändes det lättare att övergå till frågeområde 1, där skola och utbildning 
diskuterades. Frågeområde 2, handlade om respondentens framtid. Frågeområde 3, 
trängde djupare ner i respondentens inre och berörde frågor om jämställdhet och synen på 
dem själva som individer. Slutligen, gjordes ett avslutande samtal (Se bilaga 2). Kontakten 
med respondenterna har bibehållits under hela undersökningen, för att ge dem möjlighet att 
ställa frågor som eventuellt har dykt upp efter intervjun. 
 
Intervjuerna har spelats in på en bandspelare, för att inget som sagts under intervjuerna 
skall passera förbi obemärkt. Genom att bandspelare användes gavs det möjlighet att 
studera hur respondenten reagerade både verbalt och kroppsligt, genom hur de svarade, 
deras tonläge och deras ansiktsuttryck, när frågorna ställdes. Genom att bandspelare 
använts har också respondenten kunnat få fullständig uppmärksamhet.  
 
Att spela in intervjuer underlättar arbetet för forskaren, då anteckningar inte behöver 
genomföras (Bryman, 2001). Inspelningen hjälper till för forskaren att genomföra analysen 
av intervjusvaren. För en kvalitativ forskare är svaren givetvis viktiga men också hur och 
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på vilket sätt respondenten svarar eller inte svarar. Inspelningen kan även hjälpa till att 
skydda forskaren vid eventuella anklagelser från andra forskare som anser att materialet 
felbedömts (Bryman, 2001).  
 
Efter att intervjuerna genomförts, transkriberades de omedelbart. Intervjutiden varierade i 
tid men de flesta intervjuerna tog inte mer än trettio minuter. En av intervjuerna varade 
dock i en timme och 45 minuter, det berodde på att respondenten hade verbal förmåga och 
ett stort intresse för ämnet. Transkriberingstiden tog mellan fem till åtta timmar. 
Intervjuerna sparades på en egen diskett, som var oåtkomlig för obehöriga (se de etiska 
riktlinjerna, sid. 17-18).   
 
3.2.1 Urval 
Studien bygger på genomförandet av sex intervjuer totalt, tre intervjuer per vald 
forskningsgrupp. De grupper som studerats är; unga kvinnor i åldern 17-29 år. Ett 
ändamålsenligt urval har gjorts, då det urvalet bäst stämmer in på hur studien utformats. 
Hartman (1998) menar att det ändamålsenliga urvalet kan beskrivas som att det finns en idé 
bakom valet av respondenter. Grupperna är: 
 

• Kvinnor som precis skall ta sin studentexamen. 
• Kvinnor som precis skall ta universitets/högskoleexamen. 
 

Med precis menas att respondenten skall ta sin student eller högskoleexamen samma år 
som intervjuerna genomförts. För att kunna göra ett korrekt urval av respondenter var det 
viktigt att först ta reda på med hjälp av statistik vilket gymnasieprogram som har flest 
kvinnliga studenter och som direkt efter sin studentexamen väljer att studera vidare vid 
högskola/universitet. Statistiken enligt Statistiska centralbyrån (2003), visar att de olika 
samhällsvetenskapliga- samt naturvetenskapliga programmen dominerar statistiken.  
 
Diagrammet nedan bekräftar och visar de program där flest kvinnliga studenter studerar 
vidare direkt efter sin studentexamen (treårig gymnasialutbildning).  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figurförklaring:  Stapeldiagram över vilka 
gymnasiala program (åren 1999-2003) som 
domineras av unga kvinnor som direkt efter 
studentexamen studerar vidare (Statistiska 
centralbyrån, 2003).   
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Efter att statistik studerats och ett urval gjorts, kontaktades en gymnasieskola i den aktuella 
kommunen. Ansvarig lärare vid det aktuella gymnasieprogrammet kontaktades och 
informerades muntligt om studien. Därefter gavs det möjlighet att berätta om studien i den 
gymnasieklass som givit sitt godkännande att delta. På så sätt kunde de tre första 
respondenterna identifieras. För att nå den andra målgruppen i studien, kontaktades 
studenter genom bekantas bekanta och genom att fråga kvinnliga studenter vid aktuell 
högskola. I den första kontakten fick respondenterna varsitt missivbrev (Se bilaga 1).  Vid 
intervjutillfället upprepades missivbrevets innehåll, för att ytterligare påvisa 
respondenternas rättigheter. 
 
3.2.2 Databearbetning och analysmetod 
Efter att intervjuerna var avslutade, behövdes tid till eftertanke. Därefter transkriberades de 
inspelade intervjuerna. När intervjuerna var nedskrivna kunde reflektionen övergå i 
planering och organisering. Det för att finna ett bra tillvägagångssätt för fortsatt arbete 
(planeringsfasen) (Hartman. 1998). När alla data var transkriberade fick respondenterna en 
egen färg, som följde med dem under hela bearbetningen och analysen. Intervjuguiden 
raderades och färgen fick skilja respondenterna åt. Därefter sammanställdes intervjuerna på 
ett sådant sätt att alla inaktuella data raderades, allt för att minimera materialet och lättare 
finna någon slags ”röd tråd” (insamlingsfasen) vid analysen.  
 
Analysen av alla aktuella data gjordes med hjälp av en analytisk induktion, vilket enligt 
Hartman (1998) innebär att forskaren skall försöka att undvika att skapa teorier under tiden 
som relevanta data samlas in. Först när datainsamlingen är avslutad, kan forskaren börja 
analysera. Analysfasen är den sista av de tre faserna (förutom planeringsfasen, 
insamlingsfasen) som ingår i analytisk induktion (Hartman, 1998). Syftet med 
analysarbetet har varit att söka innebörder och försöka se sammanhang och mönster på 
olika abstraktionsnivåer. Analysen har i den här studien skett i tre steg; under 
intervjuprocessen, genom utarbetandet av kategorier och slutligen genom utvecklingen av 
en teori. Enligt Lincoln och Guba i Merriam (1994) är intervjuprocessen avslutat när; 
källorna börjar ta slut, kategorierna börjar bli mättade och man har insamlat data i 
övermått (Merriam, 1994, s. 138).   
 
Det praktiska analysarbetet började med en tillbakablick på syftet och 
problemformuleringarna. Därefter användes den traditionella metoden: stort bord, sax och 
färgpennor. Intressant data (ord, begrepp, uttryck och meningar) klipptes ut och placerades 
i olika högar med utgångspunkt från frågeställningarna. Därefter gjordes en översikt som 
sedan låg till grund för kodningen. I praktiken innebär det att ”etiketter”, det vill säga 
sammanfattande ord eller uttryck, sattes på varje del av översikten.  
 
”Etiketterna” kompilerades sedan på nytt, för att se om det utifrån dem gick att hitta 
mönster, känslor och uttryck. Med hjälp av det här arbetssättet synliggjordes ett mer 
övergripande och abstrakt tema. Att jämföra tidigare forskning och teorier med varandra, 
har också varit till stor hjälp i analysarbetet. Arbetet med ”stort bord, sax och färgpennor” 
kan låta enkelt men i praktiken ligger det hårt arbete och möda bakom resultatet. Det som 
är svårt är att ”lyfta ut” de konkreta citaten till nya mönster och teman på en högre 
abstraktionsnivå, utan att för den skull förvrida substansen och sanningshalten.   
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3.3 Reliabilitet och validitet   
 
Bryman (2001) menar att det pågår en diskussion kring huruvida begreppen validitet och 
reliabilitet är relevanta i en kvalitativ undersökning. Många kvalitativa forskare anser att 
validitet, som handlar om att forskaren mäter det som avses att mäta och reliabiliteten, som 
står för tillförlitligheten i en undersökning, inte går att använda i kvalitativa metoder, då 
den kvalitativa forskningen har andra förutsättningar än den kvantitativa forskningen. Idag 
används begreppen trovärdighet och äkthet som alternativa forskningskrav inom den 
kvalitativa forskningen (Bryman, 2001).  
 
