
Högskolan i Halmstad     
Sektionen för Hälsa & Samhälle    
Ht 07 
Sociologi 61-90, helfart 
Inlämningsdag: 20080522 
 

”Att räcka till, prestera, verkligen ta till vara utbildningen,  
göra alla glada och nöjda och vara vacker” 

 
Upplevelser och konsekvenser kring kvinnlig stress  

 

Handledare: Åke Nilsén    Av: Karin Andersson 
Examinator: Magnus Ring             810126-5521 
 



2

Abstrakt 
 Med den här studien har jag velat fördjupa mig i unga kvinnors livssituation och vad som 

upplevs som de största stressfaktorerna. Syftet var att se hur unga kvinnors psykiska hälsa och 

självbild påverkas av förväntningar och krav, samhälleliga strukturer och förhållanden samt 

eventuella konsekvenser av detta. Jag ville även titta närmare på hur kvinnors livsvillkor ser 

ut, och vad det är i just deras situation som gör att deras psykiska hälsa blir drabbad.    

 Det empiriska material jag använt mig av består av resultatet av skriftliga undersökningar 

som gjorts av fem stycken kvinnor i ålder 25-30 år, där de bland annat ombads reflektera över 

vad som gör dem stressade, vilka krav de upplever i samband med stress och vilka eventuella 

skillnader det finns mellan manlig och kvinnlig stress. 

 De slutsatser jag kunnat dra utifrån min undersökning är att kvinnor blir stressade på grund 

av alla de olika förväntningar och krav som ställs på dem, vilket gör att de olika bilderna (som 

är konstruktioner) av hur en kvinna bör vara kolliderar. Således verkar den kanske största 

stressen för kvinnor idag vara att inte veta vilken som är deras roll, och därför måste de 

istället vara duktiga på allt. Konsekvenserna av stressen blir bland annat att kvinnor ständigt 

går runt och känner sig otillräckliga – i sin yrkesroll, i sina relationer och i kontrollen av den 

egna kroppen.  

 När det gäller stress ur ett jämställdhetsperspektiv så brukar man tala om att man går in i 

väggen, men när det gäller jämställdhetsutvecklingen idag så verkar det istället som om att 

många kvinnor snarare slår huvudet i det berömda taket i sin iver att bli jämställda med 

männen. Kvinnor blir stressade för att jämställdhet inte råder i dagens samhälle, men de 

verkar bli ännu mer stressade av sin iver att försöka bli jämställda.  
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1. Inledning  
Enligt en publikation från Statens folkhälsoinstitut som är baserat på resultatet från den 

nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” så har unga vuxna kvinnor i större 

utsträckning än jämnåriga män och äldre kvinnor nedsatt psykiskt välbefinnande, känner sig 

stressade, har besvär av ängslan, oro eller ångest och rapporterar fler dagar med psykisk 

ohälsa (Statens folkhälsoinstitut). Man har också konstaterat att det är vanligare bland kvinnor 

än män att ha dålig psykisk hälsa. Det är också vanligare bland kvinnor med lång utbildning 

än bland kvinnor med kort utbildning att ha nedsatt psykiskt välbefinnande. 

 Stress är en naturlig reaktion när vi känner oss hotade, och har funnits i alla tider. Men från 

att ursprungligen haft som uppgift att hjälpa oss att öka vår fysiska prestationsförmåga i 

situationer där vi behövde fly från någon fara, så har stressen i dag helt andra orsaker, och då 

vi inte längre har behov att fly från några fysiska faror, får inte kroppens extrareserver något 

utlopp utan stängs istället in i kroppen (Larmén 1992). 

 Studien kan indelas i tre delar. Den första delen är en introduktion, där jag börjar med att 

precisera närmare vad jag har för syfte med studien, vilka frågeställningar jag använder mig 

av, och lite vilka mål jag hoppas kunna uppnå, inte resultatmässigt, utan ur ren 

forskningssynpunkt. Efter detta är gjort kommer jag, som jag beskrivit ovan, att introducera 

läsaren i ämnena stress och kvinnors livssituation. Del två blir en presentation, där jag redogör 

för vilka grundstenar jag har valt att lägga studien på, teori och metodmässigt. Dessa är 

viktiga ur den synpunkt att det är dessa, som tillsammans med syftet och frågeställningarna 

kommer bilda den röda tråd som såväl skall visa riktningen genom hela studien för läsare som 

att finnas där som en omslutande ram för att hålla samman de olika delarna samt, i slutändan, 

vara det som samlar ihop alla de trådändar som uppstått och knyter samman dessa till en 

prydlig knut. Här presenteras också resultatet av den empiriska undersökningen. Den tredje 

och avslutande delen är analysdelen där jag, med hjälp av mina referensramar i form av 

teoretiska utgångspunkter analyserar resultatet av undersökningen och även för en diskussion 

om resultatet, arbetet i sin helhet och försöker knyta samman mina alla beståndsdelar till 

några slutliga konstateranden och slutsatser.   
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2. Syftet med studien  
Syftet med den här studien blir att försöka få en bild av hur kvinnor upplever sin situation och 

de krav och förväntningar som finns runt omkring dem. Jag intresserar mig mycket för biten 

som handlar om sociala konstruktioner och kommer att lägga en hel del fokus på hur 

människan konstruerar det sociala jaget i samspel med sin omgivning. Men jag vill även lyfta 

upp problemet med stress bland unga kvinnor till en samhällsnivå och undersöka om det kan 

sägas vara ett strukturellt problem och om man, genom att koppla det till teorier om patriarkat 

och genuskontrakt, kan tala om ett problem som går utanför individens gränser och har 

strukturella orsaker.  

 Det empiriska material jag använt mig av består av resultatet av skriftliga undersökningar 

som gjorts av fem stycken kvinnor i ålder 25-30 år, där de bland annat ombads reflektera över 

vad som gör dem stressade, vilka krav de upplever i samband med stress och vilka eventuella 

skillnader det finns mellan manlig och kvinnlig stress. 

 

Frågeställningar:   

� Vilka situationer och/eller faktorer upplevs som de största orsakerna till stress hos 

unga kvinnor? Varför? 

� Vilka konsekvenser får stressen för dem? 

� Hur kan man se på deras stress ur ett strukturellt perspektiv? 

� Bekämpning av kvinnlig stress – ett jämställdhetsarbete? 
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3. Bakgrund 
I den här delen vill jag introducera och ge läsaren fördjupade kunskaper i ämnet stress. Till att 

börja med så presenterar jag forskning som handlar om stress i allmänhet, därefter lite om hur 

man forskat på stress. Till sist kommer jag att fördjupa mig i hur kvinnors livsvillkor ser ut, 

och vad det är i just deras situation som gör att deras psykiska hälsa blir drabbad.    

 

3.2 Stress och stressforskning 
Stress kan sägas vara ”Balansen mellan de krav vi upplever att omgivningen har på oss eller 

de krav vi har på oss själva och hur vi upplever vår förmåga att motsvara de kraven” (Larmén 

1992 s. 75). Upplever vi balans mellan de krav som ställs på oss och vår kapacitet mår vi inte 

dåligt av kraven. Känner vi att vi inte räcker till blir vi stressade. Detta kan innebära att vi 

faktiskt sett inte räcker till, men också att vi underskattar vår förmåga. Stress är kroppens egen 

förmåga att anpassa sig till krävande eller farliga situationer. Kroppens resurser samordnas så 

att vi blir fysiskt snabbare och starkare om vi till exempel skulle behöva fly från någon fara. 

Det sker förändringar i kroppen för att musklerna, hjärtat, lungorna och hjärnan skall komma i 

första rummet och istället avtar till exempel matsmältning och magen och tarmarna slutar 

arbeta (Larmén 1992). 

 Stress utlöser samma kroppsliga reaktioner även om man inte blir utsatt för något fysiskt 

hot, och det som stressar oss i dagens samhälle är knappast situationer som ger utlopp för de 

här kamp- och flyktmekanismerna. De kroppsliga reaktionerna på stress får inte något utlopp 

utan stannar kvar inne i kroppen och kan bidra till olika sjukdomar (stressrelaterade 

sjukdomstillstånd). Stress är inte farligt om den är kortvarig och kroppen får återhämta sig, 

men om stressen är långvarig, och man månad efter månad går med kroppen på högvarv så 

slits kroppen ner (Larmén 1992).   

 Vi är alla mer eller mindre mottagliga för stress. Inom psykologin talar man olika 

personlighetstyper. Dessa kallar man för personlighetstyp A och personlighetstyp B. 

