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To be perfect is a study about the experiences among young women in upper secondary school about 

how they see themselves as student vis-a-vis their mental health. These experiences are analysed from 

a school sanctioned femininity, which intend to expose how the structures of school affects the 

young women. This femininity is based on the concept of “how to be” a young woman, which the 

school both encourage and support. With a qualitative interview study the following experiences of 

the young women are examined: Their view at the role of the school, how they view themselves as 

students and how the school affects them. The material is analysed through a phenomenological 

research approach to illustrate the essence of the phenomenon. The study shows us that the school 

which is an important part in the respondents’ lives, also entails stress to the young women according 

to themselves. The stress, which in some cases leads to anxiety, is based on the high demands and 

high expectations the young women experience. These demands and expectations are based on their 

own pressure within, but also based on what others demand and expects from them. This means that 

both the respondents themselves and teachers and other students sees them as” good students”. To 

be a good student is a role which affects the young women to behave in a certain way, where 

perfection is the main purpose to achieve. This perfection is based on behavior and how you perform 

good grades in school, and can be linked to how it is to be a young woman in upper secondary 

school. Thus, the young woman has an ideal which she has to follow to “succeed” in school, and to 

be seen as the good student.   

Sökord: Mental health, academic self-perception, school sanctioned femininity, phenomenology 
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Att vara duktig och högpresterande är strategier för kvinnorna för att skapa en grund att stå på. 
Flera av kvinnorna i studien uttrycker på lika sätt rädsla för vad som ska hända om de inte är 
högpresterande och deras resonemang om att ständigt prestera och vara duktig hänger samman 
med det materiella men även med känslor av att inte ha ett värde […].1 

Denna studie kommer att behandla de upplevelser unga kvinnor på gymnasiet har kring 

skolan. Likt citatet ovan från Lena Sohls avhandling om kvinnors klassresor i Sverige. Även 

om Sohls avhandling behandlar både klass och genus är reaktionerna kring de unga kvinnornas 

resonemang gällande deras självuppfattning som elever likväl applicerbart. Syftet med studien 

är på så sätt att synliggöra samhällets påverkan på unga kvinnors välmående genom att 

undersöka de upplevelser kring den akademiska självuppfattningen de har kopplat till deras 

psykiska hälsa. Ett flertal rapporter redogör för en ökning av den psykiska ohälsan bland 

tonåringar, framförallt i äldre tonåren och framförallt för unga kvinnor. I en rapport från 

myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor redovisar man för att hälften av alla unga 

kvinnor i åldrarna 16–24 år känner så kallade psykosomatiska besvär, vilket innefattar psykiska 

besvär såsom sömnsvårigheter och somatiska besvär såsom huvudvärk. En faktor bakom den 

psykiska ohälsan är stressen skolan medför, där hälften av samma åldrar känner sig stressade.2 

 

En viktig punkt gällande unga kvinnors psykiska ohälsa och faktorerna bakom är att 

diskussionen kring ämnet tenderar till att ”acceptera” den sociala konstruktionen av kön, där 

unga kvinnor förklaras som svagare och mer sköra i jämförelse med unga män, samt att tillföra 

ett individualistiskt perspektiv på problemet.  

An individualised and narrow view of young women’s stress risk to support the status quo of 
current social and gendered structures.3  

Därför anser Wiklund att det är viktigt att bredda förståelse kring unga kvinnors psykiska 

ohälsa genom att tillämpa ett sociokulturellt perspektiv och ett genusteoretiskt perspektiv.4 

Denna studie ska därför inte bidra till denna doktrin genom att påvisa att unga kvinnor i större 

utsträckning lider av psykisk ohälsa än unga män, utan snarare undersöka faktorerna bakom 

deras egna upplevelser kring sin självuppfattning i skolan och sin psykiska hälsa. Genom att 

                                                                 
1 Sohl, Lena. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige, Diss., Uppsala universitet, 2014. s. 291. 
2 När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa. Rapport/Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2013. s. 77–81. 
3 Wiklund, Maria. Close to the edge [elektronisk resurs]: Discursive, embodied and gendered stress in modern youth. Diss., 
Umeå universitet, 2010. s. 73. 
4 Ibid. s. 72–73. 
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analysera dessa upplevelser utifrån den skolsanktionerade femininiteten syftar studien på så 

sätt till att synliggöra samhällets påverkan på kvinnliga gymnasieelever.   
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Syftet är att undersöka upplevelser hos unga kvinnor på gymnasiet kring hur de uppfattar sig 

själva som elever i förhållande till hur det påverkar deras psykiska hälsa. Vidare kommer de 

unga kvinnornas upplevelser analyseras utifrån den skolsanktionerade femininiteten, för att 

synliggöra samhällets påverkan. Syftet kommer att besvaras utifrån följande frågeställning:  

• Hur förhåller sig de unga kvinnorna på gymnasiet till sin akademiska självuppfattning 

utifrån sina betyg och deras betraktelse av att vara ”duktig”? 

• Hur förhåller sig de unga kvinnorna till gymnasieskolans påverkan på deras 

självupplevda känsla kring den psykiska hälsan?  

• På vilka sätt kan de unga kvinnornas upplevelser relateras till den skolsanktionerade 

femininiteten? 

  

Syfte och frågeställningar 
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Hälsa hos ungdomar ur ett internationellt perspektiv 

Enligt en rapport från FN upplever ungefär 20 procent av all världens ungdomar, mellan 

åldrarna 14–24, tillstånd av psykisk ohälsa varje år, varav en fjärdedel som upplever depression. 

Detta beror mycket på de olika fysiska som psykiska förändringar vilket sker vid övergången 

från barndom till vuxenlivet, i både höginkomst-, medelinkomst- och låginkomsttagarländer. 

Andra faktorer som påverkar utifrån den geografiska platsen är kulturella faktorer, fattigdom 

och hemlöshet.5 Enligt en rapport från World Health Organisation (WHO) finns skillnader 

mellan ungdomars hälsa utifrån olika faktorer. Bland annat finns det olika upplevelser kring 

stress i skolan kopplat till kön. Unga män tenderar till att känna sig mer stressade i de tidigare 

åldrarna, medan unga kvinnor tenderar till att känna av en mer omfattande stress i de senare 

åldrarna i tonåren. Unga kvinnor har dessutom generellt sätt sämre så kallad självskattad hälsa 

och livstillfredsställelse, samt att de upplever fler fysiska symptom.6 Självskattad hälsa är 

kopplat till symptom såsom ångest och depression. Livstillfredsställelse är i sin tur koppat till 

hälsorelaterade utfall, såsom användandet av olika substanser och medverkandet i någon fysisk 

aktivitet. Både självskattad hälsa och livstillfredsställelse är beroende av huruvida 

upplevelserna i skolan är positiva eller negativa hos eleverna.7  

Definitioner av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa innebär att man lider av tillstånd som nedstämdhet, oro och har 

sömnsvårigheter. Detta tillstånd kan leda till kroppsliga spänningar och så kallade 

psykosomatiska besvär, som är olika former utav värk såsom huvudvärk och magvärk. Sedan 

1985/1986 har folkhälsomyndigheten redogjort för ungdomars upplevda psykiska besvär, där 

detta har speglats utifrån två olika dimensioner. Den första är just den psykiska dimensionen, 

som bygger på olika tillstånd; sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation och nervositet. Den 

andra dimensionen, den somatiska hälsan, är effekter av den psykiska hälsan såsom 

huvudvärk, magvärk, ryggvärk och yrsel.8 I en rapport från myndigheten för ungdoms- och 

                                                                 
5 Mental health matters: Social inclusion of youth with mental health conditions. Rapport/Förenta Nationerna. 
New York, 2014. s. 5–11. 
6 Currie, Candace et al. Inequalities in young people’s health: Health behaviour in school-aged children 
international report from the 2005/2006 survey. Rapport/World health organization: 5. Köpenhamn: WHO, 
2008. s. 169–170. 
7 Ibid. s. 59–66. 
8 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14. Rapport/Folkhälsomyndigheten. Stockholm, 2014. s. 18–19. 
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civilsamhällesfrågor skiljer man på den diagnostiserade psykiska ohälsan och den 

självupplevda psykiska ohälsan9. Den självupplevda psykiska ohälsan bygger på övergripande 

diagnoser, såsom att känna sig deprimerad eller känna sig stressad. Det är just den negativa 

självupplevda känslan av sitt eget välbefinnande som stor del av alla ungdomar lider av, utan 

att ha någon medicinsk diagnos av psykisk ohälsa.10   

Psykisk ohälsa i Sverige 

Enligt en studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lider hälften av de 

undersökta unga kvinnorna, 16–24 år, av psykosomatiska besvär såsom; problem med 

sömnen, huvudvärk och ont i magen, vilket är en ökning på 10 procentenheter mellan åren 

2002 och 2013. En faktor bakom dessa besvär är den upplevda stressen, där hälften av de 

undersökta unga kvinnorna känner sig stressade, med en viss ökning mellan åren 2002 och 

2013.11 I folkhälsomyndighetens rapport har man undersökt ungdomars psykiska hälsa från 

åren 1985/1986 fram till 2013/2014. Man kommer fram till att den självskattade hälsan 

försämras med stigande ålder, samt att fler ungdomar lider av psykiska och somatiska besvär. 

En ökning av den försämrade psykiska ohälsan sker framförallt bland unga kvinnor i åldrarna 

13 och 15, där hela 57 procent av de undersökta 15-åriga unga kvinnor känner psykiska 

och/eller somatiska besvär en eller flera gånger i veckan. Även om en positiv ökning har skett 

gällande ungdomars syn på deras egna skolprestation, kan man se en ökning av stressen de 

känner av skolan, dessutom har trivseln i skolan ökat för 13- och 15-åringar. Stressen kring 

skolan har dock ökat kraftigt för 13-åringar, vilket man kan se i förhållande till 11-åringar, där 

stressen inte alls är lika påtaglig. Att stress och psykiska ohälsa har ökat bland 13-åringar skulle 

enligt författarna vara faktorer bakom införandet av nationella prov och betyg i årskurs 6. 

Andelen som känner sig stressade är dock fortfarande störst bland 15-åringar. Återigen är 

unga kvinnor överrepresenterade i denna statistik. En faktor kring stressen är de höga kraven 

samhället ställer på att utbilda sig, etablera sig på arbetsmarknaden och kunna ordna egen 

bostad.12   

 

I en rapport beskriver Westling Alodi att misslyckandet i skolan är erfarenheter som påverkar 

unga kvinnor extra hårt, och leder ofta till psykiska besvär, vilket i sin tur kan leda till att 

                                                                 
9 Den självupplevda psykiska ohälsan är en genomgående tolkning av hur man ser på psykisk ohälsa i 
rapporterna i denna studie. 
10 När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa. Rapport/Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 2013. s. 28. 
11 Ibid. s. 77–81.  
12 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14. Rapport/Folkhälsomyndigheten. Stockholm, 2014. s.6–7 och 60–
61. 
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studierna inte fullföljes. Misslyckandet kan vara erfarenheter som till exempel negativ feedback 

som påverkar självbilden hos eleven. Unga kvinnors ökande psykiska ohälsa kan dock enligt 

författaren även grunda sig i biologiska faktorer. Unga kvinnor i fertil ålder är mer benägna 

att lida av psykiska besvär, då bland annat hormoner och genetik kan vara bakomliggande 

faktorer kring olika psykometriska och metriska symptom. Dock ser man att unga kvinnors 

negativa självuppfattning snarare är kopplat till övergången från grundskola till 

gymnasieskolan, då detta bidrar med en ökad stress. Detta förklarar att den negativa 

självuppfattningen inte beror på en biologisk faktor, då övergången sker vid olika tillfällen i 

flera olika länder, och att puberteten inte skiljer sig åt när den infaller rent geografiskt.13 På 

gymnasienivå är det gruppen av ambitiösa och motiverade elever vars prestationer ska leda till 

utbildning på högskolenivå och viktiga karriärvägar i framtiden, där unga kvinnor är väl 

representerade, som upplever stress och psykiska besvär i högre grad. Prestationerna kopplat 

till den negativa självuppfattningen och psykiska ohälsan bygger ofta på ett osunt jämförande 

mellan varandra. I klasser med högpresterande elever är självuppfattningen därför lägre än i 

andra klasser, något som kallas big-fish-little pond-effecct.14 Den akademiska självuppfattningen, 

uppfattningen av sig själv i olika lärarsituationer, är enligt en artikel av De Fraine et al. betydligt 

lägre hos unga kvinnor än hos unga män och blir påtagligt sämre i senare tonåren. Den 

akademiska självuppfattningen och dess korrelation till skolresultat blir dessutom svagare ju 

äldre eleverna blir. Det betyder att även om eleverna lyckas väl i skolan, har detta endast en 

liten effekt på deras självuppfattning om sig själva som elever och vice versa. De 

välpresterande unga kvinnorna får därför inte, om väldigt lite, bättre självuppfattning om de 

fortsätter att prestera väl.15 

Ungdomars upplevda stress 

I rapporten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förklarar de intervjuade 

ungdomarna att det finns två former utav stress. Den första är den kortvariga stressen, som 

är mest förekommande hos de intervjuade unga männen, vilket orsakas av tillfälliga situationer 

såsom; att hinna med bussen, försovit sig eller har förtillfället mycket att göra i skolan. Den 

kortvariga stressen anses dock som hanterbar. Den andra formen är den långvariga stressen 

som bygger på mer diffusa anledningar till varför man känner sig stressad, och är vanligare 

                                                                 
13 SOU 2010:79. Delegationen för jämställdhet i skolan. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en 
kunskapsöversikt. s. 90–95. 
14 Ibid. s. 95–96 
15 De Fraine, Bieke, Van Damme, Jan och Onghena, Patrick. A longitudinal analysis of gender differences in 
academic self-concept and language achievement: A multivariate multilevel latent growth approach. 
Contemporary Educational Psychology. vol. 32 no. 1 (2007): 132–150. doi.org/10.1016/j.cedpsych.2006.10.005. s. 
145–147. 
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hos de intervjuade unga kvinnorna. Den långvariga stressen bygger på inre och yttre stress, 

såsom krav på att prestera i skolan eller att leva upp till sociala normer. I rapporten redogör 

författaren för olika faktorer som den långvariga stressen medför: Ont i kroppen, mental 

obalans, överdriven trötthet, dåligt humör, ångest, påverkad tankeförmåga och negativa 

upplevelser kring makt och kontroll. Stressen som leder till ont i kroppen innefattar bland 

annat andningssvårigheter, magont och hjärtklappning. Vidare kan dessa symptom vara en 

utlösande faktor till olika sjukdomar som ungdomarna redan bär, men även fysiska effekter 

som viktnedgång. Den mentala obalansen beskrivs som en faktor som påverkar självkänslan 

och självuppfattningen, till exempel att känna sig otillräcklig eller att inte kunna känna sig lugn. 

