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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad skolkuratorer anser kännetecknar 

“duktiga flickor” på gymnasiet, hur de arbetar med att bemöta gymnasietjejer som uppvisar 

”duktig flicka”-syndrom, samt vilka risker de anser finns för dessa tjejer. Sex stycken 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolkuratorer vilka var yrkesverksamma i 

Mellansverige. Resultatet visade att “duktiga flickor” är en målgrupp som strävar mot att leva 

upp till både sina och andras förväntningar. Det är en målgrupp som besitter många styrkor och 

har förmågan att komma långt i livet, men som kan behöva stöttning längs vägen. Resultatet 

visade även att målgruppen i regel har en låg självkänsla, vilket respondenterna uppgav som 

det främsta de försöker stärka hos tjejerna. Den största risken för “duktiga flickor” ansåg 

respondenterna vara psykisk ohälsa, vilket blir en följd av låg självkänsla och att ständigt söka 

bekräftelse från andra för att känna att man själv duger. 
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Abstract 

The aim of this qualitative study was to examine features of ”good girls” in high school, which 

methods that is used in treatment with them and to explore the potential risks they may be 

facing, all from school counselors point of view. Six semistructured interviews were made with 

high school counselors employed in central Sweden. The results showed that ”good girls” is a 

group that strives for fulfillment of both their own and others expectations. They possess many 

strengths and have the ability to achieve much in life, but is also in need of support to get there. 

They tend to suffer from poor self-esteem, which is the main thing that the school counselors 

aim to strenghten in this group. The primary risk for ”good girls” is considered to be mental 

illness, which is a probable consequence of poor self-esteem and the search for confirmation 

from others to feel worthy. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra fantastiska respondenter, för ert stora engagemang, era 

nyanserade reflektioner och er dyrbara tid. Utan er hade examensarbetet varit omöjligt att 

genomföra. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Lars-Erik Alkvist, för all din hjälp och din ovärderliga 

handledning. 

 

Tack till våra familjer, som i med- och motgång har funnits där för oss under såväl 

skrivprocessen som hela socionomutbildningen. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett roligt och inspirerande samarbete, som slutligen 

utmynnade i detta examensarbete. Tillsammans passerar vi mållinjen i socionomutbildningen. 

 

…………... 

 

Examensarbetets titel bygger på ett citat från en av respondenterna, vilket går att läsa i sin 

helhet i studiens resultat. 

 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Bakgrund ........................................................................................................................ 9 

2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 11 

2.1 Syfte ...................................................................................................................... 11 

2.2 Frågeställningar .................................................................................................... 11 

2.3 Avgränsning .......................................................................................................... 11 

2.4 Förförståelse .......................................................................................................... 11 

2.5 Disposition ............................................................................................................ 12 

3 Centrala begrepp .......................................................................................................... 13 

3.1 ”Duktig flicka”-syndromet.................................................................................... 13 

3.2 Stress ..................................................................................................................... 13 

3.3 Psykisk ohälsa hos unga ....................................................................................... 14 

3.4 Perfektionism ........................................................................................................ 14 

4 Tidigare forskning ........................................................................................................ 15 

4.1 Tonårstjejers upplevda livsvärld ........................................................................... 15 

4.2 Stress och inre krav bland gymnasieelever ........................................................... 16 

4.3 Prestationsgrundad självkänsla ............................................................................. 16 

4.4 ”Duktig flicka”-syndrom bland långtidssjukskrivna kvinnor ............................... 17 

4.5 Perfektionism och kontrollbehov hos “duktiga flickor” ....................................... 18 

5 Teoretisk tolkningsram ................................................................................................ 20 

5.1 Genusteori ............................................................................................................. 20 

5.2 Genus i relation till självkänsla ............................................................................. 21 

5.3 Självkänsla ............................................................................................................ 22 

6 Metod ........................................................................................................................... 24 

6.1 Forskningsmetod ................................................................................................... 24 

6.2 Urval ..................................................................................................................... 25 



 

 

 

6.3 Datainsamlingsmetod ............................................................................................ 25 

6.4 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 26 

6.4.1 Intervjuguide .................................................................................................. 26 

6.4.2 Intervjugenomförande .................................................................................... 26 

6.5 Databearbetning och analys .................................................................................. 26 

6.6 Tillförlitlighet ........................................................................................................ 27 

6.7 Metoddiskussion ................................................................................................... 29 

6.8 Etiska överväganden ............................................................................................. 29 

7 Resultat ........................................................................................................................ 31 

7.1 Presentation av respondenterna............................................................................. 31 

7.2 Den ”duktiga flickans” attribut ............................................................................. 31 

7.2.1 Att vara “duktig” på allt ................................................................................. 32 

7.2.2 En negativ självbild och låg självkänsla ........................................................ 32 

7.2.3 Att hitta den rätta balansen ............................................................................ 34 

7.3 Förutsättningar ...................................................................................................... 34 

7.3.1 Varierande förekomst av “duktiga flickor”.................................................... 34 

7.3.2 Ovilja att ta hjälp ............................................................................................ 35 

7.3.3 Vägar till skolkuratorn ................................................................................... 36 

7.4 Skolkuratorernas arbete med “duktiga flickor” .................................................... 36 

7.4.1 Samtalet är centralt ........................................................................................ 37 

7.4.2 Fokus på självkänsla ...................................................................................... 38 

7.4.3 Stöttning till egna lösningar ........................................................................... 38 

7.5 Balansen mellan framgång och fall ...................................................................... 39 

7.5.1 Att drabbas av ohälsa ..................................................................................... 40 

7.5.2 Att inte synas ................................................................................................. 40 

7.5.3 Sociala mediers påverkan .............................................................................. 41 

8 Diskussion .................................................................................................................... 43 



 

 

 

8.1 Vad anser skolkuratorer att “duktiga flickor” på gymnasiet kännetecknas av?.... 43 

8.2 Hur arbetar skolkuratorer med att bemöta gymnasietjejer som uppvisar “duktig 

flicka”-syndrom? .................................................................................................................. 44 

8.3 Vilka risker anser dessa skolkuratorer att det finns för gymnasietjejer som hamnar 

i denna cirkel? ...................................................................................................................... 46 

9 Slutsatser ...................................................................................................................... 47 

Referenslista .................................................................................................................... 48 

Bilaga 1 ........................................................................................................................... 51 

Bilaga 2 ........................................................................................................................... 54 

Bilaga 3 ........................................................................................................................... 56 



 

9 

 

 

1 Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten (2016) menar i sin rapport Skolprestationer, skolstress och psykisk 

ohälsa bland tonåringar att stress över skolprestationer kan leda till psykosomatiska symtom 

hos ungdomar, men att psykosomatiska symtom likafullt kan leda till stress över 

skolprestationer; ett ömsesidigt samband. Oavsett vilket fastslås att elevers psykiska hälsa i stor 

utsträckning hänger ihop med deras syn på skolprestationer och upplevelse kring skolstress. 

Världshälsoorganisationens (WHO) internationella forskningsprojekt Skolbarns hälsovanor 

visar vid den senaste mätningen år 2014 att cirka 70 procent av tonårstjejer upplever 

psykosomatiska besvär och skolstress (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Rose och Perski (2008) beskriver att strävan efter att vara duktig ofta grundläggs så tidigt som 

på lågstadiet, och redan i gymnasiet har många utvecklat allvarliga stressymtom. Ungdomar, 

särskilt flickor i gymnasieålder, plågas av krav på att vara perfekta och duktigare än vad man 

mäktar med, med svår trötthet och osäkerhet som följd. Flickorna vittnar om att kombinationen 

av egna höga ambitioner och förväntningar från den annalkande vuxenvärlden är något som de 

bär med sig redan från ung ålder. Många kan härleda begynnelsen av sin stress till fjärde och 

femte klass, den åldern då flickorna upplevde att tanken på betyg började smyga sig in i 

medvetandet (Rose & Perski, 2008). Den ”duktiga flickan” vill vara bäst på allt, inom alla 

arenor. Skyhöga och ständigt växande krav på egna prestationer, som sällan upplevs som goda 

nog, tillsammans med en självkänsla som baseras på resultat, bäddar för en vardag under 

mycket stressade förhållanden med psykisk ohälsa som en tänkbar följd. Man kan drabbas av 

sin duktighet genom att pressen på att ständigt vara duktig kan leda till uttalade biologiska 

konsekvenser, framför allt på grund av stressen som många utsätter sig för i sin strävan mot 

perfektion. Kroppen börjar säga ifrån med symtom som dålig sömn, orolig mage och 

återkommande infektioner. Lägger man till den nedstämdhet och oro som ofta följer, med 

kännetecken som dåligt minne, förlust av koncentration och förmågan att uttrycka sig adekvat, 

så är man inte “duktig” längre (ibid.). Ohlsson (2017) menar att “duktig” har gått från att vara 

någonting positivt, en person att se upp till, till att bli en individ som mår dåligt som resultat av 

för höga krav. Hon menar att en diskussion borde föras om de strukturella orättvisor som råder 

gentemot kvinnor i samhället (Ohlsson, 2017). 
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Rose och Perski (2008) beskriver att det inte finns något som är gott nog för de ”duktiga 

flickorna”, oavsett vad det gäller. De inneboende kraven på att aldrig lämna ifrån sig något som 

är mindre än perfekt gör att allt annat i livet får stå tillbaka till förmån för skolarbete och 

läxläsning. Skolkuratorer beskriver att tjejer i stor utsträckning identifierar sig med sina 

prestationer, vars resultat blir avgörande för om man duger eller inte. I jakten på det högsta 

betyget är det många tjejer som inte bara bortser från sina sociala behov, utan även försummar 

grundläggande behov av mat och sömn. Det finns även rådande ideal att leva upp till inom 

andra arenor än skolans värld. En av de intervjuade kuratorerna talar om de fyra s:en - smal, 

snygg, social och smart, och menar att även föräldrarna till gymnasiegenerationen är offer för 

dessa ideal. Detta bidrar till att föräldrarna därför inte blir medvetna om döttrarnas problem 

förrän det är försent (Rose & Perski, 2008). 

 

Ernsjöö Rappe och Sjögren (2012) anför att det inte finns någon gräns för de krav som de 

“duktiga flickorna” idag står inför, och pressen är hårdare än någonsin. Det kan handla om allt 

ifrån att prestera på topp, vara snygg, trevlig och vältränad och samtidigt ha goda relationer, allt 

på samma gång. Samtidigt känner den “duktiga flickan” ansvar för allt och alla, och tar ofta på 

sig rollen som den som får saker gjorda trots att hon egentligen bara vill släppa allt och vila. 

Den “duktiga flickan” behöver bli sedd och avlastad, något som omgivningen behöver hjälpa 

henne med att förstå, då hennes egen vardag rullar på i en sådan fart att hon varken orkar eller 

hinner be om det (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2012). 

 

Mot bakgrund av ovan text kan det konstateras att litteratur och forskning som behandlar duktig 

flicka-syndromet som fenomen finns, men det tycks saknas forskning kring hur man arbetar 

med att hjälpa tjejer som hamnar i det. I våra framtida yrken som socionomer kommer vi med 

högsta sannolikhet att möta dessa tjejer inom olika arenor, varför vi anser att det är viktigt med 

en medvetenhet om de risker som de står inför, och kunskap om hur man bäst kan hjälpa dem 

att hantera det. I och med att det verkar saknas forskning inom området tyder det på ett behov 

av vidare studier. Detta för att synliggöra fenomenet och dess eventuella följder, och för att 

bidra till att uppmärksamma en relativt dold grupp som inte själva ber om hjälp i första taget.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad skolkuratorer anser kännetecknar ”duktiga flickor” på 

gymnasiet, hur de arbetar med att bemöta gymnasietjejer som uppvisar ”duktig flicka”-

syndrom, samt vilka risker de anser finns för dessa tjejer. 

  

2.2 Frågeställningar 

- Vad anser skolkuratorer att “duktiga flickor” på gymnasiet kännetecknas av? 

- Hur arbetar skolkuratorer med att bemöta gymnasietjejer som uppvisar “duktig flicka”-

syndrom? 

- Vilka risker anser dessa skolkuratorer att det finns för gymnasietjejer som hamnar i denna 

cirkel? 

  

2.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till skolkuratorer som möter gymnasieelever i sitt arbete, då vi 

upplever att det är perioden i livet då mycket ställs på sin spets och kraven från samhället börjar 

göra sig gällande på allvar. 