Utmärkande för personer som är typ A är till exempel att de har en tendens att tänka och göra 

två saker samtidigt, försöker hinna med fler och fler aktiviteter på mindre och mindre tid, tala 

fort, bli irriterade av att stå i kö eller om trafiken går för långsamt, gestikulera mycket när de 

pratar eller bli irriterad av att se någon göra något som de själva kan göra snabbare eller 

bättre. Personer som har ett typ A beteende har en tendens att bli överengagerade i sina jobb 

och man har genom studier också kunnat konstatera att beteendemönstret ger en ökad risk för 

att drabbas av hjärtåkommor. Personlighetstyp B är tvärt emot A. De blir sällan upprörda eller 
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arga, har ingen känsla för att något är brådskande och de kan unna sig vila och avkoppling 

utan att känna dåligt samvete (Smith, Nolen-Hoeksema m.fl. 2003).   

 Stressforskning är något som tas upp av Marianne Larmén i boken ”Kvinnor och stress” 

(Larmén 1992). Här ställer man sig bland annat frågan ”Vad är det i kvinnors livsvillkor som 

orsakar stress?”. Stressforskningen har huvudsakligen handlat om stressen i arbetslivet och 

varit inriktad på prestation och att vara så snabb och effektiv som möjligt. Saker som är lätta 

att mäta. Det man har kunnat konstatera är att män är mer konstant prestationsinriktade, 

medan kvinnor har en tendens till att värdera situationen efter hur engagerad hon är i 

situationen. Forskare har konstaterat att detta kan bero på att kvinnorollen ställer mer 

varierande krav. Detta kan till exempel gälla ett mångsidigare engagemang i det dagliga livet. 

En kvinna har sin identitet i många fler roller än yrkeskarriären, som till exempel 

mammarollen. Den emotionella stressen, och de många olika krav som man ställs inför i 

samhället idag på olika roller kan inte mätas på samma enkla sätt som prestation i arbetslivet 

och därmed har den kvinnliga stressen blivit mer osynlig. Larmén skriver i förordet: ”Vi 

känner oss klämda mellan den nya och gamla kvinnorollen, mellan samhällets krav och våra 

egna inre krav, mellan man och barn, mellan kraven att vara en duktig mor och en duktig 

dotter/svärdotter. Vi försöker leva upp till alla motstridiga krav och förväntningar och känner 

oss ofta otillräckliga. Inte konstigt om vi blir stressade” (Larmén 1992 s. 7).  

 

3.2 ”Var kommer alla dessa duktiga flickor ifrån”? 

Begreppet ”duktiga flickor” syftar på ambitiösa, kanske framförallt unga kvinnor, som 

ständigt strävar efter att leva upp till de prestationskrav som finns idag. Det ställs helt enkelt 

helt andra krav på en kvinna idag än tidigare. En dikt av Lena Holstein (ur Bronsberg & 

Vestlund 1997): 

AMBITIONER 
Hon var en god moder 

En underbar hetblodig älskarinna 
Förståelsefull hustru 

Framgångsrik yrkeskvinna 
Politiskt engagerad 

Med fasta tider i motionshallen 
Fönstren var nyputsade 
Mattfransarna kammade 

Och det doftade gott i hela huset 
Av nybakat bröd och hemlagad apelsinmarmelad 

– när ambulansen stannade utanför 
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Det förväntas av en kvinna i dag att hon skall kombinera rollen som den perfekta 

hemmafrun med rollen som framgångsrik yrkeskvinna. I boken ”Diagnos: Duktig – handbok 

för överambitiösa tjejer (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002) ställer man sig frågan ”Var kommer 

alla dessa duktiga flickor ifrån?”. En viktig del är att kvinnor idag förvärvsarbetar och 

duktigheten är därmed inte längre begränsad till hemmet som tidigare. Den duktiga flickan 

”presterar toppresultat på jobbet, har koll på senaste modet, tränar flera gånger i veckan, 

bjuder på storartade middagar, bakar bullar på lördag förmiddag och är en fena på att 

löneförhandla” (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002 s. 17). Det har även skett förändringar av 

villkoren i arbetslivet överlag under de senaste årtiondena. Författarna pekar framförallt på tre 

saker som haft stor betydelse; teknikutveckling, globalisering och konsumtionsmönster. Dessa 

har lett till snabba förändringar på många plan för organisationer. Ekonomiska svårigheter har 

tvingat de anställda att jobba hårdare och längre (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002).  

 Gunnar Andersson, universitetslektor vid Lunds universitet har studerat relationen mellan 

arbetsliv och familjeliv, och menar att karriärnormen är något som byggdes upp för män och 

som förutsatte att det fanns en hemmafru som skötte markservicen i hemmet och att dagens 

organisationer fortfarande är uppbyggda runt samma principer, men med den stora skillnaden 

att hemmafrun inte finns längre. Den här normen, som Andersson definierar som 50-70 

timmars arbetsvecka och fullständig lojalitet mot förtaget från tjugofem års ålder för att nå 

målet att bli vd före fyrtio år, är det som kvinnor har att jämföra sig med. Detta krockar bland 

annat med den period i livet då de flesta får barn. Priset att betala för en kvinna som vill göra 

karriär på männens villkor blir att hon måste vara dubbelt så duktig då hon har två karriärer att 

klara av. Det krävs dessutom mer av en kvinna i arbetslivet än av en man, hon måste hela 

tiden vara ”lite bättre” än sina manliga konkurrenter för att komma någonstans (Ernsjöö 

Rappe & Sjögren 2002).  

 Enligt Irene Matthis, som är psykoanalytiker och författare, så upplever unga tjejer ”en 

lycklig smekmånad” fram till familjbildandet, som vanligen sker i trettioårsåldern. Fram till 

dess tar man för givet att man är lika mycket värd som killar, men vid den här tidpunkten sker 

ett uppvaknande och ett möte med verkligheten som inte alls säger samma sak. Matthis menar 

också att tonårsflickor gärna riktar blicken mot sin pappa och glömmer mamman och det 

arbete hon utför i hemmet. Detta fungerar dock bara fram till familjebildningen, då hon 

plötsligt står där i samma situation som sin mamma. Det är här som man kommer i kläm 

mellan att vara duktig och framåt som man lärde sig under uppväxten, samtidigt som man 

förväntas ta rollen som underordnad kvinna. Enligt Matthis så förvränger många 

högpresterande kvinnor bilden av sig själva, då de lägger skulden på sig själva för att de inte 
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klarar av att leva upp till kraven och idealbilden och ser inte samhällets roll. 

Duktighetssyndromet har sitt ursprung i att vi lever i ett samhälle där mannen är norm, menar 

hon (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002). 

 Att vara en bra mamma är dessutom betydligt svårare än att vara en bra pappa. 

Skillnaden ligger i tillgängligheten, en man kan jobba mycket och komma hem sent och ända 

vara en bra pappa medan en kvinna som gör samma sak är en dålig mamma. Kanske framför 

allt enligt henne själv, då många kvinnor har en tendens till att skuldbelägga sig och sin insats. 

Forskaren och psykologen Ylva Elvin-Nowak menar på att precis som kvinnor måste vara 

bättre än männen i arbetslivet för att få lika mycket erkännande så har de högre krav på sig 

själva även i hemmet. En pappa som tar hand om sitt barn är en bra pappa, medan en mamma 

som gör samma sak bara gör vad som förväntas och inte uppmärksammas för sin insats. 

Elwin-Nowak definierar ”duktiga flickor” som kvinnor som försöker hinna med allt, samtidigt 

som de lever upp till bilden av den moderna kvinnan. Detta innefattar såväl ett eget liv med 

intressen, vänner och framgång i karriären som att vara en bra mamma som ständigt finns 

tillgänglig för sina barn (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter jag avser använda mig av i 

analysarbetet. Jag tar upp perspektivet symbolisk interaktionism, som bland annat behandlar 

skapandet av vår självbild utifrån vår interaktion med omgivningen, och som jag betraktar 

som min huvudsakliga teori. Utöver denna har jag tre teorier som jag betraktar som 

komplement och fördjupningar. Genuskontrakt och patriarkat, som blir ett hjälpmedel för att 

förklara hur kvinnor konstruerar sin självbild. Jag har också valt att koncentrera mig på två 

teoretiker – C. Wright Mills och Manuel Castells - som lägger fokus på hur individen 

ofrånkomligt är sammanlänkad med samhällets utveckling och ur ett mikro/makroperspektiv 

ser på hur den samhälleliga utvecklingen påverkar individens livssituation och villkor.  

 

4.1 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv och ett analysredskap för att förstå den sociala 

verkligheten (Trost & Levin 2004). I symbolisk interaktionism utgår man från att den sociala 

verkligheten är subjektiv och kan uppfattas på många olika sätt och att man genom 

omdefinition kan lära sig att se på den med nya förståelseramar. Man talar bland annat om 

begreppet ”definitionen av situationen” vilket syftar till teorin att ”om människorna definierar 

eller varseblir situationen som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser. Det 

innebär att det en människa varseblir inte bara är hennes verklighet utan att det också styr 

hennes beteende” (Trost & Levin 2004 s. 12). Det är dock hela tiden en fråga om processer, 

då vi hela tiden definierar och omdefinierar situationer och ändrar uppfattning och därmed 

också beteende (Trost & Levin 2004).  