Här lyfts vikten av ens egna prestation fram som en faktor bakom den mentala obalansen, 

både för att tillfredsställa sig själv men även familj, skola och samhället. Den överdrivna 

tröttheten innefattar symptom såsom orkeslöshet och utmattning, och beskrivs ofta som en 

negativ spiral då tröttheten löses med sömn som medför ännu mer stress. Det dåliga humöret 

innebär problem att hantera omgivningen, då ungdomarna känner sig överkänsliga, otrevliga 

och aggressiva. Reaktionerna bygger på former av ångest och oro som är effekter av stressen 

de känner.16 Ångesten är ett vanligt förekommande symptom av stress hos de intervjuade 

ungdomarna. Ångesten leder i flera fall till allvarligare former av psykisk ohälsa, och bygger i 

flera fall på ett oönskat utfall av en situation som upplevs som stressad och som ungdomarna 

inte känner att de kan kontrollera. Att stressen, och även ångesten, påverkar ungdomarnas 

tankeförmåga beskrivs som bland annat; förmågan att fatta beslut eller inte veta var man ska 

börja. Den negativa påverkan på deras tankeförmåga får ungdomarna att enligt de själva känna 

sig förvirrade och begå misstag, vilket i sin tur leder till hinder i deras vardagliga interaktioner 

då de upplever personlighetsförändring och problem med att kommunicera.  

 

Vidare upplever ungdomarna att stressen påverkar deras tillvaro, då de har svårt att finna 

balans. Att inte finna balans i tillvaron grundar sig i de upplevda höga kraven som finns och 

de höga krav de har på sig själva. Kraven påverkar således deras möjligheter att känna frihet i 

vardagen där man får göra vad man vill, och där man får må bra. Ungdomarna förklarar att de 

känner maktlöshet och bristande kontroll över deras rådande livssituation.17 Viktiga åtgärder 

mot psykisk ohälsa som de intervjuade ungdomarna önskar är att framförallt att bli lyssnad 

på. Med detta innebär att de vuxna inte antar en position som tolkningsföreträde, utan samtalar 

med ungdomarna utifrån en lyssnande och utforskande position. Detta för att flera ungdomar 

                                                                 
16 När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa. Rapport/Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 2013. s. 95–97. 
17 Ibid. s. 97–99 
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uttrycker sig blivit ”överkörda” i samtal med vuxna. Samtidigt önskar ungdomarna att stödet 

inte bara ska finnas tillgängligt för de som väljer att prata med någon om det, utan att man i 

skolan ger eleverna utrymme och möjlighet att ”ta en paus”, där de kan gå ifrån, lyssna på 

musik etc. Även att ungdomarna får möjlighet att få mer information om psykiska ohälsa och 

var man kan söka stöd för det.18  

  

                                                                 
18 När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa. Rapport/Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 2013. s. 106–109.  
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Upplevda hälsan hos ungdomar 

I en studie gjord av Johansson et al. har 13- och 16-åringar intervjuats för att undersöka deras 

upplevelser kring vad som påverkar deras psykiska hälsa, såsom stress, depression och 

självkänsla. Precis som redogjorts tidigare har åldern en stor påverkan på den negativa 

utvecklingen av psykiska hälsa, där unga kvinnor vid 16 års ålder är de överrepresenterade. 

Dock påpekar författaren att ålder är en tydligare faktor än vad kön gällande ungdomars 

upplevelser av psykiska hälsa, då unga kvinnor och unga män relaterar sin oro, stress etc. till 

olika påverkansfaktorer, bland annat relationen med andra respektive mobbning. Överlag 

anser varken unga kvinnor eller unga män själva att det skiljer sig vad gäller psykisk hälsa 

mellan könen. Samtidigt redogör författarna att en del av de intervjuade ungdomarna ser 

skillnad på hur unga kvinnor och unga män är i förhållande till hur de mår, där unga kvinnor 

beskrivs som pratsamma och känslosamma och unga män som tuffa och tysta.19 I en 

avhandling av Landstedt har gymnasieelever intervjuats genom fokusgrupper och enkäter för 

att undersöka vad som påverkar ungas psykiska hälsa, och utifrån ett genusperspektiv 

analysera fynden. Även Landstedt påvisar i sin studie att psykiska problem är vanligare 

förekomna hos unga kvinnor än hos unga män, där 59,9 procent av de undersökta unga 

kvinnorna upplevde alltid eller ofta stress. Höga krav och förväntningar är faktorer som 

påverkar ungas psykiska hälsa negativt. Där unga som tenderar till att känna bland annat rädsla 

att misslyckas och att de har extra tungt ansvar får ångest, upplever stress och får lägre 

självkänsla. Att det är just unga kvinnor som är överrepresenterade förklarade respondenterna 

kunde bero på att unga kvinnor ständigt måste bevisa att de är tillräckligt duktiga, och att de 

inte kan riskera att inte prioritera skolan och sina betyg. Stressen de unga kvinnorna känner är 

tydligt kopplat till oror kring deras utbildning, framtida karriär, familj och ekonomirelaterade 

problem. Med det faktum att män tjänar mer än kvinnor på arbetsmarknaden kunde 

respondenterna koppla detta till de unga kvinnornas oro.20 Detta tolkar Landstedt som en 

form av diskurs som råder i skolan och framhäver den ”duktiga flickan” utifrån egenskaper 

                                                                 
19 Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor och Eriksson, Charli. Adolescent Girls’ and Boys’ Perceptions of 
Mental Health. Journal of Youth Studies. vol. 10 no. 2 (2007): 183–202. doi: 10.1080/13676260601055409.  s. 197–
200.  
20 Landstedt, Evelina. Life circumstances and adolescent mental health [Elektronisk resurs]: perceptions, associations and a 
gender analysis. Diss., Mittenuniversitetet Sundsvall, 2010. s. 28–35. 
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såsom att vara flitig och ta eget ansvar. Denna femininitet tenderar till att öka pressen för unga 

kvinnor och vara en faktor till de psykiska problem som upplevs.21    

Femininiteten i skolan 

Wiklund visar att överdrivna krav från skolan är en faktor bakom ungdomars upplevda stress, 

framförallt för unga kvinnor. Kraven och stressen för dessa unga kvinnor grundar sig i deras 

syfte att uppnå perfektion i skolan, tillsammans med rädslan för social exkludering mellan 

klasskamraterna. Dessa stressfulla erfarenheter bygger i sin tur på bristfälligt socialt stöd, och 

att dessa ungdomar känner att de måste ”klara sig själva”. Stödet till unga kvinnor i skolan, 

från bland annat lärare, är därför viktigt för att ansvaret inte ska bli för tungt. Samtidigt som 

skolor måste synliggöra den rådande ojämställdheten mellan könen, för att kunna utmana 

könsordningen i skolan. Detta för att hälsa och stress ses som sammankopplat med den sociala 

konstruktionen av kön och makt.22 I avhandlingen redogör Wiklund för doing health and stress 

och doing gender, och att dessa två formuleringar går hand i hand. Skapandet av stress och kön 

är med andra ord två sammankopplade interaktiva processer.23 Vidare diskuterar författaren 

den upplevda stressen hos ungdomarna utifrån den rådande diskursen i samhället, och 

förklarar:  

Young people seem to be growing up in a complex time of competing pressures and demands. 
[…] Youth and young adulthood are, in contemporary Western societies, described and 
constructed in various ways: as periods of ‘stress and storm’, uncertainty and risk, or of individual 
choices, development and possibilities.24 

Den individualism som är rådande kan även förklaras utifrån aspekter kring den sociala 

konstruktionen av kön och makt. Då vikten av att lyckas och utvecklas framhävs av de 

intervjuade unga kvinnorna i avhandlingen. Både genom att skapa sig själv i relation till 

utseende och sociala relationer, men dessutom genom sina prestationer. Denna feminiserade 

individualism kan ses som en ny form av orättvis könsmakt, då den bygger på föreskrivna 

normer om hur man ser på femininet. Det är just dessa normer som påverkar unga kvinnor 

negativt, både psykiskt och fysiskt. Men det är också en blandad form av normer som kan 

utläsas av de intervjuade unga kvinnorna, där de tar sin an både konkurrens i det offentliga 

livet och omsorg för människorna i deras närhet. Konkurrens som är en traditionell manlig 

norm samtidigt som omsorg av sina närstående är en traditionellt kvinnlig norm. Normer som 

                                                                 
21 Landstedt. Life circumstances and adolescent mental health [Elektronisk resurs]: perceptions, associations and a gender analysis. 
s. 44–45. 
22 Wiklund, Maria. Close to the edge [elektronisk resurs]: Discursive, embodied and gendered stress in modern youth. Diss., 
Umeå universitet, 2010.  s. 63–64. 
23 Ibid. s. 60 
24 Ibid. s. 66. 
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också speglar ett ojämnställt samhälle, då de traditionellt manliga normerna har högre status 

och genererar högre löner i yrkeslivet i jämförelse med vad de kvinnliga normerna genererar. 

Även om anammandet av både dessa normer är något de intervjuade unga kvinnorna strävar 

efter, där perfektion är målet, är det endast en minoritet som ”lyckas” nå denna perfektion. 

Perfektionen bygger på de unga kvinnornas uppfattning om social status, där den upplevda 

stressen etc. var en effekt av kampen för att ”utöka” deras sociala status. Unga kvinnornas syn 

och kamp att bli någon eller något var kopplat till den sociala statusen i olika kontext, såsom 

bland kompisar, relationer, skolan och arbetsmarknaden. Att misslyckas och känna skam för 

detta är därför kopplat till uppfattningen av social underlägsenhet. Vilket är ett subtilt sätt av 

de som upplevs som överlägsna att disciplinera de socialt underlägsna. Skammen och känslan 

att vara socialt underlägsen tolkas därför, utifrån ett individualistiskt tänkande, som sitt eget 

misslyckande. Denna form av under- och överlägsenhet är en form av vad som kan kallas 

”gammal-nya” könsrelationer, där maskulin överordnad kontra feminin underordnad tas i 

bruk på ett mer subtilt sätt.25 Vidare redogör Sohl i sin avhandling skolans roll för klassresande 

kvinnor i Sverige. Framställningen av att vara en duktig elev har enligt kvinnornas upplevelser 

en viktig betydelse för deras skolgång och skolframgång, där duktighet är något skolan både 

skapar som ideal och fångar upp. Att känna sig som en duktig elev har dessutom ett värde av 

känslan att känna sig att man duger till, vilket skapar en legitimitet. Sättet att känna sig duktig 

i skolan är för kvinnorna ett sätt att lämna den position de befinner sig i, där positionen både 

är kopplad till femininiteten och klasstillhörigheten.26 Vidare är femininiteten i skolan, den så 

kallade skolsanktionerade femininiteten, ett ideal ”skapat” av den vita medelklassen, kopplat 

till olika normer och förväntningar skolan har på unga kvinnor, bland annat att de ska vara 

snälla och anständiga. Femininiteten kan användas som en resurs, men då den är kopplad till 

klasstillhörighet fungerar den inte för alla.  

[N]ormativ medelklassfemininitet värderas som en tillgång i skolan och iscensättningen av en 
sådan femininitetsposition är vad som krävs för att lyckas i skolan.27  

De unga kvinnorna i Sohls avhandling, även fast de förklarar sig själva utifrån de normativa 

föreställningarna skolan har, är medvetna om att de måste vara på ett visst sätt för att uppfylla 

de förväntningar skolan har på dem. Ett tydligt exempel är en av de unga kvinnorna som i 

grundskolan var ”explosiv”, men insåg att hon var tvungen att korrigera sig själv till en mer 

måttfull person, såsom lärarna förutsåg att hon skulle agera som ”duktig tjej”. De unga 

                                                                 
25 Wiklund, Maria. Close to the edge [elektronisk resurs]: Discursive, embodied and gendered stress in modern youth. 2010 s. 
66–70. 
26 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014. s. 264–266. 
27 Ibid. s. 279 
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kvinnorna agerar inte passivt utifrån de föreställningar som finns, men kan samtidigt inte göra 

motstånd och måste därför acceptera de krav på föreställningar som finns i skolsammanhang. 

Ett motstånd skulle för en del av de unga kvinnorna i avhandlingen innebära att de förlorar 

sin legitimitet såsom den skolsanktionerade femininiteten föreskriver den duktiga tjejen.28   

Duktighet och perfektion 

Den rådande diskursen kring det fria valet och självförbättring är en faktor bakom unga 

kvinnors upplevda stress. Utifrån denna neoliberala kontext redogör Strömbäck et al. i sin 

artikel för unga kvinnors upplevelser kring stress genom intervjuer med unga kvinnor, 17–25 

år, som medverkar i en stresshanteringskurs. Strävandet efter perfektion är ett återkommande 

motiv i deras intervjuer, där de unga kvinnorna vill känna sig smarta, bli självständiga och nå 

framgång. Att denna perfektionen kräver sitt arbete är de mycket väl medvetna om, då de både 

strävar efter höga betyg men även arbetar deltid för att nå sina mål. Att både jobba och satsa 

på skolan innebär enligt de unga kvinnorna i studien att allt måste göras noggrant och rätt för 

att kunna lyckas. Dock är det inte endast skola och jobb som leder till framgång, utan utseende 

ses även som en viktig faktor att räkna med. Maten och träning blir således viktiga moment 

för att få en ”perfekt kropp”, vilket kräver en hel del tid och energi. Vidare förklarar de unga 

kvinnorna att vardagen måste vara välplanerad för att hinna med de olika momenten för att 

nå perfektion, samtidigt som tid för vänner, familj etc. måste finnas. Den välplanerade 

vardagen och att de unga kvinnorna alltid vill göra rätt val medför en stress, vilket de själva 

var väl medvetna om. Att på detta vis utmärka sig själv som och agera som en framgångsrik 

individ är enligt författarna den kollektiva naturen av en rådande normativ diskurs. De olika 

normerna är de unga kvinnorna i sin tur väl medvetna om men kan inte stå emot dem, då 

känslan av att ”jag borde” och ”jag måste” gav de inga alternativ i deras rädsla att inte lyckas.29 

Ambjörnsson behandlar i sin avhandling genus, klass och sexualitet hos unga kvinnor på 

gymnasiet. Ambjörnsson redogör för olika förväntningar som finns på unga kvinnor i 

gymnasieskolans miljö. Det finns förväntningar att de unga kvinnorna ska vara: ”[…] 

högpresterande elever och duktiga, väluppfostrade skolflickor”.30 Samtidigt finns 

förväntningar att de unga kvinnorna ska bete sig utifrån normer, som handlar om utseende, 

klädstil och agerande utåt. Detta genusbeteende sker främst i klassrumsmiljön där det finns 

                                                                 
28 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014. s. 278–284 
29  Strömbäck, Maria, Formark, Bodil, Wiklund, Maria och Malmgren-Olsson, Eva-Britt. The Corporeality of 
Living Stressful Femininity: A Gender-Theoretical Analysis of Young Swedish Women’s Stress Experiences. 
Sage journals. vol. 22 no. 3 (2014): 271–289. doi: 10.1177/0973174114533464. s. 276–279. 
30 Ambjörnsson, Fanny. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Diss., Stockholm universitet, 
2004. s. 72.  
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könsblandade grupper. Ett exempel Ambjörnsson tar med är acceptansen till att de unga 

kvinnorna fnissar högt på lektionen, då detta är sammankopplat med ett förväntat beteende. 

