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                                               Sammanfattning 
I Sverige är den psykiska ohälsan bland unga flickor skrämmande hög, en av orsakerna är att 

höga och många krav ställs på flickor. Det finns en del studier som på olika sätt behandlar krav 

och unga flickor, men det saknas studier som inger en förståelse för kravens komplexa inverkan 

i sin helhet. Denna studie ämnar därmed att få en förståelse för gymnasieflickors och 

gymnasielärares upplevelser av krav på flickor i gymnasieåldern. För att kunna besvara syftet 

har semistrukturerade intervjuer genomförts, fyra med gymnasielärare och fyra med 

gymnasieflickor. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta empirin och komma 

fram till centrala teman. För att analysera resultatet har Bronfenbrenners ekologiska modell, det 

dramaturgiska perspektivet samt teorier om genus använts. Studien har kommit fram till flera 

viktiga slutsatser, dels att flickorna har många och höga krav riktade mot sig, inom områden 

som skola, media, beteende samt utseende, och dels att det är sammansättningen av flertalet 

krav som påverkar dem mest, i negativ riktning. En medvetenhet kring hur flickorna påverkas 

och vad det är som påverkar dem är nödvändig för det sociala arbetet. Inte förrän det finns en 

medvetenhet om det bakomliggande problemet kan en adekvat hjälp ges eller ett förebyggande 

arbete ske. 

Nyckelord: krav, flickor, lärare, genus, dramaturgiska perspektivet, Bronfenbrenners 

ekologiska modell, kvalitativ innehållsanalys 
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Abstract 

In Sweden, the mental health among young girls is alarmingly high, due to lots of high demands. 

There are some studies that in various ways highlight the relation between demands and young 

girls, but there are no studies suggesting an understanding of the complex impact of the claims 

in their entirety. This study thereby intends to gain an understanding of upper secondary school 

girls and upper secondary school teachers perceptions of demands for upper secondary school 

girls. In order to answer the purpose of this study semi-structured interviews were conducted, 

four with the teachers and four with the girls. A qualitative content analysis has been used to 

process empirical data and identify key themes. To analyze the results, Bronfenbrenners 

ecological model along with the dramaturgical perspective and theories about gender have been 

used. The study has come up with several important conclusions, such as that girls have many 

high demands against them, in areas such as schools, media, behavior, appearance, and the fact 

that it is the composition of several demands that affect them the most, in a negative direction. 

An awareness of how girls are affected and what it is that affects them, is necessary for social 

work. Not until there is an awareness of the underlying problem may there be adequate help 

provided or anything done to prevent it. 

Key words: demands, girls, teachers, gender, dramaturgical perspective, Bronfenbrenners 

ecological model, qualitative content analysis 
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1. Inledning 
Psykisk ohälsa är ett globalt problem och en av de största utmaningarna i världen (Ferrari, et 

al, 2013). 10-20 procent av alla barn och ungdomar i världen upplever sig påverkade av 

psykisk ohälsa (Kieling, et al, 2011). Sverige och de övriga nordiska länderna är de länder i 

världen där barnfattigdomen är som lägst och välfärdssystemen för unga och barn är ett av de 

bäst utvecklade (Statens offentliga utredningar [SOU] 2006:77). Även om hälsan hos de unga 

i samhället överlag är god, så har den psykiska hälsan hos unga försämrats och ligger idag på 

en hög nivå. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har uppmärksammats i ett flertal 

rapporter där tydlig slutsatser om att den fortsätter öka dragits (Socialstyrelsen, 2013; 

Währborg, 2009). I såväl rapporter som i forskning rörande välmående bland unga kan 

ytterligare en tydlig slutsats urskiljas, det vill säga att flickor är de som drabbats mest av 

psykisk ohälsa (SOU 2006:00; Stockholms stadsmission, 2013; Eriksson och Sellström, 

2010). En omfattande undersökning i Örebro län rörande ungas hälsa visar bland annat att 

dubbelt så många pojkar som flickor upplever en god psykisk hälsa. Den visar även att endast 

25 procent av flickor i årskurs 2 på gymnasiet upplever en god psykisk hälsa (Lindén, 

Boström, Löfwenhamn & Persson 2015). En av de främsta orsakerna till att unga mår 

psykiskt dåligt eller ganska dåligt är prestationskrav (Stockholms stadsmission, 2013; Bris, 

2011). Krav på utseendet är också en framträdande orsak till att unga flickor mår psykiskt 

dåligt, flickor ställer dessutom orimligt höga krav på sig själva och vill uppfattas som perfekta 

och lyckade (BRIS, 2011). 

Flertalet forskare har på olika sätt studerat hur unga upplever sin hälsa och har kommit fram 

till liknande resultat, att krav ofta är en påverkande faktor till sämre hälsa hos flickor. 

Exempelvis känner flickor mer stress än vad pojkar gör och stress kopplat till krav är även 

vanligare hos flickor (Landstedt & Gillander Gådin, 2012). Flickor erfar även mer krav än vad 

pojkar gör (Landstedt, Asplund & Gillander Gådin, 2009) och speciellt när det gäller krav 

som kommer från skolan (Eriksson & Sellström, 2010). Forskning har även visat att flickor 

förväntas vara duktiga i skolan just för att de är flickor, och att genus är en maktfull kraft som 

sätter samman den akademiska framgången med kön (Francis, Skelton & Read, 2010b). 

Skolan benämns bland annat som ett krav som har ett stort inflytande över flickornas liv, det 

är där flickornas framtid byggs och bra betyg ses som en nödvändighet för att få en bra 

framtid (Einberg, Lidell & Clausson, 2015). Skolan beskrivs även som en plats där flickorna 

måste handskas med krav och att dessa krav är meningsfulla men också att de ibland kan bli 

för mycket (Larsson, Johansson Sundler & Ekeberghs, 2012). Ett schema som är för tight 

skapar måsten och flickorna upplever att det blir tufft när schemat slaviskt måste följas, därför 

är det viktigt att flickorna har tid och utrymme för andra aktiviteter (Haraldsson, Lindgren, 

Hildingh & Marklund 2010). Trots detta anser flickorna att skolan är av så stor vikt att kraven 

därifrån går före allt annat vilket många gånger innebär att meningsfulla aktiviteter på fritiden 

prioriteras bort (Einberg, et al. 2015).  

Den tidigare forskningen framhäver att krav på unga flickor kan komma från flera olika 

arenor. Exempelvis att det finns krav kopplat till utseende, och att det därmed är av vikt att 

träna för att hålla vikten i schack (Einberg, et al. 2015). Flickor jämför sig med andra flickor i 

tidningar och känner att pojkar ställer krav på dem gällande att vara smarta och se bra ut. 

Dessa ovanbelysta krav påverkar flickorna i deras vardagsliv och får dem att känna ansvar 

och leva upp till dem samtidigt som de ifrågasätter dem (Einberg, et al. 2015). Forskning visar 

även att flickor känner krav på hur de förväntas vara för att de är just flickor. Enligt Landstedt 

et al. (2009) upplever flickor att de har förväntningar på sig gällande utseende och beteende 

samt att de är trötta på förväntningarna som finns att de skall vara fina, snälla, glada och söta. 
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Ett likande resultat visar en internationell studie av Francis, Skelton och Read (2010a) som 

belyser att elever anpassar sig till dominerande sociala och stereotypa konstruktioner där 

håret, kläderna och accessoarer blir viktiga hjälpmedel för att kunna bli populär. Flickor följer 

sociala konstruktioner även i Sverige, där flickor väljer att visa upp den bästa sidan av sig 

själva för att passa in, både gällande utseende och beteende, för att undvika att bli utstötta 

(Flacking, Jerdén, Bergström & Starrin, 2014). 

1.1 Problemformulering 
Utifrån olika rapporter och den tidigare forskningen, som ovan belysts, kan det utläsas att 

krav är en bidragande faktor till hög psykisk ohälsa bland unga flickor. Således kan 

fenomenet krav ses som en komponent till ett allt större samhällsproblem, där allt fler 

ungdomar och framförallt flickor upplevs må sämre. Men för att kunna dämpa kravens 

effekter måste vi först få en förståelse för, och kunskap om, fenomenet krav som helhet 

kopplat till unga flickor. Den tidigare forskningen som uppsatsskrivarna funnit, som ovan är 

beskriven, behandlar dock antingen krav inom en specifik riktning, exempelvis krav inom 

skola (Eriksson & Sellström, 2010). Eller så behandlar studierna andra områden, så som hälsa, 

där krav endast är en komponent (Einberg, et al. 2015). En studie som endast belyser 

upplevelser av krav, och som belyser kraven i sin helhet, är därför av vikt då det är något som 

i det nuvarande kunskapsfältet saknas. Forskning om lärares upplevelser av vilka krav det 

finns på flickor i gymnasieåldern är också något som är bristfälligt. Detta trots att Lilja (2013) 

i sin avhandling beskriver att eleverna tar med sig erfarenheter från de olika världar de lever i, 

så som hem och fritid, till skolans värld och att dessa världar kommer till uttryck när läraren 

möter eleven. Eftersom läraren möter så pass många elever, och möter dem dagligen i sitt 

arbete, kan det med utgångspunkt i ovanstående tänkas att lärare har en övergripande och god 

inblick i fenomenet krav kopplat till unga flickor. Gymnasieflickors egna upplevelser av krav 

är också av vikt, detta för att även få en subjektiv förståelse av fenomenet. I och med 

ovanstående är det av relevans att göra en studie där både lärares och flickors upplevelser 

kring krav uppmärksammas. Detta för att kunna ge både en övergripande och fördjupad 

förståelse för upplevelser av krav kopplat till flickor i gymnasieåldern. Ur ett 

samhällsperspektiv är det av relevans eftersom krav kan ses som en bidragande orsak till 

psykisk ohälsa. Det blir även av extra stor vikt för det sociala arbetet att en medvetenhet om 

kravens faktiska implikation på unga flickor erhålls. En medvetenhet om krav kan leda till att 

de som möter flickorna, exempelvis kuratorer, kan bemöta och stödja dem på ett adekvat sätt 

och på så vis förbättra flickornas hälsa. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få en förståelse för gymnasieflickors och gymnasielärares 

upplevelser av krav på flickor i gymnasieåldern. Syftet bryts ned i följande frågeställningar: 

 

 Vilka krav upplever gymnasieflickor och gymnasielärare att det finns på unga flickor 

idag? 

 Hur upplever gymnasieflickor och gymnasielärare att kraven påverkar unga flickor? 

 Var upplever gymnasieflickor och gymnasielärare att kraven på unga flickor kommer 

från? 

2. Tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer det aktuella kunskapsläget att presenteras mer djupgående än 

vad det gjorts i inledningen. Den tidigare forskningen inger en förförståelse för vilka krav det 

kan tänkas att flickor på gymnasiet upplever, var kraven kommer ifrån och hur flickorna 



8 
 

påverkas av kraven.  

 

Einberg, Lidell och Clausson (2015) har gjort en studie som syftar till att beskriva fenomenet 

tonårstjejers vardagsliv sett utifrån deras egna erfarenheter. Åtta tjejer i åldern 13-16 år blev 

intervjuade om frågor som behandlade områdena familj, skola, fritid och medias 

representation av tjejer i tonåren. Frågorna var grundade i ett livsvärdsperspektiv. Tre 

väsentliga teman uppstod och beskrevs tydligare i resultatet, dessa blev krav, orättvisa, 

samhörighet och säkerhet. Under resultatdelen som handlar om krav var skolan ett särskilt 

diskuterat område. Tjejerna upplevde att skolan var viktig för deras framtid och att dem ofta 

prioriterade bort annat under fritiden, så som fysiska aktiviteter, för att kunna komma ifatt 

med skolarbete. Att inte få bra betyg skulle innebära att man senare inte kunde uppnå de saker 

man ville och bra betyg var nödvändigt inför framtiden. Det finns en stor medvetenhet om att 

skolan är viktig vilket gör att kraven därifrån går före allt annat. Andra krav som belystes var 

bland annat krav kopplat till utseende och att det var viktigt att träna för att hålla vikten i 

schack, ibland jämförde dem även sig själva med andra tjejer i tidningar. Tjejerna kände även 

att killar ställde krav på dem gällande att vara smarta och se bra ut. Dessa ovanbelysta krav 

påverkade ofta tjejerna i deras vardagsliv och fick dem att känna ansvar och leva upp till dem 

samtidigt som de ifrågasatte dem (Einberg, et al. 2015).  

 

En annan studie som gjorts har som syfte att beskriva hur flickor i åldern 13-19 år upplever 

hälsa sett utifrån flickornas egna erfarenheter. I resultatet tas olika teman upp, varpå ett av 

dessa handlar om krav. Resultatet under denna del visar att det för tjejerna är viktigt att ha mål 

att sträva mot som de också kan klara av att uppfylla. Samtidigt belyses det även att tjejerna 

måste handskas med de krav och förväntningar som riktas mot dem av exempelvis föräldrar, 

lärare, ledare från fritidsaktiviteter, vänner och media. Att både vilja uppfylla sina mål och 

klara av förväntningarna från andra kan leda till en rädsla av att förlora kontrollen. Resultatet 

visar även på att för höga krav kan leda till press vilket inte behöver vara negativt, men om 

kraven blir för höga kan det minska möjligheterna att nå sina egna mål (Larsson, Johansson 

Sundler & Ekebergh, 2012). 

 

Ytterligare en studie som är av relevans för denna uppsats ämne är en grounded theory studie 

med 29 fokusgrupper där flickor och pojkar (studenter) i åldern 16-19 deltog. Syftet med 

studien var bland annat att undersöka studenternas uppfattningar om vad som var betydande 

för den psykiska hälsan. Resultatet delades in i teman där ett av temana var uppförande, under 

detta tema framgick det att uppföranden både kunde vara negativa och positiva där positivt 

var kopplat till uppmuntrande framgång och negativt till krav. Studenterna upplevde att stress, 

oro och en rädsla att misslyckas var relaterade till krav och förväntningar. Sådana krav kunde 

vara kopplat till fritidsaktiviteter, att vara populär, till kön eller skolprestationer. Krav kopplat 

till kön var hur de förväntades vara och togs mest upp bland tjejerna. Flickorna upplevde att 

de hade förväntningar på sig gällande utseende och beteende och var trötta på förväntningarna 

om att tjejer ska vara fina, snälla, glada och söta (Landstedt, et al. 2009). Många flickor väljer 

dessutom att visa upp den bästa sidan av sig själv för att passa in, både gällande utseende och 

beteende för att undvika att bli utstötta (Flacking, Jerdén, Bergström & Starrin, 2014). Att 

utseendet är en viktigt del för att ungdomar skall passa in lyfts även fram i en studie gjord i 

England av Francis, Skelton och Read. I studien användes 71 elever i årskurs åtta som både 

har intervjuats och observerats. Det framkommer att det finns en väldigt stor tendes till att 

högpresterande populära elever både ser väldigt bra ut, följer modet och är fysiskt attraktiva. 