 Man skulle således kunna tro att all varseblivning är subjektiv och att det inte finns något 

som är objektivt, men detta stämmer inte heller helt, då det finns tillfällen då alla är överens 

om den subjektiva upplevelsen (Trost & Levin 2004). George Herbert Mead menar att 

”situationen i samklang med våra genom interaktioner uppbyggda symboler ger en slags 

objektivitet till den sociala verkligheten” (Trost & Levin 2004 s. 15). Även synen på nuet 

präglas av att vi alla befinner oss i en ständig process och ständigt förändras. Men då en del av 

processerna går så långsamt så kan vi luras att tro att stabilitet råder (Trost & Levin 2004).  

 Enligt Charles Horton Cooley så är de föreställningar människor har om varandra de 

verkliga delarna av samhället (Trost & Levin 2004). Cooley menar att det sociala jaget är det 

enda verkliga jaget, och denna består av tre komponenter: För det första; vår föreställning om 

hur vi ter oss för andra, för det andra; vår föreställning om den andre personens bedömning av 
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oss, och för det tredje; en självkänsla – positiv eller negativ – som uppstår ur dessa 

föreställningar. Cooleys teori om ”spegeljaget” eller ”The looking-glass self” bygger på 

metaforen av att vi, likt hur vi en spegel ser vår spegelbild, speglar oss i andra och då 

varseblir den bild av oss som vi tror att den andre har av oss (Trost & Levin 2004 s. 43).  

 

4.2 Genuskontrakt  
Genusforskaren Yvonne Hirdman menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön 

(Hirdman 1988). Denna ordning har kommit att bli basen för de sociala, politiska och 

ekonomiska ordningarna. Enligt Hirdman så vilar systemet på två principer – det första är 

dikotomin, isärhållandet, som innebär att män och kvinnor inte bör blandas och det andra är 

hierarkin, att mannen utgör normen för det normala, vilket också innebär att kvinnan är en 

avvikelse från normaliteten (Hirdman 1988). Dessa principer ligger sedan till grund för det 

som Hirdman kallar för genuskontrakt. Varje samhälle och tid har något slags (osynligt) 

”kontrakt” mellan könen på det sociala planet, och innehåller mycket konkreta föreställningar 

om hur män och kvinnor skall vara mot varandra i olika sammanhang, och de existerar på 

flera olika nivåer. Den första nivån är idealtypsrelationen, föreställningar om hur relationen 

mellan man och kvinna bör vara. Den andra nivån handlar om den sociala integrationen inom 

institutioner och arbetsdelning. Den tredje nivån är på individnivå, där de kommer till 

konkreta uttryck. Genuskontrakten går i arv från generation till generation. Hirdman menar att 

genuskontrakt är ett användbart redskap för att beskriva gränserna för de kvinnliga 

möjligheterna. Det ger också möjlighet att se på relationen mellan kvinnor och män med en 

djupare förståelse (Hirdman 1988).   

 

4.3 Manuel Castells  
Castells beskriver patriarkatet som en grundläggande struktur i alla nutida samhällen (Castells 

1999). Den står för att män har en institutionell makt över kvinnor. För att kunna ha en sådan 

makt krävs att hela samhällsorganisationen är genomsyrad av patriarkatets ideologi, allt från 

produktion och konsumtion till politik, lagar och kultur. Men patriarkatet har enligt Castells 

utmanats av två processer som är tätt förbundna med varandra: en omvandling av kvinnors 

arbete och en omvandling av deras medvetande. Orsakerna till omvandlingen är den globala 

ekonomin, tekniska förändringar i människosläktets reproduktion samt en stark feministisk 

rörelse (Castells 1999 s. 147-148).  
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I de industrialiserade länderna betraktar sig idag en stor majoritet av kvinnorna som 

likvärdiga med männen och gör anspråk på samma rättigheter, vilket Castells menar är bra, då 

det gör att medvetandet sprider ut sig över världen och kan ses som en revolution som når ner 

till samhällets rötter. Kvinnors inträde i lönearbetet har stärkt deras förhandlingsposition 

gentemot männen genom att det undergräver männens makt som familjeförsörjare. Men det 

har också lagt en börda på kvinnors axlar genom vad Castells kallar för ”deras dagliga 

fyrskiftsjobb”; lönearbete, hushållsarbete, barnuppfostran och nattliga insatser åt mannen 

(Castells 1999 s.148).  

 Kvinnor står för merparten av deltidsjobb och tillfälliga sysselsättningar, och det finns en 

god överrensstämmelse mellan den kvinnliga flexibiliteten i form av scheman och 

timanställningar och den nya ekonomins behov (Castells 1999 s. 181). Denna anpassning är 

genusbestämd, då kvinnors arbete traditionellt har setts som ett komplement till mannen, då 

kvinnorna fortfarande är ansvariga för hushållet och barnuppfostran. Castells talar om att 

kvinnors arbetsflexibilitet tillsammans med överlevnadsstrategin på gränsen till 

nervsammanbrott klarar av de här båda världarna. Den typ av personal som behövs inom den 

nätversksstrukturerade  ekonomin stämmer alltså med överlevnadsintressena hos kvinnor, 

som på det patriarkatiska systemets villkor, försöker förena båda världarna.   

Frågor som varför männen inte hjälper till lika mycket i hushållet om nu båda parterna är 

borta från hemmet växer sig allt starkare. Svårigheterna växer för kvinnor att klara av sitt 

”fyrskiftsjobb” då samhället ännu är organiserat på ett sätt som förutsätter hemmafruar. Men 

eftersom arbete utanför hemmet öppnar dörrar för sociala nätverk och erfarenheter så kan en 

”systerlig sammanhållning” mot de dagliga bekymren börja ta form, och kvinnor kan börja 

ställa frågor om sig själv och sin situation och ge svaren till sina döttrar (Castells 1999).   

 

4.4 C. Wright Mills 
Grundstenarna i Mills sociologiska vision är tre stycken; Historia, biografi och social struktur, 

och han menar att man aldrig kan förstå en individs eller ett samhälles historia om man inte 

förstår dem båda två (Mills 2002). Mills ser således på sociologin som en länk mellan 

personliga bekymmer och övergripande samhällsproblem. Personliga bekymmer 

karaktäriseras av att de är individuella och att de handlar om omedelbara relationer. De är 

också av den karaktären att de hotar vår integritet och våra individuella värden. Samhälleliga 

problem är bortom individen och har att göra med den sociala strukturen och samhälleliga 

värden. Enligt Mills så är alla personliga bekymmer en del av ett övergripande 
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samhällsproblem på så sätt att den individuella biografin hos människor är sammanlänkad till 

samhällets historia på ett sätt som gör att de ofrånkomligt påverkas av varandra. 

 Däremot är människan sällan medveten om sambanden dessa emellan. Mills menar att hon 

inte besitter de intellektuella kvaliteter som krävs för att se dessa (Mills 2002 s. 23). Det 

handlar om att bli medveten om sin sociala position och på så sätt få förståelse för strukturen 

och få insikt om världen och dess struktur. Den historiska aspekten är viktig då människan, då 

hon ser på sig själv, måste vara medveten om hur världen har förändrats genom historien och 

något som verkade förnuftigt igår kanske inte alls fungerar idag (Mills 2002). 
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5. Metod 
När det gäller mitt metodval för studien så kunde jag konstatera att den kvalitativa metoden 

givetvis skulle passa bra, men jag ville gärna hitta en metod som stämde in på det jag ville 

studera, nämligen bakomliggande orsaker till stress bland kvinnor. Jag ville även höja upp 

deras upplevelser till en högre nivå av tolkningar. Forskning är i mina ögon värdelös om den 

inte bidrar till någon form av förändring i medvetenhet för dem det berör, såväl informanter 

som samhället i sin helhet. Därför valde jag att jobba på ett sätt där man ser på det som att 

informanters historier tillsammans bildar en kollektiv historia, likt bitarna till ett pussel 

tillsammans bildar ett motiv, och där man kan säga att informanternas ”pusselbitar” 

tillsammans synliggör motivet. Dock ville jag fortfarande komma åt den subjektiva 

upplevelse och inte tappa för mycket av närheten till informanterna och deras känslor och 

tankar. Således föll jag till slut för att jobba enligt tankarna om minnesarbete, en metod som 

bland annat använts av Karin Widerberg och Frigga Haug och som beskrivs av Johanna 

Esseveld i avsnittet ”minnesarbete” i boken ”Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i 

praktiken” (Red. Sjöberg 1999). 