Bryman (2001) tar också upp andra begrepp som fått formas om för att passa in i ramen för 
kvalitativ forskning. Tillförlitligheten som ersätter den kvantitativa forskningens interna 
validitet och överförbarhet istället för extern validitet. Pålitligheten motsvarar 
reliabiliteten, som styrker och bekräftar en studie. Ytterligare ett begrepp kommer att 
redogöras för här nedan, konfirmerbarhet, som också bekräftar forskarens resultat.  
 
Överförbarhet säkerställs genom att en grundläggande och utförlig beskrivning givits, så 
att andra forskare har en möjlighet att göra en bedömning av hur pass överförbara re-
sultaten är till en annan miljö (Bryman, 2001). Genom att alla faser i den här studien 
redovisats, ger det andra forskare möjlighet att tolka huruvida undersökningen kan vara 
överförbar till en eller flera andra miljöer. 
 
Tillförlitligheten i en undersökning kan ges genom att säkerställa att forskningens 
utförande skett i enlighet med de regler som satts upp (Bryman, 2001). Genom att repetera 
och bekräfta det respondenterna svarat har forskaren givit respondenten möjlighet att 
verifiera om svaret uppfattats på ett riktigt sätt. Respondenterna har också vid upprepade 
tillfällen upplysts om att de kan kontakta forskaren om något skulle behöva tilläggas eller 
avskrivas från intervjun. Att respondenten måste få ta del av resultatet innan 
undersökningen är färdigställd kan diskuteras, då det inom kvalitativ forskning finns skäl 
för att respondenten inte bör ta del av något resultat innan undersökningen är avslutad. 
Bryman (2001) menar att det finns risk att respondenten kan påverka det insamlade 
materialet, om han/hon får se det i efterhand, vilket skulle kunna innebära att 
tillförlitligheten minskar (Bryman, 2001). Genom att forskningsutförandet säkerställs i 
enlighet med de regler som satts upp.  
 
Pålitligheten sker genom att forskaren skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av 
alla faser i forskningsprocessen, till exempel val av undersökningspersoner (studien 
respondenter), fältanteckningar (uppsatsens uppkomst – från del till helhet), 
intervjuutskrifter (transkriberade intervjuer) och beslut rörande analysen av data. Då stegen 
ovan har varit tillgängliga för handledare, det har också funnits möjlighet att kritisera och 
slutligen värdera kvaliteten både på de förfaranden och på de utföranden som valts under 
hela arbetets gång. Inom ramen för granskning av begreppet pålitlighet ingår också i vilken 
utsträckning teoretiska slutsatser är rättfärdigade, vilket också forskaren redogjort för. 
 
Studiens konfirmerbarhet bestäms genom att forskaren visar en medvetenhet när det gäller 
egna värderingar hur abstrakta syften redovisas. En förförståelse har givits, där forskaren 
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uttryckligen redogör för en viss subjektivitet. Konfirmerbart syftar till att objektiviteten 
eller neutraliteten av aktuella data stärks av två eller flera oberoende personer, exempelvis 
respondenterna (Bryman, 2001).  
 
Det är viktigt att få redogöra för de här begreppen. Då det visar på kunskap men det visar 
också på de faser studien genomgått, vilket leder till ökad pålitlighet. Genom att bekräfta 
och redogöra för den här studien, vill jag påvisa att undersökningen är utförd i god tro och 
att inte någon eller något medvetet fått påverka syftet med undersökningen (Bryman, 
2001).  
 
3.4 Etiska riktlinjer 
 
Vi som forskar bidrar med ny kunskap som är nödvändig för samhället och dess utveckling 
men utan hjälp från människorna i samhället skulle forskningen inte kunna bidra med 
samma fina resultat. Därför är det en forskares skyldighet att visa respondenterna respekt 
och visa att forskningen genomförs på en hög nivå. Det här kravet benämns som 
forskningskravet och är till för att redan existerande kunskap ska kunna utvecklas och 
fördjupas (Vetenskapsrådet, 2003). Vidare är det viktigt att respondenterna skyddas av 
individskyddskravet som finns till för att respondenterna inte ska utsättas för psykisk eller 
fysisk skada eller annan kränkning som till exempel kan avslöja deras identitet.  
 
Individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra allmänna huvudkrav.  
 
Informationskravet påvisar forskningsuppgiftens syfte för berörda respondenter. Även 
information om deltagandets frivillighet skall nämnas och att det finns rätt att avbryta 
intervjun och deltagandet i undersökningen när som helst. För att underlätta vid kontakt 
ska även uppgifter om den ansvariga för undersökningen nämnas. Informationskravet har 
givetvis nyttjats i den här studien. Ett missivbrev (se bilaga 1) har transkriberats och visats 
för ansvarig lärare och de respondenter som velat delta. 
 
Samtyckeskravet visar att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan. I de fall 
där deltagarna är omyndiga eller då de på något sätt inte själva kan samtycka, bör 
förmyndare eller närstående ge sitt samtycke. Det får inte heller ske påtryckning som kan få 
negativa följder, som att intervjun måste avbrytas. De aktuella kvinnorna fick en förfrågan 
om att delta i den här undersökningen. Vid vårt första möte delades missivbrevet (se bilaga 
1) ut och kvinnorna fick en chans att gå hem och fundera på om de ville intervjuas. 
Därefter kontaktades kvinnorna via telefon och ett ytterligare förtydligande gjordes om att 
intervjun var frivillig. Vid de här två tillfällena fick kvinnorna både en chans att ställa 
frågor om studien men också en möjlighet att noggrant fundera över sin egen medverkan.   
 
Konfidientialitetskravet upplyser respondenterna om att resultatet av undersökningen 
redovisas anonymt, samt att uppgifter som kan avslöja respondentens identitet skall 
förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Missivbrevets (se bilaga 1) 
funktion är delvis en första länk mellan forskaren och respondenterna. Här skall 
respondenterna få all den information om sina rättigheter som deltagare i en studie. Precis 
som kraven ovan informerades respondenterna om sin konfidentialitet både genom 
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missivbrevet (se bilaga 1) och genom vårt samtal. Även vid intervjutillfället fick kvinnorna 
ett löfte om anonymitet och att ingen utomstående skulle få ta del av intervjumaterialet. 
 
Nyttjandekravet talar om forskningsarbetets ändamål och hur det insamlade materialet 
kommer att användas. Det får inte nyttjas på ett sådant sätt att det medför ofrivilliga beslut 
för respondenten. Uppgifter får inte heller lämnas till obehöriga som på intet sätt har med 
forskningen att göra. Hur den här studien kommer att nyttjas har respondenterna fått 
underrättelse om. Om respondenterna haft funderingar innan eller efter intervjun har de haft 
möjlighet att både kontakta forskaren eller i stället ansvarig handledare.  
 
För att uppfylla ovanstående krav, har de etiska riktlinjerna redovisats i ett missivbrev (se 
bilaga 1), som skickats till respondenterna innan undersökningens början. Tanken med de 
etiska riktlinjerna är att delge respondenterna deras rättigheter. Samtidigt är det viktigt att 
respondenter och forskare visar respekt mot varandra i ett samarbete. Det är viktigt att etik 
och moral inte glöms bort. Därför behövs bland annat missivbrevet som ett led på vägen. 
För det är i missivbrevet som forskaren knyter sin första kontakt med respondenten och 
som alltid är första intrycket oerhört viktigt. Det är här forskaren får sin första chans att 
möta sina respondenter med ärlighet och respekt. Det är oerhört viktigt att respondenterna 
får känna sig trygga (Vetenskapsrådet, 2003).  
 

4. RESULTAT  
 
I det här kapitlet kommer resultatet av den här studien att redovisas. Inledningsvis 
presenteras respondenterna kort, för att ge en distinktare bild av varför just de här 
kvinnorna varit viktiga. Därefter kommer en grafisk presentation att göras som bygger på 
olika kategorier.  
 