Däremot är det inte möjligt eller acceptabelt att öppet och inför läraren agera ”okvinnligt”, 

såsom icke-empatiskt och ointelligent. Vidare redogör Ambjörnsson för ett skifte mellan 

högstadiet och gymnasiet som upplevts av flera av de unga kvinnorna i studien. Där de unga 

kvinnorna går från en skola där de inte har möjlighet att ”ta så mycket” plats, till en skola där 

de måste kunna visa sin verbala förmåga. Du unga kvinnorna förklarar sig själva som tysta, 

snälla och tillbakadragna på högstadiet, där de unga männen är de som tar all tid och plats 

genom att vara stökiga. När väl de unga kvinnorna når gymnasiet, förväntas de visa upp sin 

verbala förmåga och aktivt delta under lektionen, vilket blir en motsättning till hur de agerade 

på sin förra skola. Skiftet mellan skolorna blir en problematik för de unga kvinnorna, som 

riskerar få sämre betyg av lärarna för deras tystlåtenhet.31     

Sammanfattning 

Johansson et al. påvisar i sin artikel att åldern är en avgörande faktor gällande utvecklingen av 

psykisk ohälsa hos ungdomar. Även om det finns skillnader mellan unga kvinnor och unga 

män, är åldern avgörande då med åren upplever fler psykisk ohälsa. Samtidigt skiljer det i hur 

respondenterna i studien ser på hur unga kvinnor och män är, där olika normer belyses för att 

förklara det motsatta könet.32 I Landstedts avhandling påvisas dock att unga kvinnor i 

gymnasiet är överrepresenterade gällande upplevd psykisk ohälsa. Faktorer såsom höga krav 

och förväntningar, i skolan och utanför, påverkar framförallt unga kvinnor i gymnasiet 

negativt. Utifrån de höga kraven på sig själv och höga kraven från omgivningen låg vikten i 

att bevisa att man är en duktig elev, vilket enligt respondenterna i studien kunde bero på 

könsskillnaderna i samhället. Viljan att framstå som en duktig elev grundar sig enligt Landstedt 

i en femininitet som samhället har skapat och som genomsyrar skolan.33 Denna femininitet 

diskuterar även Wiklund i sin avhandling, som likt Landstedt redogör för att kraven i skolan 

är en faktor bakom unga kvinnors omfattande psykiska ohälsa. Kraven påverkar i sin tur unga 

kvinnor mer omfattande på grund av att stödet från skolan är otillräckligt, samt att det finns 

en rådande ojämställdhet som skolan inte belyser och som bygger på att skapandet av stress 

och kön är sammankopplat. Vidare redogör Wiklund för att unga kvinnor påverkas av en 

feminiserad individualism, där man både ska skapa sig själv utifrån utseende och relationer 

                                                                 
31 Ambjörnsson. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. s. 66–77. 
32 Johansson, Brunnberg och Eriksson. Adolescent Girls’ and Boys’ Perceptions of Mental Health. s. 197–200. 
33 Landstedt. Life circumstances and adolescent mental health [Elektronisk resurs]: perceptions, associations and a gender analysis. 
s. 28–35 och 44–45 
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men även genom att prestera i skolan. Den feminiserade individualismen bygger således på 

olika normer som styr de unga kvinnorna, men också påverkar dem negativt psykiskt och 

fysiskt. Normerna grundar sig i social status kopplat till olika kontext, och att ”misslyckas” nå 

upp till den perfektion dessa normer kräver, leder till att de unga kvinnorna känner social 

underlägsenhet.34 Sohl redogör vidare för att skolan skapat ett ideal om att vara en duktig ung 

kvinna utifrån normer och förväntningar. Att sträva efter detta ideal är ett sätt att skapa sig en 

identitet som är knuten till den normativa medelklassen, och således kopplat till både 

klasstillhörighet och femininitet. De olika normer och förväntningar som skolan framhäver, 

den så kallad skolsanktionerade femininiteten, bygger bland annat på att unga kvinnliga elever 

ska vara snälla och lugna för att kunna framstå som duktig elev.35 Sättet att vara som ung 

kvinna behandlar dessutom Strömbäck et al. genom att diskutera upplevelser kring stress 

kopplat till strävan efter perfektion. Perfektion är både kopplat till att prestera bra betyg i 

skolan, men dessutom att göra bra ifrån sig på jobbet och ha en ”perfekt kropp”. Då alla dessa 

faktorer kräver mycket tid och energi är vikten av att ha en välplanerad vardag ytterst väsentlig 

för de unga kvinnorna. Att de unga kvinnorna måste göra rätt val leder till att de upplever en 

ständig stress, och bygger på normer utifrån en rådande normativ diskurs.36 Ambjörnsson 

redogör vidare kring skolans förväntningar och krav på unga duktiga kvinnor i gymnasiet. De 

olika förväntningarna kring huruvida agerande är manligt eller kvinnligt är förekommande, 

och något de unga kvinnorna är väl medvetna om, men ändå agerar utifrån. Att vara lugn och 

tystlåten är nära förknippat med att vara en duktig kvinnlig elev, men kan samtidigt blir 

problematiskt när man som elev ska kunna visa sina verbala förmågor.37  

 

Den tidigare forskningen i denna studie behandlar den upplevda psykiska hälsan hos 

framförallt unga kvinnor och faktorerna bakom. Faktorer som krav och förväntningar är 

återkommande faktorer, som i sin tur bygger på femininitet och normer. Femininiteten i 

skolan och de olika normerna som ”styr” de unga kvinnorna påvisar om att samhällets struktur 

är avgörande vad gäller unga kvinnors skolerfarenheter. Även fast unga kvinnor är medvetna 

om att dessa strukturer påverkar dem, är detta samtidigt något man måste anamma för att 

”lyckas” i skolan och livet. Med forskningen som utgångspunkt kommer denna studie att bidra 

med upplevelser från unga kvinnor på gymnasiet gällande skolan och de själva. Denna studie 

kommer således främst undersöka unga kvinnors upplevelser i gymnasiet kopplat till psykisk 

                                                                 
34 Wiklund. Close to the edge [elektronisk resurs]: Discursive, embodied and gendered stress in modern youth. s. 64–70. 
35 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014. s. 264–266 och 278–284 
36 Strömbäck,, Formark, Wiklund och Malmgren-Olsson. The Corporeality of Living Stressful Femininity: A 
Gender-Theoretical Analysis of Young Swedish Women’s Stress Experiences. s. 276–279. 
37 Ambjörnsson. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. s. 66–77. 
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ohälsa och sin akademiska självuppfattning, för att sedan belysa samhällets påverkan, likt det 

som redogjorts ovan.   
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Forskningsansats 

Utifrån en kvalitativ intervjustudie kommer materialet analyseras genom en fenomenologisk 

forskningsansats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Enligt Szklarski kräver en 

fenomenologisk forskningsansats att två kriterier uppfylls. Det första kriteriet innebär att ett 

fenomen undersöks. Fenomenet kan både vara ett specifikt kunskapsintresse som till exempel 

upplevelsen att vara mobbad, men även ett allmänt kunskapsintresse såsom upplevelser kring 

stress i vardagen. Det andra kriteriet bygger på att det mest väsentliga av upplevelsen ska 

undersökas, där essensen av fenomenet ska förklaras.38 Essensen definieras av författaren som 

det oföränderliga som ligger till grund för ett visst fenomen. Essensen avgränsas genom så 

kallad eidetisk reduktion; som både låter de utforskades upplevelser skapas på dess egna 

villkor, men avgränsar samtidigt det väsentliga från det icke-väsentliga.39 Fenomenologi som 

infallsvinkel i en kvalitativ studie syftar främst enligt Denscombe till att:  

[…] koncentrera sin insats på den typ av mänsklig erfarenhet som är oblandad, grundläggande och 
obearbetad i bemärkelsen att (ännu) inte ha utsatts för analysprocesser och teoretisering.40 

Vidare ska fenomenologin förklara människors sociala liv utifrån deras egna uppfattningar. 

Det kan vara både fundamentala eller vardagliga saker i deras liv. Utifrån detta ska deras 

uppfattningar skildras såsom de är förmedlade av respondenterna, för att de studerades egna 

tankar och idéer ska hamna i centrum. Genom att studera just andra människors skildringar 

förutsätter detta tolkningen att människors sociala liv är konstruerat av dess deltagare, och att 

deras agerande inte endast bygger på hur samhället är strukturerade. Samtidigt kan man inte 

förutsätta att varje skildring är unik för varje individ, utan att individerna lever i ett samhälle 

där människor samverkar sinsemellan. Detta innebär att den socialt konstruerade världen kan 

upplevas olika, vilket Denscombe kallar multipla verkligheter. De multipla verkligheterna 

bygger på att saker och ting kan tolkas på olika sätt av olika individer, och att varje version 

måste ses som giltig.41 Fenomenologin i denna studie kommer både behandla respondenternas 

                                                                 
38 Szklarski, Andrzej. Fenomenologi. I Handbok i kvalitativ analys, 2 uppl. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 
(red.). Liber, Stockholm, 2015. s. 135–136. 
39 Ibid. s. 132–133. 
40 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl. 
Studentlitteratur, Lund, 2016. s. 144. 
41 Ibid. s. 144–147. 
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erfarenheter och hur de upplever dem, samt identifiera och bearbeta den essens som ligger 

bakom dessa erfarenheter.42  

Fördelarna med en fenomenologisk forskningsansats är att de passar för småskaliga 

forskningsprojekt som utförs med djupintervjuer på specifika platser, skolor i denna studies 

fall. Vidare kan fenomenologin bidra till att både skapa intressanta historier utifrån känslor 

individer upplever, vilket andra kan relatera till, men dessutom redogöra för den sociala 

världen och dess komplexitet. Nackdelar med en sådan forskningsansats är att subjektiviteten 

utifrån beskrivningar och tolkningar av individers erfarenheter kan kontrastera den 

vetenskapliga objektiviteten, då fenomenologin är uttalad ”icke-positivistisk”. Den 

vetenskapliga objektiviteten kan dessutom ställas mot huruvida det sunda förnuftet kan 

stängas av, och att därför subjektiviteten alltid är någorlunda påtaglig.43   

Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna syftar till att få fördjupad kunskap kring studiens syfte och 

frågeställning utifrån de unga kvinnornas egna erfarenheter. Intervjuerna kommer att vara 

semi-strukturerade, då intervjuerna kommer att utgå ifrån ett relativt öppet frågeformulär där 

respondenterna får möjlighet att diskutera ”fritt”. Detta för att både öppna för en bredare bild 

med fler dimensioner, men samtidigt att frågorna ska leda till att svaren ska kunna jämföras 

med varandra.44 Genom att inte binda upp sig kring frågor skapar även den semi-strukturerade 

intervjun möjlighet att utvecklas beroende på respondenten och dennes svar. Fördelen med 

detta är att det skapar en flexibilitet där undersökningens inriktning kan utvecklas med arbetets 

gång.45 Andra fördelar med intervjustudier är att metoden kan återspegla oändligt många 

samhällsfenomen, detta utifrån personers reflektioner som egentligen tillhör den privata 

sfären. Samtidigt som flera samhällsfenomen kan behandlas, ger intervjuer endast en 

begränsad bild och att andra metoder krävs för att komplettera.46 En intervjusituation kan 

även te sig olika för respondenten. En intervju kan ha en terapeutisk effekt där det som 

diskuteras kan vara givande för respondenten, då det finns ett nöje med att få prata mer 

utförligt kring sina egna upplevelser. Samtidigt kan respondenten känna sig illa till mods då 

intervjuerna ändå behandlar deras egna psykiska hälsa, vilket kan ses som ett relativt känsligt 

                                                                 
42 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2016. s. 151–153. 
43 Ibid. s. 153–155. 
44 Eriksson-Zetterquist, Ulla och Ahrne, Göran. Intervjuer. I Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl. Ahrne, 
Göran & Svensson, Peter. Liber, Malmö, 2011. s. 40. 
45 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2016 s. 267 och 288. 
46 Eriksson-Zetterquist och Ahrne. Intervjuer. I Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne & Svensson. 2011. s. 56. 
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ämne.47 Valet av att göra individuella intervjuer innebär att valet av fokusgrupper har valts 

bort. Agneta Johansson et al., som har gjort både individuella och intervjuer i fokusgrupper i 

sin artikel, förklarar att mer personliga åsikter kunde förmedlas i de individuella intervjuerna i 

jämförelse med intervjuerna i fokusgrupperna. Detta för att ämnen som kan ses som 

tabubelagda möjligtvis inte diskuteras ärligt i grupp.48 Vidare syftar studien dessutom till att 

intervjua kvinnliga gymnasieelevers egna upplevelser, vilket lättare kan diskuteras en och en 

då erfarenheter kring ämnet skiljer sig åt från person till person 

Urval 

Ett urval har gjorts kring ett flertal olika aspekter i denna studie. Syftet med studien är att rikta 

sig in på just elever som går på gymnasiet, då kraven från gymnasieskolan är högre på dessa 

ungdomar i jämförelse med högstadieelever, samt att denna åldersgrupp är överrepresenterade 

gällande just psykisk ohälsa. I studien hade både unga kvinnor och unga män kunnat 

undersökas, då psykiska ohälsa är förekommande för många ungdomar i de äldre 

ungdomsåren, men återigen är det unga kvinnor i gymnasiet som kommer belysas då de är 

överrepresenterade. Samtidigt kommer de kvinnliga gymnasieelevernas upplevelser analyseras 

utifrån ett feministiskt perspektiv för att kunna synliggöra samhällets påverkan på deras 

akademiska självuppfattning och deras psykiska hälsa. Genom att fokusera på endast unga 

kvinnor är på så sätt syftet att belysa deras egna upplevelser, utan att kunna dra slutsatser om 

skillnader mellan könen. Detta med vetskapen att en jämförelse skulle kunna göras med unga 

mäns upplevelser för att belysa just skillnaderna. Vidare har även ett urval gjorts kring de 

program eleverna går på, där elever på högskoleförberedande program har varit målet att 

intervjua. Detta för att få större möjlighet att hitta ambitiösa elever och studiemotiverade 

elever som kan påverkas negativt rent psykiskt av deras egna motivation och ambition. 