Dessa elever anpassar sig till dominerande sociala och stereotypa konstruktioner där håret, 

kläderna och assocearer blir viktiga hjälpmedel för att uppnå populäritet. Utseende betraktas 

som en faktor vilken stärker självförtroendet och gör det lättare på det sociala planet för dessa 
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elever. I studien framkommer det även att genus är styrande för vad som räknas som attraktivt 

(Francis, Skelton & Read, 2010a) Även i en annan studie har Francisa, Skelton och Read 

(2010b, s. 192) belyst att genus är en maktfull kraft som sätter samman akademisk framgång 

med kön. 

3. Metod 
Under detta avsnitt kommer det att beskrivas hur hela forskningsprocessen har gått till från 

början till slut. Metoden inleds med rubriken val av metod som åtföljs av litteratursökning, 

motivering av respondenter samt urval av respondenter. Därefter beskrivs intervjuguide och 

pilotintervju, tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod. Efter detta diskuteras 

etiska överväganden för att avsluta med rubriken validitet, reliabilitet och metoddiskussion.  

3.1 Val av metod  
För att kunna få en förståelse för gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av krav 

på gymnasieflickor, har en kvalitativ ansats tillämpats. Detta för att det enligt Bryman (2011) 

är mest lämpligt med en kvalitativ ansats när forskaren har ett tolkande synsätt och fokuserar 

på hur respondenterna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. För att få en förståelse för 

hur en individ upplever sin värld menar Kvale och Brinkman (2009) att intervjuer är den bästa 

datainsamlingsmetoden, då ges respondenterna möjlighet att uttrycka egna åsikter och 

synpunkter helt med egna ord. Vidare beskriver Bryman (2011) att en semistrukturerad 

intervju har ett visst antal uppsatta frågor, ett slags frågeschema, där följden på frågorna inte 

är konstanta. Även om det finns ett visst frågeschema har forskaren i denna intervjumetod 

möjlighet att ställa följdfrågor och framföra aspekter hen finner extra viktiga. Bryman (2011) 

belyser vidare vikten av att utforma en intervjuguide för att intervjun skall täcka de teman och 

områden forskaren är intresserad av. Semistrukturerade intervjuer tillämpades därför i denna 

studie med en intervjuguide som vägledning. Detta för att säkerställa att studiens syfte och 

frågeställningar skulle besvaras, men också för att kunna fånga respondenternas upplevelser. 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser att det är en styrka hos den kvalitativa 

forskningsmetoden att den studerar ett fenomen på ett induktivt sätt. Med induktivt sätt menas 

att forskaren inte innehar några förutfattade hypoteser samt att teoretiska utgångspunkter 

skapas under arbetet med intervjumaterialet. Denna studie kan med utgångspunkt i detta 

beskrivas som induktiv, detta då de teoretiska utgångspunkter som valts växt fram under tiden 

som intervjumaterialet behandlats. 

 

Denna studies vetenskapsteoretiska utgångspunkt är inspirerad av den hermeneutiska 

ansatsen. När en kvalitativ metod används är det vanligt att anamma ett hermeneutiskt synsätt 

(Larsson, 2005). Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla respondenters 

upplevelser av olika fenomen (Westlund, 2015). Då denna studie har som syfte att skapa en 

förståelse för hur respondenterna upplever fenomenet krav kopplat till flickor i 

gymnasieåldern, och att detta kommer göras genom tolkningar av det respondenterna 

uttrycker, kan den anses ha en hermeneutisk ansats. 

 

3.2 Litteratursökning  
Litteratursökningen gjordes via Örebro universitets databas ”Summon” där sex av artiklarna 

hittats, sökningen har skett mellan 10-15 april 2016. I ett första skede i litteratursökningen 

användes svenska sökord, dessa var: krav, flickor, gymnasiet och hälsa och kombinerades på 

olika sätt. Inklusionskriterierna var vetenskapligt granskat och fulltext. Efter en genomgång 

av abstract och rubriker exkluderades alla framkomna artiklar. Det konstaterades således att 

en svensk sökning ej gav önskat och en engelsk sökning gjordes istället. Sökord som 

användes för att hitta artiklar på engelska var: Demands, girls, health, adolescent, claims, 
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pressure, stress och sweden. Även dessa kombinerades på olika sätt och hade 

inklusionskriterierna ”vetenskapligt granskat” samt ”fulltext”. Sökningarna gav många träffar, 

för att få den mest aktuella träffarna exkluderas artiklar gjorda innan år 2000, detta ansågs av 

uppsatsskrivarna som viktigt eftersom krav kan tänkas förändras under tid. Då kraven kan 

finnas inom olika områden fylldes ingen särskild akademisk disciplin i. Då studier som enbart 

behandlade området krav bland flickor i gymnasieåldern var bristfälliga, inkluderades även 

artiklar som undersökte båda könen samt artiklar med flickor yngre än 18 år. Att 

litteratursökningen gjordes på engelska gjorde även att internationella studier kunde hittas 

samt att urvalet blev större. Avhandlingen ”Life Circumstances and Adolescent Mental Health 

– Perceptions, Associations and a Gender Analysis” skriven av Evelina Landstedt (2010) 

hittades i samband med en sökning på sökmotorn Google den 4 maj 2016, sökord som då 

användes var: Krav bland unga flickor. I denna avhandling hittades två artiklar som använts i 

denna uppsats, alltså har även en referenssökning gjorts, vilket innebär att man utgår från 

referenslistan i en artikel eller bok som anses relevant (jfr Doriana, 2005).  

3.3 Motivering och beskrivning av valda respondenter 
Denna studies empiri består av åtta intervjuer, fyra av dessa gjordes med flickor på gymnasiet 

och fyra med undervisande gymnasielärare. I urvalet har vi försökt skapa en så heterogen 

grupp som möjligt, bland annat har lärarna olika kön och undervisar i olika ämnen och skolor. 

Flickorna kommer från olika skolor och program. Två av flickorna var vid intervjutillfället 

omyndiga varav de andra två var myndiga. I empirin har den heterogena gruppen flickor och 

lärare sammansatts och har inte åtskilts i resultatet och analysen. Att respondenterna 

sammansatts beror på att studien inte syftar till att utmärka skillnader och likheter i deras 

upplevelser av fenomenet krav, utan handlar om att skapa en förståelse för vilka krav som 

finns och hur unga flickor påverkas av dessa. Att gymnasielärare valdes som respondenter har 

sin grund i att de i sitt arbete möter studiens målgrupp (flickor på gymnasiet). Därmed bör de 

ha en tydlig överblick av hur flickorna påverkas av krav och vilka dessa krav är. Att lärare 

används som respondenter kan anses bidra med en viss tyngd och skapa ett 

ovanifrånperspektiv, en mer övergripande och kvantitativ bild av fenomenet. Genom 

ovanifrånperspektivet kan lärarna bidra med sådant som eleverna, som är mitt uppe i dessa 

processer av krav, själva inte märker. Att inte enbart lärare valdes har sin grund i att även de 

unga flickornas egna upplevelser är av vikt. Flickorna själva kan tänkas bidra med sådant som 

lärarna eventuellt inte ser, vet om eller märker. Deras svar kan tänkas ge ett annat djup till 

empirin, hur det faktiskt är och upplevs, istället för att enbart använda lärarnas objektiva 

tolkning av fenomenet.  

3.4 Urval av respondenter  
Urvalsmetoden i denna studie har varierat. De urval som använts är målstyrt urval, 

snöbollsurval samt bekvämlighetsurval. I ett första skede av denna studie var tanken att 

intervjua kuratorer på olika skolor, istället för lärare. Intresseförfrågningar mailades ut till åtta 

kuratorer varpå ett svar inkom, vilket var nekande på grund av tidsbrist. Med detta besked 

uppstod en diskussion kring hur vi skulle gå tillväga med studien. Genom diskussionen 

framkom det att lärare är en mer relevant målgrupp för att nå den förståelse uppsatsskrivarna 

vill åt. Nya mail skickades ut till tre manliga gymnasielärare och fyra kvinnliga 

gymnasielärare på olika gymnasieskolor. Av dessa fick vi fyra jakande, ett nekande och två 

icke-svaranden. Av de lärare som slutligen intervjuades var tre kvinnor och en man. Denna 

urvalsprocess kan ses som ett målstyrt urval vilket beskrivs som ett icke-sannolikhetsurval där 

målet är att välja deltagare som är relevanta för själva forskningsfrågan (Bryman, 2011). I 

målstyrt urval menar Bryman (2011) att det finns kriterier som antingen är uteslutande eller 

inkluderande för att en person skall kunna delta i studien.  Eftersom vi specifikt sökte 

personer som är lärare på gymnasienivå kan urvalet anses vara målstyrt. Lärarna som 
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tillfrågades undervisade i olika ämnen, vilket var ett inklusionskriterium, som indikerar ett 

målstyrt urval. Två av flickorna som intervjuades valdes ut genom ett snöbollsurval, vilket 

Bryman (2011) beskriver som att forskaren kontaktar vissa personer för att sedan få kontakt 

med ytterligare respondenter. I detta fall kontaktades en gymnasielärare med en fråga om hen 

ville förmedla studiens syfte till sina elever, och därefter se om något intresse för att 

medverka fanns. Som ett resultat av detta anmälde sig två flickor till att medverka i studien, 

som sedan kontaktades. De sista två respondenterna, även de två flickor på gymnasiet, valdes 

ut genom ett målstyrt bekvämlighetsurval. Dessa flickor var för uppsatsskrivarna bekanta (en 

av uppsatsskrivarna hade vetskap om den ena och den andre uppsatsskrivaren hade vetskap 

om den andra) och valdes med vetskapen att de var flickor på gymnasiet. Därför kan valet av 

respondenter i detta avseende anses ha en viss målstyrdhet. Bryman (2011) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett icke-sannolikhetsurval som består av respondenter som finns 

tillgängliga för forskaren. Det faktum att flickorna för uppsatsskrivarna var bekanta sedan 

innan, och därmed var tillgängliga för uppsatsskrivarna, gör att urvalet tillhör ett 

bekvämlighetsurval. Det finns en medvetenhet hos uppsatsskrivarna att bekvämligheturvalet 

inte är att föredra framför vissa andra urvalsmetoder. Dock belyser Bryman (2011) att det kan 

finnas acceptans i att använda ett bekvämlighetsurval när forskaren känner att hen inte har råd 

att missa en möjlighet som ges att samla in data från ett visst urval av respondenter. Då 

insamlingen av respondenter skedde sent, på grund av att studiens första tänkta målgrupp ej 

gav tillräcklig respons, kände uppsatsaskrivarna att de ej hade råd att missa denna chans till 

datainsamling. Det är av vikt att belysa att det endast är två av åtta respondenter vars data är 

insamlad genom detta urval. Lilja (2005) belyser dock, till motsats från Bryman, att ett urval 

inte nödvändigtvis måste vara slumpmässigt. Han menar att det viktigaste är att komma i 

kontakt med de respondenter som kan och vill tala om sin situation och deras syn på 

problemområdet. Utifrån detta kan bekvämlighetsurvalet som gjorts, och respondenterna som 

valts, motiveras. 

 

3.5 Intervjuguide och pilotintervju 
För att kunna besvara studiens syfte som är att få en förståelse för gymnasieflickors och 

gymnasielärares upplevelser av krav på flickor i gymnasieåldern har två semistrukturerade 

intervjuguider upprättats. Detta då exakt samma frågor inte kan ställas, däremot har frågorna 

gjorts så att de överensstämmer med varandra (se bilaga 1 och 2). En semistrukturerad 

intervjuguide innehåller enligt Bryman (2011) de frågeområden och teman som skall täckas 

för att kunna besvara syfte och frågeställningar. En semistrukturerad intervjuguide ger 

intervjupersonen chansen att svara fritt på frågorna. En sådan intervjuguide har använts för att 

alla respondenter skall svara på samma frågeområden, och för att kunna ställa följdfrågor 

utifrån svaren intervjupersonen ger (Bryman, 2011). Innan intervjuguiden färdigställdes 

utfördes en pilotintervju med en flicka på 20 år för att testa intervjuguiden. Detta är 

fördelaktigt för att upptäcka om det finns några problem, exempelvis gällande frågor som 

ställs, problem som annars kanske inte hade uppmärksammats (Bryman, 2011). Efter 

pilotintervjun reviderades intervjuguiden. 

3.6 Tillvägagångssätt 
Efter att val av respondenter skett utformades ett informationsbrev (se bilaga 3) som alla 

deltagare innan intervjutillfället fick ta del av. Väl vid intervjutillfället efterfrågades även 

respondenternas muntliga godkännande innan intervjun och inspelningen startades. 

Medgivande gavs av alla respondenter. Att ge information om studien är något som är viktigt 

för att uppfylla det forskningsetiska informationskravet (Vetenskapsrådet, 2010). Vad detta 

informationsbrev innefattar kan läsas under rubriken etiska överväganden.  
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Då två av studiens respondenter var 17 år gamla, och därmed omyndiga, krävdes skriftligt 

samtycke från deras vårdnadshavare (Giota, 2005). Detta eftersom barn som är under 18 år 

inte uppfyller det juridiska kravet för samtycke. Därför utformades ytterligare ett 

informationsbrev som hade samma grund som det första, men som belyste varför brevet gavs 

till vårdnadshavarna och varför deras skriftliga samtycke var nödvändigt (se bilaga 4). 