De respondenter som varit föremål för den här undersökningen är sex till antalet. Tre 
kvinnor som vid intervjutillfället gick sista året på gymnasiet. Tre kvinnor som vid 
intervjutillfället precis skulle ta sin examen vid högskola/universitet. De kvinnliga 
gymnasieeleverna har åldern och programmet gemensamt medan de kvinnliga högskole- 
eller universitetsstudenterna har gått olika program och är i olika åldrar (23-29år). För att 
hänsyn skall tas till respondenternas konfidentialitet, kommer gymnasieeleverna redovisas 
som; G1, G2 och G3 medan högskole-/universitetsstudenterna kommer att redovisas som; 
H1, H2 och H3.   
 
4.1 Resultatpresentation 
 
I figuren (3) nedan redogörs tre huvudkategorier (Samhällets förväntningar, Unga kvinnors 
förväntningar och Unga kvinnors upplevelser) och tolv underkategorier som bygger på 
intervjusvaren. Samhällets förväntningar, syftar till respondenternas subjektiva syn på vad 
samhället förväntar sig av dem. Unga kvinnors förväntningar avser respondenternas egen 
realitet och den tredje huvudkategorin reflekterar de unga kvinnornas enskilda upplevelser 
av sina och samhällets förväntningar på dem.  
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Underkategorierna syftar till respondenternas svar på de frågor som ställdes under intervjun 
(Se bilaga 2). Svaren har sedan höjts upp till en ny abstraktionsnivå och därefter har 
kategorierna nedan utformats.   
                               
                       UNGA KVINNORS…. 
 
                           
    
 
 
 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        Överensstämmer 

Figurförklaring:  Grafisk presentation av kategorier 
som utformats av intervjusvaren (egen konstruktion). 

 
 
4.2 Samhällets förväntningar på olika pojk- och flickideal 
 
Enligt personerna i undersökningen skiljer sig samhällets förväntningar på flickor och 
pojkar. Respondenterna känner att det ständigt krävs mer av dem. De ska vara plikttrogna, 
framåtsträvande och vara målmedvetna i skolan. I hemmet förväntas de att hjälpa till med 
olika vardagliga göromål, som deras bröder inte förväntas att göra. Bilden av deras eget 
genus är att ständigt vara aktiva, flitiga, duktiga och lojala mot människor i deras närhet. 
De bör också ha olika intressen men de får inte störa deras skolarbeten eller andra 
förpliktelser. Däremot uppfattas kraven på pojkarna mer slätstrukna. 
 

G1: ... [ ].. Om vi är i min killes familj t.ex. så anser hans föräldrar att jag skall jobba as mycket 
och ha as bra betyg i skolan, för att jag skall kunna plugga vidare. Min kille han har dom typ 
inga krav på.... bara han får godkänt så är det bra! 
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* Ett trivsamt arbete 
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4.2.1 Unga kvinnor förväntar sig likvärdiga krav på pojkar och flickor  
Alla respondenter uttrycker bestämt att det självklart skall vara likvärdiga krav på flickor 
och pojkar. Respondenterna förväntar sig att på 2000-talet bör Sverige ha kommit ännu 
närmare ett jämlikhetstänkande, både i skolan, på arbetsmarknaden och i hemmet. En av 
respondenterna poängterar att även om kraven bör vara lika, så är pojkar och flickor 
biologiskt olika och det kan aldrig frångås. Flera av respondenterna menar att samhället ser 
på män som bättre och att de har fler privilegier. Önskan hos respondenterna är att 
samhället skall ha en syn där alla människor är lika oavsett kön och etnicitet.  
 

G1:…[ ]…Jag och min morfar brukar ha livliga diskussioner med varandra...... om varför det är 
så få kvinnliga chefer.... Han menar att det är för att vi tjejer är mindre intelligenta men jag 
anser att de säger emot sig själva för… om vi skulle vara mindre intelligenta så varför har vi så 
höga krav på oss.. så jämställdhet kräver så mycket utav oss alla.... Jag vet inte hur vi kan få ett 
jämställt samhälle men om jag tittar på mina killkompisar, så tror de alltid att de är bättre än 
oss… de tror att de regerar hela samhället… det är beroende på killarna i samhället och jag tror 
att det är omöjligt för dem, oss att förändra oss...... Det sitter i generna!!!  

 
H2:... [ ].. men att man har samma rättigheter oberoende av kön. Sen kan inte allt vara lika för 
kvinnor och män, för vi är olika. Även om inte alla vill se det så.... 

 
4.2.2 Unga kvinnor upplever orättvisa 
Två av respondenterna upplever orättvisa i skolan, hemmet och över huvudtaget när de 
skall jämföras eller inte jämföras med jämnåriga pojkar. Orättvisan yttrar sig i 
skoluppgifter, sysslor i hemmet och på andra platser där likvärdiga krav borde ställas. Även 
de andra respondenterna uttrycker en viss upplevelse av orättvisa. En generell uppfattning 
hos respondenterna är att kvinnor får kämpa mer för att komma någonstans i livet och att 
män blir accepterade mycket snabbare i nya situationer av omgivningen, oavsett 
omgivningens kön. 
 

G2: [ ].... när killarna inte lämnar in något i tid eller inte dyker upp så... bryr inte lärarna sig men 
förra veckan hade vi flera prov och inlämningsuppgifter och då missade jag att lämna in en grej och 
det fick jag verkligen höra.... Hur kunde jag missa den inlämningen som jag aldrig annars gör... 

 
H1:… [ ].. Om en kille är duktig på en eller två saker så måste vi tjejer vara duktigare på dubbelt så 
mycket för att få respekt. 

 
 
4.3 Samhällets förväntningar på att studier ger självständighet 
 
Respondenterna upplever att samhället förväntar sig att de skall studera vidare och att det 
är studierna som formar dem som ”godkända” individer. Flera respondenter menar att 
studerar de, så anses de som målinriktade, ambitiösa och de får en status hos människor 
runt omkring dem. 
 

H2: … Jag anser att samhällets syn är mer åt att man ska studera, än att inte göra det. Eftersom 
nästan alla jobbannonser man läser kräver högskoleutbildning. Sen anses man nog duktig och 
ansvarsfull och målinriktad om man läser på högskola. Att man har mål och ambitioner och vill 
något. 
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G3: … Jag känner nästan lite att samhället kräver att man måste plugga vidare på högskola. 
Man vill ju gärna komma någonstans i livet och få status och sådär.... ju bättre jobb man har ju 
bättre status får man...  

 
4.3.1 Unga kvinnor förväntar sig att få status, bli någon och att lyckas  
Att bli någon och att lyckas är mycket viktigt för deltagarna i den här studien. Examen vid 
högskola eller universitet var/är viktiga milstolpar för respondenterna, en väg mot lycka, 
status och en framtid enligt dem själva. Utan en högskole- eller en universitetsutbildning 
menar respondenterna att det blir ännu svårare för dem som tjejer att få ett legitimt 
anseende i samhället. 
 

G1:… [ ].. jag känner självklart att jag vill uppnå något.... bli någon om man säger. Man känner 
ju att man gärna vill se bättre ut utåt.   

 
4.3.2 Unga kvinnor upplever rädsla att inte räcka till, stress och söker efter stimulans 
Några av respondenterna upplever stora krav på sig själva, nu och inför framtiden. Kraven 
uttrycker sig i form av att alltid vilja prestera sitt yttersta och aldrig misslyckas, till 
exempel att få det bästa resultatet på provet eller att vara mest omtyckt av vänner men 
också av personer som respondenterna inte känner. En av respondenterna upplever krav 
men att kraven än så länge upplevts som positiva.  
 

H3:…[ ].. JA!!! Det yttrar sig i att jag alltid går in med 100 % i det jag gör, t.ex. i skolarbetet, 
på jobbet. Om jag gör ett mindre felsteg eller misstag blir jag väldigt besviken på själv. Jobbar 
med att sänka kraven och att känna glädje fastän inte allting blev som jag ville. 95 % kanske är 
en bra nivå... Att leva med att vara stolt över mig själv och att jag kan uträtta bra saker i livet. 
Att vara en god medmänniska och i framtiden vara en bra mamma! 