 

2.4 Förförståelse 

Vår förförståelse bottnar sig främst i att vi sedan tidigare intresserat oss för “duktig flicka”-

syndromet som fenomen. Vår förståelse grundar sig i en uppfattning om att det finns många 

högpresterande flickor i skolvärlden och att dessa så kallade “duktiga flickor” är relativt 

osynliga. Det är dessa flickor som får höga betyg, men som sällan hörs. När psykisk ohälsa blir 

en följd av den konstanta stress dessa tjejer ofta lever med, tror vi att de “duktiga flickorna” 

försöker att hålla ihop och inte visa hur de egentligen mår, allt för att inte vara till besvär. Vi 

upplever att gymnasieåldern är tiden då man går från att vara barn till att bli ung vuxen, och att 

man därför har kommit en bit i att formas som person. Även om högpresterande personer, 

exempelvis “duktiga flickor”, sannolikt kan återfinnas i alla åldrar tror vi att det märks tydligt 

på gymnasiet. 
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2.5 Disposition 

Studien inleds med ett bakgrundsavsnitt. Vidare presenteras syfte och frågeställningar, 

författarnas förförståelse inom området, centrala begrepp samt tidigare forskning och teoretisk 

tolkningsram. Därefter följer ett metodavsnitt där vi presenterar och diskuterar för- och 

nackdelar med vårt metodval. Vidare presenterar vi resultatet, följt av en diskussion med 

koppling till tidigare forskning och vår teoretiska tolkningsram. Slutligen redogör vi för våra 

slutsatser och ger förslag på vidare forskning inom området. 
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3 Centrala begrepp 
I detta avsnitt redogör vi för och definierar de begrepp som är centrala för examensarbetet. 

  

3.1 ”Duktig flicka”-syndromet 

Renstig och Sandmark (2005) beskriver att flickor drillas till att uppnå perfektion i allt de gör 

genom både barndomen och skoltiden. Lydighet och noggrannhet är egenskaper som tillskrivs 

flickor snarare än pojkar. Vissa beteendevetare menar att det är mer tillåtet för en pojke att 

lämna in en slarvigt genomförd uppgift, än vad det är för en flicka. Saknaden av förmågan att 

kunna säga nej är förenat med att vara en “duktig flicka”, likväl som att följa de oskrivna 

reglerna om att vara vänlig mot alla. Den “duktiga flickan” tar med sig dessa egenskaper till 

skolan, hon säger aldrig emot auktoriteter och får höga betyg. Den “duktiga flickan” blir 

beroende av bekräftelsen hon får genom att utföra allt till perfektion och införlivar idén om att 

man är det man presterar. Hon fortsätter att påvisa sin duktighet i arbetslivet genom att vara 

högpresterande och försumma sina egna behov (Renstig & Sandmark, 2005). 

 

Genom examensarbetet kommer vi fortsättningsvis att referera både till “duktig flicka”-

syndrom och “duktiga flickor” som fenomen, med dessa två benämningar menar vi samma sak. 

Det finns inte någon vedertagen medicinsk diagnos för “duktig flicka”-syndrom”. Det är dock 

ett begrepp som konsekvent används i litteratur inom området (jmf. Renstig & Sandmark, 

2005). 

 

3.2 Stress 

Nationalencyklopedin definierar stress som de kroppsliga funktioner som framkallas av 

stressorer, det vill säga fysiska eller psykiska påfrestningar som ger stresspåslag. I dagens 

kravfyllda västerländska samhälle upplevs samma biologiska reaktioner på stress som våra 

förfäder kände vid situationer som krävde flykt eller kamp (Uppslagsverket ne.se). Man skiljer 

på positiv stress, vilken kan ge känslan av maktmobilisering och möjligheter till att göra något, 

och den negativa stressen som får oss att må dåligt. Stressforskare menar att påfrestningar, 

belastningar och hot i sig inte behöver utlösa stressreaktioner, utan att det snarare handlar om i 

vilken mån man har resurser att hantera faktorerna som avgör huruvida man drabbas av negativ 

stress eller inte (Socialstyrelsen, 2003). Stress i negativ bemärkelse kan därför beskrivas som 

en obalans mellan de krav man utsätts för och ens kapacitet att hantera dessa. Långvarig stress 

kan medföra besvär av varierande allvarlighetsgrad, som exempelvis kronisk trötthet, nedsatt 
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prestationsförmåga och sömnsvårigheter. Fortsättningsvis kan det bland annat leda till 

depression, hjärt- och kärlsjukdomar, utmattningssyndrom och kroniska smärttillstånd 

(Socialstyrelsen, 2009). 

  

3.3 Psykisk ohälsa hos unga 

Begreppet psykisk ohälsa är en sammanfattande definition för både mindre och mer allvarliga 

psykiska problem. Psykisk ohälsa kan utgöra allt från lindrigare symtom som oro och 

nedstämdhet till mer svårartade symtom som kan uppfylla kriterierna för en psykiatrisk diagnos, 

exempelvis depression. Psykisk ohälsa hos unga innebär en risk för den normala utvecklingen 

(Socialstyrelsen, via kunskapsguiden.se). I begreppet psykisk ohälsa räknas såväl självupplevda 

psykiska besvär som diagnostiserade psykiska sjukdomar in. Bland unga ligger depression och 

ångestsyndrom i topp av de psykiska diagnoser som ställs (Socialstyrelsen, 2017). 

  

3.4 Perfektionism 

Perfektionism, eller att vara perfektionist, inbegriper personlighetsdrag som kännetecknas av 

höga ambitioner och höga värderingar av vad som är perfektion, högre än vad som egentligen 

är nödvändigt. Perfektionism kan yttra sig antingen som normal eller neurotisk, där den tidigare 

klassas som sund, medan den senare tar sig uttryck i alltför höga krav på sig själv och sin egen 

förmåga att utföra allt till perfektion. Neurotisk perfektionism innebär också att individen har 

svårigheter att acceptera misstag och brister, vilka förstoras upp till orimliga proportioner 

(Egidius, psykologiguiden.se). 
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans för vårt valda område. Det tycks 

saknas forskning som berör hur skolkuratorer arbetar med att bemöta unga tjejer som uppvisar 

tendenser till ”duktig flicka”-syndrom, varför vi har valt att inrikta beskrivningen av det tidigare 

forskningsläget utifrån hur tjejer i gymnasieålder mår och upplever sin vardag. Detta i relation 

till bland annat skolan, självkänslan och upplevelsen av yttre krav, som i sin tur påverkar 

tjejernas egen strävan efter perfektion och att aldrig tappa kontrollen. Vidare behandlas 

forskning som indikerar att ”duktiga flickor” löper risk för att hamna i utmattningssyndrom. I 

vår litteratursökning har vi inkluderat sökord som exempelvis “good girl”, burnout”, “stress”, 

“adolescents”, ”self-esteem” och “school counselor”. Sökresultaten med störst relevans för vårt 

syfte visade sig vara internationellt publicerad svensk forskning, varför vi också har valt att 

presentera den nedan. Denna forskning korrelerar även med den kontext vi valt att avgränsa oss 

till; gymnasieskolor i Mellansverige. Det var önskvärt att även presentera internationell 

forskning inom området, något vi tyvärr inte fann. 

 

4.1 Tonårstjejers upplevda livsvärld 

Einberg, Lidell och Clausson (2015) genomförde en kvalitativ studie där syftet var att 

undersöka vardagslivet för svenska tonårstjejer genom att intervjua dem om deras livsvärld. 

Detta för att ge personalen kring dessa tjejer en inblick i hur det är att vara tonårstjej idag, och 

därigenom öka förståelsen för deras mående. Datainsamlingen bestod av åtta intervjuer med 

tonårstjejer i årskurs 7-9 från både privata och kommunala skolor, med varierande 

bakgrundsförhållanden och familjer (Einberg, Lidell & Clausson, 2015). Resultaten visar att 

tonårstjejerna är väldigt medvetna om krav och orättvisor som de ställs inför. I många fall 

känner de att skolan måste gå före allt annat i livet, inklusive fritidsaktiviteter och umgänge 

med vänner. Detta för att ha möjlighet att nå upp till det som krävs av dem i dagens samhälle, 

där höga betyg fordras för att kunna vidareutbilda sig och nå upp till samma ekonomiska 

standard som de jämnåriga killkompisarna kommer att kunna förskaffa sig med mindre 

ansträngning, enligt de tillfrågade tjejerna. Resultaten visar också att tjejer förväntas vara 

väluppfostrade och ansvarstagande, och helst också snygga och vältränade. Tjejerna som 

intervjuats vittnar om ett medieklimat med snäva rådande ideal om hur man bör se ut, och att 

det är svårt att undgå att påverkas av normerna. Det som visar sig vara mest viktigt för tjejerna 

för att ändå orka med dessa krav och förväntningar, är kontakten med vänner och familj; 

tryggheten och känslan av att det finns andra att prata och dela saker med (ibid.). 
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4.2 Stress och inre krav bland gymnasieelever 

Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) genomförde en 

studie vars syfte var att undersöka omfattningen av självupplevd stress, psykiska och subjektiva 

besvär samt eventuella skillnader mellan tjejer och killar bland gymnasieelever i norra Sverige 

(Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). Studien var en 

del av ett projekt vilken undersökte stress, kropp och hälsa bland ungdomar i norra Sverige. 

2721 elever mellan 16-18 år från tre skolor i Umeå kontaktades, varav 53 % var tjejer och 47 

% var killar. Datainsamlingen bestod av en enkät som berörde områden såsom 

sociodemografiska uppgifter, subjektiva hälsobesvär, självupplevd stress, sömn, hälsa, 

medicin, ångest och depression. Totalt 1027 enkäter omfattades av studien (ibid.). Resultaten 

visade att det förelåg en hög prevalens av subjektiva hälsobesvär. Av nästan alla besvär som 

meddelades som “ofta” eller “alltid”, var andelen tjejer två till tre gånger större än bland 

killarna. 63.6 % av tjejerna och 38.5 % av killarna upplevde “ofta” eller “alltid” stress i former 

av hög press och krav från skolan. Höga självpålagda krav och inre stress var avsevärt vanligare 

bland tjejerna. Fler tjejer än killar indikerade hjälplöshet och svårigheter i att hantera sin 

situation, vilket kan tyda på att det saknas ett adekvat socialt stöd (ibid.). 

 

4.3 Prestationsgrundad självkänsla 

Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarneckis (2011) genomförde en studie som syftade till 

att utforska händelserna vid allvarliga stressymtom och kronisk stress bland svenska ungdomar, 

att försöka förstå vilka faktorer som kan bidra till eller förvärra stressymtom hos ungdomar 

samt analysera eventuellt förekommande genusskillnader (Schraml, Perski, Grossi & 

Simonsson-Sarneckis, 2011). 304 förstaårselever på gymnasiet, varav 52 % killar och 48 % 

tjejer, besvarade enkäter med frågor om upplevd kronisk stress, stressymtom, krav och kontroll, 

socialt stöd, sömn- och matvanor, självkänsla samt om självkänslan påverkades av prestation 

och framgång (ibid.). Resultaten i studien visar att över 30 % av eleverna redogjorde för 

självupplevda stressymtom, varav 8,2 % av eleverna rapporterade symtom vilka liknade kronisk 

stress. Tjejerna upplevde fler stressymtom, sämre självkänsla och högre prestationsgrundad 

självkänsla än vad killarna rapporterade. Utifrån studien och tidigare forskning som presenteras 

i samband med studiens resultat argumenterar författarna för att en hög prestationsgrundad 

självkänsla kan grunda sig i tjejers erfarenheter av högre krav. Tjejers upplevda egenvärde och 
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deras allmänna välmående kan variera beroende på hur de eller andra bedömer deras 

framgångar (ibid.). 

  

Maarit Johnson har i sin forskning kommit fram till att det finns två strategier för att få 

bekräftelse för den som lever med en låg inre självkänsla, strategier som hon valt att benämna 

som kompetensbaserad respektive relationsbaserad självkänsla (Rose & Perski, 2008). Den 

tidigare strategin bygger på att stärka sitt egenvärde genom att prestera och vara duktig, helst 

bättre än alla andra. Personer med denna strategi är ofta självkritiska, vill ha kontroll över andra 

och ställer egna krav på att vara perfekt, trots att de egentligen inte tror sig klara av någonting. 

Relationsbaserad självkänsla i sin tur, syftar till att förstärka egenvärdet genom känslan av 

acceptans och kärleksfullhet från andra människor, och man lever därmed i konstant rädsla för 

att bli avvisad. Personer med denna strategi tenderar att undvika konflikter och gör därför ofta 

avkall på sina egna känslor och behov för att vara andra till lags. Slitningen mellan jakten på 

att känna sig älskad och känslan av att inte vara värd att älskas är för dessa personer ständigt 

närvarande. Traditionellt har män varit de som valt den kompetensbaserade vägen till 

självkänsla, medan kvinnorna i högre utsträckning har valt att förlita sig på relationer och 

bekräftelse på det sättet. I dagens samhälle där könsroller alltmer utmanas finns dock en 

förväntan om att unga kvinnor nu ska sträva efter både karriär och goda relationer, vilket leder 

till höga krav på prestationer inom alla arenor i livet, tillika en foglighet att aldrig säga nej eller 

såra någon. Johnson har med sin doktorand Victoria Blom utfört en studie som visade att 

kvinnliga studenter i högre grad strävar efter att stärka självkänslan med både kompetens- och 

relationsbaserade komponenter, än de manliga studenterna. Detta kan ses tydligt i ljuset av det 

faktum att många unga kvinnor idag hamnar i utmattningssyndrom (ibid.). I en intervju beskrev 

Blom att det inte är att vara duktig i sig som utgör problematiken. Besitter man en god 

självkänsla samtidigt som man är högpresterande så är man inte lika känslig gentemot att 

utveckla utmattningssyndrom, så länge man skapar sig ett hälsosamt avstånd till sina 

prestationer och inte definierar sig utifrån dem (Ohlsson, 2017). 

