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Abstract 
 
This narrative literature review aims to present a general picture of the increasing mental ill- 

health related to stress among young women, connected to the development of society. The 

analysis is performed by examining scientific articles using gender theory and sociology as a 

theoretical background. The complex of problems surrounding mental ill-health, as well as 

possible causes  for it, are discussed  from  perspectives  on  the individual,  the group and 

society. This essay also considers possible remedies for the school environment, where the 

problems presented are fairly common, as well as actions on a structural level which may lead 

to a more gender equal society, and in the end result in higher mental well-being.
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Sammanfattning 
 

Under senare tid  har den  ökade psykiska  ohälsan  bland befolkningen,  framför allt  unga 

kvinnor, diskuterats flitigt. Denna narrativa litteraturstudie syftar till att presentera en 

övergripande bild av den ökande stressrelaterade psykiska ohälsan bland unga tjejer, kopplat till 

samhällets utveckling och omgivningen. Detta görs genom att analysera vetenskapliga artiklar 

utifrån genusteori och sociologi. Dessutom diskuteras problematiken, samt möjliga 

orsakssamband som kan bidra till ökad psykisk ohälsa, utifrån individ-, grupp- och 

strukturperspektiv. Genom att förstå hur olika faktorer samverkar på dessa olika nivåer, samt 

förstå den ökade psykiska ohälsan bland tjejer utifrån ett genusperspektiv där kvinnan ofta 

simultant måste upprätthålla en feminin identitet och anpassa sig efter ett mansdominerat 

samhälle, ges en viss klarhet i problematikens komplexitet. Uppsatsen presenterar även tänkbara 

implikationer för åtgärder inom skolan, som är en arena där den presenterade problematiken är 

vanligt förekommande, samt strukturella åtgärder som kan leda till ett mer jämställt samhälle, 

och i längden högre mentalt välbefinnande.
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1. Inledning & syfte 
 

Redan i Maria Svelands nu tio år gamla Bitterfittan (2007) lyfts den ängsliga duktigheten 

fram som ett komplex  hos den moderna unga kvinnan i ett samhällslandskap som efter 

finanskrisen på 1990-talet präglas av oro, konkurrens och ambition. Tillsammans med böcker 

som t.ex. Familjens projektledare säger upp sig (2009) av Gunilla Bergensten bildas det en 

växande debatt i Sverige om kvinnor, prestation och förväntningar - en debatt som fortfarande 

är oerhört aktuell. 

 

I DN (2016) berättar Tyra, som går i 8:an, om ångesten hon känner i samband med att plugga: 

“– Jag får svårt att andas och gråter hysteriskt, berättar hon. Oftast går det över efter några 

minuter, men en gång höll det i sig i timmar. Under attacken trodde jag att jag skulle dö.”. I 

en annan artikel i DN (2017a) artikel berättar Nadia om sin utbrändhet i relation till den svenska 

kontexten: “– I Sverige verkar det finnas en syn på svaghet som något negativt. Framförallt i 

arbetslivet där det ständigt pratas om värdet av att vara stark och att orka mycket 

– inte minst som kvinna. Jag är självklart för jämställdhet, men allt prat om starka kvinnor 

tröttar ut mig. Jag är ingen stark kvinna utan en människa med svagheter. Och det är väl inget 

konstigt med det? Svaghet hör ju till livet.”. Förutom vittnesmål finns det olika ståndpunkter 

av mer ideologisk karaktär i diskussionerna kring den så kallade ‘duktiga flickan’; Schreiber 

skriver  i  DN  (2017b)  om  duktigheten  som  norm  för  kvinnan  som  implicerar  att  en 

avslappnad, obrydd kvinna är en dålig kvinna. Samtidigt menar Ernsjöö Rappe och Sjögren 

(2010) att det inte är duktigheten i sig som är något ont, utan avsaknaden av bekräftelsen därtill. 

Senare kom de ut med boken Diagnos: Duktig: Handbok för överambitiösa tjejer - och alla 

andra som borde bry sig (2012) där de istället argumenterar för att släppa kontrollen och våga 

vara mindre duktig. 

 

Även Birgitta Ohlsson argumenterar i Duktiga flickors revansch (2017) för att unga tjejer dels 

förtjänar bekräftelse för sina prestationer, men även måste våga vara mer egoistiska i sin 

duktighet eftersom att en hög prestation kan kanaliseras till ett bättre liv. Ohlssons bok har dock 

kritiserats, främst från vänsterhåll, då problemformuleringen utgår från ett individualistiskt 

perspektiv där strukturer i samhället inte spelar någon roll. 

 

Kort sagt finns det en mängd olika ståndpunkter med skiftande empiriska belägg, och i en 

samhällsdebatt bör forskning och vetenskap stötta de olika argumenten för att bredda förståelsen 

och kunskapen och således komma närmare en lösning. Såväl den övergripande mentala  hälsan  

som  stressrelaterad  psykisk  ohälsa  verkar  förvärras  bland  unga  tjejer.
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Samtidigt går samhället mot ett mer individualistiskt och marknadsorienterat sådant, vilket antas 

ha stora effekter på människans generella hälsa och identitetsskapande. Problematiken verkar 

vara svårfångad i den bemärkelsen att de olika lager av psykisk hälsa, genus, klass, 

samhällsstruktur och identitet hänger ihop utan någon verklig början eller slut. Detta lockade 

oss  att  backa från  problemet  och  försöka  se det  i  en  större  skala;  hur hänger  allt  ihop 

egentligen? 

 

1.2 Syfte & frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att få en överskådlig bild av unga tjejers stressrelaterade mentala 

välbefinnande ur ett sociologiskt perspektiv där både genus och det moderna samhället ses 

som starka faktorer som interagerar. 

 

Utifrån syftet med uppsatsen har en del frågor formulerats. Uppsatsen ämnar att svara på 

följande frågor; 

 

● Hur kan den ökade psykiska ohälsan bland unga tjejer förstås utifrån sociologiska 

perspektiv (och samhällsutvecklingen)? 

● Hur kan den ökade psykiska ohälsan bland unga tjejer förstås utifrån/på individ-, 

grupp- samt strukturnivå? 

● Vilka möjliga åtgärder kan vidtas på strukturnivå samt i skolorna för att förebygga 

problematiken med psykisk ohälsa bland unga tjejer? 

 

Vi menar att den ökade psykiska ohälsan hos unga tjejer kan ses utifrån vissa sociologiska 

teorier där t.ex.  genusstrukturer och  modernismen  är viktiga faktorer att  se till  gällande 

problembilden. Vi försöker vidare förstå problemen genom att se till olika delar av tjejernas 

liv där den psykiska ohälsan kan spela en stor roll genom att både påverka och bli påverkad 

av förhållande inom dessa fält. Vi har alltså delat upp det i individens roll, gruppens roll samt 

strukturens eller samhällets roll i den psykiska ohälsan bland tjejer. Slutligen har vi försökt att 

svara  på  frågan  kring  åtgärder  och  lösningar,  vilket  känns  viktigt  att  se  till  både  den 

strukturella nivån samt i skolkontexten, där den psykiska ohälsan både manifesteras och riskerar 

att öka utifrån olika akademiska och/eller sociala faktorer. 

 

1.3 Disposition 
 

Genom att se till forskning som utförs inom medicin och psykologi, för att senare applicera ett 

sociologiskt  filter  på  dessa  resultat  menar  vi  att  problembilden  kan  nyanseras  med 

sociologiska  idéer  och  teorier  som  t.ex.  genusteori  och  individualism.  Eftersom  att
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problembilden idag är något spridd och framför allt avskild mellan det medicinska och det 

kulturella, ämnar analysen i denna uppsats att belysa vissa samband utifrån uppmärksamma 

de samtida influenserna för de unga tjejernas stressrelaterade mentala hälsa. En stor del av vår 

avgränsning har lett till ett mönster där de unga tjejerna har ofta en generellt låg självkänsla 

samt värderar prestation högt. Genom att analysera forskning från olika håll för att sedan väva 

ihop dessa till en bild präglad av sammanhang och mönster ur en sociologisk vinkel ser vi 

tydliga kopplingar till såväl individen, gruppen och samhället. Därtill används grundläggande 

och relevanta sociologiska teorier som ett verktyg för att få en ökad förståelse för potentiella 

samband mellan samhällsutvecklingen, det mentala välbefinnandet samt könsperspektivet.