 
G3:...[ ] Jag förväntar mig att jag skall lyckas på bästa sätt och alltid göra mitt bästa.... Det 
förväntningar och krav jag har är än så länge positiva... ...[ ].. 

 
 
4.4 Samhällets förväntningar om att studier är bättre än arbetslöshet  
 
Fler av respondenterna menar att samhället utökar antalet studieplatser vid högskolor och 
universitet för att på så sätt kunna minska antalet arbetslösa. En av respondenterna menar 
att hon kommer att söka till högskolan för att undgå att bli arbetslös efter gymnasiet men 
hon vet inte om hon egentligen vill läsa. En annan av respondenterna menar att det är fel att 
läsa vidare eller fortsätta att läsa på högskola eller universitet om det bara är ett substitut 
för någonting annat, eftersom studieplatserna då blir belagda av personer som egentligen 
inte vill ha dem och det drabbar andra som verkligen är intresserade av till exempel ett visst 
program. 
 

H3:… Samhällets syn tycks vara att fler och fler ska ha en möjlighet att studera, men frågan är 
om alla sedan kan få ett relevant arbete till det de studerat. I bland kan jag känna att samhället 
skjuter arbetslöshetsproblemet framför sig genom att utöka antalet antagningar vid landets 
högskolor/universitet. Vad händer när alla färdigexaminerade kommer ut på marknaden..? 

 
G1:… [ ].. Jag känner en viss press från samhället att söka vidare... Det känns som att jag måste 
ha en bra utbildning för att få något jobb.... [ ].. 



                
               ”Duktiga flickor” 
              - Om unga kvinnors förväntningar och upplevelser av vidare studier  
   
 
 

   
20 

 

4.4.1 Unga kvinnor förväntar sig att få mer kunskap och att bli "fullärda" genom vidare 
högskole- eller universitetsstudier 
Flertalet av respondenterna såg vidarestudier och den nya kunskap som de studierna 
bringade som ett konkurrenshjälpmedel för sin fortsatta yrkeskarriär. En av respondenterna 
hade en stark tro om att bli ”fullärd” genom sina studier vid en högskola eller vid ett 
universitet. 
 

H1:...[ ]..För att ha en chans i den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden idag, så är nog 
kunskapen som utbildningen ger, viktig….[ ]… 

 
G3:… [ ].. Anledningen är väl att jag vill jobba som lärare eller nått i den stilen och då vill ju 
jag kunna påverka och lära ut bra och göra en förändring i samhället och då vill jag vara fullärd 
och jag anser att man blir det igenom att läsa vidare! 

 
4.4.2  Unga kvinnor upplever en känsla av otillräcklighet och att självförtroendet sviker 
Respondenterna vill klara av sina studier på ett mycket bra sätt men samtidigt vill de hinna 
med sina sidosysslor, till exempel träffa kompisar, idrotta och umgås med sin familj. 
Personerna i studien upplever att tiden inte räcker till allt som förväntas av dem. Flera av 
respondenterna bär på en känsla av att alltid göra någon besviken, inte minst sig själva. 
Kraven är stora och respondenterna känner ständigt att de måste försaka något. 
 

G3:… Det känns som jag vill så mycket, både vad det gäller skolan och fritid men det funkar 
inte alls, det blir typ en negativ spiral…  

 
H2:… [ ].. Under den tiden jag dras med mina förväntningar och krav är jag inte lycklig.... men 
när jag uppnår dem så släpper allting men direkt byggs nya mål upp..... 

 
 
4.5  Samhället menar att studier inte ger några garantier  
 
Respondenterna är eniga om att samhället anser att alla borde studera vidare efter 
gymnasiet. Ändå menar respondenterna att samhället inte garanterar dem något arbete efter 
avlagd examen. Flera av respondenterna uttrycker en oro över alla studieskulder som de har 
eller kommer att få och som idag måste betalas tillbaka oavsett framtida inkomst. 
 

H1:… Samhällets syn enligt min uppfattning är att du måste ha utbildning men det garanterar 
inte att du får något arbete när du är färdig med studierna … Jag tar studielån och jag vet inte 
om jag kommer att kunna betala tillbaka det…. Vilket kan vara påfrestande ibland…. 

 
4.5.1 Unga kvinnor förväntar sig att ha en "bred" inriktning, ett trivsamt arbete och en 
bra inkomst 
Oberoende av varandra menar respondenterna att deras skydd mot en framtid utan garantier 
är att gå eller läsa ett ”brett” program. Med ett ”brett” program menar respondenterna ett 
program som inte är så yrkesinriktat och som omfattar de ämnen som behövs för att få 
direkt behörighet till högskola eller universitet. Förväntningarna eller önskningarna om ett 
bredare urval ökar förhoppningsvis deras chanser till en ”tryggad” framtid, menar de. Även 
om samhället inte ger några garantier, så har respondenterna i alla fall mål och ambitioner 
inför framtiden.  
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H2:… [ ].. Samhällsvetenskapliga programmet. Jag valde den för att det var ett ”brett” program, 
man fick bra behörighet till högskolan. Jag visste inte riktigt vad jag ville arbeta med efter 
gymnasiet och då kändes det bra och rätt att välja en ”bred” utbildning…. [ ]… 

 
H1:… Är lycklig i mitt förhållande, har två barn, hus på landet, välmående släktingar och 
vänner och ett givande och stimulerande juristjobb i närområdet, samt en bra inkomst! 

 
G1:… [ ].. Jag ville ha en utbildning som var förberedande för högskolan. Jag visste ju inte vad 
jag typ ville göra i framtiden så då blev det samhällsprogrammet eftersom det är en ”bred” 
utbildning. Eftersom ”Sam” är så ”bred” behöver jag inte bestämma precis nu vad jag ska göra 
sen. Den ger mig möjlighet att välja mer fritt! Vilket förhoppningsvis leder till att jag får ett 
jobb jag trivs med och en inkomst därefter. 

 
4.5.2 Unga kvinnor upplever ångest och otrygghet 
Upplevelsen av att inte få några garantier inför framtiden, skapar en otrygghet och ger 
ångest, enligt respondenterna. Farhågorna om att kraven och förväntningarna på dem 
kommer öka är stor, enligt dem själva.  
 

G3:… Jag tror att det är ännu mer krav på utbildning... Konkurrensen kommer att bli tuffare och man 
måste utbilda sig ännu mer.... att bara utbilda sig för att man inte får något jobb är ju inte direkt 
positivt.... jag ser inte det här som något bra utan negativt... Det blir bara för mycket! 

 
Respondenternas upplevelser har varit ganska lika, oberoende av åldersskillnaden. En 
annan likhet är överensstämmelsen mellan de unga kvinnornas förväntningar och 
samhällets förväntningar (Se figur 3). Här nedan (4.3) presenteras en kort sammanfattning 
av resultatet. 
 
4.6 Resultatsammanfattning  
 
Samtliga respondenter uttrycker bestämt att kraven givetvis skall vara likvärdiga mellan 
flickor och pojkar i skolan, också mellan män och kvinnor på arbetet och överlag i 
samhället. Några av respondenterna upplever, trots sina förväntningar, orättvisa i skolan, i 
sitt hem och i förhållande till sina manliga syskon. Några av respondenterna upplever stora 
krav på sig själva medan andra känner att kraven än så länge varit positiva.  
 
Kraven är en följd av att vilja lyckas, att bli någon och en stress att vara sin omgivning till 
lags. Respondenterna är eniga om att samhället anser att alla borde studera vidare efter 
gymnasiet. Ändå menar respondenterna att samhället inte garanterar dem något arbete efter 
avlagd examen. Upplevelsen av att inte få några garantier inför framtiden skapar otrygghet 
och frambringar ångest, enligt respondenterna själva. Trots ovissheten och de känslor som 
medföljer är alla respondenterna överens om att en examen vid högskola eller universitet är 
viktiga milstolpar för dem. Respondenternas egna förväntningar är överlag väldigt lika, 
samtidigt går det att dra näst intill identiska överrensstämmelser med samhällets 
förväntningar. 
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5. ANALYS 
 
För att ytterligare försöka förstå de här unga kvinnornas upplevelser, kommer en analys 
över respondenternas förväntningar och upplevelser i förhållande till den litteratur som 
använts under litteraturgenomgången att bearbetas. Det övergripande syftet med den här 
studien är att belysa hur unga kvinnor upplever sina egna och andras förväntningar på dem 
att studera på högskola/universitet. I studiens tidigare avsnitt, Litteraturgenomgång (Kapitel 
2), finns en presentation över tidigare forskning, teorier och kvinnans utvecklingshistoria. I 
kapitel 4, redovisas resultatet av den empiriska undersökningen.  
 