Självklart skulle sådana elever likväl kunna hittas på ett yrkesförberedande program, men av 

egna erfarenheter på den verksamhetsförlagda utbildningen finns det en större chans att elever 

enligt ”beskrivningen” finns på högskoleförberedande program. Landstedt förklarar dessutom 

i sin avhandling att elever som känner mycket stress och har höga förväntningar utifrån en 

skolkontext är vanligast förekommande på högskoleförberedande program, men även att 

denna grupp elever domineras av unga kvinnor.49    

 

                                                                 
47 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2016. s. 288–290. 
48 Johansson, Brunnberg och Eriksson. Adolescent Girls’ and Boys’ Perceptions of Mental Health. 2007. s. 200. 
49 Landstedt. Life circumstances and adolescent mental health [Elektronisk resurs]: perceptions, associations and a gender analysis. 
s. 43–44. 
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Då intervjustudien inte är knuten till hur olika organisationer arbetar har två lärare på en och 

samma skola kontaktas, för att sedan få hjälp att boka in intervjuer med deras elever. Detta 

innebär att en form av snöbollsurval har gjorts, då lärarna har förfrågat och diskuterat med 

eleverna som i sin tur har diskuterat sinsemellan om att medverka på en intervju.50 Utifrån 

snöbollsurvalet intervjuades totalt 8 elever, på samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet.   

Respondenter  

Tabell 1. 

Anna 18 år och går tredje året på samhällsprogrammet med inriktning 

samhällskunskap. 

Bella 18 år och går tredje året på samhällsprogrammet med inriktning 

samhällskunskap. 

Cecilia 18 år och går tredje året på samhällsprogrammet med inriktning 

samhällskunskap. 

Daniella Daniella: 18 år och går tredje året på samhällsprogrammet med inriktning 

beteendevetenskap. 

Erika 17 år och går andra året på ekonomiprogrammet. 

Fredrika 18 år och går andra året på ekonomiprogrammet. 

Greta 17 år och går andra året på ekonomiprogrammet. 

Hanna 17 år och går andra året på ekonomiprogrammet. 

 

Genomförande 

Intervjuerna har genomförts på den skola där respondenterna har sin skolgång, i ett avskilt 

grupprum som läraren hade bokat upp. Detta för att eleverna ska känna sig trygga med en 

bekant plats och för att intervjun inte ska ta upp för mycket av deras tid. Intervjuerna har tagit 

mellan 30–45 minuter och har genomförts en och en. Respondenterna går i årskurs två och 

tre, och är därför 17 och 18 år, på ekonomi- och samhällsprogrammet. Anledningen till att 

intervjua elever i de senare åren av gymnasiet är för att de lättare ska kunna ge en bild av sin 

tid i gymnasiet. Precis som nämnts tidigare har intervjuerna varit semi-strukturella där ett 

frågeformulär har varit utgångspunkten, men frågorna har varit öppna för att låta 

respondenterna resonera fritt. Frågeformuläret har i sin tur byggt på denna studies 

frågeställning utifrån tre ”områden”; upplevelser kring skolan och den akademiska 

                                                                 
50 Eriksson-Zetterquist och Ahrne. Intervjuer. I Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne & Svensson. 2011. s. 42–43. 
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självuppfattningen, upplevelser kring skillnaden mellan unga kvinnor och unga män i skolan, 

samt uppfattning om psykisk hälsa.51 Innan varje intervju har respondenterna informerats att 

intervjun kommer att spelas in för att få deras samtycke kring detta. Syftet med att spela in 

intervjun är för att kunna transkribera intervjun, för att sedan lättare kunna bearbeta materialet. 

Fördelen med att transkribera är att man lär känna materialet och kan börja tolka och hitta 

teman i denna process.52 I början av varje intervju har respondenterna fått svara på lite 

”enklare” frågor såsom; Har du några fritidsintressen? Hur går skolan för tillfället?. Genom 

att ställa frågor som ligger nära respondenten skapas en mer avslappnad miljö att arbeta i.53 

För att anordna bra intervjuer har de olika tips som Denscombe redogör för försökts följa, 

såsom: Att vara uppmärksam, att vara lyhörd på respondenternas känslor, att stå ut med 

tystnad och att följa upp respondenternas svar.54 Avslutningen av intervjun är också en viktig 

del, där respondenterna har blivit tillfrågade om det är något annat de skulle vilja ta upp, samt 

att de har blivit tackade för deras bidrag till denna studie.55     

Bearbetning 

Bearbetningen av materialet från intervjuerna kommer att inspireras av Giorgis 

fenomenologiska analysmetod. Processen av Giorgis analysmetoden kan följas utifrån följande 

fem steg:  

Tabell 2. 

Steg 1 Bestämning av helhetsbilden 

Steg 2 Avgränsning av meningsbärande enheter 

Steg 3 Transformering av vardagliga beskrivningar 

Steg 4 Framställning av fenomentents situerade struktur 

Steg 5 Framställning av fenomenets generella struktur 

 

Bearbetningen av materialet sker inte steg för steg, utan kan behöva hoppa mellan olika led i 

processen. Detta gäller framförallt de tre sista stegen, då dessa ligger till grund för det material 

som presenteras i denna studies resultat. Det första steget innebär att man går igenom det 

införskaffade materialet för att kunna få en helhetsbild, i denna studies fall transkriberingen 

av de gjorda intervjuerna. Den andra steget syftar till att upptäcka så kallade enheter genom 

att göra en mer detaljerad läsning av materialet. Dessa enheter ska vara aspekter kring 

                                                                 
51 se Intervjuguide. 
52 Eriksson-Zetterquist och Ahrne. Intervjuer. I Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne & Svensson. 2011. s. 54. 
53 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2016. s. 277. 
54 Ibid. s. 273–275. 
55 Ibid. s. 279. 
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respondenternas upplevelser, som förklarar något gällande det undersökta fenomenet. I den 

detaljerade läsningen ska de olika enheterna markeras och delas in i olika färgkoder beroende 

på vad de behandlar. Det tredje steget innefattar en ytterligare detaljerad läsning där enheter 

analyseras. Analysen ska vara kontextuell för att respondenternas upplevelser ska kunna 

framställas. I analysen ska både explicita och implicita meningar behandlas, där den explicita 

handlar om direkta språkliga uttryck som tydligt förklarar sin mening, och implicita där 

indirekta språkliga uttryck förklarar meningens egentliga innebörd genom bland annat 

metaforer och liknelser. I det tredje steget presenteras även de olika enheterna för att få fram 

dess innebörd genom att precisera och förkorta. Det fjärde steget innefattar en 

sammanställning av det bearbetade materialet för att skapa en enhetlig beskrivning av 

fenomenen, en situerad struktur. För att få med alla enheter måste innehållet komprimeras 

utan att exkludering av relevanta enheter sker. Komprimeringen ska syfta till att eliminera 

upprepningar eller irrelevanta utsagor, men även att komprimeringen sammanfogar liknande 

innehåll. Sista och femte steget syftar till att sammanställa allt genom en gedigen genomgång 

av beskrivningarna som skett i de tidigare stegen. Detta för att kunna belysa olika teman som 

träder fram, vilket sker successivt genom steg tre till steg fem. Genom att belysa olika teman 

är det fenomenets essens som framställs. Detta sker genom så kallad eidetisk reduktion, där 

teman som varierar och teman som inte varierar särskiljs.56  

Trovärdighet och giltighet  

Att diskutera begreppet validitet kan ses som problematiskt när det gäller kvalitativa studier, 

då framställningen av det berättande resultatet är en central del i en sådan studie. Validiteten 

kan ses utifrån olika kriterier; diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, 

konsistens och det pragmatiska kriteriet enligt Larsson. Diskurskriteriet bygger på hur 

påståenden och argument står sig i förhållande till andra påståenden och argument. Detta 

innebär att det producerade resultatet och analysen av det inte ska vara ” vad andra finner” en 

avgörande svaghet. Det heuristiska värdet bygger i sin tur på att övertyga läsaren genom att 

framställa ett fenomen på ett nytt sätt, där den kvalitativa studien ska vara ett kunskapstillskott 

utifrån sin gestaltning. Analysen ska resultera i ett nytt sätt att se verkligheten utifrån till 

exempel olika kategorier, begrepp och mekanismer. Analysen kan dessutom göra en företeelse 

förestålig, genom att relatera till ett sammanhang som klargör något som kan anses som 

obegripligt. Vidare förklarar den empiriska förankringen hur tolkningar kan variera utifrån det 

                                                                 
56 Szklarski. Fenomenologi. I Handbok i kvalitativ analys. Fejes & Thornberg. 2015 s. 137–142. 
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empiriska materialet, vilket kallas Multiple realities.57. Valideringen av empirin kan ses utifrån en 

så kallad triangulering, där det empiriska materialet bygger på att det finns flera källor som 

belägg som skapar samstämmighet.58 Utifrån en kvalitativ intervjustudie och en 

fenomenologisk ansats är det olika former av data förankrat till samma fenomen. Denna datas 

koppling till fenomenet behöver inte innebära att det bygger på samma svar, utan inslaget av 

tolkning skapar olika svar utifrån samma fenomen. Tolkningar kan dock bli problematiska, då 

inom fenomenologin kan reduktionismen vara en form av validitetsbrist. Reduktionismen 

innebär att man förklarar fenomenet genom att tolka upplevelser som egentligen inte finns. 

Konsistensen grundar sig i att studien som helhet genom tolkningar av data, ska innefatta så 

få motsägelser som möjligt. Tolkningar kan således ifrågasättas om de inte stämmer med det 

empiriska materialet, och att det därför ska finnas en inre logik. Samtidigt kan skapandet av 

helheten genom att pussla ihop den insamlade data utifrån tolkning kan innebära att man 

frångår att verkligheten kan vara splittrad. Detta innebär att det måste finnas en medvetenhet 

om tolkningars ofullkomlighet. Till sist förklarar det pragmatiska kriteriet studiens externa 

värde, det värde forskningen har för praktiken eller verkligheten. Utifrån ett emancipatoriskt 

kunskapsintresse kan således denna studie härledes, då den syftar till att bidra med att avslöja 

”myter”.59 

Forskningsetiska övervägande 

Utifrån den metod som tidigare har förklarats är det viktigt att framhäva de olika krav som 

genomsyrar forskningen utifrån etiska principer. Den bedrivna forskningen i denna studie 

grundar sig i de etiska övervägande som presenteras här. Det så kallade forskningskravet 

bygger på fyra olika forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenterna 

har blivit muntligt informerade om vad studien kommer handla om i stora drag, och att deras 

deltagande är helt frivilligt. Vidare har respondenterna även meddelats att deras intervjuer 

endast kommer att användas i denna studie. Utifrån samtyckeskravet har frivilligheten belysts, 

där respondenterna har rätten att självständigt bestämma över sina villkor i intervjuerna och 

att de får avbryta sin medverkan när de vill. Detta innebär dessutom att respondenterna har, 

om detta begärts, fått strykas från forskningsmaterialet. Samtidigt har de blivit informerade 

om att det sker en anonymisering. Genom konfidentialitetskravet har just tystnadsplikten av 

intervjuernas innehåll lyfts fram, och att information om respondenterna inte ska 

                                                                 
57 Larsson, Staffan. Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagoggik, 2005. (25), 1, 16–35. s. 16–20 
58 Bygger på en sjöfartsterm där man tar reda på sin position genom att relatera till flera punkter. 
59 Larsson. Om kvalitet i kvalitativa studier. s. 20–25 
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offentliggöras, just för att de i denna studien är anonyma. Nyttjandekravet bygger vidare på 

att den information respondenterna medger under intervjuerna inte får utlånas till icke-

vetenskapliga syften, och inte heller användas för beslut eller åtgärd som direkt påverkar 

respondenterna, till exempel att använda deras erfarenheter kring psykisk ohälsa till skolan 

eller några andra myndigheter.60 Andra etiska faktorer kring en kvalitativ intervjustudie som 

kräver viss tolkning och konklusion av material måste också tas i beaktning. Det faktum att 

slutsatser kommer att dras kring respondenternas intervjuer innebär att det måste finnas en 

omsorgsfull tanke bakom för att man inte ska dra förhastade slutsatser. Vidare måste självklart 

det som behandlas vara sant, då ”[…] sanningen är ett i forskningen överordnat värde”.61 

Sanningen är således en faktor vad gäller objektiviteten studien, då materialet ska tala för sig 

själv och inte vara en uppfattning av vad man själv anser vara sant.62  

                                                                 
60 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. Vetenskapsrådet, 
Stockholm, 2002. s. 5–14 
61 Larsson. Om kvalitet i kvalitativa studier. s. 11. 
62 Ibid. s. 9–11. 



24 
 

 

 

Den teoretiska anknytning i denna studie kommer att grunda sig i den fenomenologiska 

forskningsansatsen som förklaras ovan, för att kunna identifiera olika fenomen och essenserna 

kring dessa fenomen gällande uppfattningen av akademisk självuppfattning och psykiska 

ohälsa hos unga kvinnor i gymnasiet. Vidare kommer dessa fenomen och essenser analyseras 

utifrån det som kallas skolsanktionerad femininitet, för att kunna belysa de strukturer som 

påverkar de unga kvinnorna i gymnasiet. Den skolsanktionerade femininiteten innebär att det 

finns olika föreställningar av hur unga kvinnor bör vara, som uppmuntras och understödjs i 

utbildningssammanhang.63 I Fanny Ambjörnssons avhandling behandlas det som kallas 

normativ femininitet i skolan, vilket handlar om hur olika ”grupper” av kvinnor har vissa 

normer de följer beroende på var de befinner sig. Exempelvis tenderade de så kallad ”S-

tjejerna” – unga kvinnor på samhällsprogrammet – att i det offentliga rummet agera 

återhållsamt och försiktigt i jämförelse med när de satt vid ett könseparerat lunchbord, där de 

pratade högljutt och småbråkade sinsemellan.64 Agerandet bygger enligt Ambjörnsson på olika 

normer och förväntningar på hur unga kvinnor ska bete sig, samtidigt som de själva är 

medvetna om dessa normer och förväntningar och förhåller sig kritiskt till dem. Detta kallas 

ett multipelt seende, och ligger till grund för den normativa femininiteten som finns hos unga 

kvinnor.65 Den skolsanktionerade femininiteten utgår ifrån samma grunder som den 

normativa femininiteten: Att det finns olika normer och förväntningar på unga kvinnor i 

skolsammanhang. Dessa normer kan förklaras utifrån olika nyckelord såsom att vara tysta, 

snälla och skötsamma, vilket grundar sig det ”rätta sättet att vara” för att vara en duktig 

kvinnlig skolelev. Normerna skådas utav andra parter, såsom lärare, som förväntar sig att de 

unga kvinnorna beter sig på detta sättet. Men även att de unga kvinnorna själva är medvetna 

om att de bör bete sig på ett visst sätt för att nå framgång i skolan, även fast de kanske förhåller 

sig kritiskt till det.66  

Denna studies material kommer på så sätt att analyseras utifrån den skolsanktionerade 

femininiteten. Detta för att kunna belysa om respondenterna upplever att de måste bete sig 

på ett visst sätt i skolan, eller om deras upplevelser kring den akademiska självuppfattningen 

                                                                 
63 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014. s. 254. 
64 Ambjörnsson. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. s. 57–58. 
65 Ibid. s. 66–78. 
66 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014.  s. 278–295. 
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och psykisk ohälsa grundar sig i den skolsanktionerade femininiteten. Förklaringen ovan 

kommer därför att konkretiseras genom de olika teman som behandlas i denna studies 

resultatdel.   