4  

2. Bakgrund 
 

Inledningen klargör vikten av problemet med unga tjejer, prestation och stress ur ett 

populärkulturellt perspektiv. I detta avsnitt presenteras istället forskning och statistik som ligger  

till  grund  för  analysen.  Redogörelser  kring  stress,  självkänsla  och  psykisk  hälsa kommer 

att definieras och klargöras för samt kopplas till sociologiska strukturer. 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) har observerat en ökning av psykiska besvär bland ungdomar (15 

år) de senaste decennierna, såväl som en alltmer tilltagande könsskillnad för detsamma. De 

har studerat hur, sedan 1985, känslor av irritation, nervositet, nedstämdhet och sömnsvårigheter 

har gått upp kraftigt bland ungdomar, speciellt tjejer. I en senare analys av resultaten från dessa 

resultat har Folkhälsomyndigheten (2016) konstaterat att ökningen av psykisk ohälsa och 

psykosomatiska besvär bland unga sammanfaller med en ökning av ungdomar som känner en 

akademisk stress inför skolan och skolarbetet. Dessutom är unga tjejer nästintill alltid i 

ledningen över de som är stressade och de som upplever psykiska besvär - och 

könsskillnaderna verkar fortsätta att öka. Socialstyrelsen beskriver i Folkhälsorapporten från 

2009 hur könsskillnaderna i psykisk ohälsa stiger i takt med åldern, och i gymnasieåldern (16-

19) är skillnaden enorm; 29% av tjejerna känner ängslan, oro eller ångest jämfört med 7% av 

killarna (Socialstyrelsen, 2009, s. 84). 

 

Det finns en stor mängd forskning på området som presenterar liknande, men ändå något skilda, 

förklaringsmodeller och faktorer för utvecklingen. Exempelvis verkar tjejer dels träda in i 

ungdomsåren med sämre förutsättningar i form av exempelvis fler stressorer en större sårbarhet 

för psykisk ohälsa. Dessutom exponeras de för mer stress och andra mentala utmaningar (Nolen-

Hoeksama & Girgus, 1994). Wiklund et al. (2012) klargör en korrelation mellan den dalande 

psykiska hälsan och skolrelaterad stress där könsskillnaderna var starkt närvarande, och Gore 

et al. (1993) menar att en stor del av könsskillnaderna i upplevd stress kommer från socialt 

kodad stress där tjejer i högre grad oroar sig och tar ansvar för andra människors hälsa såväl 

som sin egen - något som grundar sig i internaliserade sociala konstruktioner - normer som är 

så starkt rotade i individens handlingsmönster att den utförs rutinmässigt och ses som en 

essentiell del av individen. Det individualistiska samhället presenteras som en förklaring 

eftersom att ensamheten kan tänkas bidra till en känsla av att man själv bär ansvaret för sin 

situation, och därför skulle ett eventuellt nederlaget logiskt nog innebära större effekt på 

självbilden (Kormi-Nouri, 2015).
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En stor del av den svenska, och internationella, forskningen pekar på ett samband mellan 

psykiskt välbefinnande, stress, kön och självkänsla. Det finns flera studier som visar att tjejer 

har en generellt lägre självkänsla än killar, samt att detta har stor inverkan på stresshantering 

och mentalt välbefinnande i stort (Moksnes et al., 2010; Blom et al., 2012; Hallsten et al., 

2005). Framför allt lyfts prestationsbaserad självkänsla fram som något typiskt för unga 

tjejer, vilket innebär att självkänslan hänger på utfallet inom prestationsinriktade områden 

(Blom et al., 2012., Hallsten et al., 2005). Detta verkar viktigt att ta i beaktning för såväl 

sociologiska analyser som preventiva åtgärdsförslag; Blom et al. (2012) beskriver till exempel 

hur den villkorliga självkänslan som beror på prestation, som främst återfinns hos kvinnor, är 

en stark implikation för utbrändhet och utmattning och bör tas i beaktning vid både 

förebyggande och vårdande arbete för stressrelaterad sjukdom. Blom et al. (2011) visar även att 

människor vars (villkorliga) kompetensbaserade självkänsla gör att självkritik, kontroll och en 

hård attityd präglar synen på sig själv och sina egna resultat, resulterar i att de sällan 

förlåter sig själva efter att misstag har begåtts. 

 

Vissa menar på ett samband mellan ett mer individualistiskt samhälle med avsaknad av 

strukturellt stöd, och ökad stress utifrån prestation (Hallsten et al., 2005; Kormi-Nouri et al., 

2015; Wiklund et al., 2010). Detta i kombination med att samhällsstrukturen fungerar till 

männens fördel (Kimmel, 2008; Connell, 2014) leder till att unga tjejer drabbas hårdast av 

stressrelaterad psykisk ohälsa. 

 

Det verkar alltså finnas stöd inom både forskning och den allmänna debatten för sambandet 

mellan skola, stress och psykiskt välbefinnande. Det verkar även finnas starka belägg för att 

problemet har en tydlig könsaspekt, vilket antagligen är strukturellt betingat och kan ställas mot 

dagens samhällsutveckling och normer. Kort sagt verkar det nödvändigt att analysera problemet 

utifrån olika förklaringsmodeller med olika stark koppling till hierarkiska, sociala och 

samhälleliga strukturer som påverkar både individen, gruppen och samhället.
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3. Teori 

Vissa delar av analysen bygger på grundläggande sociologiska teorier inom genus, identitet, 

samhälle och identitet. Nedan presenteras olika teorier och begrepp som återfinns som ett 

analysverktyg i kapitel 5, utifrån ett genus- och ett samhällsperspektiv. 

 

3.1 Genus & makt 
 

Ett starkt avstamp, med stor relevans till uppsatsens syfte, går att ta i Doing Gender (1987), 

där West & Zimmerman (1987) klargör grundläggande idéer om kön som ett socialt konstruerat 

attribut som skapas, återfinns och reproduceras på ett flytande och dynamiskt sätt i individens 

interaktion med sin omgivning. I grund och botten syftar teorin till att kön är något en 

individ uttrycker och ständigt agerar utifrån i det konstanta mötet med omvärlden och  andra  

människor,  där  handlingar  är  mer  eller  mindre  socialt  accepterade  utifrån individens kön. 

De menar att vissa handlingar är feminint kodade medan andra är maskulint kodade, och att vår 

kulturella kontext avgör hur dessa ser ut, samt hur individen bör handla i relation till dem för 

att legitimera sitt anspråk i olika typer av fält (t.ex. att framhäva kroppen med vissa attribut, 

eller på vilket sätt man tar plats i det offentliga rummet). De handlingar som utgör att “do 

gender”, eller att “göra kön”, menar West & Zimmerman (1987) ofta är rutinmässiga och starkt 

inbäddade i det kulturella och normativa kontextet individen befinner sig inom. Samtliga 

interaktioner som sker mellan en individ och andra människor, i olika situationer och i samhället 

i stort, går att se genom en könskodad lins där könet både påverkar och påverkas av 

handlingarna. 