I det här kapitlet kommer forskningsfrågan att besvaras; Hur upplever unga kvinnor de 
förväntningar som finns på dem att studera vid högskola/universitet? genom att 
sammanlänka teori och empiri.  
 

   UNGA KVINNORS…. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                          
             Överensstämmer 

Figurförklaring: Utvecklad grafisk presentation, där 
kategorierna givit liv åt analysens rubriker och 
innehåll (egen konstruktion). 

 
 
5.1 Unga kvinnor är mycket påverkade av samhällets förväntningar på dem 
 
Tidigare forskning visar att förväntningarna på unga kvinnor redan finns från födseln 
(Andersson, 1994). Enligt Andersson är det de extremt höga förväntningarna från familjen, 
samhället och kulturen hon föds in i. Andersson menar att kvinnans genus betraktas som 
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mer viktig än hennes förmåga eller talang. Det här gör att kvinnan ofrivilligt leds in i ramen 
för kvinnlighet och dess anlag och sinne. De här sinnena och anlagen uttrycker sig i form 
av känslor, att inte duga eller att inte accepteras. Det är också ramen för det gamla 
kvinnliga mönstren som krockar med bilden av den moderna kvinnan, menar Andersson. 
Unga kvinnor drivs omedvetet att vara och känna på ett visst sätt. Genom kulturell 
uppfostran placeras kvinnan in i ett fack, där hon än idag kämpar för att inte vara eller 
hamna.  
 
Respondenterna i den här undersökningen upplever att kravet på vidare studier inte 
kommer från föräldrarna utan från ”samhället i stort”. Det är precis vad teorin om ”Self-in-
relation” understryker. Unga kvinnor får tidigt lära sig enligt ”Self-in-teorin” att, ”jag kan 
inte må bra, om det jag gör…. innebär att andra mår dåligt”. De här andra skulle kunna 
vara ”samhället i stort”. Respondenterna ger en tydlig bild av att de studerat eller ska 
studera vidare på högskola/universitet utan att i realiteten ha tänkt igenom vad de vill läsa. 
De upplever att ”samhället” förväntar sig vidarestudier av dem och därför studerar 
respondenterna vidare. Om respondenterna ses som en minoritet i samhället, går det att 
likna dem med Afrodite i teorin om Pygmalion. Samhället är Pygmalion med lagar, normer 
och makt medan respondenterna ses som Afrodite. En kvinna som följer majoritetens 
önskningar och visioner utan att tänka på vad hon egentligen själv vill. Den här 
undergivenheten går så långt tillbaka som till det aristoteliska samhället. Där liknades 
kvinnan med en annan minoritet, slavarna. Om den undergivenheten skulle diskuteras 
utifrån KASAM, skulle det symbolisera en ung kvinna utan kontroll och utan känsla av ett 
sammanhang. Vilket skulle kollidera med KASAMS grundpelare. Om en ung kvinna bara 
följer de yttre förväntningarna och själv inte ifrågasätter om det hon gör verkligen är vad 
hon vill, då har hon ändå kontroll och känsla av ett sammanhang, vilket gör att hon själv 
känner att hon passar in i samhällsnormen. Det som blir problematiskt är när unga kvinnor 
inser att de faktiskt trott att de levt efter egna förväntningar men att det i själva verket är 
samhällets värderingar som styrt deras val. 
 
Ohlander och Strömberg (1997) liknar två minoritetsgrupper med varandra, ”slavarna” och 
kvinnorna. Ohlander och Strömberg menar att som minoritet i samhället, krävs det en 
ständig ”bergsbestigning” för att nå målet (toppen). Historia och invanda mönster gör att en 
förändring är extremt svår, vilket också innebär många besvikelser. Det skapar också en 
kämparglöd hos många i den specifika gruppen att vi kan, vi skall nog visa dem etc. Helt 
plötsligt skall gamla mönster, historia suddas ut och en ny era träda in, menar Ohlander och 
Strömberg (1997). Kontentan blir nästan ett anomiskt tillstånd, där känslor avskiljs från det 
fysiska. Respondenterna anser att de måste studera vidare. Exakt vad de vill läsa eller vad 
de känner för att studera är ointressant. Det är att ”studera” som är det primära och att välja 
något ämne eller program som är ”brett”, för att gardera sig för framtiden.  
 
Statistik från Statistiska centralbyrån (2005) visar att från och med 90-talets början 
dominerar en tidigare minoritet, kvinnorna, svenska högskolor och universitet. Under 2000-
talets början har den traditionen fortsatt. Respondenternas krav på sig själva är de samma 
som upplevelsen av samhällets förväntningar. Psykologen Gilligan (refererad i Andersson, 
1994), menar att det är de vuxna kvinnorna som formar de yngre kvinnorna, genom att 
ställa sig i maktposition emot dem. Genom starka riktlinjer om hur en ”flicka bör vara” 
förstärks den idealiserade illusionen om hur kvinnans genus bör vara.  
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5.2 Unga kvinnor söker sin identitet genom studier   
 
Det är inte bara unga kvinnor som är påverkade av samhällets normer. Människan lever 
efter outtalade lagar, som ett slags rättesnöre för ett ”korrekt” liv. Om i det här fallet unga 
kvinnor har förebilder som redan lever efter de här mönstren, då är det inte heller så 
konstigt att de också gör det. Jenner (1992) menar att det finns liknelser mellan Pygmalions 
sätt att påverka Afrodite och lärares sätt att påverka elever åt vissa mål. Pygmalion befann 
sig i en maktposition gentemot Afrodite medan en lärare sitter i en maktposition gentemot 
eleverna. Tre av de yngre respondenterna är övertygade om att det är genom vidare studier 
som de ska lyckas, bli någon etc. Att det är studierna som bestämmer deras identitet, inte de 
själva.  
 
De tre äldre respondenterna tror sig själva agera efter egna möjligheter, vara självständiga 
och vara fria från påverkan, allt det som Antonovsky (KASAM, 2005) och Wehmeyer 
(1996) menar är extremt viktigt för att må bra som individ. Under intervjuerna kommer det 
fram att de här respondenterna har börjat inse att det inte är studierna som skapar deras 
identitet utan faktiskt de själva. Det resulterar i en ännu större frustration över att de inte är 
säkra på att de läser rätt program. Den kontrollen som både Antonovsky (KASAM, 2005) 
och Wehmeyer (1996) talar om, har för de här respondenterna försvunnit. Respondenterna 
är återigen på ruta ett. Att de vill göra rätt för sig, lyckas och bli någon. Insikten om det 
eventuella felvalet av studier är ändå det minst centrala för respondenterna. Precis som 
Andersson (1994) understryker så spelar det ingen roll hur medvetna respektive genus är 
om sin kultur.  
 
Även om de flesta svenska kvinnor idag är verksamma på något sätt antingen med arbete 
eller med studier, så föds fortfarande kvinnan in i den typiska ramen för sitt kön, vilket 
många gånger leder till känslan av att inte duga eller accepteras. Respondenternas 
frustration fokuserar mycket till andras tankar och åsikter om huruvida de lyckats eller ej. 
Det viktigaste för alla sex respondenterna är att få ett arbete så att deras framtid blir 
”säkrad”. Andersson (1994) konstaterar att det är de gamla känslomönstren hos kvinnan, 
som hotar den ”nya” och ”moderna” kvinnan och hennes existens.  
 