 

5.1 Minnesarbete 

Minnesarbete är en relativt ny metod som fokuserar på tanken att minnen innehåller 

berättelser kring en viss situation eller händelse, och att man genom minnena kan komma 

erfarenheter på spåren och skapa kollektiva historier (Esseveld 1999). Widerberg har arbetat 

med metoden genom att låta sina informanter reflektera kring olika händelser i relation till 

teman. Detta var en förstudie till en intervjustudie om sexuella trakasserier och för att avslöja 

disciplinering och sexualisering bakom kunskapsproduktionen inom den akademiska världen. 

Widerberg menar att hon själv lärde sig komma ihåg händelser hon glömt och blev överraskad 

av den mängd och variation som fanns i hennes egna minnen.  

 Haug har använt minnesarbete med syfte att synliggöra processer av sexualiserad 

socialisering inom vissa patriarkala strukturer. Hon är inte intresserad av någon objektiv 

kunskap eller att ta reda på hur något egentligen är, utan hur vi konstruerar oss själva, andra 

och våra sociala relationer (Esseveld 1999). 

Man vill genom metoden synliggöra ramarna, där även författaren/författarna är en del av 

processen. Den är också ett försök att upptäcka en social konstruktionsprocess såsom den 

återspeglas i minnen hos enskilda personer.  
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5.2 Varför jag valde just minnesarbete  
Jag motiverar mitt val av metod med att jag, i likhet med Widerberg och Haug, vill undersöka 

processer och strukturer som finns i samhället och på vilket sätt bidrar till att kvinnor blir 

stressade. Då författarens roll i denna metod är att vara en del av processen, och i vissa fall, 

som Widerberg, också genomföra minnesarbetet på sig själv och sina egna minnen och på så 

sätt bli en del av den kollektiva historien skapas i analysen, så kände jag dessutom att detta 

ämne handlade om något som är aktuellt i mitt eget liv och min situation, vilket gjorde att jag 

kände mig delaktig i processen. Enligt vad Esseveld skriver så skiljer sig också minnesarbete 

från övriga metoder just genom ”sitt försök att bryta ner åtskillnaden mellan forskare och 

forskningssubjekt. Forskare och forskningssubjekt ingår i en process, där de söker en 

gemensam förståelse av egna reflektioner och minnen” (Esseveld 1999, från Sjöberg 1999 s. 

124).  

 Metoden beskrivs också av Esseveld som ett försök att upptäcka en social 

konstruktionsprocess såsom den återspeglas i minnen hos enskilda personer. Genom att 

använda mig av teorier som handlar om den sociala konstruktionsprocessen (interaktionism) 

så ville jag försöka återskapa/ komma åt hur stress hos kvinnor kan förklaras som ett resultat 

av hur de har konstruerat sig själv och sin roll utifrån sin omgivning och de förväntningar de 

stött på, vilket hör ihop med genuskontrakten om hur vi förväntas uppträda beroende på vårt 

kön. Steg två i analysen blir att se problemet ur ett samhälleligt perspektiv genom teorier som 

handlar hur individen är sammanlänkad med samhället i ett mikro/makro tänkande.  

5.3 Guide för minnesarbete 
Det jag ville komma åt genom min undersökning var vilka samband informanterna såg när det 

gäller vilka faktorer de ansåg vara det största upphovet till stress och vilka krav och känslor 

de satte i samband med dessa situationer. Min guide för minnesarbetet (se bilaga) kom således 

att innefatta skriftliga övningar som gick ut på att informanterna fick som uppgift att fundera 

över vilka situationer och/eller faktorer de upplevde som stressande och varför. De skulle 

först välja ut en eller flera situationer och/eller faktorer och beskriva dessa. I nästa del skulle 

de gå ett steg längre och reflektera över de händelser de beskrivit genom att koppla dem till 

två teman som var känslor och krav. De skulle också fundera över vilka eventuella 

konsekvenser de tyckte stressen hade på deras liv i helhet. Formuläret avslutades med att de 

ombads reflektera över sitt kön i förhållande till de situationer de valt att beskriva och fundera 
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över om de trodde att något varit annorlunda om de varit man. Den första delen handlade 

alltså om deras egen situation, och i den andra delen skulle de gå utanför sig själva och tänka 

allmänt om hur de trodde att situationen såg ut i största allmänhet. 

 Undersökningen gick till som så att deltagarna fick frågeformulären skickade till sina 

respektive e-postadresser och kunde fylla i formulären vid en tidpunkt som passade dem. Jag 

närvarade alltså inte personligen när informanterna besvarade frågorna, men fanns tillgänglig 

på telefon och e-post om de hade några frågor. När de var klara skickade de tillbaka sina svar 

till mig. Samtliga erbjöd sig självmant att utveckla sina svar om det behövdes, något jag dock 

inte behövde utnyttja.  

 Syftet med min undersökning var att se hur unga kvinnors psykiska hälsa påverkas av 

förväntningar på dem, samhälleliga strukturer och förhållanden, och eventuella konsekvenser 

av detta samt att se vilka situationer och/eller faktorer kvinnor anser vara de största orsakerna 

till stress. Enligt principerna för minnesarbete så döljer sig erfarenheter i minnen, erfarenheter 

som sedan kan skapa kollektiva historier. Genom att be mina informanter reflektera över sina 

minnen i förhållande till vilka krav och känslor de upplevt så ville jag få fram ett material som 

skulle skapa en kollektiv historia över deras upplevelse av stress. Genom att klarlägga vilka 

känslor och krav som kvinnorna associerar med sin stress så kan man se vilken typ av orsaker 

som är bakomliggande och genom denna information försöka dra slutsatser. Fanns det något 

som tydde på strukturella orsaker som har med genuskontrakt, patriarkat mm att göra? Fanns 

det andra orsaker eller förklaringar? 

5.4 Metodarbetet i praktiken 

En annan fråga som jag var tvungen att ställa mig själv var om jag genom minnesarbete fick 

ett material som var jämförbart och kanske framför allt lika trovärdiga som muntliga 

djupintervjuer? Det finns några begrepp som har som uppgift att se till materialets 

trovärdighet, men de egentligen knutna till kvantitativa studier. Reliabilitet står för 

tillförlitlighet och syftar att en mätning är stabil, och inte på något sätt har påverkats av 

slumpen (Trost 1997). Inom kvantitativa studier så strävar man efter konstans, det vill säga att 

upprepade mätningar skall ge samma resultat. Så är ju inte fallet i kvalitativa studier, där man 

strävar efter att förstå hur den intervjuade känner, tänker och beter sig. Man är också 

intresserad av att se olika förändringar, och ser inte detta som något konstant. Begreppet blir 

således en aning tokigt att använda på kvalitativa studier. Validitet står för giltighet och i 

kvantitativa studier syftar det till att instrumentet man använder eller frågan man ställer mäter 
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det man avser att mäta (Trost 1997). I kvalitativa studier är man ju intresserad av hur olika 

personer tolkar och upplever något, så även validitet är svårt att använda sig av i en kvalitativ 

studie.  

 Dock är det, enligt Trost, oerhört viktigt att även inom kvalitativa studier kunna visa på att 

den data man har använt sig av är trovärdig, att den är insamlad på ett seriöst sätt och relevant 

för studien. Då jag har använt mig av material som informanterna skrivit ner istället för att 

höra dem berätta muntligt så kan det naturligtvis hända att jag misstolkar något av det de 

skrivit, då jag tappade möjligheten att ställa följdfrågor eller be dem utveckla det de skrivit, 

samt att jag missade att se deras kroppsspråk, reaktioner och höra deras tonfall. Men det kan 

också innebära fördelar, att jag så att säga får ett ”neutralt” material där jag inte blandar in 

några andra intryck. Låt säga att jag hade gjort intervjuer med två olika kvinnor och den ena 

är lättpratad och vänlig och intervjusituationen blir avspänd och trivsam medan den andra 

kanske ger ett mindre positivt intryck och gör att jag associerar denna intervju med en 

obehaglig stämning. När jag sedan analyserar mitt material förknippar jag dessa stämningar 

med de svar som jag fått från informanten. Detta är naturligtvis en del av det kvalitativa 

arbetssättet, att ta vara på även sådana stämningar, det vill jag inte sätta mig emot. Dock är det 

också viktigt att som forskare bibehålla någon form av neutralitet till min forskning. Och det 

intressanta med minnesarbete är ju att se vad informanterna hittar för samband i sina minnen 

när de ställs inför uppgiften att göra kopplingar mellan olika känslor och situationer. Därför 

känner jag inte att jag direkt gick miste om värdefull information på grund av mitt metodval, 

och absolut inte på ett sätt som skulle påverka materialets trovärdighet.   