Slutligen fanns det i detta informationsbrev plats för underskrift. Detta informationsbrev 

skickades ut till föräldrarna i god tid innan intervjutillfället, båda flickornas vårdnadshavare 

gavs således grundlig information om studien. Deras skriftliga samtycke samlades in av 

uppsatsskrivarna. Giota (2005) belyser vidare att är viktigt att begrunda samtycket från barnen 

själva och att det alltid skall ske på frivillig basis, därför inhämtades även flickornas muntliga 

samtycke. Vid intervjutillfället, innan intervju och inspelning startade, belystes det tydligt att 

studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De etiska 

aspekterna kring att intervjua barn under 18 år kommer att belysas under etiska överväganden. 

 

Längden på intervjuerna varierade, den kortaste intervjun var 15 minuter lång medan den 

längsta var cirka 45 minuter, de flesta intervjuerna var dock cirka 30 minuter långa. 

Intervjuerna genomfördes på de skolor där flickorna studerade och lärarna arbetade, 

sammanlagt besöktes fyra skolor. Vid intervjuerna med flickorna bokade uppsatsskrivarna 

grupprum och med lärarna ordnades bokning av samtalsrum av lärarna själva. Anledningen 

till att denna miljö valdes berodde på att det var en miljö som respondenterna var vana vid och 

rent tidsmässigt underlättade för dem, då de inte behövde ta sig någon annanstans. Att 

intervjuerna hölls i grupprum istället för på exempelvis ett fik kan motiveras genom att det är 

viktigt att en intervju genomförs i en lugn och ostörd miljö (Bryman, 2011; Kvale och 

Brinkmann, 2009). Det är viktigt att inte inspelningen blir störd och att det är betryggande för 

respondenterna att det inte finns någon som hör vad de säger (Bryman, 2011). I och med detta 

valdes denna plats och miljö valdes för att göra det enkelt och avslappnat, samt för att skapa 

en trygg miljö för respondenterna.  

 

3.7 Databearbetning och analysmetod 
Att spela in intervjuerna valdes för att det medför många fördelar, Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det främjar samtalsflödet. Forskaren kan då aktivt lyssna på det som sägs 

och följa samtalet på en helt annan nivå än om hen hade ägnat sig åt att anteckna det 

respondenten säger. Vidare medför en inspelning att ingenting väsentligt ur en intervju glöms 

eller tappas bort samt att det underlättar när exakta formuleringar som sagts skall återges 

(ibid). Det finns en del nackdelar med inspelningar, bland annat att det tidsmässigt kräver 

mycket av forskaren när intervjun skall transkriberas (Kvale och Brinkmann, 2009). Trots att 

transkriberingar är tidskrävande valdes det i denna studie att ordagrant återge intervjun i sin 

helhet, detta för inte gå miste om något viktigt, samt för att den analysmetod som valts kräver 

det. Den analysmetod som använts är kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen har sitt fokus i att identifiera likheter och skillnader i innehållet i texten 

(Graneheim och Lundman, 2004) 

 

När intervjuerna transkriberats utgjorde detta textunderlag analysenheten, denna lästes 

igenom för att bli mer bekant med texten. Meningar som var av vikt ströks under och bildade 

meningsenheterna. En meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) en 

meningsbärande del av texten som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang, den är 

textnära och manifest. Därefter kondenserades meningsenheterna, att kondensera innebär att 

förkorta meningsenheten i syfte att göra den mera lätthanterlig, dock bevaras det centrala 

innehållet i meningsenheten (ibid.) Efter att menigsenheterna kondenserats abstraherades 

dessa till koder, att abstrahera innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå (ibid.). En 
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kod beskriver kortfattat innehållet från meningsenheten och den kondenserade 

meningsenheten och kan kontrolleras genom att titta tillbaka på dessa (Graneheim och 

Lundman, 2012). För att underlätta hanterandet av de koderna som skapats klipptes dessa ut i 

pappersform för att identifiera likheter och skillnader. De koder som ansågs passa ihop 

skapade en kategori. En kategori utgörs av flera koder vars innehåll liknar varandra 

(Graneheim och Lundman, 2004) När kategorierna var klara skapades teman. Teman beskrivs 

av Graneheim och Lundman (2012) som ett sätt att binda samman kategorierna utefter det 

latenta (tolkande) budskapet i dessa. Nedan följer ett exempel på hur vi kodat en intervju 

enligt den kvalitativa innehållsanalysen (se tabell 1). 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Men till exempel att flickors skall 

vara lugnare, det är typ en 

värdering, för om du inte är det, 

då är det liksom, ja men, det är så 

människor ser på dig. Om du blir 

lite stökig då blir det så här: okej 

men vad gör hon? Folk börjar 

tänka såhär: har hon något 

problem, är det någonting fel? För 

det är inte vanligt att en flicka är 

högljudd 

En tjej ska inte 

vara högljudd 

eller stökig, för då 

kan andra tänka 

saker om 

personen. 

En tjej ska inte 

vara högljudd 

eller stökig 

Hur flickor 

skall vara 

och uppföra 

sig 

Beteende och 

utseendemässig

a krav på flickor 

Nej nu sitter det fem ljushåriga 

tjejer längst bak och ser precis 

likadana ut (…) så man märker ju 

att det finns en norm, sådär hur 

man skall vara eller hur man skall 

se ut (…) jag ser ju att många klär 

sig ungefär likadant och köper 

ungefär samma saker 

Det finns en norm 

på hur man skall 

vara eller se ut, 

jag ser att många 

klär sig likadant 

Unga tjejer klär 

sig på ett visst 

sätt för att passa 

in i normen 

Krav på hur 

flickor skall 

se ut 

Beteende och 

utseendemässig

a krav på flickor 

Tabell 1- två exempel på analysprocessen 

 

För att kunna använda den kvalitativa innehållsanalysen spelades intervjuerna in för att sedan 

transkriberas. Detta för att texten sedan skall kunna tolkas och förstås. Detta tillvägagångssätt 

beskriver Larsson (2005) som typiskt för hermeneutiken. Alltså är valet av analysmetod 

förenlig med studiens vetenskapsteoretiska ansats. 

 

3.8 Etiska överväganden 
När minderåriga personer medverkar i en studie bör särskild försiktighet vidtas 

(Vetenskapsrådet, 2010). Eftersom denna studie hade två respondenter på 17 år, som inom ett 

halvår skulle fylla 18, har en “Etisk egengranskning” gjorts. I denna granskning diskuterades 

om frivilligheten kunde ifrågasättas. Detta med utgångspunkt från att respondenterna inom 

loppet av sex månader skulle fylla 18 år och därmed räknas som vuxna. Dock valdes efter 

diskussion med handledare och kursansvarig, att inhämta samtycke från deras 

vårdnadshavare. En sådan åtgärd förespråkas av Vetenskapsrådet och Giota (2010; 2005).  

 

Det faktum att två av respondenterna var kända sedan innan av uppsatsskrivarna gör det extra 

viktigt att etiskt överväga huruvida det föreligger beroendeförhållanden i situationen (jfr 

Vetenskapsrådet, 2010). Om det föreligger ett beroendeförhållande skulle det kunna tänkas att 

respondenterna endast deltar på grund av att de känner sig tvungna att göra det eller att de inte 

vågar dra sig ur medverkan av samma anledning. Även här gjordes det en etisk 

egengranskning, det begrundades särskilt hur stark relationen var mellan uppsatsskrivare och 
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respondent. I båda fallen uppskattades relationen till låg efter egna reflektioner av 

uppsatsskrivarna. För att vara på den säkra sidan belystes frivilligheten och att det är okej att 

avbryta sin medverkan noga i dessa intervjuer. 

 

Ännu ett etiskt övervägande som gjorts är om studiens ämne kan vara av känslig karaktär, då 

det handlar om upplevelser av krav och hur kraven påverkar flickorna. Larsson (2005) 

beskriver att den kvalitativa undersökaren alltid bör vara noga med att vara vaksam på om 

intervjupersonen inte vill dela med sig av vissa händelser och finnas där som ett stöd efteråt 

om det skulle behövas. Denna aspekt fanns hela tiden med i bakhuvudet under intervjuernas 

gång, även om en påfrestande situation inte uppstod. Innan intervjun startade var 

uppsatsskrivarna noga med att poängtera om frågan inte ville besvaras var det okej att avstå. 

Dock besvarades alla frågor av respondenterna.  

 

Utöver ovanstående är det viktigt att begrunda forskningskravet, vilket innehåller 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2010). Informationskravet innebär att de medverkande skall få information 

kring vad syftet med studien är. Det innebär också att de medverkande skall informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan. Samt på vilket sätt studien 

skulle kunna påverka deras beslut till deltagande (Vetenskapsrådet, 2010). Som det redan 

belysts under rubriken tillvägagångssätt i denna studie har ett informationsbrev getts till alla 

respondenter. I detta informationsbrev täcktes alla de punkter som Vetenskapsrådet (2010) 

belyser att informationskravet kräver. Punkter som belysts i informationsbrevet är hur deras 

uppgifter kommer att behandlas och förvaras, att studien är frivillig och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Informationsbrevet belyste även hur respondenterna eventuellt 

skulle kunna påverkas av studien, vad studiens syfte är och att respondenterna, om så önskas, 

kan ta del av studien när denne är färdigställd. Uppsatsskrivarnas namn och mailadresser stod 

i informationsbrevet för att respondenterna skulle kunna ta kontakt vid frågor eller 

funderingar. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2010) att de medverkande 

själva har rätten att bestämma över sin medverkan samt att samtycke måste inhämtas från 

dem. Som tidigare nämnts under rubriken tillvägagångssätt har samtycke inhämtats och de 

medverkande har delgivits information kring att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 

studien, både muntligt och skriftligt. I de två fallen där flickorna var under 18 år har det, som 

tidigare nämnts, även inhämtats ett skriftligt samtycke av föräldrarna. Vetenskapsrådet (2010) 

belyser vidare att det genom konfidentialitetskravet ställs krav på forskaren att bevara 

personuppgifter så obehöriga inte kan få tillgång till dem och att de medverkande så långt det 

går skall avidentifieras. Detta krav har uppnåtts då personuppgifter och det material som 

framkommit hanterats varsamt och endast på uppsatsskrivarnas låsta datorer. Personerna har 

även avidentifierats, namn eller andra personuppgifter har inte lämnas ut. Inte heller 

gymnasieskola eller klass är beskrivna i studien av denna anledning. Även sådant i 

datamaterialet som skulle kunna identifiera personerna har avidentifierats genom att det 

plockats bort i de redovisade citaten. Nyttjandekravet betyder att forskaren inte använder 

uppgifterna från de medverkande för något annat ändamål än den forskning de är insamlade 

för. Även detta krav har uppfyllts, de uppgifter som finns har hanteras varsamt, både 

inspelningar och det transkriberade materialet kommer att raderas när uppsatsen har slutförts. 

  

3.9 Validitet, reliabilitet och metoddiskussion  
Pålitlighet är en motsvarighet till den kvantitativa forskningens reliabilitet och innebär att 

forskaren säkerställer att alla faser av forskningsprocessen finns beskrivna och är tillgängliga 

(Bryman, 2011). Detta görs för att utomstående skall ha möjlighet att granska och bedöma 

vilken kvalitet studien har. I denna studie har forskningsprocessen noggrant beskrivits för att 



15 
 

uppnå en god pålitlighet, men också för att det skall vara möjligt att upprepa studien. 

Eftersom det i denna studie har använts en intervjuguide, som är bifogad, skapas möjligheter 

för att samma frågor kan ställa igen vid ett annat tillfälle. Något som å andra sidan kan 

begränsa pålitligheten i studien är att semistrukturerade intervjuer har använts. Detta innebär 

att följdfrågor som ställts inte finns med i intervjuguiden, därför kan det inte säkerställas att 

exakt samma följdfrågor ställs om studien skulle upprepas.  

 

När det kommer till validitet ur ett kvalitativt synsätt bör det fokuseras mer på hur 

informationsrika beskrivningarna är, och vilken förmåga forskaren har när det gäller att 

analysera sina data. Det blir viktigt att de intervjufrågor som utformats formuleras på ett 

sådant sätt att det fångar in syftet med studien. Läsaren skall kunna skapa sig en tydlig bild av 

det fenomen som studien presenterar, detta genom exempelvis beskrivningar och analyser. 

Kan detta göras på ett gediget sätt nås också en hög validitet inom den kvalitativa 

forskningen. Således blir validiteten beroende av hur forskaren lyckas att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretiskt tolka de upptäckter som gjorts (Larsson, 2005).  Att 

semistrukturerade intervjuer valdes kan tänkas höja validiteten då denna datainsamlingsmetod 

lämnar mer utrymme för respondenternas upplevelser och beskrivningar av det studerade 

fenomenet än vad en strukturerad intervju hade gjort. För att göra beskrivningarna i studien 

mer informationsrika har dessutom citat från respondenterna använts. Detta bidrar till att en 

tydlig bild av fenomenet frambringats i studien. Genom att intervjuguiden har bifogats kan det 

för läsaren stärkas att det som faktiskt lyckats fångas är det som studien ämnade att fånga, 

vilket är en viktig del för god validitet. Som tidigare belysts är denna studie av induktiv art 

och grundar sig i resultatet av respondenternas upplevelser av krav. Det är vidare dessa 

upplevelser som studien ämnar att förmedla och beskriva. Det är genom respondenternas 

beskrivningar av deras upplevelser som de teoretiska utgångspunkterna valts ut. Det finns en 

stor samstämmighet mellan det empiriska datat och de teoretiska utgångspunkterna, vilket 

Bryman (2011) belyser som viktigt för att uppnå en god intern validitet. Att de teoretiska 

utgångspunkterna sedan fungerar som viktiga analysverktyg i analysen har medfört att 

uppsatsskrivarna kan kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka det som det empiriska datat 

visat. Även detta kan tänkas stärka validiteten utifrån det som Larsson ovan belyst. Den 

externa validiteten handlar om huruvida resultaten är generaliserbara till andra kontexter och 

till en större population (Bryman, 2011). Den externa validiteten i denna studie hade kunnat 

vara högre om studien hade gjorts på ett större urval av respondenter. Då denna studie endast 

har åtta respondenter kan det ses som en begränsning för generaliserbarheten, men studien 

kan ändå tänkas bidra med en förståelse för hur flickor på gymnasiet upplever krav.  