  



26 
 

 

 

Utifrån en fenomenologisk forskningsansats och genom Giorgis analysmodell har olika teman 

utkristalliserats från det undersökta materialet. Dessa teman bygger på respondenternas 

upplevelser kring studiens syfte och frågeställning kopplat till den tidigare forskningen och 

den teoretiska anknytningen. De olika teman kommer att redovisas nedan utifrån fyra olika 

underrubriker; Vad gör skolan med mig?, Vem är den duktiga eleven?, Hur uppfattar andra mig?, samt 

Behandlas vi olika?. I det första kapitlet, Vad gör skolan med mig?, behandlas temat kring hur de 

unga kvinnornas upplever skolan, både dess betydelse och problematiken med den. Vidare 

behandlas dessutom hur skolan påverkar respondenternas psykiska hälsa. Det andra kapitlet, 

Vem är den duktiga eleven?, behandlar temat om hur de unga kvinnorna ser på sig själv som 

elever, den akademiska självuppfattningen, samt deras upplevelser kring vad som är en duktig 

elev. I kapitlet Hur uppfattar andra mig? finns ett tema om respondenternas upplevelser kring 

konkurrensen i skolan, samt om de upplever att det finns utomstående krav på dem. Det sista 

kapitlet, Behandlas vi olika?, bygger på frågor om respondenterna upplever några skillnader 

mellan unga kvinnor och unga män i skolan. 

Vad gör skolan med mig? 

Skolan är för respondenterna en väldigt viktig del i deras liv. Respondenterna framhäver en 

liknande bild av vad skolan betyder för dem i samtliga intervjuer. Skolan är där de har sina 

kompisar, där vägar öppnas för deras framtid och där de får möjlighet att lära sig. Cecilia 

förklarar skolan som följande: 

Det betyder nog ganska mycket fast man inte tänker på det. Det är ju ändå en trygghet i sig och 
man är här varje dag och har kompisar som man har blivit jättenära […]. Det har betytt jättemycket 
i alla fall nu de här åren. (Cecilia) 

Även om den sociala faktorn spelar stor roll så visar de unga kvinnorna dessutom på vikten 

av att gymnasieutbildningen ska leda till något i framtiden, i deras fall en 

eftergymnasialutbildning. Syftet med att de har valt samhälls- respektive ekonomiprogrammet 

är för att det är för dem en ”bred” linje, som öppnar upp möjligheter för dem efter sina studier 

på gymnasiet. Samtidigt som skolan är en viktig del i deras liv, förklarar respondenterna att 

skolan även bidrar med en hel del stress. Greta förklarar det som: 

[D]et är ju både roligt och tråkigt kan man ju säga liksom. Jag tycker att det är roligt att lära sig 
saker, och allmänt att gå i skolan. Men sen så är det mycket med press och så, det är ju klart att 
man upplever det liksom, och det drar ju ned allting när man känner sig stressad och så liksom, 
att man inte kan lägga tid på det man kanske vill utöver skolan. (Greta) 

Resultat 
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Tiden skolan tar och mängden skolarbete är något som samtliga påpekar som faktorer som 

ändå påverkar dem. I vilken grad detta påverkar dem varierar, men kan ändå ses som en viss 

problematik för de unga kvinnorna i denna studie. Respondenterna förklarar dessutom att 

tiden de lägger på skolarbete varierar väldigt, då det förekommer perioder där flera prov ska 

skrivas och uppgifter ska lämnas in. Erika beskriver det som: 

Att man känner att man inte hinner med och det blir rätt stora kontraster när man inte har 
någonting en vecka till att ha tre eller fyra prov veckan därpå. Och framförallt det då att man 
känner att: ”Ah, men nu hinner jag inte plugga på allting, varför gjorde jag inte det innan?”. (Erika) 

Att planera upp sina studier påvisas som viktigt för de unga kvinnorna för att undvika att 

skolan leder till stress. Även fast man ”börjar i tid” kan man ändå känna känslan av att det 

alltid finns något att göra, som Anna förklarar: 

[D]et är ju inte så att nu har jag några uppgifter och sen så hinner jag vila upp mig 2 veckor och 
sen så börjar man om igen. Det är ju så att när allting är inlämnat så kommer ju något nytt. (Anna) 

Denna förklaring bygger bland annat på att ett flertal av respondenterna, om inte samtliga i 

någon mån, har höga krav på hur de presterar i skolan kopplat till betyg. Då det är många 

kurser samtidigt, krävs det mycket tid och energi för att kunna prestera i samtliga kurser. För 

att hantera situationen väljer många av de unga kvinnorna att lägga fokus på de ämnen de vet 

att de kan prestera i, och på så sätt mindre fokus på de ämnen de är mindre intresserade av. 

En lösning som fungerar för några, men inte för alla. Just att de unga kvinnorna måste prestera, 

i deras bemärkelse, höga betyg är något som påverkar den påtagliga stressen samtliga känner. 

Att prestera höga betyg bygger i mångt och mycket på hur de unga kvinnorna vill forma sin 

framtid efter gymnasiet. Som tidigare nämnts så är skolan till för att öppna vägar inför en 

kommande karriär, där högskolan är nästa steg i denna riktning. Att prestera och att vara 

”duktig”, ett begrepp som kommer behandlas djupare i nästkommande kapitel, är således en 

självklarhet för de unga kvinnorna, då detta ger de möjligheter i framtiden. Men varför de 

känner att de måste ha möjligheter i framtiden framgår inte genom intervjuerna, utan är något 

som ter sig automatiskt. Greta ger en förklaring utifrån ett makroperspektiv kring det hela: 

Och att man tar bort den imagen att det ska vara så svårt, och att man måste vara så duktig. För 
samhället är ganska mycket baserat på att det är de som är duktiga som kommer längst. Allmänt 
att man sänker ner den pressen liksom på något sätt. (Greta) 

Pressen att prestera som respondenterna förklarar ligger hos sig själva, kan dessutom vara en 

förklaring av vad samhället och skolan förväntar sig av dessa skolelever. Greta väljer här att 

analysera den press hon känner och de krav hon har utifrån ett strukturellt perspektiv, som 

inte ska underskattas. Skolan är således en institution för dessa gymnasieelever som formar 

dem och pressar dem till att bli de ”duktiga medborgare”, utifrån vad samhället anser vara en 

duktig medborgare. En press som för samtliga unga kvinnor leder till stress, och för en del 
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leder till psykisk ohälsa. Stressen är nämligen en återkommande faktor som respondenterna 

belyser i samtliga intervjuer. Samtidigt ter sig stressen på olika sätt för respondenterna, där 

bland annat Daniella förklarar: 

Alltså man får ju lite… Ibland kan man få lite smått panik för man känner att man inte hinner 
med någonting man ska göra. Samtidigt sporrar det en till att ta tag i grejer genom att göra dem. 
(Daniella)  

Stressen är således tudelad för en del av de intervjuade unga kvinnorna, där den både leder till 

att man känner viss oro, men att den även sporrar en till att ta tag i skolan. Stressen fungerar 

därför som en morot för vissa elever, men kan även få dem att känna oro och ångest. Ett 

annat exempel på hur stress kan upplevas förklaras av Bella: 

Ja alltså jag har haft ångestattacker och panikattacker till och från under hela min gymnasietid. 
[…]. Det känns bara som en omöjlighet. Jag kommer aldrig klara det här. Det är för mycket. Man 
kan inte hantera det riktigt för det blir så mycket bara. (Bella) 

Stressen blir något Bella, och flera andra respondenter, har svårt att hantera då det påverkar 

dem psykiskt och somatiskt. Känslan som beskrivs är ofta att stressen väller över dem och de 

tappar kontrollen över sig själva. Fredrika förklarar att när det blir för mycket vill hon bara 

lägga sig ned och gråta. Just dessa känslor som blir svårhanterliga för de unga kvinnorna bygger 

inte endast på att de har för mycket att göra i skolan, vilket är en faktor, utan även att de har 

krav på sig själva och andra har krav på dem att kunna få höga betyg. Att ha höga betyg är 

således en väldigt viktig del i deras skolgång, som också påverkar deras psykiska hälsa negativt. 

Fredrika förklarar vidare: 

Det kan bero på att det är mycket arbete och läxor och sånt. Och man känner att man inte fattar 
eller inte har tid. Och sen kan det bero på om det har gått dåligt på några prov och man känner 
sig värdelös. (Fredrika) 

Skolarbetets mängd tillsammans med kravet på att man måste prestera ligger till grund för den 

psykiska ohälsan de unga kvinnorna upplever. Att få bra betyg är för respondenterna inte alltid 

det viktigaste, men är ändå en viktig del i skolan, mycket på grund av att man vill ha öppna 

vägar efter gymnasiet. Några förklarar att de har sänkt sina krav för att kunna hantera sina liv, 

medan andra fortfarande känner att de har för höga krav. Erika förklarar: 

[D]et stressade också lite att om det gick bra i början, så kände jag lite att jag behövde hålla den 
nivån hela året. Så det stressade nog en del. Medan jag i tvåan gick in med inställningen att jag tar 
det lite lugnare. Och så får jag se lite vad det blir för betyg, och sen känner jag att jag vill höja mig 
så får jag jobba hårdare, eller ligga kvar på samma. (Erika) 

Även om Erika i tvåan har en ”lättare” inställning till betygen, var det i ettan viktigt att få 

samma betyg i samtliga kurser. Att hålla samma betygsnivå blir därför viktigt för att kunna 

känna sig nöjd med hur man presterar i skolan. Ett problem som en del respondenter upplevde 

i och med detta var att betygssättningen från lärarna kunde vara väldigt orättvis. Orättvis i 

bemärkelsen att de unga kvinnorna inte ansåg att man kunde prestera sämre än vanligt, utan 
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var alltid tvungen att få samma betyg för att få behålla sina höga betyg. En upplevelse Anna 

diskuterar: 

Och det faktum att man inte kan få ett D på ett prov och sen får man A på resten, för då sjunker 
man till ett C. Då blir det fokus på ens brister och på själva prestationen, istället för att man kanske 
börjar lite sisådär och att man kanske blir bättre och bättre. […] Och det blir väldigt lätt så. Att 
det bara handlar om enskilda prestationer när det är så mycket fokus på betygen. (Anna)  

Betygen bygger på så sätt inte på progression, utan på att man ska generera ett och samma 

betyg på alla moment där elevers kunskaper och förmågor testas. Utan att redogöra för mycket 

av hur lärare bedömer, leder oavsett upplevelsen av betygssättningen att de unga kvinnorna 

har en ständig press att de måste prestera höga betyg för att kunna få höga betyg. Det saknas 

således utrymme att göra ”misstag”, och allt de gör måste vara perfekt.         

 

Även om inte alla respondenter upplever att skolan påverkar deras psykiska hälsa negativt, är 

just begreppet ett vanligt samtalsområde i deras umgänge. Samtliga respondenter påstår att de 

har vänner som mår eller har mått psykiskt dåligt av skolan, och att just stressen är faktorn 

bakom. Att prata om stressen med sina klasskompisar är vanligt, vilket Cecilia redogör över: 

Ja ett gäng tjejer [inom samhällsprogrammet]. Och vi har nästan pratat om det för mycket så att 
nu pratar ingen om det för det blir bara värre typ. Om vi tar upp det för mycket så blir det bara 
dålig stämning och så det är bättre att bara strunta i det. (Cecilia) 

Stressen blir i detta fall så pass återkommande att man har tröttnat på att diskutera den, då 

man insett att diskussionen inte hjälper. Samtidigt som diskussionen i detta fall har gått 

överstyr, anser flera respondenter att för att lösa problemet med psykisk ohälsa bör man prata 

mer om det. Inte om hur mycket man har i skolan eller hur stressigt det är, utan att skolan 

synliggör problemet och tar det mer på allvar. Vad som kan ses om extra intressant är att de 

unga kvinnorna inte upplever att skolan belyser problemet tillräckligt, utan om man mår dåligt 

så får man gå och prata med någon om det. Vad flera respondenter nämner som lösning är 

snarare att skolan, som helhet, diskuterar problemet och orsakerna bakom. Erika förklarar:  

Sen tycker jag det är någonting som skolan borde ta upp mer. För det är ju ganska många som 
mår dåligt över det. […]. Att vara lite mer som: ”Det är inte hela världen om det inte går bra, den 
här gången”. Alla har ju en dålig dag ibland. Pratar mer om sånt att det är okej att misslyckas… 
eller inte misslyckas men att vara sämre ibland. (Erika) 

Den tidigare nämnda mentaliteten skolan har kring att vara duktig och att prestera måste på 

så sätt förändras. Att skolan och lärare försöker på något sätt ta bort det fokus på betyg som 

dessa elever anser finnas, för att de unga kvinnorna själva ska kunna sänka sina krav på sig 

själva. Samtidigt anser de unga kvinnorna att lärarna på skolan borde samarbeta mer för att 

undvika perioder där alla uppgifter och prov samlas, och på så vis ”jämna” ut arbetsbördan 

mer. Även om de flesta lärare förklaras som samarbetsvilliga, som gärna flyttar fram 
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provdatum och inlämningsdatum, behöver upplägget överlag förändras för att arbetsbördan 

ska bli mer hanterbar. En viktig faktor några respondenter lyfter kring att hantera sin egna 

stress är att kunna strukturera och planera sin vardag. Hanna förklarar att hon försöker 

stabilisera sin vardag genom att planera den tid hon bör lägga på skolarbete, den tid hon kan 

lägga på kompisar och så vidare. Fredrika anser också att strukturen är viktig för henne: 

Det kan vara att jag måste ha en struktur och planering typ. För det hjälper jättemycket om man 
sätter sig ned och skriver upp det man har. Och hur man ska göra det och i vilken ordning, så man 
får mer koll på allting. […]. Annars blir det bara att det är i huvudet och snurrar. (Fredrika) 

Att planera sin vardag och hitta balans är viktiga faktorer när det kommer till att hantera 

skolarbetet. 

Sammanfattning av Vad gör skolan med mig? 

Respondenterna ser gymnasieskolan som en viktig del i deras liv, både för deras framtid och 

deras sociala liv. Samtidigt har gymnasieskolan höga krav på eleverna, och tar upp en hel del 

tid av deras vardag. För att hantera sin vardag är planering en viktig faktor för flera 

respondenter, detta för att kunna kontrollera sin arbetsbörda och undvika stress och ångest. 