 

4.4 ”Duktig flicka”-syndrom bland långtidssjukskrivna kvinnor 

Renstig och Sandmark (2005) undersökte anledningen till att kvinnor med hög inkomst ”gått in 

i väggen”. Författarna sökte mönster bland privatliv och arbetsliv samt undersökte vad som 

medförde att de blev sjuka. 16 kvinnor intervjuades, varav 13 intervjuer berördes i analysen. 

Kvinnorna var mellan 30–55 år, hade varit långtidssjukskrivna i minst tre månader, bodde i en 
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storstad och tjänade minst 30 000 kr per månad. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna 

kombinerades med en kvantitativ fall- och kontrollstudie, där 300 långtidssjukskrivna kvinnor 

och 300 friska kvinnor svarade på 125 frågor (Renstig & Sandmark, 2005). 

  

Undersökningarna visade att det förelåg gemensamma mönster. Deltagarna arbetade för 

mycket, och tenderade att genomföra andra kollegors arbetsuppgifter på grund av att de 

eftertraktade perfektionism i allt de tog sig för. Vidare hade deltagarna ett behov av att känna 

sig som ”duktiga flickor” och hade svårt att säga nej till andra (Renstig & Sandmark, 2005). 

Författarna betonade att ”duktig flicka”-syndromet genomsyrade intervjuerna liksom det 

karriärfokus som fanns bland kvinnorna. Resultatet från den kvantitativa studien bekräftade 

vissa delar i den kvalitativa studien. Exempelvis höll fler långtidssjukskrivna kvinnor med i 

påståendet ”jag är mycket noggrann” och tycker om att göra ett ”perfekt jobb”, de arbetade 

övertid i större omfattning och upplevde att de inte hann med sina åtaganden på arbetet. Strävan 

efter att vara en ”duktig flicka” bekräftades också i den kvantitativa gruppen med 

långtidssjukskrivna kvinnor (ibid.). 

 

4.5 Perfektionism och kontrollbehov hos “duktiga flickor” 

Stressmottagningen i Stockholm som funnits sedan år 2000, uppger att man vid tidpunkten för 

mottagningens öppning mestadels behandlade stressrelaterad ohälsa hos 40-talisterna som hade 

haft ett långt aktivt arbetsliv. Läget har därefter förändrats markant då 70 procent (år 2008) av 

patienterna numera utgörs av unga kvinnor. En undersökning gjordes på mottagningen genom 

att patienterna med utmattningssyndrom fick fylla i ett frågeformulär, i syfte att kartlägga om 

deras personligheter på något sätt skilde sig jämfört med andra personer. Resultatet visade inga 

skillnader, förutom i avseendet om tvångsmässighet och perfektionism. Resultatet tyder på att 

engagerade personer som brinner för de det gör och strävar efter att allt ska utföras perfekt och 

med full kontroll över tillvaron, oftast är de som drabbas av utmattning. Många vittnar om att 

detta är en kamp som förts sedan långt ner i åldrarna, och att det bottnar i känslan av egenvärde; 

att man måste göra allt perfekt för att uppleva att man är någonting värd (Rose & Perski, 2008). 

  

Rose och Perski (2008) skiljer på konstruktiv och neurotisk perfektionism. En konstruktiv 

perfektionism, där ordning och reda, goda resultat och känslan av bekräftelse känns roligt, kan 

vara en boost för självkänslan. Det som dock måste finnas med är också en balans i att det är 

även är tillåtet att begå misstag. Den konstruktiva perfektionisten anpassar kraven till 
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situationen och har högt uppsatta mål som anpassas till de egna styrkorna och svagheterna, med 

en avspänd inställning till utmaningar. Det är när de höga kraven i kombination med en rädsla 

för att aldrig få göra fel eller att göra andra besvikna, som perfektionismen blir neurotisk och 

kan vara skadlig. Att alltid känna behovet av att gardera sig mot oförutsedda händelser och allt 

som kan gå fel, leder för många till kronisk stress och ständig frustration. Därför kan en 

neurotisk perfektionism ofta kopplas till psykisk ohälsa, med följder som bland annat 

ätstörningar, ångest och depressioner (Rose & Perski, 2008). 

  

Perfektionism kan vara ett led i behovet av att ha kontroll, för att kunna ha en överblick och 

vara förberedd, allt för att undvika misslyckanden. För “duktiga flickor” med höga krav på sig 

själva blir tanken på kontrollförlust outhärdlig, vilket gör att de ständigt höjer kraven och 

kontrollbehovet ökar. Detta leder till en stress som till sin natur medför svårigheter att faktiskt 

behålla kontrollen, vilket skapar en nedåtgående spiral. Känslan av maktlöshet kombinerat med 

höga krav uppfattas som väldigt hotfull, vilket kan öka risken dramatiskt för såväl psykisk 

ohälsa som fysiologiska sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar (Rose & Perski, 

2008). De “duktiga flickorna” bibehåller ofta sin självkänsla genom prestationer och en perfekt 

yta menar Maria Yassa, svensk psykoanalytiker, vilket blir som en mur för att skydda sig mot 

allt som skulle kunna rubba fasaden. Perfektionismen återkommer i alla dimensioner av livet; i 

utseendet, i skolan och hemma, och skräcken för att tappa kontrollen är ständigt närvarande. 

Utåt sett kan det verka som att dessa ”duktiga flickor” inte har någon övre gräns för vad de 

klarar av, medan de i själva verket rasar inombords på grund av tvivel på den egna förmågan 

att handskas med livet i stort (ibid.). 
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5 Teoretisk tolkningsram 
I detta avsnitt presenteras vår teoretiska tolkningsram inför den kommande diskussionen. Vi 

beskriver genusteori och begreppet genussystem, vilken kommer utgöra vår grundläggande 

tolkningsram.  Hirdman (1988) förklarar att genus kan beskrivas som kulturellt skapade 

tankemodeller av män och kvinnor. Den biologiska skillnaden används alltid för att 

argumentera för könens skilda egenskaper, vilket i sin helhet skapar föreställningar kring hur 

man ska vara utifrån ens könstillhörighet (Hirdman, 1988). Vi har valt Hirdmans genusteori då 

vi tänker att den lämpar sig bäst för att försöka förstå hur individer formas och skapas utifrån 

de normer och föreställningar som råder. Vidare kommer vi komplettera detta med teorier om 

självkänsla, då vi tänker att det kan påverkas av det faktum att man som kvinna tilldelas 

underordning i genussystemet. 

 

5.1 Genusteori 

Yvonne Hirdman, professor vid Stockholms universitet, har lämnat betydande avtryck inom 

genusforskningen. Hon har renodlat tre stereotyper, eller formler, utifrån vilka hon menar att 

kvinnan ses; ständigt i ljuset av mannen som norm. Den första är grundformeln vilken hon 

kallar för A - icke A, där A syftar på mannen och att kvinnan därmed är icke A. Den andra är 

jämförelsens formel, A - a, vilken förklarar kvinnan som ofullkomlig och defekt i jämförelse 

med mannen, därav det lilla a:et som därmed inte är en fullbordad man (A). Det tredje är den 

normativa formeln, A - B, vilken beskriver kvinnan som en rak motsats till mannen och 

därigenom också sämre på alla sätt (Hirdman, 2003). 

 

Gemzöe (2014) beskriver att genussystemet har sin grund i att ordningen mellan män och 

kvinnor är av systematisk art och genomsyrar hela samhället. Den främsta kritiken mot denna 

ordning är att samhället bemöter två kön olika, vilket är till kvinnors nackdel. Detta i sig medför 

en förståelse om att kön är en social dimension vilken avgör individers position i samhället på 

ett väsentligt sätt (Gemzöe, 2014). Hirdman (1988) anför att genusordningen är byggstenen för 

sociala och samhälleliga ordningar. Genussystemet kan beskrivas utifrån två principer, vilka är 

isärhållningen av könen och den manliga normens företräde. Könen skiljs åt utifrån 

föreställningen att manligt och kvinnligt inte är synonyma och bör skiljas åt på grund av de 

olika attributen de står för (Hirdman, 1988). Könen ordnas även i en hierarkisk ordning genom 

att den manliga normen tillskrivs ett högre värde och därmed tillhandahåller en överordnad 

maktposition (Gemzöe, 2014). Vidare beskriver Hirdman (1988) Habermas tre olika nivåer i 
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reproduktionsprocessen vilka är överföring av kultur, social integrering samt socialisation, det 

vill säga inlärningen från de vuxna i ens omgivning. Utifrån ett genusperspektiv införlivas barn 

i dessa genusföreställningar på grund av att de förväntas vara på ett särskilt sätt utifrån deras 

könstillhörighet genom kultur, interaktion med andra människor samt från socialisationen 

(Hirdman, 1988). 

 

Hirdman (2003) presenterar även det stereotypa genuskontraktet, vilket hon beskriver som en 

“kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med 

åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” (Hirdman, 2003, s. 84). Genuskontraktet är 

den mest statiska kombinationen av idéer och villkor som berör könets relation, vilken i sig 

införlivar och upprätthåller föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt. Under lång 

tid har mannen beskrivits som den som ska ta hand om kvinnan, och kvinnan ska i sin tur stå 

för barnafödandet. Denna föreställning har medfört att tolkningar blivit flytande och skapat nya 

övertygelser, såsom att kvinnan är underordnad, ska befinna sig inom hemmets ramar och är 

underbetald ifall hon är yrkesverksam (ibid.). Det biologiska kvinnliga könet rättfärdigar 

kvinnans sociala underordnade position med andra ord. Det stereotypa genuskontraktet medför 

att både män och kvinnor tyngs av ett strukturellt tvång med olika tillhörande förväntningar på 

sig själva (ibid.). 

 

5.2 Genus i relation till självkänsla 

Som kvinna kan det upplevas som nästintill omöjligt att uppnå samma nivå som mannen, hur 

bra man än är på det man gör. Strävan efter att leverera enligt manliga normer och samtidigt 

vara medveten om att det kanske ändå inte räcker till, är något som flickor blir varse tidigt i 

livet. Uttryck som “hon gör det bra för att vara tjej” hör till vardagen i många sammanhang, 

inte minst i media. 

 

Hirdmans (1988, 2003) bidrag till forskningen indikerar att kvinnor är utsatta för en 

förtryckande position i ett patriarkalt samhälle. Det är av vikt att nämna att män också i stor 

utsträckning är begränsade utifrån de normer och föreställningar som råder.  

 

I ett samhälle där kvinnor automatiskt tillskrivs en underordning enbart på basis av sitt kön, är 

det heller inte förvånande att självkänslan till följd av detta kan bli lidande. 

 



 

22 

 

5.3 Självkänsla 

Rose och Perski (2008) anför att självkänslan står för den grundläggande kärleken som vi 

känner för oss själva, vilket spelar roll för acceptansen av våra egna behov och emotioner. Det 

behövs en solid grund för att hela den komplexa sammansättning som är vårt psyke, ska kunna 

hålla ihop. Självkänslan är just denna grund, och om den är svag så medför det svårigheter att 

leva. Trots detta förväntas man ändå hålla ihop, vilket kan ta sig uttryck i strategier som att vara 

duktig; en strategi som syftar till att bevara sitt värde trots en svag självkänsla. Denna strategi 

är oftast omedveten (Rose & Perski, 2008). Inom psykologin finns två skilda syner på grunden 

till självkänsla; den aktiva eller den passiva vägen. Enligt James, den moderna psykologins 

grundare, är människan inte bara ett ting som saker händer med. Han förespråkade redan för 

över hundra år sedan, att människan tar aktiv del i sitt liv, och att det är kraften i vår personliga 

identitet. Identiteten i sin tur formas kring våra värderingar och det vi tycker om, och det är 

därför vi blir de vi är. Genom detta resonemang menar James vidare att det vi inte bryr oss om, 

det lägger vi inget fokus på, och därför känner vi heller inte något behov av att lyckas inom 

områden utanför våra intressen. Sammanfattningsvis menar James att självkänslan är ett relativt 

begrepp som skiftar beroende på hur ens framgång ser ut inom de områden man bryr sig om, 

och att grunden till självkänslan därför ligger i våra ambitioner; i förhållandet mellan vad man 

eftersträvar och vad man kan. På så sätt skulle man då kunna öka sin självkänsla genom att 

antingen vilja mindre eller genom att bli ännu mer presterande. I dagens samhälle, där 

prestationer och resultat är det som belönas, ter det sig därför allt svårare att välja något annat 

än det sistnämnda (ibid.). 

  

Maarit Johnson anför att det krävs en inre självkärlek och acceptans grundad i tidiga 

barndomen, något som vi själva inte styr över. Enligt detta sätt att se på självkänsla är det 

speglingen i omgivningens ögon som sedan bildar synen på en själv, det vill säga en mer passiv 

syn (Rose & Perski, 2008). Självkänslan beror med andra ord på ens egen kompetens eller ens 

upplevelse av att känna sig älskad, men är antagligen en sammansatt produkt av båda synsätten. 