5.3 Unga kvinnor upplever frustration och en känsla av otillräcklighet inför 
framtiden. 
 
Även om respondenterna har en besvärlig emotionell relation till sina studier, så är alla 
överens om att studierna är den säkraste vägen till en trygg framtid, även om alla påpekar 
att det fortfarande inte finns några garantier. Känslorna av frustrationen och otillräcklighet 
syftar till att respondenterna förväntas att studera vidare för att lyckas och bli någon och det 
är något som de kan ha kontroll över. Ju närmare examen respondenterna kommer 
försvinner kontrollen och de här känslorna uppstår. Wehmeyer (1996) menar att alla 
människor måste känna makt för att kunna uppleva kontroll. Därför är det viktigt enligt 
Wehmeyer att kunna ha ett inflytande över olika situationer, där känslan av att styra, 
bestämma och kunna påverka finns. Det här gör att det egna självbestämmandet utvecklas 
och ett självförtroende kan byggas upp. Då respondenterna upplever bristande kontroll, 
felar ekvationen med att ”bli någon” och upplevelsen av ett misslyckande är ett faktum. 
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Respondenterna upplever ett starkt missnöje och en besvikelse mot samhället och dess 
struktur och tradition, då de inte kan få några som helst garantier om arbete i framtiden 
trots flera års studier och flera hundra tusen i studielån. Aaron Antonovsky (KASAM, 
2005) menar att för att en människa skall må bra måste känslan av att kunna påverka 
händelser, skeenden och att känna hanterbarhet finnas. De här känslorna är inte närvarande 
hos de tre äldre respondenterna men de tre yngre respondenterna som snart slutar 
gymnasiet, upplever en viss begriplighet eller hanterbarhet.   
 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Det här kapitlet avser att sammanlänka forskarens empiriska färdigheter med metod- och 
resultatkapitlet (Kapitel 3 och 4). Det kommer också att ges utrymme till subjektiva tankar 
och funderingar. Kapitlet avslutas med att resultat och analys (Kapitel 4 och 5)  förenas och 
slutsatser frambringas. Därmed kan också nya forskningsfrågor formas. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Det finns många aspekter i metodkapitlet (kapitel 3) som skulle vara tänkvärda att diskutera 
i det här kapitlet. För en forskare är det viktigt att vara tydlig med sitt tillvägagångssätt och 
sin förförståelse till det som studeras, för att studiens trovärdighet skall ha någon som helst 
relevans. Därför kommer tyngdpunkten att läggas vid förförståelsen och dess eventuella 
påverkan på den här studien.  
 
Först skall några lite mer praktiska detaljer i studien gås igenom. Studien har formats av 
sex intervjuer. Det var det antal intervjuer som behövdes för att kunna göra en ordentlig 
och grundlig undersökning på tio veckor. Därför bör det understrykas att det finns en risk 
att det insamlade materialet inte har uppnått en total mättnad (DePoy & Gitlin, 1999). För 
att nå en total mättnad av materialet hade fler intervjuer i flera omgångar behövts och då 
också mer tid.  
 
Om den här undersökningen med dess direktiv hade genomförts med fler intervjuer, så har 
det funnits en risk att tidspress påverkat noggrannheten och därigenom studiens 
trovärdighet. Med tanke på min oerfarenhet av att forska valdes sex intervjuer. Det har varit 
viktigt att känna att det funnits tid för noggrannhet, reflektion och tid att stanna upp, för att 
kritiskt titta på rollen som forskare i den här studien. Allt för att undvika att lägga egna 
värderingar eller att känna att det yttersta inte gjorts, för att genomföra en bra 
undersökning. Självklart för min egen skull men också för de respondenter som ställt upp 
för mig. Utan dem hade det definitivt inte blivit någon komplett studie. 
 
En annan aspekt som är viktig att nämna i det här avsnittet är det krav som funnits på den 
enskilda språkliga förmågan, att den eventuella språkliga delen inte frambringat en 
sanningsfälla. Att forskaren helt enkelt inte styr eller framkallar något hos respondenterna 
för att få dem att säga något som forskaren själv ”vill” höra. Genom att en semistrukturerad 
intervjuguide skapats, som bygger på att ge svar på forskningsfrågan och genom att 
intervjuerna är inspelade på bandspelare, har det givits möjlighet att många gånger kritisera 
och ifrågasätta mig själv och mitt arbete.   
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En redogörelse av min förförståelse görs i början av studien (Inledningen 1. Punkt 1.3). 
Både egna upplevelser men också generella realiteter, som inte jag eller någon annan kan 
kalla subjektiva data.  Mina egna upplevelser däremot, de är så subjektiva som de bara kan 
bli. Även om jag själv inte valt att få uppleva dem, så har de här upplevelserna varit ett 
slags avtramp till ”vuxenvärlden” för mig. De har givit mig insikt, ödmjukhet och en 
mängd ”olika glasögon” att titta på omvärlden med. När jag började skriva den här 
uppsatsen fanns en bild av hur resultatet skulle te sig. Subjektiva åsikter om varför unga 
kvinnor mår dåligt och varifrån alla krav på dem/oss finns.  
 
Jag ställde mig därför frågan många gånger om det var lämpligt att välja det här ämnet som 
hade och har en så stor emotionell plats i mitt hjärta. När det beslutet tagits om att ändå 
göra ett försök skulle nästa beslut tas, vilket var om studien skulle ha en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats. Efter att ha läst många metodböcker bland annat Bryman, 2001 stod det 
klart att det inte var/är bra att ha en för stor förförståelse till det som skall studeras. Då det 
kan komma att påverka trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. Genom att då välja en 
kvalitativ studie skulle det indirekt kunna försvåra arbetet. De subjektiva åsikterna eller 
funderingarna kan då mer tydligt påverka respondenterna, både med kroppsspråk, mimik, 
tonläge och med eventuella följdfrågor. Att det blev en kvalitativ studie bottnar i att få 
komma nära de personer som skulle vara en del av studien och även lyssna till vem jag är 
och när, var, hur jag arbetar som bäst.  
 
Den tid som lagts ner på den här uppsatsen och alla de gånger som studien subjektivt 
kritiserats, har bidragit till att kunna se och utföra undersökningen så objektivt som möjligt. 
Sedan skall det poängteras att inte ens de mest vana forskare kan frångå sin förförståelse 
(Bryman, 2001). Vi lever alla i samma värld men som vi uppfattar på olika sätt beroende på 
vår historia, vilket format vår personlighet och givetvis våra åsikter, fördomar och normer. 
Den här studien gör inte anspråk på att vara helt objektiv. Hela studiens tillvägagångssätt är 
tydligt redogjord, det för att ge möjlighet att följa med i undersökningen alla olika steg.   
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
För att fortsätta på förförståelsens betydelse (6.1) när en undersökning görs, så har det ovan 
redogjorts för huruvida den subjektiva förförståelsen har eller inte har påverkat den här 
studien. Resultatdiskussionen kommer att ytterligare klarlägga om förförståelsen har 
inverkat på den här studiens förfarande och resultat. Resultatet i sin helhet är inte direkt 
överraskande, däremot finns det ett specifikt fragment som förundrade mig. Det går 
nämligen att urskilja näst intill identiska överensstämmelser mellan respondenternas och 
samhällets förväntningar. Den generella upplevelsen hos respondenterna är att kraven och 
ångesten präglas av samhället, inte hemmet.  
 
Resultatet visar på en tydlig bild av hur samhället ser ut. Respondenterna anstränger sig för 
att visa prov på medvetenhet, integritet och självtillit. Om hur de tror att de förväntas att 
vara. Genom att intervjuguiden är väl utformad, så gavs det möjlighet att flera gånger ställa 
olika frågor men som i realiteten gav svar på samma sak, vilket gjorde att respondenternas 
svar åtskilliga gånger inte var konsekventa. Eftersom svaren vid flera tillfällen inte var 
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följdriktiga, har jag blivit mer tvingad att kritiskt betrakta vad respondenterna sagt men 
ännu mer hur de svarat och vad de inte berättat.  
 