Stressen och ångesten några av de unga kvinnorna känner bygger på den mängd skolarbete de 

får, men dessutom på de höga krav de har på sig själva och som skolan har på de elever som 

definieras som ”duktiga”. Att känna stress av skolan kan både fungera som en morot för att 

klara av skolarbetet, men kan dessutom påverka de unga kvinnorna somatiskt och psykiskt, 

såsom magvärk och ångest. De höga kraven som samtliga respondenter har på sig själva är väl 

sammankopplat till höga betyg där strävan efter ett högt betyg är viktigt för att skolan ska ge 

de unga kvinnorna möjligheter i framtiden. Att nå höga betyg förklaras dessutom som något 

väldigt svårt, då det kräver att eleverna ständigt presterar på samma nivå, vilket i sin tur leder 

till att några av de unga kvinnorna känner en ökad press på sig själva. Den psykiska ohälsan är 

enligt respondenterna vanligt förekommande i skolan, då det är en vanlig diskussion i 

umgängeskretsen. Samtidigt brister skolan i dess arbete med just psykisk ohälsa. Flera 

respondenter föreslår att skolan hittar en bättre balans i elevernas arbetsbörda, samt att man 

förändrar den rådande mentaliteten kring prestation och betyg som genomsyrar skolan.  

Vem är den duktiga eleven? 

Respondenterna ser sig själva som elever som försöker göra sitt bästa i skolan. De förklarar 

sig själva utifrån ett flertal nyckelord såsom; ambitiös, ansvarsfull och intresserad. Samtidigt 

nämner samtliga respondenter att de är relativt tysta på lektionen, och inte tar så mycket plats. 

Bilden av sig själv som en elev som gör sitt bästa och sitter tyst och lyssnar är på så sätt 

genomgående i hur de unga kvinnorna ser sig själva som elever. Att inte vara aktiv på lektionen 
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är dock inget tecken på blygsamhet, utan handlar snarare om hur man tror sig uppfattas av de 

andra i klassrummet. Anna beskriver sig själv som en perfektionist, och förklarar: 

Jag kan vara lite rädd ibland att säga fel eller missförstås. […]. Typ om vi har en diskussion och så 
vill man säga rätt på en gång, medan andra har lättare och kan bara säga något och sedan ångra sig 
eller så. (Anna)   

Då prestationen i skolan är viktig är det därför viktigt att visa läraren och de andra eleverna 

att man förstår. Detta kan tolkas som att: Genom att säga fel visar man brister i sin kunskap 

och på sig själv som elev. Just den här perfektionismen är mer eller mindre genomgående i 

intervjuerna, där just andras uppfattning är en viktig faktor, vilket kommer behandlas 

ytterligare i nästkommande kapitel. Vad gäller sina betyg har de unga kvinnorna olika 

uppfattningar, men överlag är de nöjda med dem. Samtidigt har de höga krav på sig själva att 

man ska få höga betyg, då detta är en viktig del i skolan. Vissa respondenter, som bland annat 

Hanna, har höga krav på sig själv, men ser samtidigt att det finns vissa begränsningar i att nå 

höga betyg i samtliga ämnen. Hon förklarar: 

[J]ag gör ju alltid mitt bästa och så. Då känns det som man ligger på den nivå man borde. Sen är 
det klart att man alltid vill ha högre, men ibland får man väl godta det för det går inte alltid att 
göra bättre ifrån sig. (Hanna) 

Just att kunna acceptera ett ”sämre” betyg verkar vara en viktig del i hur man mår av skolan. 

För Fredrika, som vill ha A i alla ämnen, har det raka motsatta effekt: 

Jag blir jättebesviken på mig och… Deppar ihop. Men alla andra är bara såhär: ”Ja, men du sätter 
för höga krav, och det var väl bra”, typ sånt. Men jag tycker inte det är bra. (Fredrika) 

Skillnaden blir således att ett ”sämre” betyg blir för Fredrika oacceptabelt, och leder till att 

hon mår sämre rent psykiskt. Medan det för Hanna är mer acceptabelt att inte alltid få perfekta 

betyg. Även om samtliga respondenter har krav på sig själva att de ska producera ”höga” betyg 

finns en skillnad i hur de reagerar när detta höga betyg inte nås. Att få ett C istället för ett A 

eller B kan antingen accepteras och möjligen få eleven att kämpa ytterligare för det högre 

betyget, eller kan det få eleven att känna sig misslyckad. Även Bella förklarar: 

Men det är ju bara kraven och pressen på sig själv. Det är ju inte bara att andra förväntar sig 
mycket av en, det är ju en själv också. Vilket ibland… Det har blivit lite mycket ibland. Att man 
inte kan hantera det. Så det är mycket ångest kring det hela. (Bella) 

Att sätta höga krav på sig själv leder i dessa fall till psykisk ohälsa, då man förväntar sig att få 

tillräckligt bra betyg utifrån vad man själv anser är bra betyg. Bella förklarar även anledningen 

till varför hon har höga krav på sig själv, och det bygger på att hon säger att hon alltid har haft 

det lätt för sig i skolan, samt att hon vet om att hon kan få höga betyg om hon kämpar för 

det. Även med vetskapen att kraven leder till att hon mår psykiskt dåligt, är hon samtidigt 

medveten om att om hon kämpar kan hon leva upp till sina höga krav. 
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Att göra sitt bästa och försöka få bra betyg i skolan är återkommande faktorer när 

respondenterna försöker sätta fingret på vad som är en duktig elev. Som duktig elev är höga 

betyg en del av rollen enligt de flesta respondenter, även om den duktiga eleven inte har A i 

alla ämnen. Anna förklarar: 

De som anses duktiga elever, är ju de som har höga betyg. Jag skulle säga att duktig i skolan handlar 
väl mest om hur man presterar gällande skolarbete, det handlar inte så mycket om beteende skulle 
jag väl säga. (Anna) 

Att ha höga betyg är en viktig del för at kunna definieras som en duktig elev. Om du gör ditt 

bästa i skolan och detta leder till framgång i skolan, då är man en duktig elev. Andra faktorer 

anser Hanna också vara viktigt: 

Det är ju alltid bra om man har höga betyg och sånt. Sen tycker jag nog att man måste ha 
kompetens för annat än bara betyg. Alltså man måste kunna vara trevlig och social. En elev måste 
ändå kunna vara såhär; snäll mot lärarna, trevlig mot lärarna, en bra kompis. Att det inte alltid är 
betygen som grundar sig i hur duktig man är, utan det finns annat runtomkring också. (Hanna) 

Att ha bra betyg och samtidigt ha social kompetens är det som utmärker en duktig elev. Här 

påvisar Hanna rollen den duktiga eleven har gentemot bland annat lärare, att man som duktig 

elev även ska ha bra relation med dem. Enligt respondenterna är det viktigt att den duktiga 

eleven har bra betyg, samtidigt som hen följer de regler och normer skolan har, såsom att vara 

trevlig mot lärarna och som Cecilia förklarade att sitta tyst och anteckna. Vid förfrågan om 

respondenterna själva såg sig själv som en duktig elev ansåg samtliga att de ”nog var det”. Att 

vara en duktig elev var för de unga kvinnorna något som ter sig automatiskt, och på så sätt 

ingen roll de tar. Istället handlar det om att ha egenskaper som passar bra in i skolmiljön; att 

göra sitta bästa, sitta tyst och lyssna etc. I flera fall handlar det om att man alltid varit duktig i 

skolan, och att på så sätt alltid haft dessa olika egenskaper som passar in. Ingen av 

respondenterna reflekterar riktigt kring varför man har ett sådant beteende som utmärker en 

duktig elev. Vid en diskussion kring hur Bella är som elev förklarar hon: ”Jag har alltid haft 

ganska enkelt för mig i skolan och då har det alltid känt som dumt att slösa bort det […]”. 

Bella beskriver sin egna skolframgång som något som har skett automatiskt och som inte 

borde gå till spillo. Vid senare diskussion med Bella kring vad som utmärker en duktig elev 

förklarar hon att de bra betygen inte är helt avgörande i definitionen av en duktig elev, utan 

snarare att man anstränger sig. Samtidigt förklarar hon att hon har: ”[…] haft turen att ha lätt 

för mig”. Den duktiga eleven, med bra betyg och ”rätt” beteende, är något som Bella upplever 

sig själv som, utan att påvisa att hon har kämpat för det. Även fast rollen som den duktiga 

eleven har medfört viss psykisk ohälsa, vilket som redogjorts i förra kapitlet, är det endast en 

självklarhet att hon har uppnått det hon har uppnått. Denna självklarhet bygger inte så mycket 

på sin egen framgång, utan snarare att den duktiga eleven är något som man är och alltid varit, 
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snarare än vad man blir. Att vara den duktiga eleven är för samtliga respondenter något man 

bara är, och haft turen att vara. Samtidigt handlar rollen att vara en duktig elev mer om hur 

andra uppfattar en, snarare än hur man uppfattar sig själv. Andras uppfattning är således vad 

som är avgörande i hur man ser sig själv, vilket kommer att redogöras i nästkommande kapitel.   

Sammanfattning av Vem är den duktiga eleven? 

Respondenterna ser sig själva som ambitiösa och intresserade elever, men att de flesta 

möjligtvis är något tillbakadragna i klassrummet. Att vara tillbakadragen i klassrummet bygger 

enligt några respondenter på att de ställer höga krav på sig själva och är mer eller mindre 

perfektionister. Perfektionismen grundar sig i att man som elev vill framstå som duktig, inte 

bara utifrån sig själv, utan att även utifrån hur andra upplever en. Enligt respondenterna är 

höga betyg en viktig del i skolan, och kraven på sig själv är därav höga. Samtidigt skiljer det 

sig till viss del mellan respondenterna, där ett ”mindre lyckat” betyg kan vara ett bevis på ens 

begränsning och att detta är helt acceptabelt, medan det för vissa betyder ett totalt 

misslyckande. Skillnaden i hur man agerar utifrån sina höga krav på betyg är avgörande hur de 

unga kvinnorna mår, där de som endast accepterar ett ”högt” betyg mår sämre rent psykiskt. 

Att vara en duktig elev handlar främst om viljan att prestera i skolan. Samtidigt betyder detta 

ofta att den duktiga eleven har höga betyg, även om inte alla respondenter håller med om att 

så är fallet. Samtidigt är andra faktorer, såsom den sociala kompentensen och ett visst 

beteende, viktig för att kunna definieras som en duktig elev. Samtliga respondenter ansåg mer 

eller mindre att de var en duktig elev, och att de har relativt höga betyg samt beter sig så som 

en duktig elev ska bete sig. Att vara en duktig elev är en roll som ter sig automatiskt och kan 

möjligtvis bygga på något man har ”fått”, istället för något man har uppnått.  

 

Hur uppfattar andra mig?  

Vid diskussion kring huruvida respondenterna ser sig själva som duktiga elever eller inte 

påpekade de att de själva ansåg sig vara det, och att andra uppfattar dem som det också. Just 

hur andra uppfattar dem är ett återkommande område som de unga kvinnorna diskuterar. Att 

ha förväntningar på sig är enligt flera respondenter en faktor bakom det faktum att man känner 

press att prestera höga betyg då man är en duktig elev. Förväntningar ligger i att man ständigt 

ska få höga betyg, och att man på sätt och vis blir ifrågasatt om detta inte sker. Daniella anser 

att hon själv har vissa förväntningar på sig: 
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Den [Läraren] kan ju påverka eleverna på något sätt att man kanske känner press. Att man känner 
att man måste prestera på en viss nivå, att man måste göra si och så för att synas som den eleven 
som läraren vill ha. […]. Att man känner att man alltid ska prestera på topp och man kan inte diffa 
vid något tillfälle. För man är den där som alltid ska vara… alltid klarar grejer och vara på en viss 
nivå. (Daniella) 

Pressen på att alltid vara på en viss betygsnivå bygger på att andra, lärare i detta fall, har 

förväntningar på en. Att vara den duktiga eleven är således en roll som lärare gärna framhäver 

och ”stämplar” elever som. När den duktiga eleven avviker från sin roll, genom att till exempel 

få ett lägre betyg än vanligt, reagerar lärare negativt på detta. Som Daniella förklarar kan 

reaktionen vara bra, då det kan finnas bakomliggande orsaker som läraren möjligen behöver 

reda ut. Samtidigt kan reaktionen betyda att eleven blir besviken på sig själv, för att hon inte 

når upp till det som lärare vill att hon ska nå upp till betygsmässigt. Anna beskriver: 

Jag har haft lärare som har sagt, om man har presterat lite sämre: ”Oj! Det här var inte bra för att 
vara du”. Folk förväntar sig att man ska få bra och prestera bra. Det känns ju som att folk blir 
besvikna om man kommer att prestera sämre. Så det är ju inte så kul. (Anna) 

Förväntningen leder till att Anna i detta fallet känner sig besviken på sig själv. Besvikelsen kan 

självklart bygga på hennes egna höga krav på sig själv, men blir samtidigt problematisk när 

även läraren har höga krav på henne. Ett liknande fall förklarar Erika kring, där läraren sagt 

något i stil med: ”Du brukar ju prestera bättre än det här” eller ”det här var inte lika bra som 

vanligt”. Även om Erika förklarar att hon inte försöker ta åt sig så mycket, så länge hon känner 

att hon har gjort sitt bästa, så blir lärares kommentarer ett bevis på att de unga kvinnorna har 

i lärares ögon en roll som en duktig elev. Den duktiga eleven ska alltid prestera samma betyg, 

och kan som Daniella beskrev det ”inte diffa”. Rollen som eleverna tar eller får bygger på 

förväntningar och leder till att eleverna själva har höga förväntningar, viket i sin tur leder till 

att eleverna känner sig pressade. Som redogjordes i första kapitlet är ett problem just skolans 

mentalitet gällande prestation kopplat till betyg, och därför ett problem att lärare gärna 

framhäver denna mentalitet. Enligt Hanna blir även de duktiga eleverna, eller snarare 

duktigaste, behandlade annorlunda av vissa lärare: 

Ja, alltså lärarna gillar duktiga elever med höga betyg. Om lärare vet om elever som är duktiga så 
är det ofta att man lägger mer tid på de och pekar ut de oftare, att de ska svara på frågor och att 
man litar på de mer kanske. (Hanna) 

Lärare använder i detta fall de elever som hen tror sig ha mest kunskap, och väljer dessutom 

att ge dessa elever mer uppmärksamhet. Vidare förklarar Hanna att detta inte gäller henne, för 

att det finns duktigare elever som lärare gärna ger mer uppmärksamhet. Den duktiga eleven 

har således vissa krav på sig som bygger på lärares förväntningar, men får samtidigt endast 

mer uppmärksamhet under lektionerna om man är den ”duktigaste” eleven i sin klass. 
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Utöver förväntningar från framförallt lärare, men även elever, i skolan utkristalliseras 

dessutom tecken på konkurrens i intervjuerna. Konkurrensen bygger på betyg elever får och 

