
Duktiga flickan      

 

Den duktiga flickan är ett nästan lika vanligt inslag i den mänskliga faunan som Killkillen. 
Det är heller inte ovanligt att dessa två markerar en symbios i flocken genom att leva i 
tvåsamhet med varandra. En duktig flicka kan verka närande på Killkillens karaktäristiska 
utveckling. 

Men duktiga flickor återfinns även i andra parkonstellationer, samt levandes utan partner. 
Hon kan ofta vara väldigt självständig i sitt beteende, då hon vanligtvis är van vid att ta 
mycket ansvar för sitt eget och andras liv. Tidigt i den duktiga flickans liv sker 
kunskapsöverföringen från äldre honor att det är hennes uppgift att ansvara för omgivningens 
ständiga välbefinnande. Det kan vara allt från klassiska husmoderliga uppdrag som att 
erbjuda sina tjänster i köket när man är på besök eller att hålla reda på pojkvännens vänners 
och kusiners födelsedagar till att ursäkta sitt beteende ifall det skulle vara någon som 
händelsevis skulle kunna ta illa upp. Då det är den duktiga flickans självpåtagna uppgift att 
fånga upp alla upptänkliga signaler från omgivningen och på detta sätt säkerställa att alla mår 
bra med sig själva, finns också risken att den duktiga flickan söker hitta orsaken till 
avvikande beteenden från omgivningen hos sig själv. Diverse fnys eller svårtolkade blickar 
kan för en duktig flicka tolkas som eventuell kritik mot henne och hennes prestationer. Även 
för detta är det dock brukligt att hon påtar sig ansvaret.  

Effekten av detta ansvarstagande är att också genomföra allting ansvarsfullt; att utföra 
arbetsuppgifter, skoluppgifter samt sociala och samhälleliga uppgifter utan att ge anledning 
till missnöje hos någon part. Detta innebär att den duktiga flickan måste topprestera på 
samtliga områden som hon är verksam inom. Varje presumtiv topprestation separeras från 
övriga prestationer och fråntas sitt sammanhang. I praktiken innebär detta att den duktiga 
flickan jämför sina sånginsatser med Whitney Houston och sina idrottsliga insatser med 
Carolina Klüft alldeles oberoende av huruvida Carolina Klüft kan sjunga och Whitney 
Houston kan hoppa längd. Då den duktiga flickan jämför sina egna bedrifter på detta sätt är 
risken överhängande för att hon ska känna sig underlägsen och otillräcklig. Denna känsla 



förstärks sannolikt av att många Killkillar och saxofonsnubbar i hennes omgivning har precis 
motsatt inställning till sina prestationer och okritiskt framhåller sina egna bedrifter utan att 
jämföra dem med prestationer utförda av omgivande duktiga flickor. 

Duktiga flickor är ofta ett tacksamt offer för en av de mest klassiska härskarteknikerna; 
dubbelbestraffning. Då traditionella normer för hur en kvinna bör vara som partner, vän, 
arbetskamrat samt kropp blir projektet att fullfölja alla sina plikter till allas belåtenhet ett 
svårgenomförbart projekt. Att vara en närvarande mor, dotter och vän och samtidigt utföra 
arbetsuppgifter och diverse hälso- och personlighetsfrämjande projekt på ett oklanderligt sätt 
riskerar för många duktiga flickor att orsaka frustration och martyrskap.  

Då den duktiga flickan ägnar så stor del av sin tid åt att göra tillvaron smidig för 
omgivningen har denna omgivning sällan anledning att fundera över huruvida smidigheten är 
oprovocerad eller faktiskt framkallad av en envist hjälpande hand. När väl den duktiga 
flickans frustration och martyrskap tar sig verbala uttryck så kommer därför detta många 
gånger som en chock för omgivningen, som då tenderar att tolka detta som irrationella och 
överkänsliga yttringar. 

Känslor av samhörighet upplever dock den duktiga flickan ofta bland duktiga flickor, med 
risk för att enskilda prestationer jämförs även där. 

 