  

Det är svårt för forskaren att vara helt värderingsfri när kvalitativ insamlingsmetod används 

(Bryman, 2011). Vid djupgående intervjuer som görs med respondenter kan det hända att en 

personlig närhet eller en känsla av samhörighet med respondenterna kan uppstå. Detta kan 

medföra svårigheter kring att skilja respondenternas åsikter och attityder från rollen som 

forskare (ibid). I denna studie är detta något som har varit av särskild vikt att beakta, detta då 

det inte var längesen uppsatsskrivarna själva befann sig i respondenternas ålder och 

situation.  Därför är det viktigt att värderingar inte medför någon okontrollerad inverkan i 

forskningsprocessen. Ett sätt att göra detta på är att vara självreflekterande och på så sätt 

stärka medvetenheten över påverkande faktorer (Bryman, 2011). För att motverka att en 

okontrollerad inverkan skulle ske, och att studiens resultat påverkas, har ett kritiskt 

självreflekterande från båda uppsatsskrivarna ägt rum under hela studieprocessen. 

Reflektioner och diskussioner har även ägt rum mellan uppsatsskrivarna. Som tidigare belysts 

och diskuterats var två av respondenterna bekanta för uppsatsskrivarna. Även i denna 

situation blir det av vikt att vara självreflekterande för att kunna bibehålla en objektivitet i 
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studien och inte låta egen tolkning eller förförståelse växa och påverka resultatet. Detta har 

beaktats och behandlats på samma sätt som det ovan är beskrivet. Att vara bekant med 

respondenterna kan dessutom tänkas bidra till att de känner sig mer öppna och trygga att prata 

om upplevelserna, vilket kan medföra att djupare beskrivningar ges av fenomenet. Därmed 

kan det tänkas att det insamlade empiriska datat blir mer innehållsrikt. Det är dock inte enbart 

i dessa två situationer som ett kritiskt förhållningssätt och självreflektion har erhållits. En 

fördel med att det finns två uppsatsskrivare har varit att vi under hela arbetets gång kunnat 

diskutera och reflektera med varandra över de val som gjorts. Andra fördelar med att det i 

denna studie funnits två uppsatsskrivare är att det hela tiden gjorts jämförelser av de 

tolkningar som uppsatsskrivarna gjort, såväl i kodning som analys. Under hela arbetet har det 

även möjliggjorts diskussioner kring det empiriska datat, detta för att komma fram till så 

gedigna tolkningar av resultatet som möjligt. Att studien gjorts av två författare kan därmed 

anses som positivt och öka tillförlitligheten i studien. 

4. Teorier 
I detta kapitel presenteras och beskrivs de teorier som i denna uppsats valts användas. 

Eftersom denna studie, som tidigare nämnt, är induktiv innebär det att de teoretiska 

utgångspunkterna valts efter att den empiriska datainsamlingen gjorts. Då syftet med 

uppsatsen är att få en förståelse för hur gymnasieflickor och gymnasielärare upplever krav på 

flickor i gymnasieåldern ansågs det dramaturgiska perspektivet, teorier om genus samt 

Bronfenbrenners ekologiska modell lämpliga. Detta då de anses kunna vara goda 

analysverktyg och synliggöra de dolda aspekterna som kan vara möjliga förklaringar till 

respondenternas uttalanden. Dessa kan även bidra till en förståelse av det empiriska datat, 

genom att de angriper fenomenet på olika sätt. Bronfenbrenners ekologiska modell kan tänkas 

skapa en förståelse för hur de olika krav som flickor i gymnasieåldern upplever påverkar 

dem, då det enligt denna modell är viktigt att se helheten och inte bara fokusera på den 

omedelbara situationen (jfr Bronfenbrenner, 1977).  Till skillnad från denna modell bidrar 

teorier om genus och det dramaturgiska perspektivet mer till en djupare förståelse kring vilka 

kraven är och var kraven kommer ifrån. Således kan dessa teorier anses komplettera 

varandra bra och frambringa såväl en tyngd som en helhetsbild till studien. 

4.1 Det dramaturgiska perspektivet 
Goffman (2014) försöker i sin bok utförligt redogöra, genom ett socialpsykologiskt 

perspektiv, hur det sociala livet kan studeras. Han använder ett teaterföreställningsperspektiv, 

som är av dramaturgisk art. Goffman (2014) har myntat begreppet framträdande som kan 

definieras som “Den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar 

till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna” (s. 23). De andra 

deltagarna, alltså de som gör de andra framträdandena, kan kallas för observatörer, 

medagerande eller publik (Goffman, 2014). Oavsett vilka mål eller motiv en person har är det 

av vikt att kunna kontrollera andras beteende. Genom att uttrycka sig, och framträda, på ett 

visst sätt kan individen göra att andra handlar på ett sätt som stämmer överens med den egna 

planen, och en viss typ av kontroll äger rum. Ibland kommer detta framträdande vara mycket 

beräknande för att lyckas skapa en viss reaktion hos den andre, och ibland är framträdandet 

beräknande men personen är relativt omedveten om att det är så. Ibland är det även så att en 

individ medvetet och avsiktligt framträder på ett visst sätt på grund av att den tradition i den 

grupp eller sociala status som hen befinner sig i kräver det (Goffman, 2014). Ibland finns det 

även fastställda handlingsmönster som används under ett framträdande, om dessa 

handlingsmönster kan återspelas även vid flera tillfällen och vid andra framträdanden kan det 

kallas för en roll eller rutin.  Det går även att tala om sociala samband när en individ, som 
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även kan benämnas som aktör, innehar samma roll för samma publik men vid olika tillfällen 

(Goffman, 2014). 

 

Som en del i framträdande finns aktörens fasad, fasad kan enligt Goffman (2014) definieras 

som “den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och 

fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar framträdandet” (s. 

28). Fasaden är således en slags uttrycksfull utrustning som en person använder under sitt 

framträdande, antingen medvetet eller omedvetet. Det finns två grenar inom fasaden, varpå 

den ena är den personliga fasaden, denna fasad kan härledas till den utrustning som ofta 

identifieras med aktören själv och förväntas följa aktören var hen än befinner sig. Exempel på 

personlig fasad kan vara kläder, kön, utseende, talmönster och liknande. En roll blir ofta 

institutionaliserad och ser till att stereotypa förväntningar bibehålls. Fasaden speglar den 

kollektiva grupp en person tillhör, fasaden blir således en kollektiv representation (Goffman, 

2014). När ett framträdande görs införlivas samhällets sanktionerade värden i en högre grad 

än personens beteende, vilket kan ses som idealisering. Desto mer framträdandets innehåll 

blir accepterat som något verkligt, desto mer kan det ses som idealisering. När en individ gör 

sitt framträdande blir det viktigt att försöka nå upp till idealnormerna. Detta innebär att 

individen måste avstå ifrån, eller dölja, de handlingar som inte är förenliga med normerna. 

Dock är det vanligt att individen hänger sig åt sådana handlingar i hemlighet (Goffman, 

2014). För att kunna vara en viss person är det inte tillräckligt att bara inneha de efterfrågade 

attributen som att vara flicka i en viss ålder, personen måste även upprätthålla de normer 

gällande uppträdande och uppförande som den sociala grupp man tillhör har en förbindelse 

med. De gruppmedlemmar som tillsammans bildar en grupp kan kallas för team, och det en 

viss deltagare projicerar i en viss situation är således ofta en projektion av det som teamet 

skapat och fasthåller. Inom varje team finns det en slags beroendeställning då varje enskild 

aktör kan sabotera framställningen av teamet genom ett olämpligt framträdande. Därför blir 

varje medlem tvungen att lita på varandra och att de uppför sig rätt och riktigt (Goffman, 

2014).  

 

4.2 Teorier om genus 

Hyden och Månsson (2006) belyser att ingen människa föds till ett visst kön, utan att kön är 

något en person blir genom agerande i relationer. Likaså belyser Connell och Pearse (2015) 

att genus tar sig i uttryck först i sociala relationer där individer och grupper integrerar med 

varandra. Connell och Pearse (2015) menar vidare att det i dessa sociala relationer finns olika 

varaktiga mönster, som sedan skapar olika strukturer, varpå genus är ett sådant mönster i 

människors sociala arrangemang. Genus blir således även framträdande i olika vardagliga 

aktiviteter som dessa arrangemang styr. I detta avseende bör således genus ses som en social 

struktur, där grunden är att det i sociala processer görs skillnader mellan kroppar (Connell & 

Pearse, 2015). Manlighet och kvinnlighet kan inte ses som något som naturen givit, men inte 

heller enbart något som sker utifrån sociala normer. Det kan heller inte ses som ett 

förutbestämt tillstånd, det är snarare något som aktivt konstrueras av människan själv, ett 

egenvalt blivande. Genom sitt sätt att agera och uppträda intar varje individ sin plats, eller 

accepterar den plats hen givits, i genusordningen (Connell & Pearse, 2015). Det finns dock en 

problematik med att även om människan själv skapar sitt genus, så är hen i sitt val styrd av 

den genusordning som hen befinner sig i (Connell och Pearse, 2015) Även Vidman (2012) 

belyser genusordningen, i termer av genussystem, som grundläggande för andra ordningar. 

Hon belyser speciellt två huvudsakliga principer, dels isärhållandet som innebär att manlighet 

och kvinnlighet inte skall blandas, och dels hierarkin som innebär att mannen är den gedigna 

normen. Även Hirdman (2001, i Beijer, 2012) belyser det faktum att mannen är normen och 

“människan” medan kvinnan är den andre, “icke-människan”. Det lyfts även fram att kvinnan 
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inte syns, att hon är bortglömd och ej existerar på samma villkor och fullvärdiga vis som 

mannen (ibid.). Orden man och kvinna härleder till enorma system av uppfattningar, 

häntydningar och undertoner, som har lagts samman under hela den kulturella historien 

(Vidman, 2012). 

 

Redan från det att människor föds införlivas genus som en naturlig del av vardagen. Barn 

utsätts för negativ och positiv förstärkning för att få det rätta genusbeteendet, bland annat lär 

sig flickor att vårda sitt utseende samt att vara artiga och snälla. Vad som är det rätta 

genusbeteendet avgörs av samhället, alltså hur samhället finner det lämpligt att kvinnor 

respektive män skall vara - vilket internaliseras som normer (Connell & Pearse, 2015). Unga 

människor skaffar sig sedan en genuskompetens vilket innebär att de lär sig hur de skall ta sig 

fram i sin lokala genusordning och i genusregimerna de har att göra med. De lär sig även att 

göra genus, alltså att ta till sig en viss genusidentitet och realisera specifika genusprestationer 

(Connell & Pearse, 2015). 

 

4.3 Bronfenbrenners ekologiska modell 

Det ekologiska perspektivet kan ses som ett arrangemang av olika relationer där det handlar 

om hur dessa hänger ihop oberoende av avstånd och form. Det undersöker systemen som alla 

påverkar varandra och studerar de fortskridande och ömsesidiga möten som sker under 

individens hela livslängd. Det ekologiska perspektivet beskådar både individens utveckling 

och förändringar i dennes närmiljö, samt relationerna mellan dem. Denna process påverkas 

således av de rådande relationerna i individens närmiljö, men också av större sociala 

kontexter (Bronfenbrenner, 1977). Bronfenbrenner (1977) menar vidare att människors 

utveckling inte enbart kan förstås genom att observera deras beteende. Det kräver istället att 

man undersöker system där flertalet människor ingår och där interaktionen inte är begränsad 

till endast ett område. Det handlar även om att kunna ta aspekter som den bakomliggande 

miljön i åtanke, och inte bara fokusera på den omedelbara situationen. Enligt Forsmark och 

Wallmark (1998) består ett nätverk av sammanfogade system, som i olika grad är beroende av 

varandra för att fungera, ett nätverk är dock alltid mer än summan av sina delar. För att få en 

bild av det totala pågående samspelet kan Bronfenbrenners ekologiska modell tillämpas. 

Denna modell grundar sig i att människor ständigt ingår i pågående samspel mellan flertalet 

sammanhang (Forsberg och Wallmark, 1998). Bronfenbrenner lyfter bland annat fram tre 

olika system som en individ hela tiden är under pågående samspel i. Dessa system är bland 

annat mikrosystemet, exosystemet och makrosystemet (Bronfenbrenner, 1994). 

Mikrosystem 

Mikrosystemet är de system som individen själv ingår i och som finns i personens närmiljö 

(Forsberg och Wallmark, 1998; Bronfenbrenner, 1977) Ett mikrosystem kan även 

sammanställas med ett mönster av aktivitet, sociala roller och nära relationer som en individ 

upplever. Dessa mönster skapas i interaktion med andra som är en del av personens närmiljö. 

Mikrosystemetets struktur och innehåll är avgörande för att kunna skapa eller bibehålla olika 

närliggande processer som sker i individens närmiljö, vilka leder till utveckling 

(Bronfenbrenner, 1994). Ett exempel på ett mikrosystem är flickornas familj eller dennes 

skola.  

 

Exosystemet 

Med exosystem åsyftas de system som individen själv inte tillhör och som ligger utanför 

individen själv, men som hen ändå påverkas av. Exempelvis skulle detta kunna vara en 

förälders arbete (Forsberg och Wallmark, 1998). Saker som sker i ett exosystem påverkar 

indirekt processer i individens närmiljö, vilket i sin tur påverkar individen (Bronfenbrenner, 
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1994). 

 

Makrosystemet 

Enligt Forsmark och Wallmark (1998) är makrosystemet svårt att greppa, men de beskriver 

det som det omgivande samhällets totalitet.  Enligt Bronfenbrenner (1994) kan makrosystemet 

beskrivas som det bestående och övergripande mönster som mikro- och exosystemen 

karaktäriseras av. Ett exempel på ett makrosystem är den kultur, och de subkulturer, som 

individer lever i. Även Forsmark och Wallmark (1998) belyser att de kulturellt betingande 

värderingar som människor har härstammar i makrosystemet. Vidare belyser de att en snabb 

förändring i makrosystemet påverkar en individs villkor både indirekt och direkt. Till sist 

belyses det även att det som framkommer i massmedia är tillhörande makrosystemets 

domäner, massmedia är därför ett bra exempel för att lyfta fram makrosystemets ständiga 

inverkan på individen. 