är delvis avgörande i hur några respondenter väljer att se sin egna prestation. När det finns 

duktiga elever som får ”högt” betyg väljer man gärna att jämföra sitt betyg med dem för att 

avgöra om det var ett bra betyg eller inte. Greta förklarar: 

[J]ag själv har ganska många kompisar som är såhär att man ska bara ha A, annars är man inte nöjd 
liksom. Och om man själv inte har det så känner man sig…Vad säger man, inte dum men lite… 
Man känner sig lite underlägsen typ. Men det är klart att man jämför sig, det gäller ju allting. (Greta) 

Betyget är i detta fall en viktig del i hur man ser sig själv, mycket beroende på vad de andra 

duktiga eleverna fick. Att ha höga förväntningar på sig själv bygger återigen mycket på hur 

andra uppfattar en, och att man inte vill sticka ut och vara den med lite lägre betyg. Även Bella 

förklarar att: ”Med tjejerna tävlar man lite med varandra. […] Har alla fått ett B vill man ju 

inte få ett C liksom”. Konkurrensen är påtaglig i hur man vill att man ska prestera och handlar 

inte bara om att själv vara nöjd, utan att man måste kunna jämföra sig med andra för att kunna 

bedöma om man kan vara nöjd eller inte. Andra respondenter nämner också denna form av 

tyst konkurrens, men påstår att de gärna försöker utgå ifrån sig själva istället. Konkurrensen 

är dessutom enligt några respondenter mer vanligt förekommande i årskurs ett på gymnasiet, 

där man snarare försöker hitta sin plats i klassen. Att vara en duktig elev är därför inte helt 

avgörande i hur man själv ser en duktig elev eller hur man själv uppfattar vad som är ”bra” 

betyg. Istället är ens egna prestationer kopplat till betyg i förhållande till andra duktiga elever 

avgörande i om man har presterat bra eller inte. Konkurrens och jämförelse fungerar därför 

som mått i hur duktig en elev är. Att se sig själv som duktig elev för att man är nöjd med sina 

betyg är därför inte helt självklart. En annan form av konkurrens anser Greta att det finns, där 

elever tävlar om vem som har det mest stressigt. Innan prov säger eleverna till exempel: ”Men 

jag kommer inte klara det”. Greta förklarar: 

Det beror kanske på något slags grupptryck. […]. Och de som är mest uppe i det innan prov, vill 
vara mest nervösa, då tror man det är de som kanske är duktigast och bryr sig mest. Är man helt 
oberörd då skiter man i det, kanske så. Men det är väl också en slags bekräftelse att andra känner 

samma också, eller såhär att man inte är ensam om att vara stressad eller nervös. (Greta) 

Genom att vara stressad och ”uppe i det” inför prov kan det tolkas som ett tecken på att man 

är en duktig elev. Det sker någon form av tävling, där man måste visa varandra att man bryr 

sig om skolan och att man är duktig genom att visa att man är stressad. Stressen är inte bara 

ett symptom av mängden skolarbete eller press från skolan, utan utifrån detta exempel även 

en egenskap man måste ha för att andra ska förstå att man är en duktig elev. Som Greta även 

säger handlar det även om att stressen och nervositeten blir normaliserad genom att man är 

mer öppen med den inför sina klasskompisar. Öppenheten skapar en acceptans kring att må 
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psykisk dåligt av skolan, och att det är vanligt förekommande. Med andra ord sticker man inte 

ut om man känner sig stressad och nervös.  

Sammanfattning av Hur upplever andra mig? 

Att vara en duktig elev handlar mycket om att andra ska uppleva en som så. Detta bygger på 

att andra, framförallt lärare, har förväntningar på de duktiga eleverna. De duktiga eleverna 

förväntas kunna saker och ting, förväntas få ett visst betyg, och förväntas ta sig an en viss roll. 

När läraren reagerar negativt på att den duktiga eleven inte når upp till det som den förväntas, 

skapas en press hos denna elev, som redan har höga krav på sig själv. Kraven som de duktiga 

eleverna har på sig själva bygger således på att skolan redan har höga krav på dem. Några 

respondenter förklarar att de inte påverkas i någon större utsträckning av kraven ”uitfrån”, 

medan andra påverkas negativt av det. Att vara duktig elev kan även medföra en viss 

särbehandling av lärare, som gärna vänder sig till de elever som är ”duktigast” vid diskussioner 

och liknande. Konkurrens är dessutom en faktor som är förekommande hos några av 

respondenterna. Konkurrensen bygger på betyg, och leder till att de unga kvinnorna gärna 

jämför sig med andra elever för att kunna identifiera sin egen prestation. Att vara en duktig 

elev hänger därför samman med hur ens betyg är i förhållande till hur andras betyg är. 

Samtidigt förklarar även en respondent att det upplevs även konkurrens kring stress och 

nervositet, där den som upplevs som mest stressad och nervös är den elev som bryr sig mest 

om skolan.  

 

Behandlas vi olika? 

I intervjuerna ställdes frågor kring huruvida respondenterna ansåg att det fanns några 

skillnader i hur unga kvinnor och unga män beter sig och blir behandlade på gymnasiet. 

Samtliga respondenter förklarade att det inte längre fanns stora skillnader i varken beteende 

eller hur man blir behandlad på gymnasiet kopplat till kön, utan att det var mer vanligt 

förekommande på högstadiet och möjligtvis i början av gymnasiet. Samtidigt påpekar några 

respondenter att det snarare finns skillnader gällande de förväntningar som finns, vilket har 

redogjorts i tidigare kapitel. De höga förväntningarna lärare har på duktiga elever kan nämligen 

kopplas till den duktiga unga kvinnan på gymnasiet utifrån några respondenters uppfattningar. 

Anna förklarar: 

Jo men tjejerna kanske är generellt mer förberedda. Antecknar mer. Medan killarna kanske håller 
på med lite andra saker, eller så. Så kanske det blir naturligt att… inte när man sätter betyg kanske, 
det vet ju inte jag om det är så, men man kanske förväntar sig mer av tjejerna då de är förberedda 
och mer med. (Anna) 
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Mentaliteten av den duktiga eleven är enligt Anna mer vanligt hos unga kvinnor, där man visar 

tydligt intresse på lektionerna. Genom att vara den duktiga eleven medför detta att läraren 

förväntar sig mer av en. En mer okoncentrerad elev, unga män i detta fall, kommer undan 

ifrån lärarens krav på prestation och kan därför agera mer fritt. Skapandet av förväntningar 

bygger inte endast på att lärare möjligtvis har ett annorlunda förhållningssätt kring duktiga 

elever, utan har även en samhällelig förklaring. Greta redogör: 

[…] Väldigt tydligt liksom att tjejer är mer… stränga mot sig själv. Jag vet inte varför det är så, 
man vill leva upp till det här med att man ska vara duktig och man ska vara… Samtidigt som man 
ska leva upp till mycket annat. Det ingår liksom i idealet eller vad man ska säga. (Greta) 

Det finns enligt Greta ett ideal som handlar om att unga kvinnor ska leva upp till att vara 

duktiga elever. Idealet diskuterar Greta vidare kring: 

Ja, alltså det är ju det som mycket baseras på överlag. Alltså hur man klär sig, hur man framställer 
sig, det är ju för att liksom… inte för att sträva mot ett ideal, men det finns en mall på något sätt 
över hur [och] vad man kanske vill åstadkomma. Och det är klart att man strävar mot det eller 
köper det på något sätt. Även om det är fel så är det ju så. (Greta) 

Att det finns könsroller blir utifrån denna förklaring tydligt, där unga kvinnor ska hålla sig till 

en viss mall för att vara en duktig elev. Att de unga kvinnorna har höga krav på sig själv ligger 

till grund för att de måste vara på ett visst sätt för att lyckas. Kraven handlar inte bara om att 

prestera höga betyg i skolan, utan även om hur man ska klä sig och bete sig. Att skapa sig själv 

utifrån detta ideal är något man måste göra för att lyckas i skolan, och möjligtvis i livet. 

Samtidigt är man som ung kvinna utifrån Gretas förklaring väl medveten om att detta endast 

är ett ideal som samhället har skapat, och att detta är fel, men att man får ”köpa det” ändå. 

Även att den duktiga ung kvinnan ska bete sig på ett visst sätt diskuterar Bella kring, där hon 

redogör för att det i ettan på gymnasiet fanns en mentalitet hos läraren att killar kunde bete 

sig lite hur de ville. När de unga kvinnorna i klassen betedde sig på det sättet var det mer ett 

avvikande beteende. Bella förklarar: 

Då blir det lite mer som… lite mer oaccepterat [sic.] för att det är oväntat. Jag själv har varit ganska 
pratglad och inte alltid så fokuserad på lektionerna. Och det känns som om jag har blivit mer 
tillsagd än vad killar har blivit, fast de har hållit på mer än mig. (Bella) 

Att vara en duktig ung kvinna i skolan innebär att man ska bete sig på ett visst sätt, och att ett 

mer ”manligt ideal” inte är helt accepterat. De duktiga unga kvinnorna har således utifrån 

dessa respondenters diskussioner ett ideal att sträva mot, både genom att de ska förväntas 

prestera i skolan och att de ska bete sig på ett visst sätt. Beteende skiljer sig mellan unga 

kvinnor och män på gymnasiet till viss del enligt flera respondenter. Även Erika påvisar att 

reaktioner kring unga kvinnor och mäns beteende skiljer sig något:  

Jo men lite ändå tror jag. Det känns som om det är lite mer accepterat att killar pratar, syns och 
hörs än vad det är om tjejer gör det. Sen är det inte jättestora skillnader kanske, men ändå lite. 
(Erika) 
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Att de unga kvinnorna tar rollen som de tysta och lugna eleverna handlar möjligtvis mer om 

att detta är ett mer acceptabelt sätt att agera för att kunna framhävas som den duktiga eleven. 

Skulle de unga kvinnorna prata och synas lite mer så skulle det kunna vara en avvikelse från 

det normativa beteendet.   

 

Precis som det första temat redogjorde är psykisk ohälsa ett resultat av skolans och elevernas 

egna press som förekommer för vissa respondenter. Att psykisk ohälsa är vanligare 

förekommande hos unga kvinnor påvisar Hanna i sin intervju, där hon resonerar kring varför 

så är fallet: 

Varför vet jag inte riktigt att det är just hos tjejer, men jag tror att de har lättare att få ångest och 
sånt än killar. Att killar tar det lite mer chill, eller så. […]. Och det kan väl bero på skolan, att man 
ska se ut på ett visst sätt och det. Amen hela skolmiljön typ speglar att man måste vara perfekt 
som tjej och sånt, känns det mer som än vad det är hos killar. (Hanna) 

Precis som i tidigare citat diskuterar i detta fall Hanna kring att skolan har skapat ett ideal som 

de unga kvinnorna måste följa. Idealet i sin tur bygger på att det finns olika förväntningar att 

man som ung kvinna måste vara ”perfekt”. Att nå denna perfektion ställer höga krav på de 

unga kvinnorna som får dem att känna ångest.  

Sammanfattning av Behandlas vi olika? 

Flera respondenter påstår att lärare på gymnasieskolan inte längre gör några större skillnader 

på unga kvinnor och unga män. De höga krav lärare har på duktiga elever kan dock enligt 

några respondenters upplevelser kopplas till hur unga kvinnor och unga män behandlas utifrån 

deras agerande i skolan. Ofta bygger detta på de förväntningar som finns kring duktiga unga 

kvinnor, där de antas ta sig an en viss roll. Rollen bygger mycket på att duktiga unga kvinnor 

ska bete sig på ett visst sätt, men även få ett visst betyg som tidigare teman har redogjort. 

Denna mentalitet som finns hos lärare kan enligt några respondenter bygga på det ideal skolan 

skapar kring hur en duktig elev ska vara. Att bete sig utifrån ett mer ”manligt ideal” blir på sätt 

och vis oacceptabelt, då det kvinnliga idealet redan genomsyrar skolan. Vidare är den psykiska 

ohälsan vanligare förekommande hos unga kvinnor enligt flera respondenter, då detta ideal 

bygger på att man som ung duktig kvinna ska vara ”perfekt”.  
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Genom en kvalitativ intervjustudie som har bearbetats utifrån en fenomenologisk 

forskningsansats har resultatet presenterats utifrån fyra teman. Det som presenteras i dessa 

teman grundar sig i denna studies syfte och frågeställning. I följande kapitel kommer detta 

resultat att analyseras utifrån tidigare forskning och teoretiska anknytningen. 

 

Upplevelserna kring de unga kvinnornas psykiska hälsa skiljer sig, där några inte känner sig 

negativt påverkade av den stress skolan medför, medan några upplever ångest över stressen. 

Enligt flera respondenter bygger stressen bland annat på mängden skolarbete, då skolan tar 

upp mycket av deras tid, och de känner att de inte hinner med mycket annat. Mängden 

skolarbete kan dock inte ses som den främsta orsaken till varför respondenterna känner stress. 