 

5.5 Urvalet  
Mitt urval kan främst sägas vara ett bekvämlighetsurval (Trost 1997) vilket syftar till att man 

tar det som finns till hands. Att finna ett statistiskt representativt urval är svårt, varpå man inte 

heller skall sträva efter det, menar Trost. Mitt urval skall därför, i linje med vad Trost skriver, 

inte ses som representativt för alla kvinnor i åldern 25-30 år utan enbart representera sig 

själva, och utifrån sina upplevelser kunna förklara och knytas an till olika mönster. 

Bekvämlighetsurval kan enligt Trost ske på en mängd olika sätt, allt från att titta i 

befolkningsregister till att fråga folk i kön på snabbköpet (Trost 1997).  

 Mina informanter är 5 stycken och de är alla kvinnor mellan 25-30 år. Gemensamt för dem 

är också att ingen av dem har några barn och ingen är gift, dock har majoriteten en partner och 

lever som sambo. De håller antingen på att läsa en högskoleutbildning, eller har slutfört en 
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sådan och varit ute i arbetslivet några år. För att koppla tillbaka lite till det som togs upp i 

bakgrunden så kan man säga att dessa unga kvinnor stämmer väl in på bilden som målades 

upp i bakgrundskapitlet av ”duktiga flickor”. Högskolestudier pekar på höga ambitioner och 

de är alla måna om sitt utseende, sina hem och sina sociala kontakter. De befinner sig också 

runt den tidpunkt i livet där familjebildandet börjar bli en aktuell fråga.  

 Vad gäller min egen förförståelse så har jag ju valt att vända mig till en grupp vars 

situation och förutsättningar på det stora hela är väldigt lik min egen ur den synpunkten att 

min ålder, mitt kön och min livssituation när det kommer till utbildningsnivå. Mitt arbete blir 

givetvis till viss del lite självterapeutiskt, där jag speglar mig i vad informanterna säger och 

kan identifiera mig med deras tankar och upplevelser som en jämlike. Samtidigt som om detta 

är i linje med, eller till och med önskvärt när det kommer till principerna för minnesarbete, 

där författaren bör vara en del av den kollektiva historien som skrivs, så tror jag också att 

detta faktum delvis förblindat mig, då jag kanske varit ivrig att framhäva det som bekräftar 

mina egna känslor och uppfattningar, och mindre benägen att se till andra saker. En partner i 

arbetet som varit av motsatt kön hade säkerligen tillfört ytterligare dimensioner. Samtidigt är 

det här med neutraliteten alltid en svår fråga. Alla forskare går in i sina studier med 

förutfattade meningar om hur något är, samt är ivriga att bevisa eller motbevisa sina 

hypoteser. Jag ser mina svagheter i det här sammanhanget som en anledning till att vara extra 

försiktig i mina slutsatser. Ett steg i detta har varit att det fokus jag lagt på teorier om genus 

har blivit betydligt mindre än det från början var tänkt, och att jag försökt se dem mer som ett 

komplement till teorierna om sociala konstruktioner.     

 

Här följer en kortare presentation av vilka informanterna är (namnen är inte deras riktiga): 

Malin 25 år, ensamstående, arbetar som miljöingenjör. 

Therese 25 år, sambo och ett bonusbarn, studerar på högskola/universitet. 

Annika 27 år, sambo, arbetar som platschef på ett byggföretag.  

Jessica 25 år, ensamstående, studerar på högskola/universitet. 

Isabelle 26 år, sambo, studerar på högskola/universitet.  
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6. Resultatet av undersökningen 
Av de fem kvinnorna som har deltagit i studien så är två stycken ute i arbetslivet på heltid 

efter avslutade studier på universitet/högskola, medan tre stycken har studier som huvudsaklig 

syssla. Tre av dem lever som sambo och två är ensamstående. Denna faktor har jag upplevt 

betydelsefull för hur de uppfattar sin egen stress, eller vad som de upplever som de största 

stressfaktorerna i sina liv. Ingen har några egna barn, men en av dem har ett bonusbarn, det 

vill säga hennes sambo har ett barn från ett tidigare förhållande som bor hos dem på deltid. 

Många uppehöll sig vid faktorer som handlade om prestation och kontroll över livet, och det 

skiljde sig inte åt om de var högskolestuderande eller arbetade, och inte heller om de var 

ensamstående eller sambo.   

 

6.1 Prestation och kontroll 
Jessica, som läser på högskola/universitet menar att hon känner sig stressad över att inte 

kunna tillräckligt mycket, till exempel att skriva ”fel” saker i sina arbeten. Något som också 

verkar vara viktigt och som många av informanterna tar upp är känslan att inte våga släppa 

taget och lämna över ansvaret på någon annan. Detta kontrollbehov verkar gälla för både 

såväl arbetslivet som i hemmet. Flera informanter uppger att de skriver listor på allt som skall 

göras och vill sen kunna bocka av dem punkt för punkt, och att de känner sig ytterst stressade 

och störda om avvikelser inträffar. Therese skriver bland annat: 

 

”Något som specifikt händer varje söndag kväll är att jag tittar i 

min almanacka och skriver upp ALLT och då menar jag från när 

jag har föreläsning till när jag skall hinna ringa mina vänner 

och detta tror jag skall vara ett sätt att hantera stressen, men vid 

dessa tillfällen när jag sitter och tittar på de fullklottrade 

sidorna, med överstrykningar mm. pga. omplaneringar så blir 

jag verkligen stressad och känner en viss magknip.”  

 

Malin anger att hon framförallt känner sig stressad i situationer där hon inte kan påverka 

resultatet själv, till exempel där en arbetsuppgift ligger på någon annan. Hon upplever då att 

hon inte har kontroll över situationen. Samma sak om hon behöver hjälp från annat håll för att 

kunna genomföra en uppgift, och det tar tid innan hon kan få den hjälpen. 
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Utseendet, eller kontrollen över den egna kroppen, är också ett krav som skapar stress. Malin 

skriver: 

 

”Jag äter betydligt mer onyttiga saker som t ex. choklad eller 

godis när jag är stressad vilket medför att jag mår dåligt över 

det. En negativ spiral.” 

 

Therese känner krav på sig att hålla sig i form, som att träna och vårda sitt yttre, men att 

träning är något som hon delvis prioriterar bort. Men hon tillägger också: 

 

”När jag väl är på träningen så är dock detta ställe som mest 

får mig att koppla av, att bara fokusera på det fysiska där och 

då är härligt tycker jag.” 

 

Isabelle menar att även om hela livet är upp och ner och man är trött och stressad så skall man 

ändå försöka se bra ut.  

 När det gäller frågan om vilka krav de upplevde i samband med stressen så formulerade de 

sig givetvis lite olika, men värt att notera är att tre stycken tydligt uttrycker att de krav som de 

tydligast upplever handlar om prestation. Malin skriver att det handlar om att prestera bra eller 

mycket bra, över förväntan. Therese menar att kraven för henne handlar om att räcka till, 

prestera, verkligen ta till vara utbildningen, göra alla glada och nöjda och vara vacker. Isabelle 

uttrycker sig som följande: 

 

”Ibland kan jag komma på mig själv med att växla mellan olika 

‘kravnivåer’, upplever lättnad om man flyttar ner ribban men 

kan snart flytta upp den igen när man får panik över att allt inte 

går som det borde.” 

 

De känslor som de uppger sig uppleva i samband med stressen handlar också till stor del om 

ångest, oro, frustration, otillräcklighet, prestationsångest och att inte kunna påverka eller 

kontrollera saker 
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6.2 Att leva ihop med det motsatta könet 
Något som skiljde informanternas svar åt, beroende på om de var ensamstående eller hade en 

sambo, var situationen i hemmet. De som var ensamstående nämner inte hemmet som en 

stressfaktor överhuvudtaget, medan framförallt Therese och Isabelle lägger stort fokus på 

hemmet som en stressfaktor.  

 Isabelle upplever att situationen i hemmet är något som hon inte kan släppa, även fast hon 

tycker att både hon och hennes sambo tar ansvar i hemmet, och att hon vet att även han kan 

bli stressad av att lägenheten är stökig. Så här skriver hon om saken: 

 

”Samtidigt känns det som att många runt omkring tycker att den 

sanitära olägenhet vår lägenhet kan förvandlas till ibland är 

mitt ansvar även om min sambo och jag städat lika lite.” 

 

Therese som lever med ett bonusbarn på deltid, känner kanske ännu mer att det är hennes 

ansvar att se till att hemmet fungerar på ett tillfredsställande sätt, trots att det inte är hennes 

eget barn. Therese skriver så här: 

 

”Sedan känner jag krav från familj (sambo och hans son) att det 

skall vara städat, finnas mat etc. Jag vet dock att detta är 

inbillat, men eftersom jag har svårt att acceptera hans sätt att 

göra saker på så vill jag göra det mesta själv och det blir 

ohållbart i längden.” 