5. Resultatredovisning 
Eftersom denna studie har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys har det i bearbetandet 

av det empiriska datat framkommit kategorier som har bildat teman. Det är dessa teman som 

resultatdelen är uppbyggd av. För att underlätta för läsaren och göra resultatdelen mer 

lätthanterlig har de kategorier som skapat temana använts som underrubriker (Se tabell 2). I 

en del citat finns tecknet (...), vilket är en symbol som visar att respondenten sagt något annat 

före och/eller efter tecknet, som ej finns med i citatet. Efter varje citat står det även om det är 

en gymnasielärare eller en av flickorna som uttalat sig. Gymnasielärarna beskrivs som lärare 

1, 2, 3 samt 4, och flickorna på gymnasiet som elev 1, 2 3 samt 4. Detta då det av 

uppsatsskrivarna anses kunna vara relevant och av intresse för läsaren att få förståelse för att 

resultatet är hämtade från alla respondenter.  

  

Kategori Tema 

Krav och påverkan från media 

Krav och påverkan kring att ständigt vara 

kontaktbar 

Social uppkoppling och massmedia 

Skolans inverkan på krav och hur tjejer 

påverkas av detta 

Krav på en bra framtid och vidare studier 

Utbildning och framtid 

Beteendemässiga krav 

Krav kopplat till motsatta könet 

Utseendemässiga krav 

Beteende- och utseendemässiga krav 

Krav från olika arenor 

Kravens påverkan 

Krav från olika arenor och dess påverkan 

Tabell 2 – Redovisning av kategorier och teman 

 

5.1 Social uppkoppling och massmedia 
En arena som särskilt blivit belyst av samtliga respondenter är de ökade kraven som kommer 

ifrån den sociala uppkopplingen, både via sociala medier och via mobilen.  

5.1.1 Krav och påverkan från media 

Två lärare och tre flickor benämner det som ett krav att flickorna ständigt måste följa med i 

vad som händer på sociala medier och att det är viktigt att inte missa något. Även om man 

själv inte gör egna inlägg, är det viktigt att vara aktiv och uppdaterad i vad som sker i denna 
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värld.  Detta krav beskrivs av två flickorna som ett krav som inte är lika uttalat eller synligt 

som exempelvis kraven från skolan, men att det ändå påverkar. Detta exemplifieras nedan.  

 

“Det här med sociala medier tror jag är svårt också, jag tror inte att det är så många som 

tänker att: Åh, det här är inte bra för mig, så jag lägger ned min facebook. Men som jag ändå 

tror bidrar till att man känner krav” (Elev 4) 

 

Sociala medier beskrivs inte enbart som ett krav i sig, utan också som en arena som främjar 

eller skapar andra krav. Bland annat belyser två lärare och tre flickor att media, så som 

tidningar, sociala medier eller bloggar, ställer krav på hur en flicka skall vara och se ut. Bilden 

som uppvisas i media på olika sätt kring hur en flicka skall vara och se ut beskrivs i 

intervjuerna som ouppnåeliga och felaktiga, ändå är det ofta dessa ideal som flickor försöker 

efterlikna. Det framkommer i resultatet att flickorna blir påverkade av vad andra, så som 

bloggare, har, äger, ser ut och förmedlar. När det gäller att lägga upp bilder och texter på 

media finns det även en del regler som måste följas, det finns ett krav på hur flickorna skall 

vara och framställa sig själva på sociala medier. Bland annat skall de alltid visa upp en lycklig 

bild av sig själva, även om de egentligen inte är lyckliga. Bilderna som läggs upp får inte vara 

heller vara för lättklädda och texterna skall inte vara för sorgliga. 
 

“Om du skriver ett riktigt deppigt citat på din bild då börjar folk undra vad gör hon? Vad gör 

han? Letar hon efter uppmärksamhet eller? Så vad man än gör så letar man efter 

uppmärksamhet.. skriver du ledsna texter vill du fortfarande ha uppmärksamhet, lägger du 

upp en bild där dina bröst syns vill du fortfarande ha uppmärksamhet, så det gäller att vara 

på sin vakt” (Elev 2) 

 

Om flickorna inte följer de “regler” som finns kring hur de skall framställa sig på sociala 

medier kan de alltså bli betraktade som att de söker uppmärksamhet, vilket upplevs vara 

negativt. Det upplevs även att sociala medier är en plats där flickorna ställer krav på sig 

själva, speciellt på sitt utseende och sin popularitet. Bland annat blir det av vikt att få många 

likes, både för den egna självkänslan och för att bilden skall få vara kvar. Får bilden inte 

tillräckligt många likes ifrågasätter flickorna ofta sig själva och tar bort bilden. 
 

5.1.2 Krav och påverkan kring att ständigt vara uppkopplad 

Det är inte endast de sociala medierna som flickorna känner sig bundna till att kolla, fyra av 

respondenterna framhäver även att det finns krav att flickor ständigt skall kunna nås på sin 

telefon. Det upplevs som svårt att vara utan mobilen i många situationer och att det skapar en 

oro för att missa något: 

“Så länge jag har mobilen vid min sida, då vet jag att det är lugnt. Men om jag vet att läraren 

eller någon har min telefon då blir det stressigt. Då måste jag ha mobilen vid mig, jag kan 

inte plugga utan den” (Elev 1) 

”Ja den ständiga uppkopplingen, att man skall kunna nås dygnet runt, alltså de kan inte låta 

bli. De måste ha den i handen hela tiden. Det märker jag ju på idrotten också.. de spelar 

innebandy men rätt vad det är så står de där och tittar på mobilen” (Lärare 3) 

”Det var som deras snuttefilt, det går liksom inte att lägga ifrån sig den (…) det är något som 

gör att man måste kolla” (Lärare 2) 

Det beskrivs även att det som pågår i den virtuella världen och det som pågår parallellt i 

vardagslivet påverkar varandra hela tiden. En av lärarna belyste exempelvis att många flickor 
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har svårt att somna till följd av att de istället ligger med telefonerna för att inte missa något 

som sker i den virtuella världen. Denna lärare belyser även att kravet på den ständiga 

uppkopplingen leder till fokuserings- och avslappningssvårigheter. På ett liknande sätt lyfter 

en av flickorna fram fokuserings- och avslappningssvårigheter kopplade till telefonen. Hon 

beskriver att hon inte kan fokusera på sina studier utan telefonen och att det är omöjligt att 

vara lugn utan den. 

 

5.2 Utbildning och framtid 
Att flickor känner krav kopplat till, och påverkas av, skolan, framtiden och vidareutbildning 

framgår tydligt i det empiriska datat.  

5.2.1 Skolans inverkan på krav och hur flickor påverkas av detta 

Många av respondenterna framhäver att skolan är en plats där det ställs höga krav vilket 

stressar unga flickor. Den nya läroplanen upplevs som tuff och att det i och med den är 

svårare att uppnå de högre kunskapskraven. De hårda kraven från skolan medför att vissa 

flickor känner att de inte är bra nog, att de inte duger.  Respondenterna framhäver att det hela 

tiden är många inlämningsuppgifter som skall in på en viss tid och dag, vilket upplevs som ett 

jobbigt krav. Dessa inlämningsuppgifter/krav gör dessutom att flickorna måste lägga ned 

mycket tid på skolan även när de är hemma. Enligt tre flickor och två lärare prioriterar flickor 

ofta bort att göra saker som de mår bra av, som fritidsaktiviteter, för att hinna med. Att göra 

dessa prioriteringar upplevs ofta som negativt och jobbigt, men sker för att det annars finns en 

rädsla för att hamna efter. Ett exempel på ovanstående är följande citat: 

 

“Skolan prioriterar jag alltid först och det är ett krav och det kan förstöra för mig själv 

ibland (...) jag måste prioritera skolan först alltid. För det är där min framtid kommer”(Elev 

2) 

 

Flickorna känner alltså att de måste prioritera skolan framför allt annat, en av anledningarna 

till detta är enligt tre flickor och en lärare att bra betyg upplevs som den enda vägen till 

framgång. Kraven och förväntningarna att få bra betyg och vara duktig i skolan ställs både av 

flickorna själva och av andra parter, som exempelvis lärare och familj. En av flickorna menar 

på att om en flicka väl börjat prestera bra så förväntas hon fortsätta göra det, både av andra 

och av sig själv, vilket upplevs som kravfyllt. Det framkommer även att det är av vikt att 

andra ser att flickorna är duktiga: 

 

”Man vill väl visa sig duktig både för sig själv och för lärare och kanske för klasskompisar 

också, visa att man kan, att man är duktig och så”(Elev 4) 

Det var två av flickorna som framhävde att de vill visa sig duktiga inför andra, citatet ovan är 

ett exempel på hur en av flickorna uttryckte det. Citatet visar även på att flickan vill visa sig 

själv att hon kan, och att hon är duktig. Det går således att urskilja att kraven kommer från 

såväl andra som från flickorna själva. 

 

5.2.2 Krav på en bra framtid och vidare studier 

I intervjuerna framkom det av två lärare och tre flickor att flickor känner sig stressade på 

grund av att de senare vill kunna studera vidare på universitet eller högskola, för att kunna få 

en bra framtid. Enligt två lärare blir stressen av alla krav ibland så stor att flickorna nästan 

inte klarar av det.  
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“Det är flera gånger per år som det knackar på min dörr och det är flickor som är stressade, 

jag klarar inte det här”(Lärare 2) 

 

Tankar kring framtiden var ett återkommande tema som stressade och oroade flickorna. En av 

lärarna upplever att det finns en tendens till att flickor tidigt måste bestämma sig för vad de 

skall göra och bli i framtiden, detta då denna fråga är vanligt förekommande hos personer i 

flickornas närhet. Att anhöriga och andra förväntar sig att flickorna skall veta vad de ska bli 

när de blir stora skapar höga krav och stress hos flickorna. 

 

5.3 Beteende- och utseendemässiga krav på flickor 
Ett återkommande ämne bland respondenterna var hur en flicka både skulle vara och se ut, 

samt hur hon i olika sociala sammanhang var tvungen att uppföra sig och se ut på grund av 

sitt kön.  

5.3.1 Beteendemässiga krav på flickor 

Tre lärare och två flickor tog upp att det är viktigt att hänga med på de saker som vännerna 

gör och att det finns krav på att följa de regler som finns inom ett kompisgäng för att bli 

accepterad. En av flickorna beskriver att det exempelvis är jobbigt att följa med ut och festa 

och att hon egentligen inte vill göra detta, men känslan av att hon måste alltid finns där. Det är 

även viktigt att uppfattas som normal, en av flickorna beskriver att det normala beteendet är 

viktigt, det vill säga vara som alla andra. Att inte vara normal kan enligt denna flicka upplevas 

som jobbigt då ingen annan vill vara med en. Det upplevs även viktigt att synas och vara med 

i de rätta sammanhangen för att bli accepterad och passa in: 

 

“Det är klart att skall jag i ett innegäng som är ute och festar då måste jag ju följa de 

reglerna som finns där för att komma in i gänget. Kanske börja röka eller dricka alkohol 

fredag och lördag för att bli accepterad i det gänget” (Lärare 3) 

                                              

Som citatet belyser är det viktigt att följa de regler och normer som finns i ett gäng för att 

kunna ha en plats i gänget och bli accepterad. När det gäller beteende och uppförande överlag 

framhäver alla flickorna att det finns vissa specifika krav på dem just för att de är flickor. Det 

är viktigt att de uppför sig just som flickor och beter sig på ett adekvat sätt i förhållande till 

sin ålder. Det framhävs att flickorna ej skall: prutta, rapa, vara högljudda, stökiga, störande, 

ha för mycket självförtroende, uppfattas som flörtiga, ta för sig för mycket, ej använda 

slangord eller ha sexuellt umgänge med för många pojkar. 

 

“Tjejer skall vara lugnare, det är typ en värdering, för om du inte är det, då är det liksom, ja 

men, det är så människor ser på dig. Om du blir lite stökig då blir det så här: okej men vad 

gör hon? Folk börjar tänka såhär: har hon något problem, är det någonting fel? För det är 

inte vanligt att en tjej är högljudd” (Elev 2) 

“Jag tänker beteendet också. Inte prata som de gör i orten [förortssvenska], de skall inte ta 

för sig för mycket, äta fult eller prutta och rapa”(Elev 3)  

 

Flickor skall istället hjälpa till hemma, ha koll på sitt liv, vara lugna och fina samt vara 

duktiga, helst på allt och hela tiden. 
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5.3.2 Krav kopplat till motsatta könet 

Två av flickorna tog särskilt upp att det fanns krav gällande hur flickor skulle uppföra sig när 

det var pojkar runt omkring. Att vara ensam med tjejkompisarna innebar att flickorna inte 

behövde anpassa sig lika mycket som när det var pojkar i närheten:  

 

“Vi tjejer när vi är tillsammans då är vi galna, men alltså när vi är bland killar då är det så 

här att du får inte vara det riktiga du. Det får du inte, för då söker du efter uppmärksamhet 

och då är du, då kan du bli kallad vad som helst” (Elev 2) 

 

Som det ovanstående citat exemplifierar framkom det i resultatet att det finns skillnader 

gällande hur flickor respektive pojkar skall bete sig. En av flickorna belyser även att hon som 

flicka inte skall “knäcka” någon, det vill säga att en flicka inte skall driva med andra så 

mycket att den andre ej har svar på tal, medan det är accepterat att en kille gör det. Det 

framhävdes av två flickor och en lärare att flickor skall följa pojkars ideal gällande hur en 

flicka både skall se ut och bete sig: 

 

“Tjejer känns lite mer, vad ska jag säga, rättar sig mer efter killar (...) det förväntas att de 

skall rätta in sig i leden“(Lärare 1) 

 

Det upplevs alltså att det finns många krav på hur en flicka skall, eller inte skall, uppföra sig 

runt pojkar. En av flickorna beskriver även att det är viktigt att tänka på hur man som flicka 

pratar med pojkar. Att tala på rätt sätt med pojkar upplevs som viktigt för att inte ses som för 

enkel. 

 

5.3.3 Utseendemässiga krav på flickor 

Alla respondenter framhäver att det finns höga krav på hur en flicka i gymnasieåldern skall se 

ut. Ett korrekt utseende upplevs som viktigt för att kunna bli accepterad och passa in, såväl i 

den egna närmiljön som i samhället i stort. För att uppnå ett korrekt utseende framhävs kläder, 

hår, smink och kroppsform som viktiga faktorer. Flickorna skall exempelvis följa modet och 

inte klä sig för sexigt, det blir även av vikt att klä sig lite som den gruppen de tillhör. 