 

Att göra kön befinner sig alltid i första rummet för en människas handlingar och bemötandet 

av dessa, menar West & Zimmerman (1987). Olika roller existerar men de gör det i ljuset av 

kön och genus och könet verkar alltså omnirelevant, vilket innebär att oavsett yrke eller 

familjerelation går handlingarna i första hand genom könet och könsrollen, och könet har 

ingen specifik plats eller kontext som binder detta, utan är något som lyser igenom i samtlig 

interaktion. Idén innefattar även tankar kring internaliseringsprocessen, som lägger stor vikt vid 

utförandet av “könskorrekt” beteende - något som sker rutinmässigt och invant från 

väldigt unga åldrar, och kräver en enorm kraftansträngning för att sluta med. Även icke- 

handlingar, som att t.ex. inte raka sig under armarna som kvinna, är ett ställningstagande med 

en inneboende risk för utanförskap, vilket medför att det är oundvikligt att på ett eller annat 

sätt att göra kön. Det finns en stark värdering kopplat till att agera i enlighet med könsuttrycken, 

eftersom att det maskulina betraktas som bättre än det feminina i de flesta
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kontext på grund av patriarkatet enligt författarna. Eftersom att alla handlingar görs i ljuset av 

könet blir således en kvinnlig prestation aldrig lika mycket värd som en manlig, eftersom att 

den är utförd av just en kvinna. West & Zimmerman (1987) menar även att dessa värderingar 

inte bara återfinns i teorin om handlingarna i göra kön, utan att de hänger ihop i en negativ spiral 

där att göra kön i sin tur upprätthåller och reproducerar dessa värderingar. Detta yttrar sig i 

t.ex. uppväxten där barn lär sig att göra kön på sätt som antingen förminskar eller förhöjer 

deras betydelse som individer, exempelvis genom hur vuxna accepterar olika beteenden och 

handlingar hos pojkar och flickor. Det är, i linje med hur femininitet och maskulinitet ses som 

essentiella egenskaper hos individen, en naturlig del av att utvecklas och att bli vuxen. 

Därigenom, skriver författarna vidare, sker internaliseringen som bidrar till att både kvinnor och 

män ser könsnormerna som en självklar och rimlig del av världen och samhället,  vilket  medför 

en  minskad  risk  för att  könsmaktsordningen  kritiseras,  även  av kvinnor, som ofta är de som 

faller offer för dess mest negativa sidor. 

 

West & Zimmerman (1987) menar även att de biologiska premisserna för den könsuppdelade 

strukturen är få, och har dåligt belägg i jämförelse med dess utspridda legitimitet. Istället bör 

kön till största del ses ur ett socialt konstruerat perspektiv - tankar som återfinns i Connells 

breda  teorisamling  (1987;  2008;  2009;  2015).  Hon  menar  att  de  socialt  konstruerade 

koncepten ‘maskulinitet’ och ‘femininitet’ är organiserade på såväl makro- som mikronivå, 

och influerar allt från daglig mellanmänsklig interaktion till kapitalismen och den fria 

marknaden. Argumenten går i linje med West & Zimmermans (1987), men Connell (2002) 

framhäver också hur femininitet och maskulinitet utförs och står i relation till varandra, samt 

hur femininitet är sprunget ur ett maskulint behov. Detta kallar hon för hegemonisk maskulinitet 

kontra betonad femininitet. Det innefattar kort idén att de stereotypa dragen för femininitet inte 

bara är mindre värda än de maskulina dragen, utan dessutom är sprungna ur ett maskulint 

behov. Connell (2009) menar att  normen  för tjejer är att agera utifrån ett maskulint kodat 

behov, vilket innefattar allt från att ägna sig åt omfattande skönhetsritualer till att ta ansvar 

för omsorg om t.ex. hem och barn. Dessutom finns det alltså en hegemoni i det maskulina, 

där samhället konstant värderar maskulint kodade handlingar högre, vilket blir extra tydligt på 

bl.a. arbetsmarknaden. 

 

Connell (2015) menar att de hegemoniska och betonade idealen sipprar ner till samtliga 

nivåer av mänsklig interaktion, vilket medför att normen går igenom samtliga möten. Argument  

som  dessa  går  i  linje  med  West  &  Zimmerman  (1987),  men  det  som  är  av ytterligare 

intresse i Connells teorier är alltså det utvidgade perspektivet om att femininitet är
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skapat ur ett maskulint kodat behov, samt att värderingen i de olika sätten att göra kön är 

starkt laddade. Det neutrala är alltså maskulint, vilket enligt Connell (1995), innebär att 

patriarkatet förstärks av det binära och starkt könspolariserade samhället, genom handlingarna 

hos både män och kvinnor. Kimmel (2008) beskriver hur den vita medelklassmannen är normen  

förkroppsligad,  vilket  innebär  att  personer  med  dessa  attribut  ses  som  individer snarare 

än medlemmar av en viss grupp. Detta kallar han för osynlighetens privilegium, vilket innebär 

att makten ofta är osynlig för de som besitter privilegier. Detta gör att även saker som uppfattas 

som könsneutrala eller “objektiva” i själva verket är färgade av maskuliniteten och dess 

dominans. 

 

3.2 Reflexivitet & samhälle 
 

För att underlätta inför den kommande analysens strukturella aspekt kan det vara nödvändigt att 

redovisa kring hur vi använder oss av reflexivitet som begrepp för såväl samhälle som individ. 

Beck (1994) definierar social reflexivitet som att individen aktivt reflekterar över sin samtid och 

under vilken struktur hen lever under, vilket leder till ett ökat engagemang i att förändra det. 

Den ökade reflexiviteten har sitt ursprung i bl.a. informationssamhället, där en ökad 

informationsspridning leder till en ökad medvetenhet kring exempelvis ekonomiska eller 

ideologiska samhällsfrågor. Den ökade medvetenheten leder till en mer dynamisk relation 

mellan individen och samhället, vilket leder till en mer reflexiv individ och ett mer reflexivt 

samhälle där individen känner en högre autonomi. Utifrån dessa teorier har Giddens (1991) 

vidareutvecklat reflexiviteten hos individen och identitetsskapandet. Han menar att genom att 

kontinuerligt skapa en bild av jaget mot bakgrund av biografiska historier och narrativ utifrån 

erfarenheter och upplevelser blir identitetsskapandet ett aktivt projekt, som kan ses som en trygg 

och fast punkt i ett alltmer riskfyllt och osäkert samhälle präglat av flexibilitet och kortsiktiga 

lösningar. Giddens (1991) menar även att reflexiviteten gör att människan känner ett större 

ansvar kring utfallet av val och handlingar, vilket kan verka både befriande och plågsamt. När 

individens val verkar spela en så enorm roll för hela  samhällets fortsatta utveckling, blir 

det naturligtvis en större press på vad individen väljer.
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4. Metod 

Denna  uppsats  är  en  litteraturstudie,  som  kompletteras  med  sociologiska  teorier  och 

därigenom analyseras och diskuteras. Genom att kombinera forskning med bakgrund i olika 

discipliner såsom psykologi och sociologi strävar vi efter att kombinera dessa perspektiv för 

att möjligtvis kunna upptäcka mönster som omger problematiken kring psykisk ohälsa hos unga 

kvinnor, samt möjliga åtgärder för detta. 

 

Den litteraturgenomgång som presenteras är främst narrativ till sin natur. Enligt Bryman är detta 

det mest passande begreppet för en litteraturgenomgång som syftar till att “berika den mänskliga 

diskursen genom att formulera en förståelse” (Bryman, 2008, s. 112) genom tolkning av 

existerande forskning. Då uppsatsen inte erbjuder en heltäckande bild av problematiken kring 

tjejers stressrelaterade psykiska ohälsa, utan syftar till att ge en något mer överskådlig bild 

samt diskutera strukturer relaterade till problematiken, kan den inte heller kategoriseras som 

systematisk i enlighet med Bryman (2008). 