Precis som nämnts vid flera tillfällen tidigare i studien, får unga kvinnor tidigt lära sig 
enligt ”Self-in-teorin” att ”jag kan inte må bra, om det jag gör innebär att andra mår dåligt”. 
Det här skulle kunna gå att förena med varför de svarat som de gjort. Flera av 
respondenterna svarade att de inte bekymrade sig över vad andra tyckte och tänkte om 
deras val av studier. Att inte bry sig för respondenterna, är att säga att jag är självständig 
och har integritet. Samtidigt finns det en tydlig medvetenhet om hur de tror att de bör svara 
för att inte leva upp till ålderdomlig kvinnokultur.  
 
Resultaten antyder att unga kvinnor vill ha utbildning med status, bli någon, lyckas, ha ett 
anseende och tjäna pengar. Jag tolkar det här mer som att respondenterna visar hur det är 
och samtidigt vad de förväntar av sig själva. Från att ha försökt ge sken av självständighet 
och integritet, så genomsyrar det här en önskan om att duga och vara omtyckt. Det är precis 
sådana komplexa svar från respondenterna som speglar sammanstötningen mellan de gamla 
kvinnliga mönstren och illusionen av hur den moderna kvinnan skall vara. Respondenterna 
vet hur de vill framstå men inom dem speglas något helt annat.   
 
Enligt resultaten ansåg människor runtomkring att de flickor som studerar eller skall 
studera vidare på högskola/universitet är duktiga, ambitiösa och målinriktade. 
Respondenternas egen uppfattning var densamma. Behovet av att vilja vara omgivningen 
till lags är sällan sund. Det kan ibland leda till dålig självkänsla och självförtroende. Min 
åsikt efter intervjuerna är att de här unga kvinnorna som så många andra i samma ålder 
befinner sig i en fas i livet där många vägar finns och där många beslut skall tas. De 
betraktas som vuxna och därför vill och förväntas de att ta besluten själva.  
 
Dilemmat är att unga kvinnor vill ta beslut som respekteras och godkänns av andra men det 
blir ett misslyckande om valet av väg inte omedelbart blir det rätta. Det här misslyckandet 
ses som ett dubbelt ”fiasko”, då de unga kvinnorna dels sviker sig själva men framförallt att 
de upplever att de sviker ”alla” andra. Kontentan blir att istället för att göra ett 
”misslyckande” val, frågar de omgivningen vad de tycker, vilket skyddar dem mot möjliga 
felval som de själva inte behöver stå till ansvar för. Ett exempel på det här skulle kunna 
vara att respondenterna var eniga om att utbildningar med ”bred inriktning” var ett säkert 
val för att inte misslyckas och ett skydd mot en framtid utan garantier.   
 
Ett annat exempel förefaller tydligt på kategoriseringen, där respondenternas förväntningar 
är de samma som samhällets förväntningar. Det speglar också den enorma osäkerhet som 
finns bland respondenterna av att ha en annan åsikt eller ett annat behov av något. De 
samhällsnormer som finns är så starkt inbitna hos de här unga kvinnorna att de själva inte 
har något eget ställningstagande om vad de förväntar sig av sig själva. Det skrämmande är 
att respondenterna ger sken av att vara målmedvetna, vilket några av dem säkert är, utan att 
veta om att de inte alls är det. De är pjäser i ett spel med förutbestämda regler. Går det att 
agera i spelet utan att någon gång ifrågasätta reglerna, är det detsamma som att inte 
ifrågasätta sig själv. Det är säkert ett mer enkelt sätt att leva på. Resultatet visar att 
samhällskraven är de dominanta, vilket säkert kan bero på flera olika saker. Dels kan 
tänkas att föräldrarna levt på spelplanen länge nog att förstå att det viktigaste inte är vad 
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andra tycker och tänker, utan faktiskt vad som känns bra för individen själv. Dels kan 
resultaten helt enkelt bero på att de unga kvinnorna redan är pjäser i spelet, vilket gör att de 
inte själva egentligen kan skilja på var kraven kommer ifrån. Det gör att det är lättare för de 
unga kvinnorna att tala om kraven från samhället än att ”skylla” på sina föräldrar vilket 
skulle vara typiskt för den ”Duktiga flickan”. Ett tredje synsätt skulle kunna vara att de 
unga kvinnornas föräldrar också har levt efter spelreglerna så länge att de själva inte 
medvetna om att de ingår i spelet.  
 
Några av de regler som respondenterna opponerade sig emot är orättvisan mellan könen. 
Studien visar att de finns en orättvisa mellan könen som också präglar förväntningarna om 
att studera vidare. Upplevelsen av att hela tiden behöva prestera mer än det motsatta könet 
är påfrestande, då de typiska kvinnliga karaktärsdragen träder fram och gör sig påminda. 
Lojalitet, flitighet och viljekraft gör att respondenterna känner att de måste konkurrera men 
upplevelsen av den här kampen är en helt annan. Återigen växer ångesten och känslan av 
att inte räcka till eller duga, vilket ytterligare speglar typiska karaktärsdrag hos kvinnor 
generellt.  
 
Män och kvinnor kommer alltid att vara olika och därför upplevs den här orättvisan på 
olika sätt. Det finns möjligtvis en orättvisa, som givetvis måste tas på allvar men jag menar 
att kvinnans största konkurrent är inte mannen utan kvinnan själv. Därför måste jag 
instämma med psykologen Gilligan (refererad i Andersson, 1994) som menar att det är 
vuxna kvinnor som ställer sig i maktposition mot flickors emotioner, upplevelser och 
erfarenheter. Det här gör att vuxna kvinnor förstärker den idealiserade illustrationen av att 
”felfria” flickor alltid skall vara lugna, tysta, kontrollerande, aldrig orsaka bråk, aldrig vara 
högljudda, dominerande eller aggressiva.  
 
Att det finns orättvisor i världen går tyvärr inte att komma ifrån men att enbart fokusera på 
allt det yttre löser inget heller. Det är bilden av den ”felfria” flickan som måste förändras. 
Kvinnor gör sig själva till offer, när de talar om vilka orättvisor de får uppleva från det 
motsatta könet. Orättvisorna bygger mer på att fler och fler kvinnor vill förändra 
spelreglerna (sig själva) och göra sig mer som de ”manliga” pjäserna, för att försöka passa 
in i ett modernt jämlikt samhälle (spel).  
 
Studien visar att det råder frustration över att vilja studera vidare men att det inte ges några 
garantier om arbete. Det här är en helt annan form av orättvisa som syftar till alla pjäser på 
spelplanen. Såsom samhället eller spelplanen ser ut idag, beskrivs Sverige som ett land där 
alla samhällsskikt kan studera vidare och dessutom uppmuntras att göra så. Att det inte 
finns några arbeten är en helt annan fråga. På de flesta andra platser i Europa är studier på 
högskole- och universitetsnivå privatiserat. Det resulterar i att konkurrensen om arbeten 
inte blir lika påtagliga som i Sverige. Här skulle det gå att säga att det skett ett fel i 
konstruktionen av spelreglerna. Det här är en fråga som inte har med den här studien att 
göra, däremot går känslorna och frustrationen över det här dilemmat att knyta samman med 
flera studier som gjorts tidigare. Till menar Wehmeyer (1996) att alla människor måste 
känna makt för att kunna uppleva kontroll. Därför är de grundläggande elementen enligt 
Wehmeyer att känna att ett inflytande finns över olika situationer, där emotionen av att 
manövrera, bestämma och att kunna påverka finns och först då kan ett självbestämmande 
och ett självförtroende byggs upp.  
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6.3 Slutsatser 
 
Vilka slutsatser kan dras av den här undersökningen, Hur upplever unga kvinnor de 
förväntningar som finns på dem att studera vid högskola/universitet? Enligt den här studien 
påverkas i hög grad unga kvinnor av samhällets förväntningar på dem. Att det finns en 
relation mellan att studera vidare och vara ”duktig flicka” går det utifrån den här 
undersökningen att fastslå. Upplevelsen av de förväntningarna som finns på dem är i stora 
drag desamma. Kraven som unga kvinnor har på sig själva att studera vidare kan tyckas 
vara det mest påfrestande men utifrån den här studien är det kraven från samhället som 
påverkar dem mest, då respondenternas förhoppningar på sig själva egentligen är en 
spegelbild av samhällets förväntningar. En logisk följd är att respondenterna vill passa in i 
ramen för ett modernt samhälle och därför söker de sin identitet genom studierna. Jag blir 
den jag tror att jag vill vara om jag studerar vidare och då ser andra på mig såsom jag vill 
att de skall göra. Genom att studera vidare bygger unga kvinnor upp ett självförtroende, en 
trygghet inför sig själva. På så sätt upplever de att de ”blivit någon”. Den illusionen lever 
de gärna i tills de blir påminda och då är det lätt att de tappar känslan av sammanhang, 
trygghet och kontroll. Unga kvinnor känner sig maktlösa och otillräckliga inför framtiden 
vilket är en konklusion av att vårt samhälle ser ut som det gör idag.  
 