Johnson skiljer dessutom på inre och yttre självkänsla, och menar att kombinationen av båda är 

det som berikar och höjer känslan av självtillit. En god inre självkänsla gör att man både kan ge 

och ta i relationer, att man kan stå emot andras pådrivningar och att man bär på en solid 

integritet. En god yttre självkänsla gör att man letar efter nya utmaningar och har ett tydligt 

karriärfokus. Man tenderar att dra åt det perfektionistiska hållet och är noggrann i vad man 

företar sig. När dessa två beståndsdelar är i balans menar Johnson att man är en glad presterare. 



 

23 

 

Om man däremot enbart har en stark yttre självkänsla medan den inre är låg, kommer 

prestationerna att ta över och man blir beroende av bekräftelse och beröm; tvångspresterare. I 

tron om att den inre självkänslan ska höjas genom prestationer och att lyckas, gräver man sig i 

själva verket bara djupare ner (ibid.). 
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6 Metod 
I detta avsnitt presenteras vår valda metod samt urval. Vidare redogör vi för hur vi har gått 

tillväga i genomförandet. Slutligen diskuteras för- och nackdelar med den valda metoden samt 

kring de etiska överväganden som har beaktats under utformningen av examensarbetet. 

 

6.1 Forskningsmetod 

Utifrån studiens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Inom kvalitativ forskning 

antar man ofta en tolkningsinriktad (interpretativistisk) ståndpunkt, där förståelsen av den 

sociala verkligheten är central och tolkningarna hos de som deltar i studien utgör kärnan 

(Bryman, 2011). Eftersom vår studie fokuserar på “duktig flicka”-fenomenet ansåg vi att 

kvalitativ metod var mest lämpad för vår undersökning. Kvalitativa studier syftar till att 

undersöka omvärlden subjektivt och intresset ligger i uppfattningar och tolkningar. En 

kvalitativ ansats fokuserar på individens samspel med omvärlden istället för att separera henne 

från den. Man intresserar sig för kontext, mening och processer, och människan står i centrum 

som själva förutsättningen för studien (Backman, 2016). I kvalitativa intervjuer ligger fokus på 

respondenternas egna synsätt och uppfattningar, och formatet tillåter intervjun att förflytta sig 

i olika riktningar vilket synliggör vad som är relevant för varje enskild respondent (Bryman, 

2011). I ett kvalitativt förhållningssätt arbetar man oftast induktivt, vilket innebär att man först 

samlar in sin data för att sedan formulera begrepp eller teorier och eventuellt generera en 

hypotes (Backman, 2016). 

 

Studien har en explorativ ansats. En explorativ ansats syftar till att insamla så mycket 

information som möjligt kring ett specifikt fenomen, och används med fördel inom områden 

där kunskapsluckor finns. Detta kan lägga en grund som i sin tur kan underlätta för fortsatt 

forskning inom ämnet (Dahlberg & McCaig, 2010). I litteratursökningen som genomfördes 

inom ramen för vårt syfte verkade det saknas tidigare forskning kring bemötandet av ”duktiga 

flickor”. Mot bakgrund av detta passar därför en explorativ ansats bra, då vi kan se att 

forskningsläget på detta område är begränsat. I och med genomförandet av kvalitativa intervjuer 

hade vi möjlighet att insamla data med fylliga beskrivningar och rikt innehåll, vilket var en 

förutsättning för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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6.2 Urval 

Vi har gjort ett målstyrt urval, vilket innebär att individer väljs ut utifrån de forskningsfrågor 

som berörs i studien. Urvalet bestäms således av urvalskriterier som baseras på om 

forskningsfrågorna kan besvaras (Bryman, 2011). Vårt urval baseras på skolkuratorer i 

gymnasieskolor eftersom vi upplever att det är den profession som troligtvis har störst kunskap 

om de faktorer som kan spela in på blivandet av en “duktig flicka”. Vi tror att det är i den åldern 

som ”duktig flicka”-syndromet visar sig tydligast i takt med att samhällets normer och krav på 

ungdomarna växer, och vi tror att det är den profession som i störst utsträckning möter dessa 

flickor när de behöver stöd på grund av att de befinner sig i fenomenet. En annan profession 

som möjligtvis kunde ha svarat mot syftet är lärare, en profession som också möter 

gymnasieelever på daglig basis. Eftersom vi studerar till socionomer anser vi dock att det är 

mest lämpligt att intervjua skolkuratorer då många av dem har en socionomutbildning i 

grunden, vilket ger vår undersökning största möjliga relevans för socialt arbete. 

 

Den initiala kontakten med respondenterna togs per mail. Vi skickade ut ett informationsbrev 

(se bilaga 1) till tio skolkuratorer i Mellansverige, där vi beskrev syftet med studien samt vår 

förförståelse om vad en “duktig flicka” samt ”duktig flicka”-syndromet är. Detta för att skapa 

en tydligare förståelse för de tillfrågade om vad intervjun kunde förväntas handla om. Sex 

stycken av de tillfrågade tackade ja till att delta. En tackade nej då hen ansåg att de kvinnliga 

eleverna på skolan där hen arbetar är så få till antalet, att hen inte ansåg sig kunna bidra med så 

mycket till vår undersökning. Resterande tre tillfrågade uteblev med svar. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla ihop materialet till studien har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med sex 

respondenter. Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju innefattar både struktur 

och öppenhet. Intervjuaren har på förhand utformat en intervjuguide innehållande några 

bestämda teman som intervjun ska beröra. Intervjun har emellertid en form av öppenhet, vilket 

möjliggör att forskaren kan ställa frågor både i en annan turordning än vad som framgår i 

intervjuguiden samt att forskaren kan ställa andra följdfrågor. Tyngdpunkten ska vara på hur 

respondenten förstår och tolkar frågorna, med andra ord på det som verkar vara betydelsefullt 

för respondenten (Bryman, 2011). 
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6.4 Tillvägagångssätt 

6.4.1 Intervjuguide 

Inför genomförandet av intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) i samråd med 

vår handledare. Intervjuguiden utformades utifrån olika teman med relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. Ett av de första temana berörde frågor om respondenternas förförståelse 

och syn på ”duktig flicka”-syndromet. Detta för att säkerställa att vi inte misstolkade varandra, 

utan att vi hade en gemensam eller en åtskild förståelse om vad som menades med “duktig 

flicka” och ”duktig flicka”-syndrom. Syftet med intervjuguiden var att ha några på förhand 

bestämda teman och frågor, med möjlighet att kunna ställa följdfrågor till respondenterna vid 

behov. Bryman (2011) betonar vikten av att frågorna i intervjuguiden ska öppna för att man får 

information om hur respondenterna ser och förstår sin värld (Bryman, 2011). Till en början 

avsåg vi att testa intervjuguiden genom att genomföra ett antal pilotintervjuer, något som vi 

tyvärr fick prioritera bort på grund av tidsbrist. 

 

6.4.2 Intervjugenomförande 

De respondenter som tackade ja fick själva bestämma tid och plats för intervjun, som alla blev 

att äga rum på respondenternas arbetsplatser; gymnasieskolor i Mellansverige. Vi inledde 

intervjuerna med att informera om respondenternas rätt att avbryta sin medverkan i det fall de 

önskade detta, samt inhämtade samtycke om att få spela in intervjuerna. Samtliga respondenter 

godkände detta. Bryman (2011) beskriver att en inspelning av intervjuer är önskvärt eftersom 

det underlättar inför den detaljrika analysen som i regel behövs vid kvalitativa studier. Detta för 

att man ska kunna erhålla respondenternas svar ordagrant. Risken finns att man annars missar 

viktiga ord och formuleringar om man endast antecknar under intervjun (Bryman, 2011). Vi 

upplyste även om omfattningen av intervjun samt hur länge intervjuerna kunde beräknas ta. 

Samtliga intervjuer varade mellan 40-80 minuter. Vissa av intervjuerna drog ut på tiden och 

varade längre än vad vi tidigare hade uppgett. Detta tog vi upp med de berörda respondenterna, 

vilka inte hade några bekymmer med detta. 

 

6.5 Databearbetning och analys 

I analysen har vi inspirerats av tematisk analys. Bryman (2011) anför att tematiska analyser 

används inom de flesta analysmetoder på ett eller annat sätt, och att det inte finns någon 

renodlad beskrivning över vad tematisk analys är. Han talar dock om att strategier för tematisk 

analys kan hämtas i Framework, ett tillvägagångssätt som skapats vid National Centre for Social 
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Research. I arbetet med Framework skapar man i korta drag en matris av centrala teman och 

underteman, vilka man funnit efter upprepad läsning av sitt material (Bryman, 2011). Processen 

utgörs av fem faser där man steg för steg kondenserar materialet till mindre beståndsdelar, som 

slutligen kategoriseras in i teman och underteman för att kunna analyseras och tolkas (Smith & 

Davis, 2010). 

  

Det första skedet av analysprocessen inledde vi genom att transkribera våra intervjuer. Under 

transkriberingens gång censurerade vi materialet genom att ta bort nämnda namn, städer samt 

skolor, det vill säga allt som skulle kunnat avslöja och härleda till vilka personer vi har 

intervjuat. Detta gjorde vi genom att benämna respondenterna som “Respondent 1”, 

“Respondent 2” och så vidare. Under intervjuernas gång var det ett antal respondenter som inte 

ville uppge sitt kön. Efter noga övervägande beslutade vi oss för att censurera samtliga 

respondenters kön. Vi reflekterade över att resultatet skulle kunna påverkas av respondenternas 

kön, något som vi sedan valde att avstå ifrån att analysera för att respektera respondenternas 

önskemål om att inte beröra denna variabel i studien. 

  

När vi var färdiga med transkriberingarna skrev vi ut dem på papper och började söka efter 

mönster och samband. Vi sökte efter gemensamma mönster på varsitt håll genom att markera 

dessa med markeringspennor. När vi hade gått igenom dem enskilt gick vi därefter igenom 

transkriberingarna tillsammans, för att se om vi hade funnit liknande mönster och vad som 

eventuellt skilde sig. Vi kategoriserade slutligen sambanden i teman och underteman. 

Exempelvis blev “Förutsättningar” ett tema, där vi kategoriserade underteman såsom “Vägar 

till skolkuratorn” och “Ovilja att ta hjälp”. Detta medförde att resultatet blev mer 

lättöverskådligt och att sambanden blev desto tydligare. 

 

6.6 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) anför att det finns ett alternativt begrepp som används i kvalitativ forskning 

istället för validitet och reliabilitet, för att bedöma en studies kvalitet. Detta begrepp kallas för 

tillförlitlighet. För att bedöma tillförlitligheten på ett så överskådligt sätt som möjligt kan 

begreppet brytas ner till fyra kriterier, vilka är “trovärdighet”, “överförbarhet”, “pålitlighet” 

samt “en möjlighet att styrka och konfirmera” (Bryman, 2011). “Trovärdighet” avser att 

forskarna säkerställer att studiens genomförts i enlighet med rådande regler och att resultatet 

delgivits till deltagarna. Detta för att säkerställa att man förstått verkligheten som de råder i på 
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ett korrekt sätt. Detta kallas med ett annat ord för respondentvalidering. “Överförbarhet” avser 

om det går att bedöma om resultaten kan föras över till en annan miljö och kontext. “Pålitlighet” 

handlar om att forskarna ska införliva ett granskande synsätt vad gäller den aktuella studien. 

Forskarna ska säkerställa att hela forskningsförfarandet beskrivs och förklaras, från 

problemformulering till metodval och genomförande. Bryman (2011) beskriver att kollegor kan 

brukas som granskare av studien, även gällande i vilken omfattning de teoretiska slutsatserna 

är bärande. “Möjlighet till att styrka och konfirmera” avser att forskaren säkerställer att hen 

handlat i god tro under forskningsförfarandet, och att forskaren inte medvetet låtit subjektiva 

synsätt eller teoretisk inriktning påverka genomförandet av och slutsatserna från studien (ibid.). 

  

Gällande trovärdighet har vi följt de regler som vi fått oss tillhanda, exempelvis de etiska 

principerna vilka beskrivs utförligare under avsnitt 6.8. Vi har även följt författaranvisningarna 

och de regler gällande uppsatsskrivande som utfärdats av Högskolan Dalarna. Av tidsmässiga 

skäl hann vi inte med respondentvalidering, vilket kan ses som en brist i studien. Under 

intervjuernas genomförande var vi dock noggranna med att ställa följdfrågor till respondenterna 

för att säkerställa att vi tolkade deras svar korrekt. Vad gäller överförbarhet har studien inte 

varit avsedd att kunna föras över till andra kontexter och sammanhang. Vi har varit tydliga med 

att vi undersökt hur dessa skolkuratorer arbetar med dessa frågor idag och inte framöver. Risken 

finns att nya arbetsmetoder implementerats i framtiden, vilket medför att respondenterna skulle 

ge andra svar. Det är dessvärre något som vi inte kan påverka. Beträffande pålitlighet har vi 

strävat efter att beskriva forskningsförfarandet på ett sådant öppet och logiskt sätt som möjligt 

så att läsaren ska kunna följa de olika stegen med enkelhet. Vi har även redovisat 

informationsbrevet och intervjuguiden för läsaren genom att vi har beskrivit och bifogat dem i 

examensarbetet. Dessa diskuterades med och godkändes av handledare innan vi använde dem. 