 

4.1 Avgränsningar 
 

Genom att avgränsa de sökningar efter relevant litteratur ämnade vi att hitta forskning om just 

de grupper vi ansåg relevanta för vår frågeställning. Vi har, i så stor utsträckning som möjligt, 

letat efter forskning om unga tjejer, vilket framför allt gället tjejer i högstadie- och 

gymnasieålder (ungefär åldersspannet 14-19 år). Eftersom att vi är två lärarstudenter, och 

eftersom att stora delar av den stress uppsatsen behandlar ryms inom skolsfären, har vi valt att 

fokusera starkt på unga tjejer i skolan och stress inom skolans kontext. Denna stress innefattar 

såväl akademisk prestation som sociala grupper och identitet, eftersom att skolan har en stor 

plats i många unga människors liv och spelar stor roll för identitetsutvecklingen, självkänslan 

och det generella psykiska välbefinnandet. Särskilt eftersom att ungdomen ses som oerhört 

formativa  år,  blir  skolan  kanske  extra  viktig  just  för  dessa  åldrar  och  det  finns  därför 

anledning att se till skolan som stor arena för såväl orsaker, konsekvenser samt preventiva 

metoder för stress och stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga tjejer. Det har dock i vissa 

fall även funnits rimliga skäl till att välja ut forskning från annat håll, t.ex. på unga kvinnor i 

arbetsför  ålder eller generell  stressforskning.  Vi  argumenterar för dessa urval  genom  att 

belysa hur skolan i mångt och mycket fungerar som en arbetsplats med arbetsuppgifter för 

ungdomar, en attityd till skolan som dessutom kan tänkas ha förstärkts i dagens 

prestationsinriktade samhälle. Den stora skillnaden är att det för de flesta elever inte finns någon 

möjlighet att välja bort skolan, att “byta arbetsplats” eller ställa krav på sin “chef”. Vi
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vill med det sagt antyda att stressrelaterad psykisk ohälsa kan vara svårare att hantera för 

skolungdomar än på arbetsmarknaden, och detta i samband med de starkt känslomässiga åren 

som ungdomen innebär. Dessa argument stöds även i forskning av t.ex. Schraml et al. (2011). 

 

Det är också relevant att nämna typen av psykisk ohälsa vi avgränsat vårt urval till. Psykisk 

ohälsa i relation till stress innebär i vårt syfte den typ av psykisk problematik som kan 

uppkomma i samband med stress, samt med de faktorer som leder till stress. De vanligaste 

uttrycken i vårt fokus är bl.a. låg självkänsla, generell oro, ångest, nedstämdhet, depression, 

sömnsvårigheter, psykosomatiska symtom (magknip o. dyl.), känslor av otillräcklighet, 

utmattning och utbrändhet etc. Det tillkommer ibland olika faktorer i samband med unga 

tjejers stress, som har koppling till t.ex. våld och trauma. Dessa faktorer har vi dock inte 

fokuserat lika mycket på då det inte finns en klar koppling till uppsatsens syfte, som innefattar 

stress ur ett mer prestationsinriktat perspektiv. Dessutom fokuserar uppsatsen inte på psykisk 

ohälsa kopplat till ett klassperspektiv, då denna fördjupning hade breddat problembilden allt för 

mycket. 

 

På grund av den redan väldigt övergripande problembilden har vi valt att avgränsa vår analys 

till att gälla länder som på ett eller annat sätt har en rimlig relation till utvecklingen av det 

individualistiska samhället, samt har en någorlunda utvecklad jämställdhetspolitik. Framför 

allt används forskning från nordiska länder, men även vissa europeiska länder samt 

Nordamerika  framstår  som  relevant  för  vårt  syfte.  Det  viktigaste  i  vår  geografiska 

avgränsning  grundar sig  helt  enkelt  i  hur lika  de är vårt  svenska kontext  gällande t.ex. 

politiska  mål  och  attityder  till  jämställdhet,  men  framför  allt  skolan  som  en  arena  för 

personlig utveckling och akademisk ambition. 

 

Vi vill även poängtera att den genusteori vi valt att fokusera på utgår från ett könsbinärt 

perspektiv, där män och kvinnor skiljer sig åt. Detta beror främst på att nästan all forskning 

utgår från ett binärt könssystem, vilket vi har valt att anpassa oss till. Vi vill upplysa om det 

faktum att det upplevda könet är en skala på vilken individen får placera sig efter sin egen 

identitet, och även feminina och maskulina uttryck för kön kan placeras på denna skala vilket 

innebär att verkligheten inte är så starkt polariserad som forskning utifrån kön ibland ger sken 

för. När vi analyserar unga kvinnors mentala hälsa är vi medvetna om att den utbredda 

mentala ohälsan bland transpersoner och/eller ickebinära utgör en stor problematik, och man 

kan spekulera i hur den samtida stressen påverkar dessa personer utifrån upplevt kön. I stora 

delar av vår analys antar vi ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där mycket av det som
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innefattas i att “vara kvinna” är socialt konstruerat och alltså kommer utifrån och sedan 

internaliseras, snarare än existerar som biologiskt medfödda uttryck. I de fallen det kan finnas 

biologisk grund finns det även skäl till att diskutera huruvida dessa beror på arv eller miljö. Med 

det sagt finns det alltså skäl att tänka sig att de som upplever sig vara kvinnor och handlar 

i enlighet med feminina normer även inkluderar transkvinnor, som i sin tur lider av den 

intersektionella tyngden i sin könsidentitet. Vi vill välkomna mer forskning, dels utifrån ett 

icke-binärt könssystem och dels utifrån transpersoners upplevda mentala hälsa. 

 

4.2 Litteratursökning 
 

Som en introduktion till arbetsområdet läste vi den omtalade boken “Duktiga flickors revansch” 

av Birgitta Ohlsson (2017). Vi läste också flera andra böcker på samma tema men med andra 

infallsvinklar, exempelvis “Duktighetsfällan” av Joanna Rose & Aleksander Perski (2008). 

Genom dessa böcker fick vi en viss aning om vilka typer av artiklar vi skulle börja leta efter. 

 

Vi började sökningen i databasen ERIC. Där använde vi sökord i kombinationer som “school 
 

+ burnout + girls” och “adolescents + females + stress”. Genom att läsa abstracts på de 

artiklar  vi  nådde,  sållade  vi  bort  sådana  artiklar  som  vi  inte  ansåg  relevanta  för  oss; 

exempelvis där åldersspannet vi sökte efter inte stämde (runt gymnasieåldern), där fokus var för 

snävt eller för brett, eller om artikeln inte var kopplad till den del av världen vi ville fokusera 

på. Dessutom kontaktades stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet via mail för att 

få råd om aktuell stressforskning. Denna kontakt resulterade i att vi läste två avhandlingar, 

Striving for self-esteem (Blom, 2011) samt Chronic stress among adolescents (Schraml,  2013).  

Dessa  två  avhandlingar  byggde  på  flertalet  artiklar  som  vi  bedömde relevanta för vår 

frågeställning, varför vi valde att söka upp dessa, genom exempelvis Linköpings 

universitetsbiblioteks hemsida eller Google Scholar. Även dessa artiklars tidigare forskning var 

i viss mån relevant för oss, och vi använde oss således av ett så kallat “snöbollsurval” (Bryman,  

2008).  Då vi,  bland annat  på grund av  uppsatsens  begränsade omfattning, inte ämnar 

presentera en heltäckande bild av den problematik som omgärdar unga tjejers psykiska ohälsa, 

utan snarare vill presentera olika infallsvinklar och möjligheter att se mönster i 

samhällsstrukturer, bedömde vi att detta var ett relevant tillvägagångssätt för denna uppsats. 

Enligt Bryman (2008) finns det en risk i att snöbollsurval inte presenterar en representativ bild 

av forskningsläget, då urvalet inte görs enligt några bestämda kriterier. Vi menar dock att 

genom den mängd forskning vi tillgodogjort oss har vi lyckats skapa en
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relativt bred bild av forskningsläget, där många generella slutsatser pekar i samma riktning. 

Detta gäller även för den litteratur som inte hört samman genom snöbollsurval. 