 

Isabelle skriver att när hon har mycket att göra kommer hushållssysslorna i andra hand, 

däremot kan hon inte fullt släppa sånt som borde göras hemma. Hon skriver långa listor på det 

som skall göras, men går samtidigt runt med dåligt samvete för att hon inte gör det.  

 

”Jag kan komma på mig själv med att gå runt och tänka på alla 

ogjorda ”hus- och hemprojekt” flera gånger per dag. Jag måste 

tala om för min sambo att jag tänker på alla dessa saker även 

fast jag inte gör dem, ett ganska jobbigt beteende kan jag tänka 

mig.”  
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Hon tillägger också att hon har som princip att hon aldrig skall säga till sin sambo att göra 

saker av typen plocka bort efter dig för då känner hon det som att deras gemensamma boende 

blir hennes.  

 

6.3 Konsekvenser av stressen 
Som en av konsekvenserna av stress anges att inte hinna med sina sociala relationer. Malin 

anger de konsekvenser hon upplever med orden: 

 

”Svårt att slappna av. Tänker på jobb hela tiden istället för 

nuet, familj och vänner.” 

 

Annika skriver: 

 

”Inte tid att umgås med sambo eller övrig familj. Sitter på 

jobbet och gör det som man tror måste… När man kommer hem 

är man trött och rasar ihop i soffan – utan att hinna göra det 

som man borde, dvs. träna och umgås med nära och kära.” 

 

Både Annika och Isabelle uppger dessutom att stressen får vissa konsekvenser för hur de 

orkar hantera sociala situationer. Isabelle skriver: 

 

”Blir smått socialt handikappad, får svårt att kommunicera, 

lyssnar absolut inte på vad andra säger.” 

 

Isabelle menar också på att hon efter långa perioder av stress känner det som att 

tankeförmågan avtar och hon blir ”mosig i huvudet”. Annika uppger att hon vissa tider efter 

jobbet undviker att svara i telefonen om hon inte känner igen telefonnumret, eftersom det kan 

ha med jobbet att göra. 

 De fysiska konsekvenser som uppges av flest informanter är stressmage eller magknip 

samt insomningsbesvär.  
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6.4 Kvinnlig respektive manlig stress 
Den sista delen av frågeformuläret gick lite mer utanför den egna personen och informanterna 

ombads att i mer allmänna ordalag tala om vad de trodde och tänkte om vad som är kvinnlig 

stress och vad det finns för skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till stress.  

Samtliga informanter är överens om att kvinnor oftare blir stressade än vad män blir. De har 

lite olika teorier om varför det är så. Jessica skriver: 

 

”Kvinnor har en tendens att tänka för mycket på problemen 

istället för lösningarna så därför blir det nog lättare att kvinnor 

bli stressade. De vill ibland hinna med lite för mycket och få det 

extra bra även om de har för lite tid. Att de på något sätt inte 

tror att det de gjort är bra nog.” 
 

Therese tror att kvinnor ofta blir stressade för att det oftare har yrken där man kommer i 

kontakt med människor, vilket hon anser vara en stressfaktor. Malin tror att det har att göra 

med att kvinnor vill ha koll på allt. Hon tror också att om man har man familj så tar kvinnan 

det största ansvaret kring detta. Annika skriver också: 

 

”Det känns som om kvinnor tar på sig mer personligt hur det 

går och känner sig ansvariga och mer i behov av att ha 100 

kontroll över vad de gör.” 
 

När det gäller vad det finns för skillnader mellan män och kvinnor när det gäller stress så tror 

Malin att män inte vill bevisa lika mycket att de är bra. De analyserar inte lika mycket utan 

accepterar. Jessica tror att skillnaden ligger i att kvinnor lättare blir stressade över småsaker 

än vad män blir. Annika upplever det som att hennes manliga kollegor har lättare att släppa 

jobbet och stänga av datorn och gå hem när klockan är dags och inte ta med jobbet hem eller 

sitta kvar på jobbet efter arbetstid.  Therese menar följande: 

 

Män är inte lika fixerade vid att vara till lags och ta hand om 

hemmet, jag förstår det inte men jag inser att det hänger ihop 

med att jag är kvinna. Utseende däremot tror jag gäller nästan i 

lika hög grad för män, prestationsdelen tror jag är ännu mer 

påtaglig hos män. 
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På frågan om varför hon tror att det är på det här sättet svarar Therese: 

 

”Varför är en fråga jag verkligen skulle vilja besvara, men jag 

anser att detta är outgrundligt.” 
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7. Analys och diskussion 
Jag vill här försöka teckna en helhetsbild av kvinnlig stress med hjälp av de teorier jag 

redogjorde för i avsnittet om teoretiska utgångspunkter, samt föra en diskussion om de 

konstaterande jag gör utifrån mitt material. Teorierna valdes med tanken att en röd tråd skulle 

kunna finnas mellan dem och paralleller skulle kunna dras mellan de resultat som 

framkommit till de olika teorierna så att dessa kan hjälpa till att lägga samman pusselbitarna 

till en enda stor helhetsbild istället för att till exempel försöka lägga analysen på flera olika 

nivåer eller söka förklaringar med hjälp av olika modeller.  

 

7.1 Den konstruerade bilden  
Symbolisk interaktionism menar ju att den sociala verkligheten är subjektiv och kan uppfattas 

på många olika sätt. Det som människan varseblir som verkligt blir hennes verklighet (Trost 

& Levin 2004). De krav och känslor som kvinnorna i studien uppfattar som källor till stress är 

varseblivningar som för dem utgör deras sociala verklighet. Informanterna talar bland annat 

om känslor av otillräcklighet och prestationsångest som uppstår i samband med stressen, men 

också oro och frustration. Att ständigt gå runt och känna sig otillräcklig och känna att man 

borde göra bättre blir en tärande situation, där stressen har svårt att få utlopp, utan istället 

sätter sig i kroppen på det sätt som Larmén beskriver (Larmén 1992).  

 Något som kom upp vid ett flertal tillfällen var känslan av att inte kunna påverka eller 

kontrollera saker som till exempel att det kör ihop sig på jobbet, inte behärska sina 

arbetsuppgifter eller inte hinna sköta om hemmet eller vårda sina sociala relationer. Vad är det 

då i dessa situationer som gör kvinnor stressade? Enligt Cooley (Trost & Levin 2004), som 

talar om människors föreställningar om varandra och om sig själva genom sin metafor om 

spegeljaget så varseblir vi den bild som vi tror att andra har av oss. En självkänsla – positiv 

eller negativ - uppstår ur denna föreställning. Genom denna metafor visar han på hur vår 

upplevelse av hur vi uppfattas blir avgörande för hur vi ser på oss själva. Kvinnorna i studien 

varseblir omvärldens signaler, och konstruerar utifrån dessa en bild av sig själva där de 

ständigt måste vara duktiga och hålla kontrollen över sina liv. Detta kontrollbehov gäller för 

såväl relationer, hemmet, jobbet och den egna kroppen och är uppenbarligen en stor källa till 

stress hos unga kvinnor. De sociala konstruktionerna må vara subjektiva, men tas för så 

verkliga att de inte går att bortse från.    

 Jessica uppger till exempel att hon känner sig stressad över att inte kunna tillräckligt 

mycket, skriva ”fel” saker i sina arbeten, vilket är en konstruktion hon har skapat, detta trots 
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att hon kanske inte alls fått någon kritik för innehållet. Malin anger att hon framförallt känner 

sig stressad i situationer där hon inte kan påverka resultatet själv eller om hon behöver hjälp 

från annat håll för att kunna genomföra en uppgift. Detta är också en konstruktion som gör 

Malin stressad, även om hennes chef eller arbetskamrater kanske tycker att hon är jätteduktig 

på det hon gör.  

Larmén menar på att situationer vi upplever som stressande kan innebära att vi faktiskt sett 

inte räcker till men också att vi underskattar vår förmåga (Larmén 1992). Sociala 

konstruktioner bidrar förmodligen till att vi ofta blir stressade, kanske framförallt för att vi 

varseblir att vi inte är tillräckligt bra, även om det inte finns några faktiska belägg för att det 

är så.  

7.2 Kontraktet  
Enligt symbolisk interaktionism så befinner vi oss i ständig process och vår verklighet 

förändras ständigt. Men en del processer går så långsamt att vi luras att tro att stabilitet råder. 