Vidare bokade kursansvarig vid Högskolan Dalarna in tider för seminarier där andra studenter 

opponerade på vårt examensarbete och gav konstruktiv kritik. Detta kan ses som att andra 

studenter fungerat som granskare av examensarbetet. Slutligen har vi med öppenhet beskrivit 

att vi har en förförståelse inom området sedan tidigare. Genom att vi varit medvetna om detta 

så har vi i en sådan omfattande utsträckning som möjligt inte låtit dessa få påverka 

forskningsförfarandet och de slutsatser som framkommit. 
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6.7 Metoddiskussion 

Inför valet av metod hade vi gemensamt diskuterat och reflekterat över vilken metod som skulle 

kunna vara mest lämplig för studien. Efter ett noga övervägande beslutade vi oss för att använda 

oss av kvalitativ metod. Ett annat alternativ hade varit kvantitativ metod i form av en 

enkätstudie. Då hade skolkuratorerna istället fått kryssa i sina svarsalternativ som vi på förhand 

hade utformat. Då vi upplevde att syftet och frågeställningarna krävde en öppnare reflektion 

och dialog samt att svaren kunde variera betydande utifrån hur de olika gymnasieskolorna har 

utformat sitt arbete, ansåg vi att en kvalitativ metod var mer passande för studiens 

genomförande med motiveringen att respondenterna därmed fick chansen till större 

svarsutrymme på frågeställningarna. Vi upplevde emellertid att det öppna samtalsklimatet var 

till en nackdel ibland, då mycket tidsutrymme gick åt till områden som inte omfattade vår 

undersökning. Som intervjuare skulle vi ha styrt intervjuerna i större utsträckning än vad vi 

gjorde för att återföra intervjun till ursprungsfrågorna, men då vi var ovana intervjuare ville vi 

inte avbryta respondenterna. Vi upplever att detta eventuellt kunde ha undvikits om vi hade 

genomfört ett antal pilotintervjuer innan vi samlade in vårt empiriska material, något som vi 

dessvärre inte hann med på grund av tidsbrist. Intervjuguiden sammanställdes medan vi ännu 

inte hade beslutat om vilken teori resultaten skulle kopplas till, varför frågorna därför 

utformades kring ett bredare spektrum än vi sedan valde att analysera. Då vår undersökning är 

induktiv ansåg vi dock att detta var legitimt. 

 

6.8 Etiska överväganden 

Inför studien granskade och reflekterade vi kring “Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor” (se bilaga 3), en blankett som tagits fram av 

Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna. Vi nådde en ömsesidig förståelse 

kring att studien inte innehöll några försvårande etiska dilemman. Deltagandet var frivilligt, då 

vi skickade ut ett informationsbrev där respondenterna fick ta ställning till om de ville delta 

eller inte. Deltagarna stod inte i beroendeställning till oss. Vi reflekterade över om studien 

skulle kunna väcka tankar eller tidigare trauman för respondenterna. Då ämnet har stor relevans 

för arbetet som skolkurator och respondenterna själva har valt att arbeta med och bemöta 

liknande frågor, ansåg vi inte att studien kunde medföra en negativ psykisk påverkan. Vidare 

berör studien inga känsliga personuppgifter. 
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Enligt Bryman (2011) är de etiska principerna vilka berör informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet viktiga att ta hänsyn till vid forskningsförfarandet. 

Informationskravet avser vikten att informera deltagarna om studiens syfte, att deltagandet 

baseras på frivillighet och att man får avbryta sitt deltagande om man önskar det. Det ska även 

framgå vilka steg som ingår i processen. Samtyckeskravet avser deltagarnas 

självbestämmanderätt gällande sin medverkan. Konfidentialitetskravet avser att samtliga 

uppgifter om deltagarna ska hanteras med konfidentialitet, vilket innebär att endast behöriga 

ska kunna komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet avser att det insamlade materialet enbart ska 

användas för det avsedda ändamålet (Bryman, 2011.). Vi har tillgodosett samtliga krav genom 

att meddela respondenterna om undersökningens syfte. Vi informerade om frivilligheten både 

i informationsbrevet och i början av våra intervjuer. Vidare säkerställde vi att ingen obehörig 

kunde komma åt materialet genom att förvara de inspelade intervjuerna på ett internminne som 

endast vi hade tillgång till, för att sedan radera materialet fullständigt efter den slutliga 

sammanställningen av examensarbetet. 
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7 Resultat 

Detta avsnitt inleds med en tabell över de teman och underteman som framkommit i analysen 

av resultatet. Därefter följer en kort sammanfattning av respondenterna. Resultatet presenteras 

sedan mer ingående i fyra teman som vi valt att kalla “Den duktiga flickans attribut”, 

“Förutsättningar”, “Skolkuratorernas arbete med duktiga flickor” och “Balansen mellan 

framgång och fall” (se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Teman och underteman 

Teman Underteman 

Den “duktiga flickans” attribut Att vara “duktig” på allt 

En negativ självbild och låg självkänsla 

Att hitta den rätta balansen 

Förutsättningar Varierande förekomst av “duktiga flickor” 

Ovilja att ta hjälp 

Vägar till skolkuratorn 

Skolkuratorernas arbete med ”duktiga flickor” Samtalet är centralt 

Fokus på självkänsla 

Stöttning till egna lösningar 

Balansen mellan framgång och fall Att drabbas av ohälsa 

Att inte synas 

Sociala mediers påverkan 

 

7.1 Presentation av respondenterna 
De sex respondenterna som intervjuades var mellan 35 och 65 år (medelålder 48 år). Deras 

arbetserfarenheter som skolkuratorer varierade från 1,5 år till 10 år (medellängden var 5 år). 

Fyra av respondenterna hade socionomutbildning som bakgrund och de övriga två hade 

genomfört andra utbildningar. 

  

7.2 Den ”duktiga flickans” attribut 
Under detta tema beskrivs respondenternas syn på vad de ansåg att ”duktig flicka”-syndromet 

innebär, samt vilka drag som kännetecknar en ”duktig flicka”. 
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7.2.1 Att vara “duktig” på allt 

Respondenterna var samstämmiga om att de ”duktiga flickorna” kännetecknas av att ha en 

centrerad självmedvetenhet. De uppgav att tjejerna har ett stort fokus på både studier, att träna 

och att arbeta. De ska även hinna att ha ett socialt liv, vara med på fester och köpa de senaste 

kläderna. Det handlar om att vara duktig på allt. Utseendets betydelse var en återkommande 

aspekt som upplevdes som betydelsefull. Vidare menade respondenterna att det föreligger en 

oro över att bli bedömd av andra om man inte är perfekt inom samtliga områden. Tjejerna har 

egna förväntningar på sig själva, men de vill även leva upp till andras förväntningar. 

  

Det ska vara perfekt med hår, ögonbryn och kläder, precis allt. Man är känslig för vad andra tycker om en. 

Det gör en orolig om man inte är omtyckt. (Respondent 2) 

  

Respondenterna var överens om att ”duktiga flickor” är en målgrupp som har en väldigt 

ambitiös inställning till livet, framför allt till skolan. Respondenterna uppgav att dessa tjejer i 

mångt och mycket har högt ställda planer, mål och önskningar inför framtiden. Vissa elever vet 

inte vad de vill, men strävar ändå mot att försöka komma in på alla högskoleutbildningar. Detta 

skapar i sin tur en strävan efter att få de högsta betygen. En av respondenterna uppgav att 

målgruppen i vissa fall kan bli väldigt pressad av sin omgivning, och väljer gymnasieprogram 

baserat på vad andra tycker. Detta medför att de hamnar på program som de inte tycker om, 

eller att nivån på kurserna är för höga för dem att mäkta med. En annan respondent uppgav att 

övergången från högstadiet till gymnasiet i sig kan vara en stressande faktor, då man inte alltid 

får betygen som man fick tidigare. 

  

[...] när de har betygssamtal eller samtal efter prov och sådär, så ser de ju hur de reagerar. Och då är det 

klart att då ju tar lärarna ett samtal med dem och säger [...] att det här provet är inte ett kursprov. [...] Men 

det är svårt att ta in, [...] särskilt om man fått A i matte på till exempel högstadiet, och så kommer man här 

och får ett D på första provet till exempel. (Respondent 3) 

 

7.2.2 En negativ självbild och låg självkänsla 

Det framkom att flera av respondenterna kunde se att de ”duktiga flickorna” har en negativ 

självbild. De får inte ihop tillvaron på grund av att de har för hög press och är för stressade. 

  

[...] kraven utifrån ÄR höga, det är inte bara skolresultat som gäller, utan man ska se bra ut, man ska vara 

smal, man ska vara snygg, man ska vara si [...] och så. Och då kommer ju det här med Facebook och 

Instagram in, alla ser ju väldigt fina och lyckade och bra ut där. Det är klart att det påverkar min självbild, 
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man tycker inte att man är sån. Så att det bidrar [...] till en psykisk ohälsa, man når inte upp till de här 

idealen. (Respondent 3) 

 

Flera av respondenterna uppgav att grunden som utgör en ”duktig flicka” är att man ofta fått 

beröm efter prestation i hemmet, och att det blir en avgörande faktor för att man ska känna sig 

bra som person. En annan respondent upplevde också att tjejerna kan känna en press hemifrån, 

en press som inte alla gånger är särskilt uttalad. 

  

Jag tänker ofta på att man fått beröm efter prestation, och det ligger mycket till grund i det. Så är det ju med 

oss föräldrar, att man kanske inte tänker sig för alltid, utan man berömmer barnen ofta mycket efter 

prestation. Man har förklarat att det gått bra med provet: “Åh, vad duktig du är!”. Det är liksom en grund, 

mycket på något sätt. (Respondent 2) 

 

Många av respondenterna vittnade om att de ”duktiga flickorna” lider av låg självkänsla, något 

som beskrevs bottnar i uppväxtmiljön och det fokus som funnits på att prestationer är det som 

räknas. Flera av respondenterna menade också att samhället har en stor påverkan i skapandet 

av ”duktiga flickor”. 

  

En del är att vi lever i det samhälle vi lever. Man har könsnormer och könsstereotyper, mina personliga 

åsikter är att det formar oss under uppväxten och förväntningarna på tjejer… är ofta att de ska vara duktiga. 

Att man ser att tjejer förväntas vara duktigare, skötsammare, lugnare… Men också till viss del kunnigare. 

Att man liksom som tjej ska förstå snabbare än vad en kille gör, så att förväntningarna blir högre. Och det 

tror jag definitivt kan forma och hjälpa till i att man hamnar i den här känslan att man måste vara duktig. 

(Respondent 4) 

 

En respondent beskrev att föräldrar tenderar att ge sociala sanktioner om ett barn gör något 

oönskvärt, och att detta medför en osäkerhet för barnet som senare resulterar i en överdriven 

vaksamhet på hur man är bland andra människor. Respondenten satte det i relation till ifall en 

vuxen skulle göra samma handling, vilket hen trodde skulle framkalla en annorlunda reaktion. 

  

[...] Det är ganska vanligt att föräldrar… om ett barn välter ut ett glas mjölk vid matbordet så “*suck*... 

Måste du hälla ut hela tiden?” eller liksom, man blir irriterad på barnet. [...] Men om du häller ut ett glas 

mjölk så säger jag “Nej men det är ingen fara, jag tar en trasa”. Varför är vi inte så mot barnen? Känner sig 

dåliga på en gång, det är det här som är så himla viktigt. Att inte kritisera barnen när de gör sådana där 

saker. Där startar ju självkritikern. Duktiga-syndromet. (Respondent 2) 
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7.2.3 Att hitta den rätta balansen 

“Duktiga flickor” är en ambitiös och driftig målgrupp. Detta var samtliga respondenter överens 

om. Respondenterna beskrev tjejerna som reflekterande och studiestarka med ett tydligt fokus 

på sina framtidsplaner. En av respondenterna framhöll att samhället behöver driftiga kvinnor 

som tar plats och får visa att de är duktiga. 

  

En fördel, de blir ju driftiga, de tar sig fram… Vi behöver ju dem i Sverige! Alltså, vi behöver driftiga 

kvinnor. Som tar plats, som är duktiga och som får möjlighet att vara duktiga. (Respondent 3) 

  

Samma respondent uppgav att man dock kan behöva få tjejerna att stanna upp ibland. 

  

[...] vi behöver uppmuntra dem! Men samtidigt så, när det blir att det nästan, att man blir sjuk av det, det är 

ju där man behöver… liksom hejda. Och det kan man säkert, jag tror att det går att göra. Men vi behöver, 

vi ska ju aldrig… liksom hålla tillbaka de här duktiga flickorna, för många har ju en drivkraft och är jätte… 

Alltså, de kan hantera det. De flesta kan ju hantera det. (Respondent 3) 

  

En annan respondent berättade att hen kunde se att tjejerna har inneboende styrkor. Dock 

betonade respondenten att deras kunskaper enkelt kan bli för mycket för dem att hantera; de 

reflekterar för mycket och är så fokuserade på sina mål att de glömmer bort att ta hand om sig. 

Respondenten beskrev att tjejerna måste finna den rätta balansen för att egenskaperna ska kunna 

omvandlas till styrkor. 