 

Genom att läsa de artiklar som kunde vara intressanta för oss, sållades ännu fler bort. Totalt 

lästes två tidigare nämnda avhandlingar, samt 43 artiklar. Dessa förekommer förekommer i 

analysen, bakgrunden, diskussionen eller sållades bort vid närmare granskning. Genom en 

strävan efter att presentera problematiken kring tjejers psykiska ohälsa ur flera olika perspektiv, 

valdes fem artiklar till analysen. Dessa artiklar ansåg vi kompletterade varandra samt var 

möjliga att koppla samman, även om de är sprungna ur olika forskningstraditioner. Genom att 

kombinera dessa och väva samman artiklarnas bakgrundsforskning, resultat och slutsatser med 

sociologiska teorier,  ämnar vi att presentera olika infallsvinklar och möjliga mönster kring 

problematiken med unga tjejers psykiska ohälsa relaterat till stress. 

 

Artiklarna som används i analysen presenteras kort i följande stycke för att tillhandahålla en 

sammanfattande översikt över forskningen, då olika delar av forskningen återfinns i olika 

delar                                                               av                                                               kapitlet. 

 
 

Biobehavioral Responses to Stress in Females: Tend-and-Befriend, Not Fight-or-Flight 

är en litteraturstudie av Taylor et al. (2000) utgår från hypotesen att kvinnor skapar, 

upprätthåller och använder sig av sociala grupper, speciellt med andra kvinnor, för att hantera 

stressfyllda situationer. Studierna som används i artikeln är baserade på människor (främst 

från Väst) och djur, och undersöker deras neuroendokrina stressrespons. Slutsatsen är att 

kvinnors stressrespons karaktäriseras av ett mönster där de tenderar att vårda avkomman samt 

söka och upprätthålla socialt stöd. 

 
Understanding  adolescent  mental  health:  the  influence  of  social  processes,   and 

gendered power relations (2009) av Landstedt et al. utgår från syftet att ta reda på vad 

ungdomar mellan 16 och 19 år uppfattar är viktigt för mental hälsa, samt applicera en 

genusanalys på resultatet. Detta görs genom en kvalitativ studie genom intervjuer med totalt 

22 fokusgrupper, där  deltagarna var elever från skolor i olika städer i norra Sverige. Artikelns 

slutsats var att dynamiska processer i social interaktion, prestation och ansvar är signifikanta 

faktorer för ungdomars mentala hälsa, samt att flickor upplevde mer negativa aspekter. 

 
Young women facing multiple and intersecting stressors of modernity, gender orders 

and youth (2010) av Wiklund et al. grundas i syftet att undersöka vilka stressorer unga svenska 

kvinnor upplever. Studien är en kvalitativ studie som genomförts genom intervjuer
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med 40 kvinnor i Sverige mellan 16-25 år som sökt hjälp för självupplevda stressrelaterade 

problem. Studiens slutsats är att olika samverkande faktorer kopplade till olika livssfärer, 

samt sociala konstruktioner bidrar till upplevd stress och känslor av begränsning. 

 
Bjerrum Nielsen utgår i Noisy girls - New subjectivities and old gender discourses (2004) 

från två frågeställningar: Var kommer den “nya sortens flicka” ifrån, samt vilken typ av 

modernitet  och  post-modernitet  förkroppsligar  dessa  “nya  flickor”?.  Dessa  besvarar  hon 

genom att utföra en kvalitativ studie i form av intervjuer med norska kvinnor i olika 

generationer.  Bjerrum  Nielsens  slutsats  är  att  olika  aspekter  inom  utvecklingen  av  det 

moderna samhället har specifika konsekvenser för kvinnor. 

 
Stress symptoms among adolescents: The role of subjective psychosocial conditions, 

lifestyle and self-esteem (2011) av Schraml et al. utgår från tre huvudsakliga syften: att 

undersöka förekomsten av allvarliga stressymtom samt kronisk stress bland ungdomar, att finna 

och förstå bakomliggande faktorer till ungdomars ökande stressnivå samt att undersöka 

eventuella resultatskillnader mellan könen. Studien är kvantitativ till sin natur och har 

genomförts genom olika intervjuer och formulär besvarade av 304 elever som gick första året 

på gymnasiet i Stockholmsområdet. Detta mynnade ut i en tredelad slutsats, nämligen att 30 

% av eleverna hade allvarliga stressymtom medan 8,2% hade grava stressymtom. Dessutom 

framkommer bilden av att tjejer upplever mer stress och utmattning än killar, samt att höga krav 

samt låg global självkänsla var de faktorer som i störst utsträckning kan kopplas till 

stressymtom.
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5. Analys 
 

Analysen kommer att följa en ordning baserat på tre grundläggande roller som spelar in för 

stress och psykiskt välbefinnande hos unga tjejer; individens, gruppens och strukturens. I 

avsnittet om individens roll analyseras hur stressorer påverkar individen och hennes mentala 

hälsa, och hur detta i sin tur står i relation till individens upplevda situation såväl som hur andra 

eventuellt upplever individen. Delen om gruppens roll behandlar vilka konsekvenser individens  

mentala  välbefinnande  och  stress  behandlas  i  och  med  en  mindre  grupp, exempelvis 

familj, vänskapskrets eller klasskompisar - här syns faktorer som beskrivs som interpersonell 

stress.  Eftersom att uppsatsen starkt fokuserar på skolelever ses gruppens roll för stress och 

psykisk hälsa som oerhört relevant, då skolan är ett konstant interaktivt möte på småskalig nivå, 

särskilt i relation till de interaktiva genusteorierna. I texten om strukturnivå presenteras slutligen 

vilka samhälleliga normer och skeenden som påverkar olika grupper av människor, och vilka 

bakomliggande orsaker detta har. Genom att disponera analysen i denna följd klarnar 

förhoppningsvis frågeställningens komplexa och mångdimensionella art till ett mer 

sammanhängande fenomen. Vi vill starkt betona att syftet med uppsatsen är att beskriva hur  

den  ökade  psykiska  ohälsan  bland  unga  tjejer  kan  förklaras  med  hjälp  av  olika 

sociologiska teorier vilka sträcker sig långt över enkla kategoriseringar av denna sort, men 

sorteringen är ändock nödvändig för förståelse och ökad insikt i vidden av problemet. Det är 

viktigt att ha i beaktning under läsningen att de olika delarna hänger ihop mer än vad de är 

åtskilda. 

 

Artiklarna som har valts ut inför analys har mer eller mindre saker gemensamt gällande unga 

kvinnor, stress och psykiskt välbefinnande kopplat till de olika sfärernas roller i människans 

liv och utveckling. De är inte alla sprungna ur samma forskningstraditioner, och vissa har helt 

klart olika kausala förklaringsmodeller. Genom att se det grundläggande problemet med den 

ökade stressen hos unga kvinnor i det moderna samhället från olika håll blir problembilden 

mer  konkret,  vilket  leder  till  en  applicerbar  och  nyanserad  åtgärdsdiskussion  ur  ett 

sociologiskt perspektiv. I vissa delar av analysen kommer biologiska och fysiologiska 

perspektiv på stress, kön och mental hälsa att redovisas. Det är viktigt att poängtera att - i och 

med den teoretiska utgångspunkten som genomsyrar uppsatsen där kön främst ses som en social 

konstruktion - en biologisk utgångspunkt inte ska ses som en hierarkisk ordning där biologin på 

något sätt är mer värdefull eller konstant än mer socialkonstruktivistiska vinklar. Det är en 

vanlig missuppfattning att forskning av fysiologiska aspekter på något så laddat som kön och 

psykisk hälsa nödvändigtvis hänger ihop med något fast och oföränderligt som verkar
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naturligt för människans essens. Vi vill poängtera att hjärnan och kroppen påverkas i takt med 

externa faktorer, samt att arv och miljö står i konstant relation till varandra och starkt hör 

samman, vilket framför allt återfinns i argument om internalisering. Att belysa biologiska 

aspekter bör därför ses som en ytterligare vinkel för en bredare förståelse av problembilden 

och de övergripande faktorerna, samt hur de hänger ihop, och inte som något hugget i sten 

eller överordnat andra faktorer för syftet och frågeställningen. 