Sminkningen skall anpassas efter de trender som finns och den norm som finns i den grupp en 

flicka tillhör, likaså gäller det hår och frisyrer. När det gäller kroppsformen upplevs det att 

flickor på gymnasiet skall vara smala, absolut inte överviktiga, och gärna tränade. Några 

exempel på detta: 

 

“nej nu sitter det fem ljushåriga tjejer längst bak och ser precis likadana ut (…) så man 

märker ju att det finns en norm, sådär hur man skall vara eller hur man skall se ut (…) jag 

ser ju att många klär sig ungefär likadant och köper ungefär samma saker”(Lärare 2) 

 

“de här kraven, att okej vi skall gå ut till exempel. Vi skall gå ut med tjejerna och du skall 

vara fixad, det är en självklarhet, du kan inte gå ut ofixad på stan (…) Uppklädd till exempel, 

fräsch om jag säger så. Att man tar hand om sig själv på ett annat sätt, att man klär upp sig, 

och att du inte kommer på stan, om vi till exempel skall gå på krogen, i dina mjukiskläder och 

en bulle i håret [hårknut]” (Elev 2) 

 

Dessa krav på hur en flicka skall se ut, och den bilden av hur en flicka skall se ut, skapar vissa 

tankar och känslor hos flickorna. Två lärare och tre flickor framhäver att unga flickor jämför 

sig med andra, såväl utseendemässigt som kroppsmässigt.  
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“Om jag kommer osminkad till skolan så känner jag att jag känner mig jätteful i jämförelse 

med de andra. Och så tänker jag att jag kunde också sett likadan ut som dem med smink och 

så”(Elev 1) 

 

Två av flickorna lyfter specifikt fram att de känner sig fula utan smink och får en jobbig 

känsla för att de då inte är lika fina som alla andra, vilket ovanstående citat är ett exempel på. 

Det framkommer även att det finns en oro hos flickorna för vad andra skall tycka och tänka 

om en dem om de inte sminkar sig. En rädsla för att andra skall döma dem eller tycka att de är 

konstiga för att de inte har fixat sig. Två flickor och två lärare upplever även att det finns 

utseendemässiga krav kopplade till olika program och skolor:  

 

“På denna skola som har frisör och stylistutbildning, där märker man direkt att man måste se 

ut på ett visst sätt.”(Lärare 3) 

“och man kan se mellan programmen, eleverna brukar skoja om det också. Att man nästan 

kan se vilka som går estet och ekonomiprogrammet”(Lärare 4) 

 

Kraven handlar i detta fall om att flickorna inte bara skall tänka på vad de har på sig just för 

de flickor, de måste även ta hänsyn till vilken skola och vilket program de tillhör. De måste 

följa de oskrivna reglerna som existerar på de ställena för att kunna passa in. 

5.4 Krav från olika arenor och dess påverkan 
I det empiriska datat kunde det tydligt ses hur sammansättningen av krav från flera arenor 

påverkade flickor på gymnasiet, vilket utmynnade i detta tema. 

5.4.1 Krav från olika arenor 

Något som starkt belyses av samtliga respondenter är att krav inte bara hör hemma inom ett 

område. Flera av dessa områden har dock ovan beskrivits var för sig, men det uttrycks i 

intervjuerna att det ofta är sammansättningen av alla krav från flera olika arenor som gör att 

det blir för mycket. Krav som kombineras med varandra på olika sätt är följande: 

 

 Uppfylla kraven hemifrån 

 Ta hand om sin familj 

 Följa de ideal som samhället och media framhäver 

 Vara på ett visst sätt i olika situationer 

 Bete sig på olika sätt mot olika människor 

 Se ut på ett visst sätt 

 Framställa sig själva på ett visst sätt på sociala medier 

 Prestera bra på flera olika plan, exempelvis i skolan 

 Få en bra utbildning 

 Uppnå de förväntningar som ställs på dem i olika situationer 

 Vara med i de rätta sammanhangen både fysiskt och i sociala medier 

 Träna för att hålla sig i form 

 Bli framgångsrika. 

 

Hur detta lyfts fram av respondenterna exemplifieras i citaten nedan: 

 

“Man skall både vara duktig, helst i skolan och de kraven, men sen skall man vara liksom 

fräsch och fin och vältränad helst och social”(Lärare 4) 
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Det sociala kravet tror jag har ökat väldigt mycket (…) vara med i de rätta sammanhangen 

och vara med på de rätta festerna (Lärare 2) 

 

”Krav är i skolan, personligheten, hur man skall vara utåt mot killar och i familjen” (Elev 3) 

 

Kraven som ställs beskrivs kunna komma från flera olika parter, de kan komma från flickorna 

själva, från pojkar, från närstående, från andra flickor, från samhället och från media. Flera 

olika parter inverkar i sin tur på vilka faktiska krav som flickor ställer på sig själva. 

5.4.2 Kravens påverkan  

Många av kraven som upplevs bland respondenterna är förknippade med känslomässiga 

reaktioner som stress, ångest och nedstämdhet. Att hela tiden ha krav på sig upplevs som 

jobbigt och det upplevs även att höga krav kan skapa stingslighet och aggression. Det är alltså 

det psykiska måendet som påverkas mest av kraven och i intervjuerna är stress en av de 

största effekterna på för höga och påfrestande krav. Den stress som upplevs är ofta kopplad 

till att inte hinna med det som skall hinnas med, stressen upplevs även som konstant och att 

den är svår att få bort. I flera av respondenternas svar kan det även urskiljas en hopplöshet, att 

det inte finns något att göra åt känslan av de många kraven: 

 

“Det blir tungt hela tiden. Även om man har roligt och så, så är det som om någonting är där 

bak och så här, det bara finns där typ. Även om jag bara skulle vilja ta en dag och vila så går 

det inte, för det finns alltid någonting att göra egentligen Sen om man inte gör någonting 

under den lediga dagen så kommer det ju bara ännu mer sen…”(Elev 4) 

 

Ur citatet ovan går det att utläsa att flickorna känner sig tvungna att prioritera vissa krav, och 

om de skulle prioritera sin egen hälsa, eller göra saker som de faktiskt mår bra av, medför det 

en ångest över att missa tid som de borde lägga på annat. Det upplevs således som svårt att 

inte bli påverkad av kraven som ställs och en av flickorna beskriver att gymnasiet skall vara 

en av de bästa tiderna i livet, men att så inte är fallet då dagarna försvinner på grund av att 

roliga saker måste prioriteras bort. Enligt två lärare och fyra flickor leder sammansättningen 

av krav till negativa hälsoeffekter, som ångest, nedstämdhet, stress och orolighet. Två av 

lärarna menar även på att sammansättningen av alla krav till sist kan bli för mycket för 

flickorna: 

“(…) många som kommer och säger att det är stressat och jobbigt och pallar inte med skolan 

och så, då ligger det oftast något mer bakom (…) som har gjort att allting har liksom geggat 

ihop sig, det har blivit jobbigt överallt” (Lärare 2) 

 

“Det är klart att flickor ibland brakar igenom, går in i väggen, de orkar inte mer”(Lärare 4) 

 

Tre flickor och en lärare beskriver även en känsla av otillräcklighet kopplat till kraven, att 

flickorna känner att de inte duger som de är. Bland annat lyfter en av flickorna fram att 

människor vill framstå som mera än vad de egentligen är och att det finns ett krav på att man 

skall vara mer än vad man är. Det framgår att det är svårt, men också viktigt, att kunna 

hantera alla dessa krav för att kunna bli accepterad: 

“för det blir så mycket press från andra håll, att men skolan först, vänner familj, sociala 

medier, allt kommer på en gång och du skall liksom göra allt det här och det skall gå snabbt 

och effektivt. Gör du inte det, hamnar du efter, hamnar du efter blir du att inte hamna med de 

andra och då blir det att du blir onormal. Och är du onormal blir du inte accepterad och då 

är det så här svårt att komma in” (Elev 2) 
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I detta tema framgår det alltså att det är sammansättningen av krav, och det faktum att kraven 

kommer från så många olika håll, som skapar en ohållbar situation för flickor på gymnasiet. 

6. Analys 

I detta avsnitt har resultatredovisningen kopplats ihop med de teoretiska utgångspunkterna. 

För att underlätta för läsaren har analysen strukturerats efter samma teman som 

resultatredovisningen 

6.1 Social uppkoppling och massmedia 
Av resultatet i detta tema kan det tolkas att flickor har vissa oskrivna regler att följa när det 

gäller vad som skall läggas ut på sociala medier, att de måste framställa sig själva på ett visst 

sätt. Det beskrivs i resultatet att flickorna inte skall lägga ut lättklädda bilder eller sorgliga 

texter, utan de skall visa upp en lycklig fasad. Dessa uttalanden kan tolkas och förstås utifrån 

såväl ett genusperspektiv som ett dramaturgiskt perspektiv. Ur ett genusperspektiv kan det 

förstås att flickor måste framställa sig själva på ett visst sätt på sociala medier för att kunna 

vidhålla det rätta genusbeteendet. Med det rätta genusbeteendet menar Connell och Pearse 

(2015) att flickor lärt sig att internalisera de normer som anses vara lämpliga för kvinnligt 

respektive manligt beteende. De rådande normerna kring hur en flicka skall vara, och vad som 

krävs för att uppnå det rätta genusbeteendet, har beskrivits som att flickor ej skall lägga upp 

lättklädda bilder, sorgliga texter eller “söka uppmärksamhet” på sociala medier. Att flickorna 

vill framhäva sig själva och sitt liv på detta sätt kan även förstås genom det som Goffman 

(2014) benämner som framträdanden. Framträdanden syftar till att skapa en reaktion hos 

andra, att påverka sin publik på ett önskvärt sätt. Det kan tolkas som att flickorna vill 

framträda på ett “korrekt” sätt för att kontrollera publikens beteende, exempelvis i detta fall 

genom att flickorna inte vill bli baktalade på grund av att de lagt ut ett deppigt citat eller en 

för lättklädd bild, därför kan det tolkas att flickorna väljer att inte framträda på det sättet. Att 

flickorna istället väljer att framträda som lyckligare än vad de är, kan tänkas bero på att de vill 

behålla sin status, vilket kräver att de inte visar “felaktiga” eller “svaga” sidor av sig själva 

(jfr Goffman, 2014). Att flickorna inte vill visa sina svaga sidor styrks även av att flickorna 

tar bort sina bilder om de inte får de rätta antalet likes, för att bilden inte är tillräckligt fin. 

Detta sätt att förhålla sig ställer således krav på flickorna att hela tiden bevaka hur de 

framställer sig själva för att passa in.  

 

Det faktum att flickor känner krav att agera rätt på sociala medier och att ständigt vara 

uppkopplad på telefonen kan ses som ett ihållande mönster av aktivitet, alltså två 

mikrosystem som ständigt påverkar dem (jfr Bronfenbrenner, 1994). Att de blir påverkade av 

dessa mikrosystem beskrivs tydligt i resultatet, exempelvis framhävs stress samt avkopplings- 

och koncentrationssvårigheter som effekter. Ytterligare ett system ur den ekologiska modellen 

som kan påverka flickorna mycket är makrosystemet. Makrosystemet ses som ett mer 

övergripande eller kulturellt betingat system, vilket domänen massmedia tillhör (jfr 

Bronfenbrenner, 1994; Forsmark och Wallmark, 1998). Respondenterna beskriver att flickor i 

gymnasieåldern skapar ideal utifrån bloggare och massmedia, vilka framhäver hur flickor 

skall vara, agera, äga och se ut, kan det tolkas som att flickornas makrosystem påverkar dem. 

De bilder som framhävs i media beskrivs ofta som ouppnåeliga, eller felaktiga, och kan 

därmed tolkas som om makrosystemet skapar högre krav gällande utseende, ägande och 

agerande på flickorna än vad det är rimligt att uppnå. Eftersom Bronfenbrenner (1994) belyser 

att individens andra system blir påverkade av det övergripande makrosystemet, kan det genom 

detta resultat tolkas som att de “regler” gällande hur en flicka skall framträda på sociala 

medier, utgörs av hur massmedia framhäver att en flicka skall framställa sig. Således påverkar 

makrosystemet flickornas mikrosystem och hur de skall framträda.  
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6.2 Utbildning och framtid 
Flickorna blir i hög grad påverkade av de olika systemen inom den ekologiska modellen. 

Utifrån resultatet i detta tema kan det exempelvis urskiljas att många av respondenterna 

upplever att skolan bidrar till många och ibland övermäktiga krav som inverkar på flickornas 

liv.  Skolan kan i den ekologiska modellen ses som ett av flickornas mikrosystem, detta 

eftersom det är ett sådant system som flickorna har direktkontakt med och själva befinner sig i 

(jfr Forsberg och Wallmark, 1998; Bronfenbrenner, 1997).  Läroplanen, som beskrivs 

frambringa högra krav och stor stress, kan ses som ett exosystem. Detta eftersom läroplanen 

ej är ett system som flickorna själva tillhör, men som de ändå påverkas av (jfr Forsberg och 

Wallmark, 1998). De påverkas av läroplanen på grund av de regler och bestämmelser som 

finns i den och som ligger till grund för lärarnas betygsbedömningar och utformande av 

skoluppgifter. Bronfenbrenner (1994) lyfter vidare fram att det som sker i individers 

exosystem kan påverka de processer som sker i deras närmiljöer och således påverka 

individen. Att individens mikrosystem (närmiljö) blir påverkade av exosystemet kan även det 

urskiljas i resultatet i detta tema. Genom att flickor prioriterar bort att göra saker de tycker 

om, som exempelvis fritidsaktiviteter, för att ge plats åt skolan - som styrs av läroplanen. 

Både fritidsaktiviteter och skolan kan ses som mikrosystem, då flickorna är i direkt kontakt 

med dem, kan det således förstås att exosystemet (läroplanen) påverkar skolan 

(mikrosystemet) som påverkar ett annat mikrosystem (fritidsaktiviteter).   