  

De måste kunna se det på ett sätt som att, “ja, nu missade jag den här tentan, men jag får ta nya tag! Jag kan 

göra det igen, och det kan fungera”. Om de får en balans på det där, att de kan se sig själv i ett annat ljus… 

då kan jag tycka att det är något positivt. (Respondent 5) 

 

7.3 Förutsättningar 
Under detta tema presenteras det som framkommit rörande respondenternas förutsättningar att 

arbeta med ”duktiga flickor” i sina roller som skolkuratorer. 

  

7.3.1 Varierande förekomst av “duktiga flickor”  

Samtliga respondenter vittnade om att de möter “duktiga flickor” i relativt stor utsträckning. 

Oavsett vilka gymnasieprogram som finns på skolan så återfinns de inom så gott som alla 

program. Flera av respondenterna menade dock att det finns en större koncentration inom de 
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teoretiska, högskoleförberedande programmen, som exempelvis samhällsvetenskaps-, teknik- 

och naturvetenskapsprogrammet. 

  

Man har väl ändå sett att det blir lite koncentrerat kring vissa program till exempel, här på gymnasiet. Just 

det här fenomenet duktig flicka. Sen är det väl ett begrepp som kan inrymma mycket, så att säga. Men… 

man har ju ändå, jag kan ändå se att det finns en koncentrering kanske kring natur, och teknik och de 

programmen på skolan. (Respondent 4) 

  

7.3.2 Ovilja att ta hjälp 

Nästintill samtliga respondenter beskrev att de ”duktiga flickorna” inte gärna uppsöker dem, då 

många inte vill kännas vid att de skulle behöva hjälp och stöd. Viljan att ständigt vara duktig 

återfinns även här, och yttrar sig i en strävan att alltid klara av allt på egen hand för att inte låta 

någon se att allt inte är så perfekt som det kan verka. 

  

[...] ibland upplever jag det som… inledningsvis så har man kanske också en bild av att man ska klara saker 

och ting, i den här elevkategorin. Man vill liksom vara duktig, även på att hantera sig själv. Man vill vara 

duktig i allting, i skolan, man vill vara duktig på fritiden, man vill vara en duktig kompis, en duktig partner, 

duktig på att hantera sig själv… och då blir det ju också jobbigt, om man då inte riktigt klarar av att hantera 

sig själv. (Respondent 4) 

  

Alltså det finns ju ett dilemma. Och det är att de, att många av de här vill ju… när det blir för mycket så 

mår man ju inte bra. Men man vill inte heller visa, att man inte mår bra. Så att en del av de här vill ju inte 

komma till skolkuratorn… utan man söker sig… i bästa fall [...] till UMO. Men många bär ju det bara inom 

sig själva. Så att… det är jättesvårt att komma igenom det här. För… när man är duktig flicka så vill man 

inte visa heller, att man har… sprickor i fasaden. (Respondent 3) 

  

Flera av respondenterna beskrev också att vissa av de ”duktiga flickorna” rentav vägrar att ta 

emot hjälp, trots att många av de vuxna i skolan flaggar för att det är nödvändigt. 

Respondenterna beskrev att det då blir svårt, helst om eleven har hunnit fylla 18 år och man 

förlorat möjligheten att ringa hem till vårdnadshavare med sin oro. 

  

Ja. Det är väldigt svårt. Du kan sträcka ut hur många händer som helst, men vill de inte ta dem så går det 

inte. Och det är jättejobbigt! (Respondent 3) 

  

Och då får jag ofta i uppdrag att jag får kalla dem. Ibland kommer de, ibland kommer de inte, det beror nog 

helt på. För ibland tycker man inte att man har tid att komma! [...] Och då kan man ju inte komma. Då är ju 

det här bara en onödig sak. (Respondent 1) 
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En majoritet av respondenterna uppgav att de brukar vara ute i klassrummen och föreläsa. På 

så vis når de ut till fler elever och till de “duktiga flickor” som helst inte bokar in en tid med 

dem. De beskrev att de brukar presentera sig och prata om olika ämnen som berör hälsa, 

exempelvis sömn, kost och stress som de beskrev har en stor inverkan på det allmänna måendet. 

Detta är även faktorer som respondenterna beskrev brister hos många av de duktiga flickorna, 

vilka besväras av bland annat sömnproblem och stress. 

 

7.3.3 Vägar till skolkuratorn 

Många av respondenterna beskrev att de ”duktiga flickorna” kommer till dem på inrådan från 

klasslärare eller mentorer. Under de regelbundna mötena med elevhälsoteamet framkommer 

det ofta oro från framför allt lärare, då de sett att någon mår dåligt eller reagerar alltför starkt 

på tentaresultat eller betyg. Det förekommer också att tjejerna har uppsökt skolsköterskan för 

sina fysiska symtom, och genom denne blivit lotsad vidare till skolkuratorn då det framkommit 

att det rör sig om psykosomatiska besvär. 

  

Om man inte direkt kan hitta något, eller om man tänker att det ändå kan ha något att göra med just stress 

och kanske det psykiska så hänvisas de ju oftast hit. Men på frivillig basis såklart så det är liksom… 

skolsköterskan frågar ju “Är du intresserad av att träffa kurator?”. Och många tackar ju ändå ja, upplever 

jag det som. (Respondent 4) 

  

En respondent berättade om att vissa av de “duktiga tjejerna” kan känna en ovilja kring att gå 

ifrån lektionerna för att uppsöka kuratorn på grund av rädsla för vad andra ska tänka. Här 

menade respondenten att det kan vara betydelsefullt att involvera lärare för att underlätta för 

eleven. 

  

[...] för jag försöker liksom avdramatisera psykisk ohälsa. Då tänker jag att ett sätt [...] är att våga berätta 

för lärare. [...] för många känner en press där att “Jag vill inte gå ut från klassrummet. Då känner jag mig 

dålig och då kanske läraren tror att jag är lat eller kanske skolkar”, eller vad det nu är. Bara det att läraren 

vet att “Vet du vad, jag vet om att du mår dåligt och det är okej om du går ut ett tag”. Det kan minska den 

här pressen. (Respondent 6) 

  

7.4 Skolkuratorernas arbete med “duktiga flickor” 

Under detta tema presenteras det som framkommit rörande skolkuratorernas bemötande och 

arbetsmetoder i arbetet med ”duktiga flickor”. 
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7.4.1 Samtalet är centralt 

Respondenterna berättade om många olika metoder som används i bemötandet av de ”duktiga 

flickorna”. Det centrala för samtliga respondenter är själva samtalet, att möta eleven där hon är 

för tillfället och att låta dagsformen styra. Respondenterna berättade att det vid första samtalet 

är viktigt att bara lyssna förutsättningslöst, för att vidare kunna skapa sig en bild av var fokus 

behöver ligga i fortsättningen. 

  

[...] det kan ju också vara svårt att prata om saker, och då brukar jag alltid tänka att, det är ju deras stund. 

[...] att de får börja prata om det som de känner först, [...] att man börjar någonstans, där de får prata lite 

grann, vad de tänker och sen tar man en ny tid. [...] så att de ska känna sig att de är bekväma [...]. Att det 

får ske utifrån deras villkor, och just att om det är någonting de inte vill berätta, så behöver de inte berätta 

det. Utan de ska känna det att “Ja men jag kan ta upp det här, och sen får det vara bra”. (Respondent 5) 

  

En av respondenterna beskrev vikten av att bekräfta det positiva i det faktum att tjejerna sökt 

sig till skolkuratorn. 

  

Då pratar jag om att de första två stegen på den här långa resan mot ett bättre mående eller förändring, vad 

man nu vill uppnå, det är först att erkänna för sig själv att man har något bekymmer eller problem man vill 

förändra, och så steg två; att söka hjälp. Och när de kommer till mig har de redan tagit de här stegen, så jag 

försöker bekräfta dem i det. (Respondent 6) 

  

Vidare beskrev respondenten att en stor del i samtalen med tjejerna handlar om att lyfta fram 

det positiva i deras liv och det som faktiskt fungerar, något som de menar lätt glöms bort i 

perioder av dåligt mående. 

  

[...] när man mår dåligt så är det logiskt svårt att se de positiva sakerna [...], många har ganska svåra saker 

de kan berätta om. “Ja, men du är ju ändå här, du kämpar på! Många ger sig, ger upp bara. Men du kämpar, 

du har en styrka. Har du tänkt på det?” Det har de oftast inte. (Respondent 6) 

  

Flera av respondenterna berättade att de använder sig av visuella medel i sina samtal med 

eleverna, för att tydligare åskådliggöra den ohållbara livssituation som de ”duktiga flickorna” 

ofta befinner sig i. 

  

Men har man väl kommit hit… då hinner man ju dra i den där handbromsen, [...] för då kan jag hjälpa dem 

att sortera ut, hur ser deras dagar ut och vad är viktigt, och vad påverkar vad och… För allt hänger ju ihop, 
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att jobbar man för mycket och man är på party och man sover för lite, äter för dåligt och allt vad det är för 

någonting [...], det resulterar i stress, ångest, huvudvärk, ont i magen, magkatarr, sömnlöshet och… kan 

man då visa att “Skär du ner lite på arbetet till exempel, ja men då kanske man blir mindre stressad och då 

sover man bättre”, så att man kan påvisa det där, hur det hänger ihop. För det förstår de ändå när man visar, 

jag ritar alltid [...] när jag gör det här. För prata är en sak, men att se det visuellt, det ger en helt annan effekt. 

(Respondent 1) 

  

Jag brukar rita, åskådliggöra. [...] Jag brukar rita upp en cirkel [...], alltså att de får beskriva saker och ting 

som är positiva för dem, i tillvaron. För många gånger så ser de inte det. Och då… först är de ju liksom så 

här att “Det har jag aldrig tänkt på”, [...] det är som att de [...] som ett hjulspår på det negativa. [...] När de 

ser det så brukar jag säga att [...] “För att du ska kunna få energi, och för att kunna få kraft i det du gör så… 

fortsätt med det du gör som fungerar!” [...] Då brukar jag jobba kring det som är bra. Att de får se det. 

(Respondent 5) 

  

7.4.2 Fokus på självkänsla 

Många av respondenterna beskrev att de ”duktiga flickorna” lider av låg självkänsla, något som 

de uppgav att de försöker jobba med i samtalen med tjejerna. Flera respondenter menade att 

tjejernas självbild många gånger verkar baseras på yttre faktorer i deras liv, bland annat utifrån 

i vilken mån de upplevs vara duktiga eller får bekräftelse. Flera av respondenterna försöker 

istället hjälpa tjejerna att känna inåt. 

  

[...] upplever att de här duktiga flickorna ofta bygger den på prestation, och tätt följt av det är relation. 

Alltså, hur ser mina relationer ut till andra? Så länge någon annan tycker om mig så är jag bra. [...] Och att 

man också kopplar sin självbild till det. [...] Så vi pratar väl mycket om det, just det här att vad kopplar vi 

vår självbild ihop med. Med prestation, ja vad händer då när prestation uteblir eller inte blir så bra som jag 

hade hoppats? [...] Och problematisera lite där, [...] och också prata om vad man kan bygga sin självbild 

och självkänsla på istället. (Respondent 4) 

  

Lära känna sig själv liksom, vad tycker jag om? Vad vill jag göra och vad tycker jag om [...]? Det är ju det 

som hör till självkänslan, mer lyssna in sig själv. Vad tycker jag om, vad gör mig glad, vad gör mig ledsen, 

vad gör mig arg? Det jobbar jag mycket med, att inte berömma efter prestation utan mer lära sig vad känslor 

är. Till exempel “Jag ser att du är nöjd med dig själv” och “Jag ser att du tycker att det här var roligt”. Då 

får man en annan självkänsla, om man vet “Jaha, så ser jag ut då, då är jag nöjd, okej, det är jag”. Att bygga 

upp självkänslan istället. Och vem man är och vad man värderar, inte efter prestation. (Respondent 2) 

  

7.4.3 Stöttning till egna lösningar 

Respondenterna var överens om att de inte försöker erbjuda lösningar utan snarare hjälpa till 

att vidga perspektiven för de ”duktiga flickorna”, och att det sedan är upp till dem att hitta 
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lösningen inom sig själva. Många av respondenterna beskrev att tjejerna ofta sitter på svaren, 

men att det kan vara svårt för dem att själva se det. 

  

Sen säger jag inte att, att de ska göra på ett visst sätt eller att jag har en lösning, utan jag bara ger dem lite 

andra perspektiv. [...] Jag brukar säga att “Nu får du gå hem härifrån och smälta det här, och så får du se 

det som en godispåse, [...] plocka det du tycker om och resten kastar du i soptunnan. (Respondent 1) 

  

Det handlar om compassion till sig själv, att behandla sig själv [...] och göra val som är kärleksfulla för en 

själv. (Respondent 2) 

  

I fråga om att ge råd till de “duktiga flickorna” menade några av respondenterna att det inte är 

något de brukar göra, just med tanke på att tjejerna själva besitter stor förmåga att själva hitta 

fram till den rätta vägen att gå. I intervjuerna framkom dock många goda råd som 

respondenterna generellt vill ge till ”duktiga flickor”, även om de inte uttalat använder dem i 

samtalen med dessa tjejer. Det mest framträdande rådet var att försöka hitta återhämtningen i 

att bara vara, och att lägga bort prestationskraven då och då. 