 

5.1 Individens roll 
 

Det finns flera faktorer som påverkar psykisk hälsa och kön, och de olika processerna bakom 

vad som upplevs som välbefinnande kan vara svåråtkomliga och flytande. Till en början kan 

det därför vara av värde att se till biologin och de individuella konsekvenserna för att förstå 

stress och psykiskt välbefinnande. Detta avstamp tillhandahåller en grundläggande stomme 

för framtida analys av mer strukturalistisk karaktär. 

 

Taylor et al. (2000) har forskat i skillnader kring de biologiska faktorerna för upplevd stress 

eftersom att människor reagerar olika när de utsätts för olika typer av stressframkallande 

situationer, med ett mer specifikt fokus kring könsskillnader. En primär försvarsmekanism 

som har tjänat som en form av mänsklig överlevnadsstrategi kallas för fight-or-flight (“kamp 

eller flykt”), och innebär att en människa som utsätts för stark stress bedömer en situation utifrån 

om hen kan slåss mot hotet (fight), eller ta sig därifrån (flight). Taylor et al. menar dock att 

detta inte gäller i lika hög grad för kvinnor, som istället antar en försvarsstrategi som kallas 

tend-and-befriend. Denna försvarsstrategi har evolutionärt sett syftat till att skydda avkomman 

och sig själv (“tending”), men också till att skapa och upprätthålla sociala nätverk för att minska 

risken för angrepp (“befriending”). Enligt teorin har kvinnor alltså en större benägenhet att 

stanna kvar i situationen snarare än att fly från den, och undvika hot dels genom att anpassa 

sig och försöka att “smälta in” i omgivningen, men också genom att dra fördelar av samarbete 

med andra. En del av beteendet “tending” verkar också vara behovet av att skydda sig och 

avkomman från framtida hot, samt att vidta förebyggande åtgärder för att öka chansen för sin 

egen och avkommans fortsatta överlevnad. 

 

Taylor et al. (2002) menar också att kvinnors och mäns aggressionsmönster ser olika ut, 

exempelvis genom att kvinnor uppvisar både fysisk och verbal aggression i lägre utsträckning 

än  män.  Detta  skulle  kunna  tolkas  som  en  delförklaring  till  varför  kvinnor  i  högre 

utsträckning upplever stress; de kanske helt enkelt inte ger uttryck för det på samma sätt som 

män, och ges därmed inte samma möjligheter till coping eftersom att det inte är dessa signaler
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som primärt kopplas till ett stressat tillstånd idag. Att kvinnor dessutom i större utsträckning 

alltid är “redo” för kommande hot och förbereder inför eventuellt hotfulla situationer är också 

relevanta paralleller till stressen många kvinnor upplever idag. Genom fight-or-flight reagerar 

kroppen och hjärnan instinktivt på ett omedelbart hot, men tend-and-befriend innefattar ständiga 

förberedelser och förebyggande arbete. Detta innebär också att arbetet aldrig tar slut, då man 

inte undkommer det eventuella framtida hotet - man kan helt enkelt aldrig förbereda eller 

gardera sig tillräckligt mycket. 

 

Teorin om tend-and-befriend har klara kopplingar till Connells teorier om hegemonisk 

maskulinitet och betonad femininitet, där de stereotypa särdragen för könsuttrycken skiljer sig 

åt på liknande sätt. Enligt Connell (2002) har en betonad femininitet skapats ur och till de 

maskulint kodade behoven, vilket innebär att typiskt kvinnliga attribut är till för att vårda och 

stötta mannen. Det feminina tend-and-befriend skulle i linje med Connells teorier alltså vara 

ett förebyggande och åtgärdande arbete som kvinnan förväntas utföra för att komplettera 

mannens förväntade strider och kamper. Oavsett om utvecklingen har en social eller biologisk 

grund, finns en poäng i att diskutera hur individen reagerar på stress utifrån könsaspekten 

samt vilka konsekvenser detta medför för såväl stresshantering som förebyggande arbete. Ett 

beteende som tend-and-befriend syftar till flexibilitet som hantering för en stressad situation, 

vilket eventuellt kan liknas vid de alltmer reflexiva individerna som Giddens (1991) och Beck 

(1994) diskuterar. En reflexiv individ anpassar sig och arbetar konstant med sin omgivning på 

ett aktivt och interaktivt sätt, vilket leder ett mer reflexivt samhälle som i sin tur leder till en 

ännu mer reflexiv individ. Således kan tend-and-befriend-beteendet vara starkt kopplat till hur 

individen förhåller sig till sin omgivning och sin samtid på ett reflexivt sätt, och eventuellt gör 

det även individen mer mottaglig för den reflexiva omgivningen - vilket kan ha både negativa 

och positiva implikationer för det mentala välbefinnandet, särskilt om det främst rör kvinnor. 

 

Schraml et al. (2011) har genomfört en studie bland gymnasieungdomar som själva fick svara 

på  frågor  om  upplevd  stress,  krav,  självkänsla  och  sömn  m.m.  Resultaten  visar  att  de 

kvinnliga eleverna i högre utsträckning upplever kronisk stress och stressymtom, hade sämre 

global självkänsla samt högre prestationsbaserad självkänsla. Dessutom upplevde de högre 

krav, och det är sedan tidigare belagt att unga kvinnor tenderar att ställa orimligt höga krav på 

sig själva, och dessutom är mer känsliga för andras åsikter och bedömningar. Redan tidigt på 

1900-talet formulerade Hall en beskrivning om ungdomsåren som en tid som präglas av 

“storm and stress”; eftersom att många stora förändringar äger rum både inom och utanför 

individen under ungdomsåren kan det upplevas som en av de svåraste tiderna i livet. Schraml
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et al. (2011) menar dock att antalet ungdomar som lider av psykisk ohälsa idag är 

anmärkningsvärt stort, och därför inte kan härledas till den “normala” stress som kan upplevas 

i tonåren. 

 

Vid forskning kring unga människor och psykisk hälsa kan det vara en god utgångspunkt att, 

istället för att spekulera kring orsakerna i en laboratoriemiljö, faktiskt höra sig för med 

ungdomarna om varför de mår som de gör. Landstedt et al. (2009) har genom grundad teori på 

flera olika fokusgrupper försökt hitta de bakomliggande orsakerna som ungdomarna själva 

upplever som viktiga för mental hälsa, samt att se till könsaspekterna. Genom att analysera olika 

ungdomars tolkningar av mental hälsa framgick att självkänsla, stress, självförtroende och skam 

präglade uppfattningen om sin egen mentala hälsa, vilket dessutom ofta kopplades till något 

negativt. Vidare fann forskarna att sociala och psykosociala faktorer var tydligt förankrade i 

ungdomarnas reflektioner kring den egna mentala hälsan, vilket kunde kategoriseras ner till tre 

beståndsdelar; 1) Social interaktion, 2) Prestation och 3) Ansvar, vilket stämde bland både tjejer 

och killar enligt studien. 