 

Respondenterna belyser hur viktigt det är med en bra framtid vilket föranleder stressen till bra 

betyg på gymnasiet för att kunna vidareutbilda sig - och därmed få en bra framtid. Det 

beskrivs att skolan är den enda sanna vägen till framgång. Genom dessa uttalanden kan det 

förstås att det finns kulturellt betingade värderingar kring att vara högutbildad och skapa sig 

en bra framtid. Ur den ekologiska modellen skulle det således kunna tolkas att även 

makrosystemet, som kan beskrivas som den kultur individen lever i (jfr Bronfenbrenner, 

1994), inverkar på flickor och föranleder stress och oro.  

 

De förväntningar som respondenterna framhäver finns hos lärare, familj och individen själv 

kan tolkas genom det som Goffman (2014) beskriver som framträdanden. Eftersom flickorna 

vet att det finns förväntningar från olika håll, kring hur de skall prestera i skolan, kan det 

tänkas att de vill framträda på det sättet som förväntas - och på så sätt få sin publik att tycka 

att de är duktiga. Det skulle även kunna tolkas utifrån att de vill upprätthålla det rätta 

genusbeteendet (jfr Connell och Pearse, 2015) som kan tänkas vara att flickor förväntas och 

bör prestera bra och vara duktiga i skolan på grund av att de är flickor. 

6.3 Beteende- och utseendemässiga krav på flickor 
I det empiriska datat kan det tydligt urskiljas, precis som Connell och Pearse (2015) belyst, att 

det först är i de sociala relationerna som genus blir till. Det beskrivs hur flickor skall vara i 

relationen till pojkar, det beskrivs att flickor uppträder på ett visst sätt, som en kvinna, på 

grund av rädslan för vad andra annars skall tycka och tänka om dem. Det kan även tolkas att 

olika sociala relationer, exempelvis relationen mellan pojkar och flickor, medför olika 

varaktiga mönster kring hur flickor skall bete sig. Ett exempel på ett sådant varaktigt mönster 

är att flickor inte skall vara högljudda eller “galna” - just för att de är flickor. Connell och 

Pearse (2015) beskriver att genus är ett sådant varaktigt mönster som uppstår till följd av att 

det görs skillnad mellan kroppar. I resultatet kan det således urskiljas att en del krav som 

flickor känner är starkt påverkade av genus. Det framhävs att flickor både skall vara, agera 

och se ut på ett visst sätt, både i direkt interaktion med andra och via sociala medier. Det 

framkommer även av resultatet att det finns “oskrivna regler” som är ämnade för just flickor 
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att följa. Exempelvis visar resultatet på att flickor inte skall rapa, prutta, använda slangord, 

vara stökiga etcetera. Utan att de istället skall vara lugna, duktiga och ha koll på sitt liv. Det 

går möjligen att förstå att respondenterna upplever att flickor måste vara på ett visst sätt är det 

som Connell och Pearse (2015) benämner som genusbeteende, vilket i tidigare i analysen har 

beskrivits och tolkats. Att respondenterna upplever att flickor exempelvis måste vara lugna 

kan således tolkas som ett tidigt införlivat genusbeteende som internaliserats av samhället. 

Detta kan också förstås utifrån begreppet idealisering, att en flickas framträdande speglar 

samhällets sanktionerade värden kring hur en flicka skall vara (Goffman, 2014). Det kan 

tolkas som att flickorna avstår från att “vara galna” i sitt framträdande för att nå upp till 

idealnormerna, men att de hänger sig till att vara galna i hemlighet med sina tjejkompisar.  

 

För flickor i gymnasieåldern framkommer det vidare i detta temas resultat att utseendet är 

viktigt. Det framhävs att flickorna skall följa modet, att de skall klä sig på ett visst sätt, att de 

skall sminka sig, att de skall vara smala, att håret skall vara på ett visst sätt samt att de inte 

skall “tala som de gör i orten”. Detta kan tolkas utifrån det som Goffman (2014) beskriver 

som personlig fasad, där dessa delar används som en uttrycksfull utrustning i sitt 

framträdande, för att publiken skall kunna definiera situationen som flickorna vill att den 

definieras. När flickorna kommer till skolan utan smink skulle det alltså, utifrån detta, kunna 

tolkas att de tycker att de är en jobbig situation för att de då inte upprätthåller den personliga 

fasaden och därmed inte heller kan kontrollera hur andra definierar den.  

 

Av resultatet framkommer det att det inte räcker med att flickorna är flickor och att de är ett 

visst antal år, de måste även upprätthålla flertalet normer som den gruppen de tillhör har 

koppling till för att kunna bli en viss person (jfr Goffman, 2014). Exempel på sådana normer 

som flickorna måste följa, som respondenterna framhäver, är att följa med ut och festa, börja 

röka, dricka alkohol och vara som alla andra för att passa in och komma in i gruppen. Det en 

viss gruppmedlem projicerar i en viss situation är ofta en projektion av det gruppen står för 

(Goffman, 2014). Med hjälp av detta kan uttalandet om kraven rörande hur personer skall se 

ut kopplat till skola och program förstås. Detta genom att gruppen, som i dessa fall kan vara 

antingen hela skolan eller ett program, har en viss klädkod som skall följas, vilket projiceras 

av de enskilda individerna. Goffman (2014) beskriver att detta gruppframträdande kan 

saboteras av en enskild gruppmedlem, om hen uppträder olämpligt, vilket skapar en 

beroendeställning mellan deltagarna. Det blir alltså av stor vikt att gruppmedlemmarna kan 

lita på varandra, att alla uppför sig “rätt och riktigt” vilket i sig alltså kan tolkas bidra till 

dessa krav på hur man skall se ut på olika program och skolor. Ytterligare ett tydligt exempel 

på detta är ett av de uttalanden som kommer från en av flickorna själva: 

 

“de här kraven att okej vi skall gå ut till exempel. Vi skall gå ut med flickorna och du skall 

vara fixad det är en självklarhet, du kan inte gå ut ofixad på stan (…) Uppklädd till exempel, 

fräsch om jag säger så. Att man tar hand om sig själv på ett annat sätt, att man klär upp sig, 

och att du inte kommer på stan om vi till exempel skall gå på krogen, i dina mjukiskläder och 

en bulle i håret. Det går inte” 

 

I detta citat kan tydligt ses att en flicka inte kan klä sig hur som helst, att hon måste följa 

gruppens normer, för att hon inte skall skämma ut sig själv eller den övriga gruppen. Hon kan 

inte gå med en bulle i håret och mjukiskläder på krogen, detta eftersom det skulle sabotera 

framställningen av såväl henne själv som av gruppen. Hur hon klär sig på krogen, att hon är 

fixad och fräsch, kan således ses som en projektion av gruppens normer och ett sätt för flickan 

själv att kunna bli någon (jfr Goffman, 2014). Det kan även tydligt urskiljas i detta att flickans 

roll, alltså henne framträdande som utspelas på samma sätt vid flera tillfällen, är påverkad av 
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hennes grupp. Gruppen ställer krav på hur hon skall se ut vilket bidrar till att stereotypa 

förväntningar kring hur flickor skall se ut bevaras. Flickans utseende, alltså hennes fasad, blir 

därmed en slags kollektiv representation (jfr Goffman, 2014).  

 

Utifrån det empiriska resultatet kan det även tolkas som om flickorna har stor kunskap kring 

vad de skall göra och inte göra som flicka, alltså att de har en genuskompetens (jfr Connell & 

Pearse, 2015). De vet exempelvis att de inte skall söka för mycket uppmärksamhet och de vet 

hur de skall klä sig, se ut och vara för att passa in i genusordningen. Det kan även tolkas som 

om flickorna själva lärt sig att göra genus, detta eftersom de genomför specifika 

genuspresentationer, som att bete sig som en flicka skall, och därmed även tar sig an en viss 

genusidentitet (jfr Connell & Pearse, 2015). Då flickorna belyst vikten av att bete sig och se ut 

som en kvinna, kan det antas att de har accepterat den plats de getts i genusordningen (jfr 

Connell & Pearse, 2015). Huvudprinciperna i denna genusordning är hierarkin som innebär 

att mannen är normen och kvinnan är undantaget, och isärhållandet som innebär att manligt 

och kvinnligt inte skall blandas (Vidman, 2012). I resultatet kan de tydligt urskiljas att 

flickorna anpassat sig efter den styrande genusordningen, detta då det framkommer att 

flickorna rättar sig efter pojkarna och dessutom förväntas göra det. Detta kan ses som att 

pojkarna står över flickorna i hierarkin, att flickorna rättar sig efter de ”normerande” pojkarna. 

I resultatet lyfts det även fram att flickorna inte kan göra vissa saker som pojkar gör, 

exempelvis att ”knäcka” någon. Detta kan förstås utifrån isärhållandet. Att knäcka någon kan 

ses som typiskt manligt och skall därför inte göras av flickor - eftersom manligt och kvinnligt 

då beblandas. 
 

6.4 Krav från olika arenor och dess påverkan  
Då detta tema till stor del är en sammansättning av tidigare nämnda upplevelser av krav 

kommer inte dessa krav att återigen analyseras, för att motverka upprepningar. Denna analys 

kommer istället utgå mer från just det faktum att det är krav från många olika arenor som gör 

att kraven blir övermäktiga och till slut “geggar ihop sig”. Det har tidigare lyfts fram att de 

krav som påverkar flickor kan förstås utifrån den ekologiska modellens olika system, men i 

och med att kraven kommer från många olika arenor, som resultatet belyser, bör det även 

tolkas som att alla dessa system ständigt påverkar varandra. Det handlar således inte bara om 

att det finns krav på flickorna gällande skolan, eller att det bara finns krav på flickorna 

gällande sociala medier eller den ständiga uppkopplingen. Det handlar om att nätverket alltid 

är mer än summan av sina delar och att flickorna alltså ingår i ett ständigt pågående samspel 

mellan flertalet olika sammanhang (jfr Forsberg & Wallmark, 1998), vilket gör att kravens 

påverkan inte heller kan förstås enbart utifrån ett specifikt krav. Det är alltså 

sammansättningen av flera krav, från flera håll, som kan tänkas leda till att flickorna känner 

att kraven blir övermäktiga. Effekter av dessa krav som lyfts fram är många, exempelvis att 

flickorna känner oro, stress, ångest och otillräcklighet. En av flickorna beskriver att hon vill 

vara mer än vad hon är och att hon försöker vara mer än vad hon är. Detta kan tolkas som att 

hon försöker framträda på ett visst sätt, och visa upp en viss fasad, för att styra sin publik till 

att tänka att hon är mer än vad hon är - för att upplevas som lyckad (jfr Goffman, 2014).  

 

7. Diskussion och slutsatser 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat- och analysavsnitt diskuteras i förhållande till 

den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Även de reflektioner och fria 

tankar som uppkommit under studiens gång kommer att presenteras. Avslutningsvis kommer 
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studiens styrkor respektive begräsningar att diskuteras, det ges även förslag till vidare 

forskning.  

Studiens syfte var att få en förståelse för gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av 

krav på flickor i gymnasieåldern. I presentationen av resultatet och analysen framkommer det 

tydligt, med hjälp av olika teman, vilka områden som var de mest centrala inom upplevelserna 

av krav. Hur kraven påverkade flickorna och vart kraven kom ifrån, som var studiens 

frågeställningar, besvarades i studiens resultat och analys. Respondenterna upplevde att 

kraven påverkade dem, både socialt och psykiskt, med stress som följd. Kraven som 

upplevdes härleds i denna studie till områdena skola, media, beteende och utseende. Med 

hjälp av analysverktygen, kunde tänkbara förklaringar för upplevelserna synliggöras och 

förstås. Det kunde exempelvis konstateras att det är sammansättningen av alla krav, från flera 

olika system, som påverkar flickorna mest. Men också att genus kan vara en stor påverkande 

faktor till att flickor känner specifika krav. Slutligen användes det dramaturgiska perspektivet 

för att få en förståelse för varför det är av vikt för flickorna att framställa sig på ett visst sätt, 

på exempelvis sociala medier. I och med detta kunde det synliggöras att kraven kommer från 

såväl fysiska personer i flickornas närhet som från olika samhällsstrukturer och kulturella 

värderingar.  

I såväl den tidigare forskningen som i denna studie har det framkommit att flickor måste vara 

och se ut på ett visst sätt. Forskning har kommit fram till att flickor har krav och förväntningar 

på sig, just för att de är flickor (Landstedt, et al. 2009; Francis, et al. 2010b) och att utseendet 

är av betydelse för flickornas välmående. Det visas även att utseendet är en av anledningarna 

till att flickor har krav på sig själva (Einberg, et al. 2015) och att det är viktigt att se bra ut för 

att inte bli utstött (Francis, et al. 2010a; Flacking, et al. 2014). Liknande paralleller och 

slutsatser kan även dras i denna studie, där det framkommer att flickor skall se ut och vara på 

ett visst sätt på grund av sitt kön. Till skillnad från den tidigare forskningen har denna studie 

även uppmärksammat att flickorna måste framställa sig själva på ett visst sätt i sociala medier. 

Denna studie har på olika sätt synliggjort förklaringar till att flickor måste vara och se ut på ett 

visst sätt, såväl i den fysiska världen som i den virtuella. Bland annat kan det antas bero på att 

flickorna måste erhålla ett korrekt genusbeteendet för att kunna passa in i genusordningen och 

inte bli utstötta (jfr Connell och Pearse, 2015), och dels kan det tänkas bero på att hon måste 

upprätthålla sin och sin grupps status genom att framträda på ett önskvärt sätt (jfr Goffman, 

2014). Vilka ideal och normer som flickorna skall följa har sin grund i olika domäner i den 

ekologiska modellens makrosystem, där större samhällsstrukturer och kulturella värderingar 

ses som avgörande (jfr Bronfenbrenner, 1994; Forsmark och Wallmark, 1998). Vi anser att 

massmedia är en av de samhällsstrukturer som påverkar flickorna genom sitt ständiga 

förmedlande av hur flickor skall se ut och vara. Vi uppfattar, i likhet med respondenterna, att 

bilden som syns i såväl massmedia som i sociala medier är framställd på ett idealiskt sätt där 

lycka, framgång och välmående är dominerande. Tankar som förts mellan uppsatsskrivarna är 

att denna ständiga strävan efter, och inrättande av, det lyckliga livet skapar oerhörda krav på 

flickorna.  