Allt är subjektivt, men det finns tillfällen där alla är överens om den subjektiva upplevelsen 

vilket ger den en form av objektivitet (Trost & Levin 2004). Även genuskontrakt beskrivs av 

Hirdman som ytterst konkreta föreställningar om hur relationen mellan män och kvinnor skall 

se ut, och som även innefattar flera olika nivåer (Hirdman 1988). Således kan man se på 

genuskontrakt som en socialt konstruerad sanning. Genuskontraktets roll för den kvinnlig 

stress torde vara att ständigt försöka leva upp till bilden av hur en kvinna bör vara, vilket kan 

ses som en stressfaktor på den punkten att hon ständigt upplever sig otillräcklig och anser att 

hon borde prestera bättre och mer.  

 Individnivån, där genuskontraktet kommer till konkreta uttryck är den nivå där 

informanterna reagerat för att de märker av det. Till exempel Therese som skriver:  

 

”Män är inte lika fixerade vid att vara till lags och ta hand om 

hemmet, jag förstår det inte men jag inser att det hänger ihop 

med att jag är kvinna.” 

 

Även om den ”sanning” vi är vana att förhålla oss till då det kommer till genuskontrakt och 

patriarkat är ytterst svår att bortse från, och att vi fortsätter och följa våra invanda mönster, så 

är vi naturligtvis medvetna om de bara är konstruktioner. Isabelle skriver till exempel att hon 

har en princip att hon aldrig skall säga till sin sambo att göra saker av typen plocka bort efter 
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dig för då känner hon det som att deras gemensamma boende blir hennes. Här kan man på sätt 

och vis säga att Isabelle försöker utmana vad genuskontraktet säger, det vill säga att hon som 

kvinna är ansvarig för hemmet, och försöker göra en annan uppdelning. Men hon tillägger ju 

också:  

 

”Samtidigt känns det som att många runt omkring tycker att den 

sanitära olägenhet vår lägenhet kan förvandlas till ibland är 

mitt ansvar även om min sambo och jag städat lika lite.” 

 

Således kan det, även med den bästa vilja vara svårt att bryta med kontrakten, eftersom 

omgivningen är så fast i gamla hjulspår, vilket drabbar Isabelle eftersom hon hålls ansvarig 

om hemmet är stökigt men inte hennes sambo.  

 

7.3 På gränsen till nervsammanbrott?  
Castells talar om att kvinnors arbetsflexibilitet tillsammans med en överlevnadsstrategi på 

gränsen till nervsammanbrott klarar av de här båda världarna (Castells 1999). Han lägger 

mycket fokus på hur kvinnors situation förändrats på gott och ont i och med deras inträde på 

arbetsmarknaden. Enligt honom så har kvinnor fått en helt annan självständighet sedan de 

började yrkesarbeta, men att det också innebär att det ”dagliga fyrskiftsjobbet” gör att deras 

dagliga jobb innefattar betydligt mer än tidigare (Castells 1999 s.148).  

 Utifrån resultatet kunde ju också konstateras att de som levde ihop med en partner 

uppfattade situationen i hemmet, så som hushållsarbetet som en stressfaktor, medan de som är 

ensamstående inte ens nämner det. Kvinnor känner sig helt enkelt fortfarande ansvariga för 

hemmet, trots att de yrkesarbetar i samma utsträckning som sin partner. Isabelle uppger till 

exempel att hon upplever det som att omgivningen ser det som att ansvaret för hemmet ligger 

på henne i större utsträckning än hennes partner. Även Therese känner kravet från familjen att 

sköta om hemmet, men hon medger också att hon tar ansvaret själv eftersom hon har svårt att 

acceptera sin sambos sätt att göra saker på. Att det är i det stadiet där familjebildandet blir 

aktuellt som problemet uppstår konstateras ju också av de forskare som jag tog upp under 

bakgrund och tidigare forskning vilket jag, efter min undersökning, också vill bekräfta.   

 Castells drar bland annat slutsatser att den typ av personal som behövs inom den 

nätversksstrukturerade ekonomin stämmer med överlevnadsintressena hos kvinnor, som på 

det patriarkatiska systemets villkor, försöker förena båda världarna (Castells 1999). Kvinnor 
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vill helt enkelt leva upp till bilden av den flexibla kvinnan som klarar allt och är allt. Thereses 

svar på frågan vilka krav hon upplever i samband med stress är förmodligen ganska så 

talande:  

 

”Att räcka till, prestera, verkligen ta till vara utbildningen, göra 

alla glada och nöjda, vara vacker.”     

7.4 Bilderna som krockar – att vara allt samtidigt 
Larmén: ”Vi känner oss klämda mellan den nya och gamla kvinnorollen, mellan samhällets 

krav och våra egna inre krav, mellan man och barn, mellan kraven att vara en duktig mor och 

en duktig dotter/svärdotter. Vi försöker leva upp till alla motstridiga krav och förväntningar 

och känner oss ofta otillräckliga. Inte konstigt om vi blir stressade” (Larmén 1992 s. 7).  

Detta tycker jag är väldigt talande för vad jag kunnat konstatera utifrån min studie. Kvinnor 

blir stressade på grund av alla de olika förväntningar och krav som ställs på dem, vilket gör att 

de olika bilderna (som är konstruktioner) av hur en kvinna bör vara kolliderar, och kvinnor 

blir stressade för att de hela tiden måste leva upp till beviset att de faktiskt är lika bra som 

män, annars finns risk att de plötsligt skulle bli genomskådade och anklagade för att bluffa.  

 Bilderna som krockar skulle kunna sägas vara någon slags modern variant av den klassiska 

varianten med horan och madonnan, men här blir det snarare stereotypen med den moderliga 

och omhändertagande kvinnobilden, den som representerar det förflutna, mot den mer 

moderna kvinnobilden som kan sägas dra mer åt det manliga idealet med yrkeskarriär och att 

uppfylla samma funktion i samhället som männen gör. Kvinnor vill, kort sagt, både ha kvar 

bilden från det förflutna samtidigt som de vill ha den moderna bilden. Men är detta möjligt i 

längden?  

 Det talas mycket om den dubbelarbetande kvinnan som utför ett yrkesarbete och ett obetalt 

arbete i hemmet. Detta skulle i och för sig kunna belysa situationen med de motstridiga 

bilderna, men jag tror inte att det är själva arbetet i sig som är problemet – det är den 

konstruerade bilden av kvinnan som den som klara att leva upp till båda bilderna. Och jag vill 

inte heller säga att problemet med sociala konstruktioner som stressfaktorer är ett typiskt 

kvinnligt problem, det är något som drabbar även män, fast av andra orsaker. Om man vänder 

på det hela så har kvinnorna, trots allt, haft tillgång till ett bredare register av hur de kan vara. 

Den moderna kvinnan har kunnat välja – vill hon, kan hon vara moderlig och i första hand 

prioritera äkta make och barn, men har också kunnat välja att prioritera bort detta och istället 

prioritera yrkeskarriär. En man har istället en ganska snäv bild av vad han bör leva upp till för 
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att klassas som en riktig man. Hans ramar är hårt åtdragna, och då kvinnor utan problem kan 

anamma klassiska manliga egenskaper, till exempel inom ledarskap, och uppfattas på ett 

positivt sätt av omgivningen så är det ytterst ovanligt att en man som går utanför ramarna för 

den klassiska manligheten och beträder det kvinnliga området betraktas ur en positiv 

synvinkel.   

 

7.5 Att alltid vara ”duktig” 

Kontrollbehovet, eller rädslan för att förlora kontrollen som en källa till stress är ett 

återkommande tema, och detta ger upphov till en rad frågor och funderingar om varför. Är 

kvinnor rädda att förlora den status de ändå uppnått? Likt en fattig person som kommit upp 

sig ständigt måste kämpa och bevisa att han eller hon är värdig, så verkar kvinnorna ständigt 

ställas till svars och känna sig tvingade att leva upp till bevis att verkligen visa att de är lika 

mycket värda som män. Är det därför prestationen, såväl i privatlivet som i arbetslivet blir så 

viktig och något som ständigt måste hållas uppe för att de inte skall ”avslöjas”? 

 När det gäller vad det finns för skillnader mellan män och kvinnor när det gäller stress så 

tror Malin att män inte vill bevisa lika mycket att de är bra. De analyserar inte lika mycket 

utan accepterar. Detta skulle ju kunna förklaras med att män inte behöver bevisa lika mycket 

för sin omgivning som kvinnor måste. Detta kan också förklara det som Annika upplever, att 

hennes manliga kollegor har lättare att släppa jobbet och stänga av datorn och gå hem när det 

är dags. Det behöver inte bekymra sig om att prestera det där ”lilla extra” för att ha gjort ett 

bra jobb. Jessica tror att skillnaden mellan manlig och kvinnlig stress ligger i att kvinnor 

lättare blir stressade över småsaker än vad män blir. Så här skriver hon om saken: 

 

”De vill ibland hinna med lite för mycket och få det extra bra 

även om de har för lite tid. Att de på något sätt inte tror att det 

de gjort är bra nog.” 