 

Särskilt för tjejer är sökandet av social bekräftelse och respekt genom att prestera, menar 

Landstedt et al. (2009), vilket till stor del bottnar i upplevda krav och förväntningar hos 

individen. Dessa krav framkommer enligt studien inte enbart i samband med den akademiska 

sfären utan även i fritidsaktiviteter och ideal kring både utseende och beteende, vilket medför 

stora konsekvenser för den mentala hälsan och välbefinnandet. Det finns både positiva och 

negativa implikationer av prestation kopplat till psykisk hälsa; det kan finnas en fördel i att ha 

förväntningar som sporrar individen till att lyckas med en utmaning,  och det är absolut 

nödvändigt  att  bekräfta  och  lyfta  särskilda  ansträngningar  hos  ungdomar.  Att  ungdomar 

känner sig uppmuntrade och sedda för sina prestationer höjer både självkänslan, självförtroendet 

och det generella välmåendet - vilket framför allt gäller tjejer, som generellt verkar ta åt sig mer 

av beröm enligt författarna. När kraven på prestation övergår till något negativt laddat finns 

däremot fler skäl till oro. Studien visar att upplevd stress, ångest och rädsla för att misslyckas 

står i relation till krav, förväntningar och arbetsbelastning, vilket i studien gällde såväl skola 

som fritid och de överhängande idealen. När de upplevda kraven och förväntningarna inte går 

i linje med det faktiska resultatet eller humöret blir den mentala hälsan lidande, och både tjejer 

och killar bekräftar att tjejer upplever fler sådana krav. Exempelvis  är kraven  utifrån  ideal  

om  utseende och  beteende tydliga för ungdomarna i studien, och flera tjejer betonade hur 

trötta de var på att vara “fina, trevliga, glada och söta” enligt författarna. Sådan typ av 

könsrelaterad press upplevdes sällan av killarna, även om
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machonormen var erkänd på flera håll - som ensam, stark och hård (Landstedt et al. 2009). Detta 

går att förlänga till att det är tröttsamt för de unga tjejerna att agera i enlighet med sitt kön (att 

göra kön) eftersom att det, i deras fall, är ett sätt att prestera. Att det är en prestation att göra 

kön ingår i teorin, men den verkar vara mer energikrävande och bidra till mer stress för unga 

tjejer än för unga killar. Detta går även i linje med Connells teorier om att det feminina är ett 

aktivt val, medan det maskulina är en passiv handling och att följa normen. Det är exempelvis 

ett aktivt val att som kvinna handla enligt normen genom att raka benen och sminka sig, 

medan en maskulin normenlig handling är passiv (t.ex. att inte raka sig eller sminka sig). 

 

Centralt för ansvarstagandet och dess effekter för den mentala hälsan verkar enligt Landstedt 

et al. (2009) bero på känslan av kontroll och förtroende, vilket lättast erhålls genom en balans 

av de olika utfallen inom de två andra kategorierna; social interaktion och prestation. Då det 

fanns både positiva och negativa erfarenheter kopplat till det sociala- och till prestigekontextet 

och dessa existerade i harmoni med varandra, uppfattade ungdomarna att de hade mer upplevd 

kontroll. Att dessa samverkar är viktigt att förstå, då en väsentlig del för uppnå en sådan 

balans  kan  vara  att  kompensera  mellan  de  två  kategorierna.  Exempelvis  så  kan  en  rad 

negativa utfall i den sociala sfären (t.ex. övergrepp, mobbning) leda till att prestationen blir 

viktigare - och blir prestationen bekräftad erhåller individen en övergripande känsla av kontroll, 

och upplever således det ökade ansvaret inom prestationsfältet som något positivt enligt studien. 

Hur individerna i studien prioriterade mellan fälten har helt klart med kön att göra, exempelvis 

hade tjejerna stora problem med att trivialisera skolan jämfört med killarna - så till den grad 

att till och med det sociala umgänget blev minutplanerat (Landsted et al., 

2009). 
 

 

Ansvar kan också upplevas som något mycket negativt, speciellt när problem förekom samtidigt  

i  de  olika  kategorierna.  Landstedt  et  al.  (2009)  beskriver  det  upplevt  negativt laddade 

ansvarstagandet som en “börda”, där ungdomar ofta känner sig tyngda av krav och en för stor 

press från sina olika kontext (social interaktion och prestation). Att känna krav och press som 

en tyngd och en börda är starkt kopplat till känslan av skam, speciellt hos tjejer, och även 

den överhängande känslan av oro bidrar till samtliga ovan nämnda negativa utfall för den 

mentala hälsan (Landstedt et al., 2009). Det verkar alltså vara av feminin karaktär att ta ansvar 

för såväl social som prestationsinriktad framgång och social stämning, något som återfinns i 

argumenten kring den betonade femininiteten där det feminina ansvarar för att uppfylla de 

maskulint kodade behoven, som sträcker sig genom allt från skönhet till omsorg
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om andra. I studien av Landstedt et al. (2009) verkar dessa uttryck vara starkt förknippade 

med det mentala välbefinnandet hos unga tjejer, vilket ger skäl till en genusrelaterad diskussion. 

 

Wiklund et al. (2012) har i sin studie givit exempel och förslag på olika stressorer som har 

särskilt stor inverkan på det psykiska välbefinnandet hos unga kvinnor idag, vilket kan landa i 

olika kategorier beroende på dess karaktär. Stressorer kopplat till modernitet för den unga 

kvinnan som individ är t.ex. strävan efter effektivitet och rationalitet, krav på prestation och 

perfektion, social status samt att bli vuxen. Wiklund et al. (2012) menar att unga kvinnor i det 

kontemporära samhället har ofta ett stort fokus på effektivitet och rationalitet, och generellt 

sett är väldigt målorienterade. De vill gärna använda sin tid på ett så meningsfullt sätt som 

möjligt vilket lämnar små eller inga möjligheter för vila och återhämtning, samt kräver strikt 

planering och organisering. Om de upplever att de slösar tid på något oväsentligt eller att 

tiden går utan att de gör någonting, drabbas de av skamkänslor eller ångest. Detta kan kopplas 

samman med begreppet “förkroppsligad tid”: det ekonomiska koncept som innebär att pressen 

“göra mer på mindre tid” internaliseras och leder till känslor som rastlöshet (Wiklund et al., 

2012). 
 

 

Kraven på att prestera tangerade flera livssituationer, och tjejerna i studien av Wiklund et al. 

(2012) beskriver det som att de vill vara den bästa eleven, kompisen och partnern, samtidigt 

som de jämför sig med andra i sin omgivning. Strävan efter perfektion gäller såväl 

personligheten som kroppen, och det finns kopplingar mellan prestation, det personliga värdet 

och identitet eftersom att tjejerna ofta tillskrev prestation sitt mänskliga värde. Tjejerna talar 

också om rädslan för att misslyckas, och skammen som är kopplad till “svaghet” eller 

tillkortakommanden. Strävan efter social status är sammankopplat med en medvetenhet om 

det låga personliga och sociala värdet som är knutet till “otillräckliga” prestationer, samt 

upplevelsen av att ständigt bedömas av andra. Social status kunde också härröra ur en upplevd 

press på att arbeta sig upp ur sin samhällsklass, eller att upprätthålla den standard som är 

förknippad med den klass man tillhör. Samtidigt som tjejerna uppger en medvetenhet om det 

hårda klimatet i dagens samhälle och de orimliga krav som ställs på dem, så har de ändå inte 

möjlighet att distansera sig från detta, enligt studien. Det är alltså ofrånkomligt att på ett eller 

annat sätt handla reflexivt och i enlighet med genustillhörigheten. 

 

Wiklund et al. (2012) menar att övergången från barndomen till vuxenlivet upplevs som 

stressande, med ökande krav och förväntningar samt en strävan efter självständighet. Många
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tjejer uppgav att de började känna av denna stress i gymnasieåldern, delvis på grund av stress 

som omgärdar viljan att ha bra betyg, hög och ojämn arbetsbelastning samt konflikter och 

relationer med vänner. Vissa berättar också att de, även om de arbetade mycket hårt med skolan, 

inte fick något jobb efter examen. Detta tenderade de att se som ett personligt misslyckande och 

något som berodde på deras tillkortakommanden som individer, snarare än att materiella 

resurser och kulturellt kapital krävs för att ta sig fram i ett individualistiskt samhälle. Även 

kampen för att ta sig in på arbetsmarknaden beskrivs som en stressframkallande faktor. Vissa 

har upplevt åldersdiskriminering och hade svårt att hitta arbete som passade deras utbildning, 

samtidigt som arbetslöshet kan leda till en ekonomiskt osäker situation vilket har negativa 

konsekvenser för det mentala välbefinnandet. Många olika typer av stressorer återfanns när 

intervjuerna med de tjejerna analyserades. På en individuell nivå förkroppsligas stressorerna i 

och med de fysiska symtom på stress som kan uppstå, samt den nära kopplingen till starka 

känslor. Dessutom var antalet stressorer många och tangerade många olika livssfärer, vilket gör 

att de samverkar och blir kumulativa (Wiklund et al., 2012). 