Ytterligare en samhällsstruktur som denna studie lyckats urskilja, till skillnad från tidigare 

forskning, som påverkar flickors upplevelser av krav, är den fortskridande tekniska 

samhällsutvecklingen. Alltså det faktum att flickorna ständigt måste vara uppdaterade på vad 

som händer på sociala medier samt ständigt vara kontaktbara på sina telefoner. Att alltid 

behöva vara kontaktbar och uppdaterad leder till att telefonen ej kan lämnas ur sikte och att 

flickorna får svårt att fokusera. Samtidigt belyses det även att, om telefonen ej är i flickornas 

närhet, får de svårt att fokusera av den anledningen istället. Detta utgör ett motsatsförhållande 

där resultatet alltid blir ett tappat fokus och stor stress. Beteendet tänker uppsatsskrivarna 

härstammar i den samhällsutveckling vi befinner oss i och att denna samhällsutveckling, som 
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kan ses som en domän i makrosystem, är svår att ändra. Däremot anser vi att en medvetenhet 

angående detta måste etableras hos såväl flickorna som hos personer i deras närhet, detta för 

att kunna hjälpa flickorna att hantera det beroendeförhållande som tycks finnas till 

mobiltelefonerna. Att personer i flickornas närhet behöver en medvetenhet kring detta har sin 

grund i att exempelvis föräldrar, som skall sätta gränser för sina barn, kan tänkas ha en 

betydande roll för flickornas mobilanvändande. För att implicera en medvetenhet hos 

flickorna kan det även tänkas fördelaktigt om skolan behandlade ämnet redan tidigt i åldrar. 

Ytterligare en arena som skapar stora krav på flickorna som studien kunnat urskilja är skolan. 

Det finns en stor press på flickorna att prestera bra, vara duktiga och få bra betyg. Betygen 

anses som grundläggande för att kunna studera vidare och därmed lyckas i deras framtida liv. 

För att kunna uppnå dessa betyg krävs det av flickorna att de sätter skolan i främsta rummet 

och därmed prioriterar bort annat, som fritidsaktiviteter, vilket upplevs jobbigt. Likvärdiga 

resultat kan även urskiljas i den tidigare forskningen (se Einberg, et al. 2015; Larsson, et al. 

2012). Att skolan kräver så mycket tid, att flickorna tvingas prioritera bort andra saker som de 

mår bra av, anser vi är bekymmersamt. I likhet med Haraldsson, et al. (2010) anser vi att det 

är av vikt att flickorna får utrymme till andra aktiviteter, för att kunna återhämta sig från 

kraven och förminska dess påverkan. Då det kan utläsas att flickor, till följd av många och 

höga krav, kan “braka igenom” är tid till återhämtning viktig i ett hälsoperspektiv.  

Att flickor på gymnasiet upplever och påverkas av krav är i och med det ovannämnda en 

tydlig slutsats i denna studie, vilket även synliggörs i tidigare forskning, olika rapporter och 

samhällsdebatten. Kraven är som tidigare nämnt en bakomliggande orsak till den alltför höga 

psykiska ohälsan hos unga idag, framförallt hos flickor. Att kraven kommer från många håll 

framkommer tydligt i studiens resultat och analys. I analysen har det med hjälp av den 

ekologiska modellen klarlagts att kraven kommer från såväl de närliggande systemen som 

från de större samhällssystemen. Denna studie indikerar således, i sin unikhet, på att det inte 

räcker med att enbart få en förståelse för de enskilda kraven i sig, det krävs att samhället får 

en förståelse för den komplexa helhetsbilden och sammansättningen av alla de krav som 

flickor upplever. Inte förrän en medvetenhet och förståelse kring detta nås kan ett tillräckligt 

preventivt eller motverkande arbete ske. Vi upplever därmed att det behövs arbetas på flera 

olika nivåer i samhället, både individuellt och på en mer övergripande samhällsnivå. På 

samhällsnivå skulle en förändring i läroplanen, som studiens resultat framhäver som hård och 

bidragande till höga krav, vara fördelaktig för att sänka en del av de krav flickorna 

upplever.  På det mer individuella planet, och för det sociala arbetets praktik, skulle en 

medvetenhet om flickors upplevelser av krav vara av betydelse. En större medvetenhet om 

krav, vilket detta arbete bidrar med, kan skapa förutsättningar hos exempelvis kuratorer för att 

kunna uppmärksamma, möta och stödja flickorna i ett tidigt skede och på ett adekvat sätt. 

Vilket kan främja deras hälsa. 

7.1 Styrkor och begränsningar  

Som tidigare nämnts utgör respondenterna en heterogen grupp, vilket kan ses som en styrka i 

denna studie. Att detta kan ses som en styrka beror på att om alla flickorna tillhört samma 

skola och program, eller om alla lärarna undervisat i samma ämnen, kan det tänkas att 

resultatet hade påverkats av just de faktorerna. Det kan exempelvis tänkas att idrottslärare ser 

krav på flickor i ett visst perspektiv medan en svenskalärare ser helt andra saker i 

klassrummet. Eftersom det i denna studies resultat framkommit att det finns olika krav inom 

olika program gällande utseende och beteende stärker det tanken om att det är viktigt att 

flickorna kommer från olika program och skolor. Genom den heterogena gruppen minimeras 

risken att dessa faktorer inverkar på resultatet och att exempelvis programrelaterade krav lyfts 

fram som ett vanligt krav bland unga flickor, vilket skulle kunna vara inkorrekt.  



32 
 

En begränsning med denna studie är dock att hänsyn ej tagits till flickornas olika bakgrunder. 

Det kan tänkas att det hade stärkt studien om en vetskap kring exempelvis kulturell och 

socioekonomisk bakgrund funnits. Risken finns att upplevelser av krav påverkas av vilken 

kulturell bakgrund flickorna har, det kan tänkas att vissa krav är mer vanliga inom vissa 

kulturer än andra. Det kan även tänkas att kraven som flickor upplever kan skilja sig åt 

beroende på om de tillhör en familj med hög respektive låg socioekonomisk status. Eftersom 

denna studie ej tagit hänsyn till detta kan det således tänkas att resultatet kan vara påverkat av 

dessa faktorer utan att uppsatsskrivarna kunnat fånga detta. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt i ovanstående kan det konstateras att kraven bland flickor på gymnasiet 

upplevs vara många. Kraven upplevs även påverka flickornas vardagsliv i hög grad, med 

bland annat stress som följd. Som det beskrivs i inledningen är den psykiska ohälsan hos unga 

flickor hög och att orsakerna till detta bland annat är höga krav. Att göra en studie på flickor i 

yngre åldrar, exempelvis i högstadiet, skulle vara av intresse för att se om kraven upplevs i 

lika hög grad och om dem skiljer sig åt. En studie om flickor i yngre åldrar med krav i sitt 

huvudsakliga fokus skulle kunna bidra till att kraven i ett tidigare skede kan uppmärksammas 

och på så sätt en medvetenhet synliggöras. En medvetenhet om krav i yngre åldrar kan även 

leda till att ett preventivt arbete kan ske ännu tidigare och på så sätt minska psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide flickor 

 

1) Generellt om krav, definition 

• När du hör ordet krav, vad tänker du på då? 

• Vad är krav för dig? 

• Vilka krav upplever du att det finns på unga tjejer idag? Vad tror du är anledningen? 

 

2) Krav utifrån individnivå 

• Hur får kraven dig att känna? (Har du mått dåligt på grund av för höga krav?) 

• Känner du krav från omgivningen att du måste vara på ett visst sätt för att bli accepterad? 

Om ja, varför? På vilket sätt? 

• Händer det att du känner dig rädd för att inte duga som du är?  Om ja, varför? I vilka 

situationer? 

 

• Händer det att du känner dig stressad på grund av krav? Om ja, När? Hur känner du dig då?  

 

3) Kravfria situationer 

• Känner du att du har tid att göra saker som du mår bra av? Om nej, varför inte? 

• Känner du att du måste prioritera bort saker som du vill göra för att du känner krav att göra 

något annat? Om ja, Händer det ofta? I vilka situationer? Hur känner du dig då?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide lärare 

 

Intervjuguide lärare  

1) Generellt om krav, definition 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• När du hör ordet krav, vad tänker du på då? 

• Vad tror du att en tjej i gymnasiet tänker på när hon hör ordet krav? 

 

2) Unga tjejer, individnivå 

• Hur tror du att det är att vara ung tjej i dagens samhälle?  

• Vilka krav upplever du finns bland tjejer i gymnasiet? 

• Hur märker du av dessa krav bland dina elever?  

• Upplever du att kraven påverkar tjejernas välmående? Om ja: På vilket sätt? 

• Vart tror du att kraven kommer ifrån?  
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Bilaga 3 – Informationsbrev  

Forskningsprojekt:  
En kvalitativ studie om gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser 

av krav på unga flickor 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Örebro universitet som nu skall skriva C-uppsats. Informationen 

nedan beskriver vad vår C-uppsats kommer att handla om, hur vi tänker gå tillväga och hur uppgifter 

kommer att hanteras.  

 

Bakgrund och syfte  

Denna studie avser att studera upplevelsen av krav bland tjejer på gymnasiet. Detta i syfte att 

få en förståelse för vilka krav tjejerna anser finns och hur de upplever att dessa krav påverkar 

dem. Studien ämnar vidare att undersöka lärares upplevelser av vilka krav som finns på unga 

tjejer. Att även lärare intervjuas har sin grund i att de är den yrkesgrupp som möter dessa 

elever dagligen och därmed kan tänkas ha en god insikt i hur det är att vara ung tjej idag. 

 

Hur går studien till?  

Studien kommer att genomföras med hjälp av cirka 8 kvalitativa intervjuer, varpå både lärare 

och tjejer på gymnasiet ingår. Vissa citat från intervjuerna kommer att användas i studiens 

analys- och resultatdel.  
 

Vilka är riskerna?  

Det finns inga uppenbara risker med denna studie. Dock kan det tänkas att en del frågor vid 

intervjutillfället kan skapa vissa tankar eller funderingar.  
 

Då citat kommer att användas i studien kommer hänsyn tas till konfidentialitetskravet vilket innebär 

att så långt det är möjligt avidentifiera de enskilda individerna för att försvåra att utomstående kan 

identifiera intervjupersonerna.   

 

Finns det några fördelar med att delta?  

Fördelar med att delta i projektet är att bidra till en ökad förståelse för vilka krav tjejer på 

gymnasiet upplever. En medvetenhet om dessa krav kan bidra till ett förebyggande arbete för 

att motverka dem. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Transkriberingarna kommer finnas på en 

låst dator som endast vi har tillgång till och är otillgängliga för obehöriga. Dessa 

transkriberingar och inspelningar kommer att raderas när C-uppsatsen är godkänd. 

Personuppgifter samlas ej in.  

 

Hur kan du få information om studiens resultat?  

Om efterfrågan kan studien skickas ut till deltagarna 

 

Frivillighet  

Medverkan i denna studie är helt frivillig och eleverna kan när som helst, utan särskild 

förklaring, avbryta sin medverkan.  

 

Ansvariga för projektet:  
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Christine Persson, Socionomstudent, Kickan_persson@hotmail.com , 070-24 74 600 

Matilda Bernström, Socionomstudent, matilda.bernstrom@hotmail.com, 073-8295690 

Handledare: Marie Materne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – informationsbrev för vårdnadshavare 
 

Forskningsprojekt:  

mailto:matilda.bernstrom@hotmail.com
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En studie om krav bland tjejer i gymnasiet och lärarnas 

upplevelser av fenomenet.  
 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Örebro universitet som nu skall skriva C-uppsats. Informationen 

nedan beskriver vad vår C-uppsats kommer att handla om, hur vi tänker gå tillväga och hur uppgifter 

kommer att hanteras. För oss är det viktigt att du som förälder/vårdnadshavare läser genom detta för 

att sedan kunna ge ett skriftligt samtycke. Ett samtycke krävs när intervjupersonen är under 18 år.  

 

 

Bakgrund och syfte  

Denna studie avser att studera upplevelsen av krav bland tjejer på gymnasiet. Detta i syfte att 

få en förståelse för vilka krav tjejerna anser finns och hur de upplever att dessa krav påverkar 

dem. Studien ämnar vidare att undersöka lärares upplevelser av vilka krav som finns på unga 

tjejer. Att även lärare intervjuas har sin grund i att de är den yrkesgrupp som möter dessa 

elever dagligen och därmed kan tänkas ha en god insikt i hur det är att vara ung tjej idag. 

 

Hur går studien till?  

Studien kommer att genomföras med hjälp av 8 kvalitativa intervjuer, varpå både lärare och 

tjejer på gymnasiet ingår. Vissa citat från intervjuerna kommer att användas i studiens analys- 

och resultatdel.  
 

Vilka är riskerna?  

Det finns inga uppenbara risker med denna studie. Dock kan det tänkas att en del frågor vid 

intervjutillfället kan skapa vissa tankar eller funderingar.  
 

Då citat kommer att användas i studien kommer hänsyn tas till konfidentialitetskravet vilket innebär 

att så långt det är möjligt avidentifiera de enskilda individerna för att försvåra att utomstående kan 

identifiera intervjupersonerna.   

 

Finns det några fördelar med att delta?  

Fördelar med att delta i projektet är att bidra till en ökad förståelse för vilka krav tjejer på 

gymnasiet upplever. En medvetenhet om dessa krav kan bidra till ett förebyggande arbete för 

att motverka dem. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Transkriberingarna kommer finnas på en 

låst dator som endast vi har tillgång till och är otillgängliga för obehöriga. Dessa 

transkriberingar och inspelningar kommer att raderas när C-uppsatsen är godkänd. 

Personuppgifter samlas ej in.  

 

Hur kan du få information om studiens resultat?  

Om efterfrågan kan studien skickas ut till deltagarna 

 

Frivillighet  

Medverkan i denna studie är helt frivillig och eleverna kan när som helst, utan särskild 

förklaring, avbryta sin medverkan.  

 

Ansvariga för projektet:  

Christine Persson, Socionomstudent, Kickan_persson@hotmail.com  070-24 74 600 
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Matilda Bernström, Socionomstudent, matilda.bernstrom@hotmail.com, 073-8295690 

Handledare: Marie Matérne 
 

Samtycke ges: 

   

 

___________________________________ 

Underskrift, datum och ort 

 

 

 

 

 

 

mailto:matilda.bernstrom@hotmail.com