  

Så att också passa på att bara… vara lite i nuet. Att liksom leva livet så att säga, med allt vad det innebär. 

För jag upplever att den här elevkategorin lever för det som komma skall. Man är så fokuserad på sitt 

slutmål, liksom. [...] och då glömmer man litegrann bort det här som faktiskt är livet just nu. [...] ett tips är 

gör roliga saker. Alltså fyll på med energi. Försök att hitta saker i tillvaron som inte är kopplat till prestation. 

Där man inte måste vara duktig. Kanske inte ens går att vara duktig i det. (Respondent 4) 

  

Flera av respondenterna tryckte också på vikten av att reflektera kring orsakerna till varför man 

gör som man gör, och kanske ifrågasätta dessa, ofta invanda, beteendemönster. 

  

Framförallt att fundera på för vems skull man är duktig [...]. Varför gör jag det här? Varför ska jag vara 

duktig? Handlar det om min bekräftelse? (Respondent 1) 

  

7.5 Balansen mellan framgång och fall 

Under det här temat presenteras riskerna som respondenterna ansåg föreligger för tjejerna som 

uppvisar tendenser till ”duktig flicka”-syndrom. 
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7.5.1 Att drabbas av ohälsa 

Respondenterna upplevde att de “duktiga tjejerna” de möter mår väldigt dåligt och 

respondenterna uttryckte en oro för målgruppen. De upplever hög stress, har ont i magen och 

sover dåligt. En respondent berättade att det kan vara svårt att se det hos de här tjejerna eftersom 

de gör allt för att inte visa att de har sprickor i fasaden. Vidare uttryckte de att det är en målgrupp 

som tänker väldigt mycket på andra och för lite på sig själva, vilket medför en orimligt hög 

belastning på dem. En respondent menade också att många av dessa ”duktiga flickor” lever i 

tron att det är normalt att må som de gör. 

  

Men sen tror jag också att de, man har ju lite bilden av att såhär ska det vara. Jag måste ju… Jag måste vara 

fokuserad, jag måste jobba såhär hårt. Jag måste må dåligt, det är priset jag får betala. (Respondent 4) 

 

Risken för att de “duktiga flickorna” kan drabbas av psykisk och fysisk ohälsa var samtliga 

respondenter överens om. Nedstämdhet, oro, ångest, stressproblematik och panikångest var 

några av de symtom som respondenterna kunde se att tjejerna tyngs av. I värsta fall kan de 

drabbas av självmordstankar. Fysiska symtom såsom sömnsvårigheter, ont i magen, trötthet och 

huvudvärk brukar indikera att de har alltför mycket stress. Respondenterna hade varit med om 

att elever har mått så dåligt att de varit tvungna att avsluta sina studier. 

  

En annan respondent beskrev psykisk och fysisk ohälsa som ett slags alarm i kroppen, och att 

man ska se det som en drivkraft för att ändra på någonting. 

  

Någonstans så får ju kroppen nog om man inte behandlar sig själv väl. Och vi har ju olika delar i kroppen 

som är känsligare, en del kanske får migrän, en del får ont i ryggen [...]. Allt det här kommer från stress och 

att vi har utsatt oss för något som vi inte trivs med. [...] Ångest, det är mer som ett larm i kroppen. Att 

kroppen bara ropar “Hallå, lägg av, styr om! Lägg av med det här, lägg till det här. Gör inte såhär mot 

mig!”. (Respondent 2) 

  

7.5.2 Att inte synas 

En risk som en av respondenterna betonade är risken att inte synas. De “duktiga flickorna” 

beskrevs som en målgrupp som det i regel går väldigt bra för i skolan. En av respondenterna 

uppgav att de olika professionerna på skolan brukar kunna fånga upp dem, men att det föreligger 

en risk att missa dem eftersom de gömmer undan sina känslor under en lång tid och inte visar 

hur de egentligen mår. 
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Och sen finns det säkert de som löper en risk av att inte riktigt bli sedda, därför att det funkar hela tiden 

runt dem. Inte säga att man inte klarar av det, inte visa att man inte klarar av sin situation. [...] Och att det, 

det håller ett tag… De får ihop det när de är här och så kanske de går hem och mår jättedåligt. [...] De får 

det att funka utåt, men kan gå sönder inuti. (Respondent 4) 

  

En annan respondent uppgav att den här elevgruppen inte vill konfronteras och inte heller prata 

med en skolkurator. Respondenten uppgav att deras mående uppdagas efter en tid. Flera av 

respondenterna menade att det är skolfrånvaro som oftast signalerar att något inte är som det 

ska. 

  

[...] men det sipprar ju ändå ut så att säga. Det ger frånvaro och till slut så blir det mycket [...]. (Respondent 

5) 

  

Det sätt man kan se på ibland om någon mår dåligt [...], det är ju närvaron. Den berättar en hel del. Om det 

finns ogiltig frånvaro, då är det ju alltid något som är struligt. Men sjukfrånvaro kan ju också vara… det 

behöver inte innebära att man är sjuk, fysiskt [...]. (Respondent 3) 

  

7.5.3 Sociala mediers påverkan 

Respondenterna kunde se att det finns en aspekt om att vilja vara “duktig” även på sociala 

medier. En respondent beskrev de “duktiga flickornas” krav på sig själva, såsom att ständigt 

uppdatera, alltid vara uppkopplad och att det kan vara stressande att hela tiden uppvisa en 

duktig, fin bild. De vill leva upp till de förväntningar och ideal som speglas i sociala medier, 

vilket kan riskera att deras centrerade självmedvetenhet och negativa självbild försämras. Hen 

beskrev tjejernas stress kring att inte få den respons man hoppats få när man uppdaterar sina 

sociala medier. 

  

Du kan liksom aldrig släppa garden. Du måste hela tiden hålla uppe den här duktigheten. Kan liksom inte 

gå och bryta ner dig för att du måste uppdatera, du måste ta kort, du måste [...] visa upp hela tiden den här… 

och återigen, då får du ju också direkt positiv feedback. Lägger du ut en bild av dig själv som är bra, snygg, 

ja, då får du direkt massor, och vice versa. Vad gör jag om jag inte får någon respons? Vad betyder det? Så 

det ja... Det är också något man kan prata länge om. [...] Man ska även där vara duktig. Det är ju hopplöst, 

det går ju nästan inte. För då, då måste du ju vara där hela tiden, [...] visa fina saker, visa upp hur perfekt 

allt är. Livet är inte perfekt. (Respondent 4) 
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En av respondenterna upplevde att ungdomar börjar få allt svårare med att kunna hantera sociala 

sammanhang över huvud taget, på grund av att de hellre umgås med vänner via sociala medier 

istället för i verkligheten. Respondenten uppgav att ungdomarna känner att andra tittar och 

bedömer en ännu mer i verkligheten, vilket gör att sociala sammanhang ökar pressen man 

känner, både av sig själv och andra människor. 

  

[...] men man är ju inte såhär tillsammans van, och då blir det ännu värre att höra vad folk tycker om en. 

(Respondent 2) 
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8 Diskussion 
I detta avsnitt avser vi att besvara studiens syfte och frågeställningar i relation till vår teoretiska 

tolkningsram och den framlagda tidigare forskningen. Studiens syfte var att undersöka vad 

skolkuratorer anser kännetecknar ”duktiga flickor” på gymnasiet, hur de arbetar med att bemöta 

gymnasietjejer som uppvisar ”duktig flicka”-syndrom, samt vilka risker de anser finns för dessa 

tjejer. 

 

8.1 Vad anser skolkuratorer att “duktiga flickor” på gymnasiet 

kännetecknas av? 

Av studien framgår det att respondenternas syn på ”duktiga flickor” på gymnasiet kännetecknas 

av att det är en grupp som vill leva upp till både sina egna och andras förväntningar. De har en 

strävan i att vara duktiga i allt de gör. Beröm efter prestation har implementerats i tjejernas liv 

till att bli en avgörande faktor för att känna sig bra. Detta är något som har liknelser med 

Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarneckis (2011) studie, där det framkommer att tjejers 

självupplevda egenvärde och hur de mår i allmänhet kan påverkas beroende på hur de eller 

andra värderar deras medgångar (Schraml m.fl., 2011). Några av respondenterna ser att de 

“duktiga flickornas” bekräftelsesökande utifrån prestationer etableras redan i tidig ålder. Detta 

är något som kan kopplas till Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Barn införlivas i olika 

idéer om hur de förväntas vara utifrån deras könstillhörighet. Både kultur, samtal med andra 

människor och inlärningen som influeras av vuxna i ens omgivning påverkar (Hirdman, 1988). 

I förhållande till detta beskriver Renstig och Sandmark (2005) även att flickor redan från tidig 

ålder lär sig att eftertrakta perfektion i allt de företar sig, och att det tolereras mer att en pojke 

slarvar med uppgifter än om en flicka gör det (Renstig & Sandmark, 2005). Utifrån detta skulle 

man kunna tänka sig att flickor lär sig att det finns högre förväntningar på dem än vad det gör 

för killar i mångt och mycket. Detta stämmer även överens med en av respondenternas syn på 

hur samhället bidrar till blivandet av “duktiga flickor”. 

  

Respondenterna framhåller att de “duktiga flickorna” besitter många inre styrkor, och att 

egenskapen att vara “duktig” kan vara någonting positivt om man finner den rätta balansen. 

Detta har likheter med det Blom har anfört gällande sin forskning; att duktighet inte i sig är 

farligt, utan att det är i kombination med en låg självkänsla som det kan medföra negativa 

konsekvenser (Ohlsson, 2017). Respondenterna beskriver sin strävan efter att arbeta mycket 

kring självkänsla då de kan se att tjejernas självkänsla är låg. Flera av respondenterna menar att 
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många av de ”duktiga flickorna” har stort fokus på utseende och yta; att de även i det avseendet 

vill framstå som perfekta. Detta är ytterligare en faktor som styrker att de ”duktiga flickorna” 

måhända har en - för att använda Johnsons begrepp - god yttre självkänsla medan den inre 

tenderar att vara svagare. En god yttre självkänsla menar Johnson kännetecknas av ett driv mot 

nya utmaningar och fokus på karriär, något som man gör noggrant och i många fall till 

perfektion. När denna goda yttre självkänsla inte balanseras av den inre slår Johnson fast att 

man blir beroende av bekräftelse och lovord av andra för att stärka sitt egenvärde, och att 

prestationerna därför blir tvångsmässiga (Rose & Perski, 2008). Detta ligger i linje med 

respondenternas beskrivningar om att tjejerna många gånger tvivlar på att de är omtyckta, något 

som verkar mycket viktigt för dem. 

 

8.2 Hur arbetar skolkuratorer med att bemöta gymnasietjejer som 

uppvisar “duktig flicka”-syndrom? 

Studien visar att tjejerna med ”duktig flicka”-syndrom är en elevkategori som kan vara svår att 

nå, då en beståndsdel i fenomenet är viljan att lösa allt själv. Strävan efter att ständigt 

upprätthålla den perfekta ytan gör att de ”duktiga flickorna” drar sig in i det längsta för att be 

om hjälp. Detta bekräftas av det som Rose och Perski (2008) anför om perfektionism och 

behovet av att ha kontroll. Tanken på att förlora den är outhärdlig, liksom risken att behöva 

erkänna ett misslyckande (Rose & Perski, 2008). För såväl skolkuratorer som andra 

professioner i skolan leder detta till en frustration då de ser att de ”duktiga flickorna” skulle 

behöva hjälp, men inte vill ta emot den. Hos de tjejer som ändå besöker skolkuratorerna vittnar 

respondenterna om att många av dem har överväldigande mycket på gång i livet, och att 

situationen är ohållbar. Det blir därför ofta ett fokus på att kartlägga tjejernas vardag för att se 

vad som skulle kunna förändras. I likhet med resultaten från Einberg, Lidell och Claussons 

(2015) studie om tonårstjejers upplevda livsvärld, framgår det tydligt att kraven på 

skolprestationer ofta får gå före fritidsaktiviteter och socialt umgänge (Einberg, m.fl., 2015), 

men framförallt återhämtning. Respondenterna beskriver att de försöker uppmuntra till vila och 

kravlösa saker som bara är roliga, som det för en gångs skull inte går att vara duktig på. 

  

Många av respondenterna menar vidare att samtalen med de ”duktiga flickorna” ofta leder in 

på självkänslan, som i regel upplevs som låg. Det framkommer att tjejerna i hög grad baserar 

sin självkänsla på prestationer och resultat, något som respondenterna försöker få tjejerna att 

ifrågasätta och reflektera kring. James teori om att självkänslan byggs upp utifrån hur bra vi är 
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på det vi bryr oss om, och att det vi inte bryr oss om blir oviktigt (Rose & Perski, 2008), blir 

för de “duktiga flickorna” en omöjlig ekvation då de strävar efter att alla områden ska vara 

perfekta. Det finns således inget område som dessa tjejer känner att de har utrymme för att vara 

mindre duktiga inom, eftersom deras självkänsla bygger på att vara duktiga inom precis allt. 