Snarare ligger orsaken på de krav och förväntningar de unga kvinnorna har på sig själva, och 

som skolan har på dem. Att ha höga krav och att det finns höga förväntningar är genomgående 

hos de intervjuade unga kvinnorna, men hur man hanterar det varierar. För flera respondenter 

leder höga krav och förväntningar till att de känner sig stressade över skolan, och att de får 

ångest över denna stress. Ångesten leder till somatiska och/eller psykiska besvär för några 

respondenter. Likt Landstedts avhandling påvisas en rädsla att inte kunna leva upp till dessa 

höga krav och förväntningar, vilket får vissa unga kvinnor att känna sig misslyckade. Vidare 

kan man utifrån Landstedts studie analysera anledningen till detta genom att påvisa att den 

rådande ojämställdheten på arbetsmarknaden tenderar till att medföra stress över framtiden 

för de unga kvinnorna, som måste prestera extra höga betyg för att skapa sig en karriär i 

konkurrens med sina unga manliga klasskamrater.67 Även om detta inte diskuterades mer 

omfattande i denna studies intervjuer, kan man ändå dra viss slutsats kring betydelsen av att 

få den ”breda utbildningen” de unga kvinnorna nämner. Även Greta diskuterar i sin intervju 

kring ”imagen” att man ska prestera höga betyg i skolan, och att skolan tenderar till att 

genomsyras av denna ”image”. Att skolan har en mentalitet att framhäva de duktiga eleverna 

kan även ligga till grund för att respondenterna känner en press att prestera höga betyg, och 

framstå som duktiga elever. Syftet att få en bred utbildning tillsammans med att skolan 

framhäver de duktiga eleverna kan kopplas mot det Wiklund tar upp i sin avhandling gällande 

unga kvinnor och den sociala statusen. Utifrån Wiklunds redogörelse bygger de unga 

                                                                 
67 Landstedt. Life circumstances and adolescent mental health [Elektronisk resurs]: perceptions, associations and a gender analysis. 
2010. s. 28–35. 
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kvinnornas känsla av misslyckande och syfte att nå viss ”perfektion” på en feminin och 

maskulin underordnad respektive överordnad, som tas i bruk på ett subtilt sätt. De unga 

kvinnorna måste utifrån detta perspektiv prestera höga betyg i skolan och samtidigt bete sig 

på ett visst sätt för att kunna ”utöka” sin sociala status. Att det enligt respondenterna finns en 

viss skillnad i hur unga kvinnor agerar och till viss del behandlas i jämförelse med unga män, 

kan även det kopplas till denna sociala underlägsenhet kontra överlägsenhet.68 Att den unga 

duktiga kvinnan måste framstå som en perfekt elev genom att generera höga betyg och 

samtidigt bete sig på ett visst sätt; vara trevlig mot lärarna, vara tyst och lugn, etc. Detta påvisar 

att det Sohl förklarar gällande den skolsanktionerade femininiteten är ett genomgående synsätt 

i gymnasieskolan. Det faktum att flera av de unga kvinnorna i denna studie beskriver sig själva 

som duktiga elever utifrån deras upplevelser kring vad som är en duktig elev och hur de själva 

är som elev, tyder på att det finns ett ”rätt sätt att vara” för att framstå som en duktig elev.69 

Att skolan, både lärare och elever, förväntar sig ett visst beteende och ett visst agerande från 

de duktiga unga kvinnorna påvisas dessutom av några respondenter. Huruvida de unga 

kvinnorna beter sig olika beroende på i vilken situation de befinner sig i likt de Ambjörnsson 

beskriver, till exempel i klassrummet i jämförelse med vid lunchborden med sina kompisar, 

framgår inte i denna studie.70 Vidare kan den skolsanktionerade femininiteten belysas utifrån 

respondenternas upplevelser kring hur lärare ser på dem som duktiga elever. Att man som 

duktig elev ska få höga betyg bygger bland annat på att lärare har dessa förväntningar. När 

den duktiga eleven inte presterar som hon brukar reagerar lärare på detta och märker det som 

avvikande, genom at säga till exempel: ”Det här var inte lika bra som vanligt”. Detta innebär 

möjligtvis inte att lärare vill medvetet pressa eleven, utan säger antagligen så av ren 

omtänksamhet. Samtidigt kan eleven reagera negativt till kommentaren, då hon ser det som 

ett ideal eller norm som hon måste följa. En lärares reaktion kan såldes utifrån de unga 

kvinnornas upplevelser ligga till grund för den skolsanktionerade femininiteten.71 Vidare kan 

respondenternas identifiering av sig själva som den tysta lugna eleven analyseras utifrån den 

skolsanktionerade femininiteten, men även Ambjörnssons redogörelse över förväntningar i 

gymnasieskolan. Respondenterna i denna studie förklarar sig själva som tysta och lugna elever, 

där diskussioner inför klassen kan kännas jobbigt då de inte känner att de har utrymme att 

säga fel. Samtidigt som de unga kvinnorna ska visa sig som den duktiga eleven som aldrig gör 

                                                                 
68 Wiklund, Maria. Close to the edge [elektronisk resurs]: Discursive, embodied and gendered stress in modern youth. 2010 s. 
66–70. 
69 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014. s. 278–295. 
70 Ambjörnsson. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. s. 57–58. 
71 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014.  s. 278–295 
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”misstag”, så måste de visa sin verbala förmåga. Enligt Ambjörnsson krockar således idealet 

att vara en tyst och lugn elev, med att man på gymnasiet måste visa sin verbala förmåga.72 

Problematiken påverkar således några unga kvinnor i denna studie, som påvisar att den duktiga 

eleven ska vara aktiv i klassrummet, samtidigt som de själva beskriver sig själva som: ”kanske 

lite tysta”. De ovan analyserade idealen kan kopplas till den perfektion och femininitet 

Strömbäck et al.  redogör över. Då utifrån en neoliberal kontext måste de unga kvinnorna 

skapa sig en identitet, samtidigt som de ska hålla till den redan satta femininiteten. Detta kräver 

en perfektion för att de unga kvinnorna ska ”lyckas”, både i skolan och på arbetsplatsen. 

Perfektionen är således den kollektiva naturen av en rådande diskurs, och en faktor bakom 

den psykiska ohälsa de unga kvinnorna upplever.73 Detta påvisas i flera intervjuer utifrån de 

tidigare diskuterade idealen, men dessutom att de unga kvinnorna känner att deras tillvaro 

måste vara strikt välplanerad för att de ska finna balans. Balansen i vardagen är ett måste för 

samtliga respondenter för att inte uppleva stress och ångest. De olika analyser ovan kopplade 

till den femininitet skolan skapar och fångar upp är flera av respondenterna i studien mycket 

väl medvetna om att de finns. Flera respondenter påvisar att det finns olika ideal, och att dessa 

ideal måste följas, men kan inte riktigt förklara varför så är fallet. Bland annat förklarar Greta: 

” […] Och det är klart att man strävar mot det eller köper det på något sätt. Även om det är 

fel så är det ju så.”. Den skolsanktionerade femininiteten med de olika idealen påverkar de 

unga kvinnorna, samtidigt som de anser att det är fel men att de accepterar att samhället är på 

detta vis. Denna medvetenhet påvisar även flera av de tidigare nämnda forskarna, bland annat 

Sohl som förklarar att motstånd mot den skolsanktionerade femininiteten innebär att de unga 

kvinnorna förlorar sin identitet som den duktiga eleven.74 Att agera utifrån den 

skolsanktionerade femininiteteten är således något de unga kvinnorna är medvetna om, men 

samtidigt ideal man som den unga duktiga kvinnliga eleven måste leva upp till för att upplevas 

som ”lyckad”.    

 

  

                                                                 
72 Ambjörnsson. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. s. 66–77. 
73 Strömbäck, Formark, Wiklund och Malmgren-Olsson. The Corporeality of Living Stressful Femininity: A 
Gender-Theoretical Analysis of Young Swedish Women’s Stress Experiences. s. 276–279. 
74 Sohl. Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. 2014. s. 278–284 
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Precis som redogjorts i analysen är den skolsanktionerade femininiteten väl närvarande för de 

unga kvinnorna i denna studie. Vidare är denna femininitet en faktor bakom den upplevda 

psykiska ohälsan, men också i hur de unga kvinnorna upplever sin akademiska 

självuppfattning som den duktiga eleven. För att bearbeta de olika ideal som diskuterades i 

resultatet hade frågor kring hur de unga kvinnorna agerar beroende på situation, såsom i 

klassrummet eller i kompisgänget. Likt Ambjörnsson som redogör över hur ”S-tjejerna” i 

klassrummet är lugna och tysta, och vid det könseparerade lunchbordet mer högljudda och 

skämtsamma.75 Detta hade varit en ytterligare påvisning kring den skolsanktionerade 

femininiteten som hade varit intressant att undersöka för att belysa de normer som skapas i 

skolan. Det framgick även i intervjuerna att ett flertal av respondenterna jobbade samtidigt 

som sina gymnasiestudier, men det saknades material för att analysera detta vidare. Frågor 

kring varför de jobbar samtidigt och hur jobbet påverkar deras tillvaro hade kunnat ställas för 

att undersöka värdet att tjäna extra pengar, och om detta kan kopplas till det 

identitetsskapande som diskuteras i analysen. Strömbäck et al. redogör över hur välplanerad 

vardagen måste vara för att hinna med både jobb och skola, samtidigt som man presterar på 

båda platserna.. Att jobba samtidigt kan således vara en faktor som påverkar de unga kvinnorna 

negativt vad gäller deras välmående, men skulle även kunna diskuteras utifrån vikten av att 

tjäna pengar för att kunna känna sig fri. Att jobba extra bredvid skolan kan möjligtvis 

analyseras utifrån en neoliberal kontext, som även Strömbäck et al. gör, då detta kan ses som 

ett bevis på att konsumtionen är en viktig del i att identifiera sig själv som ung kvinna. 

Konsumtionens roll hade givit denna studie möjlighet att gå djupare in på de ideal som styr 

de unga kvinnorna, och om detta kan vara en faktor i de ideal som finns i skolan.76 

Konkurrensen mellan klasskamrater nämns även av några respondenter som en faktor bakom 

stressen och ångesten över skolan. Likt det som redogörs i rapporten av Westling Alodi att 

den osunda konkurrensen i högpresterande klasser leder till en minskning av den akademiska 

självuppfattningen. Det faktum att några respondenter påvisar denna så kallad big-fish-little pond-

effecct, grundar sig i att deras klasser antagligen är högpresterande och att de måste prestera 

                                                                 
75 Ambjörnsson. I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. s. 57–58. 
76 Strömbäck,, Formark, Wiklund och Malmgren-Olsson. The Corporeality of Living Stressful Femininity: A 
Gender-Theoretical Analysis of Young Swedish Women’s Stress Experiences. s. 276–279. 
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som resterande av klassen gör. Konkurrensen, även om den är öppen eller ”tyst”, är således 

en faktor som påverka de unga kvinnornas välmående i skolan.77   

 

Den kvalitativa intervjumetoden ges möjlighet att undersöka unga kvinnors upplevelser kring 

skolan och har bidragit till att syfte och frågeställning har kunnat besvarats i denna studie. Att 

ha individuella intervjuer med de unga kvinnorna har varit givande då jag tror att detta lättare 

ger respondenterna möjlighet att prata om sig själva. Samtidigt hade andra former av metod 

möjligtvis kunnat ge en bredare bild av det problem som undersökts, samt belyst ytterligare 

faktorer. Hade de kvalitativa intervjuerna tillsammans med en kvantitativ enkätstudie 

genomförts, hade begreppet psykisk ohälsa kunnat bearbetats ytterligare med flera unga 

kvinnor på gymnasiet för att få en bredare bild av detta ”fenomen” som komplement till de 

utförda intervjuerna. Vidare hade även intervjuer i fokusgrupper varit en möjlighet för att ge 

de unga kvinnorna möjlighet att diskutera femininitet, psykisk ohälsa etc. tillsammans. 

Fokusgrupper hade således kunnat bidra med ett annat resultat än vad de individuella 

intervjuerna gjorde.  

 

Denna studie har behandlat unga kvinnors upplevelser kring psykisk ohälsa och akademisk 

självuppfattning, kopplat till den skolsanktionerade femininiteten. Som nämndes i inledningen 

har syftet inte varit att påvisa att unga kvinnor är lättpåverkade när det gäller stress och psykisk 

ohälsa, utan snarare att belysa deras upplevelser kopplat till rådande femininiteten i samhället. 

Studien har således ställt sig frågande kring hur samhället och skolan förhåller sig till 

jämställdhet, då det finns en ”mall” för hur man ska vara som ung kvinna men även ung man. 

En skola som arbetar för ett jämställt samhälle skapar och håller samtidigt fast vid ideal i hur 

man ska vara som elev på gymnasieskola. 

  

                                                                 
77 SOU 2010:79. Delegationen för jämställdhet i skolan. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en 
kunskapsöversikt. s. 90–96. 
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Precis som diskuterades i förra kapitlet hade andra metoder och andra frågor i intervjuerna 

kunnat mynna ut i ett annorlunda och bredare resultat. Vad som dock skulle kunna belysas 

utifrån ett annat perspektiv är lärarnas upplevelser kring prestation och de olika idealen i 

skolan. Då lärarna har en stor roll i hur de unga kvinnorna ser sig själva som elever, är det 

just lärarnas upplevelser kring agerandet gentemot elever som skulle kunna undersökas. 

Detta skulle möjligtvis kunna ske genom intervjuer med lärare och elever, för att således 

göra en form av komparativ studie mellan hur elever och lärare ser på frågan. Vidare hade 

dessutom observation kunnat utföras för att belysa samspelet mellan eleverna och lärarna. 

Just hur samspelet ser ut skulle kunna vara en avgörande faktor för att identifiera den roll 

miljön i skolan spelar, både vad gäller elevers prestationer och dessutom hur ideal speglas i 

klassrumsmiljö. En observation skulle möjliggjort för en analys av hur unga kvinnor och 

unga män agerar i ett klassrum, samt hur lärare bemöter eleverna. Hur den duktiga eleven 

bemöts i ett klassrum, och hur den duktiga eleven agerar, skulle således lättare kunna 

analyseras genom en observation. Frågor man kan ställa sig efter denna studien är dock hur 

skolan bör arbeta för att motverka både psykisk ohälsa, och hur den rådande femininiteten i 

skolan kan motarbetas. Detta skulle kunna vara ett möjligt område att belysa i en annan 

studie, men kan samtidigt ses som problematiskt. Detta då de ideal som diskuteras i studien 

är inget skolan är ensam om, utan bygger på hur olika ideal formas i samhället. På så sätt kan 

det vara svårt att i skolan försöka motarbeta något som genomsyrar hela samhället.    

Vidare forskning 
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Uppvärmningsfrågor 

• Respondenten får presentera sig själv. 

• Har du någon fritidsaktivitet?  

• Går allt bra i skolan? 

• Har ni mycket nu? 

 
Frågor kring skolan och den akademiska självuppfattningen 

• Hur kommer det sig att du valde ekonomiprogrammet/samhällsprogrammet?  

• Vad är ditt mål med skolan? 

• Vad betyder skolan för dig? 

• Hur mycket tid lägger du på skolan? 

o Mycket/lite, bra/dåligt? 

• Anser du själv att du har bra betyg i skolan? 

o Om ja: Leder detta till det du vill med skolan? 

• Hur uppfattar du dig själv som elev? 

• Vad anser du vara en duktig elev?  

o Ser du dig själv som detta? 

▪ Om ja: Är detta något om faller naturligt eller tar man på sig en roll? 

▪ Om nej: Varför inte? 

o Vad finns det för negativa aspekter kring att vara duktig? 

Frågor kring könsskillnader 

• Upplever du någon skillnad i hur killar och tjejer behandlas i klassrummet? 

• Upplever du någon skillnad mellan killar och tjejer gällande hur de ser på sin egen 

prestation i skolan? 

• Upplever du att det skiljer sig mellan tjejer och killar gällande betyg? 

Frågor kring psykisk hälsa 

• Hur påverkar skolan ditt välmående anser du? 

• Har du någon gång under gymnasieperioden mått psykisk dåligt över skolan, t.ex. 

stress? 

o Om ja: Hur ofta har detta hänt? 

o Vad är det som har medfört detta? 

o Hur har det känts? 

o Hur har det påverkat dig som person? 

o Hur har det påverkat dig som skolelev, t.ex. gällande betyg? 

• Tror du det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa i skolan? 

o Om ja: Varför? 

o Pratar ni om det? 

o Hur kan det förebyggas? 

Intervjuguide 