6.4 Slutord 
 
I det första inledande kapitlet skrivs det att vi ser pedagogik dagligen framför oss och att 
pedagogik för mig är att förstå delar av en helhet. Inte förrän delarna har tolkats och 
förtydligats kan helheten nås. Den här studien redogör för hur unga kvinnor upplever de 
förväntningar som finns på dem om vidare studier. Det resultat och slutsatser som 
undersökningen visar på exemplifieras som ett fragment av helheten (se sida 1).  
 
Studien inleddes med ett genuint intresse för unga kvinnor och deras utbildning. Intresset 
har inte på långa vägar mättats utan snarare har jag fascinerats ytterligare av ämnet. Det 
finns en mängd tänkbara forskningsområden inför framtiden, både inom pedagogiken men 
även inom de andra beteendevetenskapliga grenarna. De här forskningsområdena kan 
hjälpa till att ytterligare förstå delar av helheten, samhället, spelplanen eller vad det kan 
komma att namnges som. Studien visar att även om vi fysiskt lever i ett samhälle där 
jämställdhet är i fokus, så vet jag inte om vi är mentalt redo för en sådan nyansering. Det 
handlar snarare om att avdramatisera skillnaderna mellan könen och finna nya vägar som 
inte fokuserar på maktspel. Dagens unga kvinnor och män behöver ännu mer vägledning, 
stabilitet och trygghet för att kunna utveckla sig själva till trygga individer. Som samhället 
ser ut idag kommer fler unga behöva professionell hjälp till mental utveckling. Det skall 
inte ses som något negativt eller något som är tabu, utan som en del av en ny era. 
Förhoppningsvis inom några år kommer det finns obligatoriska lektioner i skolan, där 
målen är att stärka unga människors självkänsla redan i tidig ålder. Där de uppmuntras att 
gå sin egen väg oavsett vad människor runt omkring anser.  
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(Bilaga 1) 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Carolina Ferrari och jag skall skriva en C-uppsats i pedagogik. Nu hoppas jag på att 
Du kan hjälpa mig, genom att delta som respondent. Jag skall genomföra en 
intervjuundersökning som vänder sig till Dig som ung kvinna. Syftet är att ta reda på om/hur Du 
upplever att det finns egna krav eller andras förväntningar på dig att studera på hög-
skola/universitet. Ett delsyfte är också att ta reda på om unga kvinnor uppfattar att det finns ett 
samband mellan ”duktig flicka” och högre utbildning. 
 
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. Därför är det angeläget att just Du försöker att svara så uppriktigt och fullständigt 
som möjligt på frågorna jag kommer att ställa. Jag kommer att använda mig av bandspelare vid 
intervjutillfället. Det inspelade bandet kommer att raderas så snart undersökningen är avslutad. 
 
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
inga obehöriga kan ta del av dem. 
 
Då jag är medveten om att jag förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas jag ändå att Du vill vara 
med som en av sex respondenter i den här undersökningen. 
 
 

 

Tack för att Du ställer upp! 

 
Mälardalens högskola                                                                                               
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 
 
Pedagogikstuderande på  
Beteendevetarprogrammet:   Handledare: 
    
Carolina Ferrari     Marja-Terttu Tryggvason  

 
+46737163088         +4616153255                                                       
cfi03001@student.mdh.se                                             marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
(Bilaga 2) 
 

Intervjuguide 
............................................................................................................................................................ 
Inledande samtal 
 

• Var bor Du? Har Du alltid bott där/här? 
• Bor Du tillsammans med någon eller bor Du själv? 
• Vad gör Du, när Du inte studerar? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Frågeområde 1 (Skola, utbildning) 
 
• Vilka utbildningar har Du gått? (Grundskolan, gymnasiet, Komvux, Högskola/Universitet, 

annan utbildning). 
• Gymnasiet, Vilket program? Av vilken anledning? 
• Har Du läst på högskola/universitet? Kurser? Program? Av vilken anledning? 

Annan utbildning, Av vilken anledning? 
• Har Dina val utav utbildning varit strategiska, målinriktade? Eller ”slumpen”? 
• Vad har Du velat ha utav av skolan, utbildningen? Har Du fått det? 
• Tyckte Du att skolan var rolig, givande? På vilket sätt? Av vilken anledning? 
• Vilka är/var Dina förväntningar på skolan? Blev Dina förväntningar besvarade? 
• Vilken är Din uppfattning om/av samhällets syn på utbildning? 
• Vilken är Din syn på utbildning? Av vilken anledning? 
• Varför började/slutade Du studera? Var det Ditt eget beslut? 
• Vilken är Din syn på dem som väljer att inte studera vidare? Är Din syn något Du tagit med 

Dig hemifrån? 
• Vilken syn har Du på dem som väljer att studera vidare? Är Din syn något Du tagit med Dig 

hemifrån? 
• Måste man studera vidare? Av vilken anledning? 
• Har Din familj någon examen på högskola/universitet? Har det funnits förväntningar på Dig 

att studera vidare? 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Frågeområde 2 (Framtid) 
 
• Vad vill Du arbeta med? Vilka chanser tror Du det finns för Dig att nå Ditt mål? 
• Har Din familj (föräldrar, syskon, släkt) någon examen på högskola/universitet? Har det 

funnits förväntningar på Dig att studera vidare? Vad arbetar Dina föräldrar med? 
• Hinner Du med studier och familj? Har Du någon fritid? Vad gör Du då? 

Av vilken anledning hinner Du inte med det? 
• Påverkas Du av dina föräldrars val av vägar i livet? Hur uppfattar Du att omgivningen ser på 

Dig och Ditt val att arbeta, inte studera? Har det påverkat Dig? 



 
 
 
 
 
• Hur tror Du att Din framtid ser ut om 10 år? 
……………………………………………………………………………………………………… 
Frågeområde 3 (Jämställdhet, synen på sig själv) 
 
• Vad är jämställdhet för Dig? 
• Lever vi i ett jämställt samhälle? Förklara!  
• Hur uppfattar Du att omgivningen ser på Dig och Ditt val att studera? 
• Hur uppfattar Du att omgivningen ser på Dig och Ditt val att arbeta? 
• Hur uppfattar Du att omgivningen ser på Dig och Ditt val av yrke? Påverkas Du av det? 
• Tror Du att Dina val (studier, arbete) har påverkats av omgivningens åsikter, värderingar? 
• Anser Du att det finns någon toleransskillnad mellan män och kvinnors svårigheter att välja 

sina vägar in i vuxenlivet? 
• Upplever Du att samhället anser att alla måste studera vidare (eller inte?)? På vilket sätt? 
• Har Din syn på Dig själv alltid varit den samma? 
• Har det varit självklart för Dig vilka vägar Du skall ta i livet? 
• Hur viktigt anser Du att pengar är? 
• Har Du höga krav på Dig själv? På vilket sätt yttrar de sig? 
• Vilka förväntningar har Du på Dig själv? 
• Behöver Du bevisa mer än en man för att bli respekterad? Förklara! 
• Hur tror Du samhället ser ut om 10 år? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Avslutandesamtal 
 

• Hur gammal är Du? 
• Hur upplever Du att intervjun har varit? 
• Har Du några frågor? 
………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