Detta tyder på att de i linje med Johnsons forskning har en kompetensbaserad självkänsla där 

egenvärdet stärks genom att prestera, och helst också bättre än andra (ibid.). Att detta är något 

som har negativ påverkan för måendet bekräftas återigen av Schraml, Perski, Grossi och 

Simonsson-Sarneckis (2011) som visar att tjejers upplevda egenvärde varierar beroende av sina 

egna framgångar, både i egna och i andras ögon. Den kompetens- eller prestationsbaserade 

självkänslan kan grunda sig i tidigare erfarenheter av att tjejer utsätts för högre krav (Schraml, 

m.fl., 2011), något som styrks av resultaten i Einberg, Lidell och Claussons (2015) studie. Deras 

resultat visar att tjejer är väldigt medvetna om de höga krav som ställs på dem för att bland 

annat nå samma löner som de jämnåriga killarna i framtiden. Samtidigt vittnar tjejerna om de 

yttre krav som finns på att de ska vara ansvarstagande och väluppfostrade, parallellt med att 

leva upp till samhällets normer om utseende och ideal (Einberg m.fl., 2015). Detta stämmer väl 

överens med det Hirdman (2003) anför om genuskontraktet och det faktum att strukturellt tvång 

föser in kvinnan i föreställningar om att hon bland annat är underordnad mannen och får 

acceptera att vara underbetald i arbetslivet (Hirdman, 2003). 

  

Således handlar bemötandet med de ”duktiga flickorna” till stor del om att möta upp och erbjuda 

andra perspektiv på deras syn på sig själva; att hjälpa dem att stanna upp och fundera över för 

vems skull de känner behovet av att vara duktiga, och belysa det faktum att de behöver känna 

inåt istället. Ur ett genusperspektiv kan detta tolkas som att respondenterna behöver hjälpa de 

”duktiga flickorna” med att frångå de yttre normer och föreställningar som påverkar dem, och 

som i sin tur leder till de negativa hälsoaspekter som medföljer beteendet. Detta är ett beteende 

som kan kopplas till Hirdmans (1988) tolkning av Habermas reproduktionsprocessnivåer. 

Genom påverkan från vuxenvärlden gällande social integrering, socialisation och överföring av 

kultur (Hirdman, 1988) införlivas tjejerna redan tidigt i genusföreställningar kring hur de 

förväntas vara utifrån att de just är tjejer, något som de sedan tvingas förhålla sig till för resten 

av livet. 

  

Parallellt med detta handlar respondenternas arbete med denna målgrupp om hjälp med att 

sortera i vardagen för att minska den stress som många av dem upplever, bland annat med hjälp 
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av visuella medel. Studien som genomfördes av Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 

Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) bekräftar att 63.6 % av gymnasietjejerna som deltog 

“ofta” eller “alltid” upplevde stress till följd av bland annat krav från skolan. Likaså framkom 

att höga självpålagda krav och inre stress var vanligt bland tjejerna som deltog i studien, vilket 

gav känslor av hjälplöshet och svårigheter i att hantera sin situation som följd (Wiklund m.fl., 

2012). Detta ligger i linje med hur respondenterna resonerar kring de ”duktiga flickornas” 

mående. 

 

8.3 Vilka risker anser dessa skolkuratorer att det finns för gymnasietjejer 

som hamnar i denna cirkel? 

Bland de potentiella risker som föreligger för de ”duktiga flickorna” var samtliga respondenter 

eniga om att psykisk ohälsa är det främsta hotet. Fysiska symtom till följd av den nästintill 

konstanta stress som tjejerna känner menar många kan vara startskottet för en rad bekymmer 

av allvarligare grad, såsom depressioner, utmattning, ätstörningar och i värsta fall självmord. 

Detta stämmer också överens med den neurotiska perfektionismen som även den kan få dessa 

följder (Rose & Perski, 2008). Då tjejerna lever med både stress och perfektionistiska krav blir 

risken ännu större. 

  

Flera respondenter menar också att den höga pressen kan leda till att tjejerna tvingas hoppa av 

skolan, vilket blir ytterligt kontraproduktivt i ljuset av de höga mål som tjejerna i regel strävar 

mot. I Renstig och Sandmarks (2005) studie var anledningen till att de långtidssjukskrivna 

kvinnorna “gått in i väggen” i fokus. Resultatet visade att det dels berodde på att kvinnorna 

hade för hög arbetsbelastning, strävade efter att göra allt perfekt och att de eftersträvade att vara 

“duktiga flickor” (Renstig & Sandmark, 2005). Även om målgruppen var av en annan art, kan 

man tänka sig att studien bekräftar vad respondenterna anser, det vill säga att det föreligger en 

risk för tjejerna att drabbas av psykisk ohälsa så länge de fortsätter att ställa alltför höga krav 

på sig själva. 
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9 Slutsatser 
Förhoppningen med denna studie var att kunna bidra till att uppmärksamma och 

medvetandegöra “duktiga flickor” som målgrupp, en målgrupp vi tror att många socionomer 

möter inom socialt arbete. Utifrån resultatet i vårt examensarbete vill vi för det första fastslå att 

“duktiga flickor” är en grupp med mycket goda egenskaper och förutsättningar för att gå långt 

i livet. Vi kan även se att med rätt stöd från omgivningen behöver inte duktighetsfenomenet 

automatiskt innebära något negativt varken för måendet eller självkänslan, utan att det snarare 

är en positiv drivkraft om man lyckas balansera sina strävanden. Resultaten visar dock dessvärre 

att elevkategorin i många fall lider av låg självkänsla. Mot bakgrund av detta drar vi slutsatsen 

att det behövs ett mer gediget arbete, inte bara från skolkuratorer utan från vuxenvärlden i stort, 

med att tidigt stärka självkänslan redan hos små barn. Vi kan också se att det är ett arbete som 

måste ske kontinuerligt då självkänslan verkar vara en färskvara, allra helst för de “duktiga 

flickorna”. Arbete med självkänsla är dock något som självklart inte bara berör ”duktiga 

flickor” eller ens flickor över huvud taget, utan även pojkar. Ett förslag till vidare forskning 

menar vi därför skulle kunna vara kring begreppet “duktiga pojkar”, som också är en relativt 

bortglömd målgrupp. Detta är något vi önskar att vi kunnat undersöka också, men av tids- och 

utrymmesmässiga skäl fanns inte möjligheten. 

  

En “duktig flicka” kan grundas redan från tidig ålder, vilket denna studie har belyst genom 

tidigare forskning och insamlad empiri. Att genussystemet påverkar det dagliga livet är det nog 

få som skulle argumentera emot, men vi vill ändå dra slutsatsen att det är ett faktum som 

behöver lyftas upp till ytan och reflekteras kring, då det påverkar oss alla såväl på individ- som 

på grupp- och samhällsnivå. Gällande de “duktiga flickorna”, likväl som vilken annan målgrupp 

som helst, menar vi också att oavsett vilken kontext man befinner sig i - som yrkesverksam, 

kollega eller medmänniska - är det av vikt att man stöttar individen till att vända, i det här fallet, 

duktighetssyndromet till en styrka. 
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Bilaga 1 

 

Information om examensarbete i socialt arbete vid Högskolan Dalarna 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna, och 

är nu i färd med att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka hur skolkuratorer 

arbetar med att bemöta tjejer i gymnasieålder som uppvisar duktig flicka-syndrom, samt vilka 

risker som finns för dessa tjejer. Av denna anledning har vi valt att kontakta Dig som är verksam 

skolkurator. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Vår förförståelse är att dessa flickor är relativt osynliga då de representerar de högpresterande 

eleverna vilka får de högre betygen och som sällan hörs. Med personlighetsdrag och egenskaper 

som perfektionism, rädsla för att misslyckas och en önskan om att vara alla till lags kan livet 

kännas svårt för de flickor som lever med syndromet. Skyhöga och ständigt växande krav på 

sina egna resultat, som sällan upplevs som goda nog, tillsammans med en självkänsla som 

baseras på just prestationer, bäddar för en vardag under mycket stressade förhållanden med 

psykisk ohälsa som en tänkbar följd. Vi upplever att det är viktigt att få kunskap om hur man 

på bästa sätt kan hjälpa dessa flickor, då vi i våra kommande yrken som socionomer med stor 

sannolikhet kommer att möta dem inom olika arenor. 

 

Vi kommer att genomföra fem intervjuer som kommer ha inriktning mot vårt syfte. Det krävs 

inga förberedelser av Dig inför intervjun. Intervjun kommer att utgöras av öppna frågor utifrån 

förvalda teman, vilket ger Dig som deltagare möjlighet att utveckla svaren. Intervjun beräknas 

ta max en timme och Du får välja platsen för intervjun som önskas äga rum så snart som 

möjligt, men senast under vecka 49. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt 
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deltagande utan närmare motivering. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att alla personuppgifter kommer att avidentifieras och Du kommer att vara helt 

anonym. 

 

Om vi får Ditt samtycke kommer vi att spela in intervjun. Detta är naturligtvis helt frivilligt, 

och önskar Du att vi inte gör det kommer vi att anteckna intervjun för hand istället. Vi kommer 

att transkribera intervjuerna och därefter analysera vårt insamlade material. Vi är de enda som 

kommer ta del av ljudfilerna och anteckningarna. Dessa kommer förvaras på ett sådant sätt så 

att inga obehöriga kommer åt dem. Uppgifterna kommer endast att användas inom ramen för 

vårt examensarbete. När vi är färdiga med vår analys kommer vi att radera samtliga ljudfiler 

och anteckningar från intervjun. Om intresse finns erbjuds Du att ta del av examensarbetet och 

lämna kommentarer. Undersökningen kommer att presenteras vid Högskolan Dalarna och 

kommer slutligen att publiceras på DIVA-portal där den blir öppen för allmänheten att läsa.  

 

Om Du har några övriga frågor får Du gärna kontakta Isabelle Larsen eller Liza Thunell, vilka 

är ansvariga för den här uppsatsen. 

 

Vänligen, 

 

Falun den 18-11-13 

 

………………………….. 

Isabelle Larsen 

Student 

 

………………………….. 

Liza Thunell 

Student 

 

 

………………………….. 

Lars-Erik Alkvist 

Handledare 

 



 

53 

 

 

Kontaktuppgifter 

Isabelle Larsen Liza Thunell  Lars-Erik Alkvist 

 

Mail:  Mail:  Mail: 

Tel:  Tel:  Tel: 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

• Presentation av oss och syftet med studien 

• Intervjuns beräknade längd och utformning 

• Informera om rätten till att avbryta intervjun utan motivering 

 

Bakgrund 

• Ålder 

• Kön 

• Utbildning 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 

Förförståelse 

• Berätta om din syn på vad duktiga flickor är. 

• Vad anser du utmärker duktiga flickor på skolan där du arbetar? 

• I vilken utsträckning upplever du att de uppsöker dig i din roll som skolkurator? 

 

Organisation 

• Berätta om hur elevhälsoteamet är organiserat på din skola? 

• Hur samverkar ni? 

• Upplever du att övriga professioner inom elevhälsoteamet är medvetna om fenomenet 

“duktig flicka”? 

 

Mötet med duktiga flickor 

• I vilka situationer upplever du att du möter duktiga flickor i ditt arbete? 

• Bedriver du någon form av uppsökande verksamhet, t.ex. möter elever i klassrummen? 

• Vilka problem upplever du att dessa flickor tyngs av när de kommer till dig? 

• Hur upplever du att de duktiga flickorna som helhet mår? 

• Upplever du att flickorna själva identifierar sig som duktiga flickor?  

- I sådana fall, hur visar det sig? 
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• Hur bemöter du dessa flickor? 

• Vilka råd skulle du ge till individer som uppvisar duktig flicka-syndrom? 

• I vilken utsträckning anser du att det finns möjlighet att hantera syndromet? 

• Anser du att det finns både fördelar och nackdelar med det? 

 

Risker 

• Varför tror du att vissa flickor drabbas av duktig flicka-syndromet, medan andra inte 

gör det? 

- Vad tror du att det beror på? 

• Vilka risker anser du att det finns för dessa flickor? 

- Utveckla. 

• Kan du se att de inneboende kraven hos de duktiga flickorna kan leda till uttalade 

hälsorisker? 

- På vilket sätt? 

• Upplever du att flickorna själva är medvetna om dessa risker? 

  

Avslutande frågor 

• Är det någonting i övrigt du skulle vilja berätta om som inte tagits upp i intervjun 

hittills? 
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Bilaga 3 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

  

Projekttitel:  ”De får det att funka utåt, men kan gå sönder inuti.” 

Student/studenter: Isabelle Larsen och Liza Thunell 

Handledare: Lars-Erik Alkvist       

 Ja  Tveksamt  Nej  

  

1  

  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 
d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?   

  

      

 

 

     

X 

  

2  

  

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 
undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 
deltagande)?    

  

      

 

     

X 

  

3  

  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna?   

   

      

     

X 

  

4  

  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt?  

  

     

     

X 

  

5  

  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  

  

      

     

X 
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6  

  

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som 
etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 
sexualliv?  

  

      

 

     

X 

  

7  

  

Avser du behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden?  

  

      

 

     

X 

  

8  

  

  

Avser du behandla personuppgifter på ett 

strukturerat sätt, t.ex. i ett register eller en databas? 

(Observera att även avkodade och krypterade 

personuppgifter betraktas som personuppgifter så 

länge det finns en kodnyckel).  

  

      

 

     

X 

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27  

 