 

Annika skriver också: 

 

”Det känns som om kvinnor tar på sig mer personligt hur det 

går och känner sig ansvariga och mer i behov av att ha 100 

kontroll över vad de gör.” 
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7.6 Medvetenheten  
Kvinnorna i studien talar om vad de upplever stressar dem i tillvaron och varför de blir 

stressade, men tillägger allt som oftast att de vet att det egentligen inte är så, utan att det de 

känner bara är inbilla, men att de ändå inte kan släppa stressen. Man möts av en nästan 

plågsam medvetenhet om att konstruktionerna är just konstruerade. 

 Castells (1999) menar att en ”systerlig sammanhållning” i form av sociala nätverk där man 

kan dela erfarenheter gör att kvinnor börjar ställa frågor om sig själva och ge svaren till sina 

döttrar är ett viktigt led i arbetet för att utmana den patriarkala strukturen i samhället. Men 

hjälper verkligen den här medvetenheten om man ändå inte klarar av att bortse från 

konstruktionerna? 

 De flesta krav som informanterna anger sig uppleva som stressfaktorer är krav som de 

uppger kommer från dem själva och inte från omgivningen. Dock är det ju enligt Mills 

omöjligt att skilja på individ och samhälle då han menar att den individuella biografin hos 

människor är sammanlänkad till samhällets historia. Således torde alla stressfaktorer, även de 

krav som man upplever att man har på sig själv vara ett resultat av det samhälle som vi lever i. 

Lika viktigt som det är att bli medveten om konstruktionerna skulle det då vara att vara 

medveten om det samhälle man lever i och även historiska aspekter och hur utvecklingen har 

sett ut. Även detta går i linje med Mills teorier när han menar att det handlar om att bli 

medveten om sin sociala position och på så sätt få förståelse för strukturen och få insikt om 

världen och dess struktur (Mills 2002). 

 Jag tror också att den här känslan av att ens bekymmer är av ett personligt slag är större 

hos kvinnor än hos män. Kvinnor verkar hålla sig själv ansvariga för mycket av det som de 

upplever som stressande och inte så mycket samhället. Många verkar också tro att de är 

ensamma om att tänka just på det sättet, och missa att se sig själva ur ett vidare perspektiv och 

i ett större sammanhang på det sätt Mills förespråkar då han säger att människan inte besitter 

den intellektuella intelligens som krävs för att se sambanden. De är alltså medvetna på ett sätt, 

då de inser att de är de själva som ställer krav på sig att vara duktiga, men mindre medvetna 

då de kanske delvis missar att de ställer kraven utifrån hur förutsättningarna i samhället ser ut.   
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8. Sammanfattning – Vilken kollektiv historia skriver vi utifrån 

resultatet? 
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att blicka tillbaka en liten bit, och se vad vi hade med 

oss för grundstenar för den här studien och plocka ihop beståndsdelarna till någon form av 

slutgiltiga konstateranden. Vilken kollektiv historia kommer fram utifrån resultatet och 

analysen av det? Från genuskontrakt och konstruktioner till kravet att alltid vara en ”duktig 

flicka” i så väl arbetet som i relation till vänner, partner, barn, föräldrar och svärföräldrar. 

Så, varför känner sig då unga kvinnor stressade och är den grupp som tenderar att ha sämst 

psykiska hälsa? Jag skall här sammanfatta de viktigaste punkterna och konstateranden jag 

kunnat göra utifrån min studie samt återknyta dem till mina frågeställningar.  

 

8.1 Slutsatser 
 

� Den kanske största stressen för kvinnor idag verkar vara att inte veta vilken som är 

deras roll. Således måste de istället vara duktiga på allt. En tuff uppgift att ständigt 

hålla skenet uppe och i alla situationer känna att det är ”upp till bevis”. Är du inte 

duktig så är du ingenting. 

 

� Konsekvenserna av stressen blir bland annat att kvinnor ständigt går runt och känner 

sig otillräckliga – i sin yrkesroll, i sina relationer och i kontrollen av den egna 

kroppen.  

 

� Hur kan man arbeta med stressen? Jag vill framförallt framhäva två saker: Det första 

handlar om genuskontraktet där jag vill mena på att de tre nivåerna är sammanlänkade 

på det sätt som Mills talar om när han säger att den individuella biografin är 

ofrånkomligt sammanlänkad med samhällets historia. Vilken ände är bäst att börja i, 

kan man fråga sig då. Börjar man på individnivån handlar mycket om våra dagliga 

interaktioner, men dessa kanske kan verka som små droppar i havet men då det är ett 

faktum att attityder inte förändras över en natt kanske man ändå får försöka se det som 

att varje liten droppe ändå är en del av helheten. Det är ändå lättare att börja med att 

förändra sig själv än att försöka förändra hela samhället. För det andra så är det inte 

hugget i sten att hela vår själv bild är ett resultat av våra sociala interaktioner, 

självkänsla kommer även inifrån den egna personen. Kvinnor upplever att de är 
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otillräckliga och får prestationsångest. Men faktum är att som jag nämnt tidigare så 

påpekar ju Larmén att stress inte bara är ett resultat av att faktiskt inte räcka till utan 

även att underskatta sin förmåga. Och underskattar du dig själv kan inte allt beröm och 

all uppskattning i värden få dig att känna att du räcker till.  

 

� Den sista av mina frågeställningar där jag ställde frågan om bekämpandet av kvinnlig 

stress är ett jämställdhetsarbete har jag hittills inte berört i något avsnitt, och jag skall 

därför försöka återknyta till den här. En sak som jag tycker är otroligt viktigt är att 

sätta dagens jakt på jämställdhet i perspektiv till hur lång tid det faktisk tagit för 

jämställdhetsutvecklingen att komma så här långt. I det moderna samhället skall 

allting helst gå i expressfart, vi vill inte behöva vänta en sekund extra på det vi vill ha. 

Så och med jämställdheten. Man brukar tala om att gå in i väggen, men när det gäller 

jämställdhetsutvecklingen idag så tror jag istället att många kvinnor snarare slår 

huvudet i det berömda taket i sin iver att bli jämställda med männen nu med det 

samma. Således, på frågan om stressbekämpning är ett jämställdhetsarbete skulle jag 

vilja svara ja – av två anledningar. För det första, kvinnor blir stressade för att 

jämställdhet inte råder i dagens samhälle. För det andra, kvinnor blir ännu mer 

stressade för att de försöker bli jämställda. En svår ekvation att lösa ut. Är jämställdhet 

egentligen bra eller dåligt ur stressynpunkt?  

 

8.2 Några avslutande ord 

Att säga något avslutande om en ständigt pågående process är inte lätt. Här skulle jag 

naturligtvis vilja ge någon form av rekommendationer för framtiden om hur man skulle kunna 

minska stressen hos kvinnor. Men som jag nämnde ovan så är detta svårt. I vilken ände skall 

man börja? Styrkan hos den sociala verkligheten och våra vardagliga konstruktioner håller oss 

i ett hårt grepp och att gå emot dessa skulle i det närmaste innebära att man blir lite socialt 

missanpassad eller i alla fall inte uppskattad och beundrad. Och vem vill inte vara omtyckt 

och älskad av sin omgivning? Men om jag skall säga något som inger ett visst hopp, så vill jag 

ändå lägga min förtröstan i samhällets förmåga att utvecklas och förändras. En utveckling 

som oftast går så sakta att den för oss ibland tycks obefintlig. Men då alla individer ständigt 

utvecklas och förändras är det en omöjlighet att samhället inte skulle göra det samma. 

Återigen, betänk ur ett historiskt perspektiv hur långt vi ändå kommit. Eller har vi det?  
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Bilaga 
 

Om dig själv: 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Civilstånd? 

 

1. Känner du dig ofta stressad? I vilka situationer? 

Det kan handla om situationer i såväl privat- som arbetslivet. Beskriv situationerna. 

Vilka är inblandade?, Vad händer? mm. 

 

2. Vad är det i dessa situationer som gör att du känner dig stressad? Försök nu 

reflektera över situationen genom att koppla den till följande teman: 

 

• Vilka känslor upplever du i samband med stressen? 

• Vilka krav känner du? 

 

3. Vilka konsekvenser upplever du att stressen får i ditt liv?  

(T.ex. fysiska eller psykiska problem, sömnbesvär, försök att undvika 

situationer/tillfällen/människor som förknippas med stressen, begränsningar i tillvaron 

mm.) 

 

4. Slutligen vill jag att du reflekterar över ditt kön i förhållande till situationerna du har 

beskrivit ovan:  

 

• Tror du att något hade varit annorlunda i de här situationerna om du varit man?  

Varför eller varför inte? På vilket sätt? 

• Tror du att kvinnor oftare blir stressade än män?  

Varför/varför inte? 

 