 

Bjerrum Nielsen (2004) beskriver hur individer från olika generationer ser sin egna 

psykologiska resa som alltmer framträdande i takt med att samhället blir mer modernt. Idag 

ligger fokus på egen psykologisk utveckling, framför allt hos unga människor. Jakten på att 

“hitta sig själv” verkar bli mer och mer central, vilket yttrar sig dels i relationsinriktade försök 

men framför allt arbets-/akademiska ambitioner enligt författaren. Eftersom detta har vuxit fram 

genom historien ser Bjerrum Nielsen (2004) ett samband mellan generationsskiften och hur 

fokus går från att existera i relation till andra mot att existera för sin egen skull; dagens unga 

kvinna ser karriär och friheten att välja som nyckeln till att hitta sig själv, medan tidigare 

generationer verkar vara präglade av att antingen göra saker för att andra förväntar sig det, 

eller göra det motsatta till förväntningarna som en motreaktion - ändock beroende av andras 

krav och förväntningar. Givetvis finns det positiva och negativa aspekter av utvecklingen till 

den mer självcentrerade och individualistiska människan; å ena sidan har autonomin och 

friheten ökat i takt med demokratisering och mänskliga rättigheter. Å andra sidan medför det 

att krav och prestation kommer från individen själv, vilket också medför att människan på ett 

reflexivt sätt handlar i sin egen identitetsutveckling. Detta medför att utfallet av individens 

prestationer, och eventuella tillkortakommanden eller bristande självbild, faller på den egna 

individens ansvar (Bjerrum Nielsen, 2004), idéer som återfinns i Beck och Giddens teorier om 

reflexivitet. Med tidigare belägg för skam och skuld, ansvar och höga krav, framför allt bland
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unga kvinnor, går det att se ett destruktivt mönster i den reflexiva individen då både krav och 

prestation produceras inom den enskilda människan. 

 

Att samhället har blivit mer individualiserat har bidragit till att människor blivit mer sedda 

som individer, fria i sig själva och i att göra egna val. Bjerrum Nielsen (2004) menar dock att 

den ökade graden av individfokus bara är sant för män. Hon menar att kvinnan har inte blivit 

sedd eller behandlad som en individ tillräckligt länge ur ett historiskt perspektiv, och därför är 

det inte en gradvis stegring av individualitet för kvinnan utan ett relativt nytt fenomen hon måste 

anpassa sig till. Således kan inte diskursen kring individualism vara applicerbar på män och 

kvinnor på samma sätt, utan kön bör tas i beaktning för att bredda kunskaperna och förståelsen 

kring hur det påverkar människan. Bjerrum Nielsen (2004) menar till exempel att för att hävda 

sin självständighet och autonomi har kvinnor generellt sätt arbetat genom sitt kön genom att 

utnyttja sin kvinnlighet, särskilt unga kvinnor. Detta till skillnad från mannen som är norm och 

därför inte behöver kämpa för att bli bekräftad och hörd, vilket har belysts i olika genusteorier, 

t.ex. i Kimmels (2008) osynlighetens privilegium. 

 

Slutligen skriver Bjerrum Nielsen (2004) om en attityd i det senmoderna och individualistiska 

samhället, som innebär att kvinnan, och även människan, är fri att göra vad hon vill så länge 

hon är beredd att stå upp för sina beslut. Att ta ansvar för sina val är centralt för att bli 

respekterad som individ och på autonom nivå. Bjerrum Nielsen (2004) beskriver hur en stark 

generationsskillnad bland kvinnor yttrar sig i hur man tillåter sig själv en mångdimensionerad 

självbild; hon beskriver exempelvis att de som är unga idag som har gått in i väggen eller 

lider av annan arbetsrelaterad sjukdom kämpar för sina rättigheter. Författaren menar att som 

autonoma och reflexiva individer vill de unga kvinnorna tillåtas att få vara sig själva på ont 

och gott, även om det innefattar svaghet och sjukdom. 

 

5.2 Gruppens roll 
 

Taylor et al. (2000) menar i teorin kring tend-and-befriend att eftersom att kvinnor har en 

starkare tendens att söka stöd socialt, innebär det också att de är mer sårbara för händelser och 

konflikter inom gruppen. Kvinnor organiserar sig ofta i mindre grupper som upprätthåller 

socioemotionella band, och verkar generellt sett ha en mer kollektivistisk hållning gentemot 

sin omgivning än män. Kvinnor uppger också att interpersonella stressorer är väldigt vanliga, 

då de förväntas arbeta med att upprätthålla sociala nätverk och relationer och hantera konflikter. 

Däremot har de sociala grupperna större fördelar än nackdelar, enligt studien.
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Landstedt et al. (2009) beskriver hur social interaktion är en av de tre stora faktorerna som 

förutsätter en god psykisk hälsa. Inom social interaktion ryms de flesta sociala processer som 

ungdomar möter i sitt liv, och har såklart både negativa och positiva aspekter; allt från en 

respekterad och kärleksfull relation till våldshandlingar och övergrepp ryms inom sfären för vad 

som utgör den sociala interaktionen enligt studien. Det råder inget tvivel om att goda relationer 

och att bli värdigt behandlad är en förutsättning för en god mental hälsa, och att det motsatta 

kan leda till ett sämre psykiskt välbefinnande. Landstedt et al. (2009) betonar den höga 

förekomsten av unga tjejer som i studien vittnade om en rad sexuellt betonade övergrepp och 

våld i den sociala sfären; något som leder till att tjejer ofta undviker platser och/eller situationer 

som de upplever som “riskfyllda” enligt studien. Taylor et al. (2000) påpekar också att 

tendensen att söka stöd i sociala grupperingar vid stress är starkare bland kvinnor än bland män. 

Det kvinnliga sociala kapitalet verkar alltså vara feminint kodat och således inte ligga till gagn 

för kvinnan i det stora hela eftersom att de flesta fält i det offentliga rummet är, i linje med 

Connell (2002), präglade av hegemonisk maskulinitet. 

 

Vidare beskriver Landstedt et al. (2009) det överhängande kravet på ansvar, som skiljer sig från 

de andra kategorierna (social interaktion och prestation). Ansvar verkar fungera som en länk 

mellan social interaktion och prestation samt existera inom de båda kategorierna, och har en 

mer flytande funktion. Ungdomarna i studien kopplar ihop högre mentalt välbefinnande med 

en lägre grad av ansvarstagande, och både killar och tjejer erkänner att tjejer tar på sig mer 

generellt ansvar, men orsakerna verkar variera. Vissa menar att killar känner att de inte behöver 

ta ansvar för något på grund av att de har en grundläggande högre självkänsla, och att de 

generellt känner att de är tillräckligt bra. Andra menar att det som tjej är åtråvärt att kunna 

“släppa” saker som killarna, men att det helt enkelt inte går på grund av att det är riskfyllt 

eller då det inte går i linje med att ambitionerna inom prestation. Detta syns även i skolan där 

killar vittnar om tendensen att “fly” från problemen när kraven ökar genom att ignorera dem, 

ifrågasätta dem eller att prestera extremt lågt enligt Landsted et al. (2009) vilket går att koppla 

till fight-or-flight-tendenserna som presenteras som något av mer maskulin karaktär i början 

av avsnittet. Även här finns en stark koppling till självkänsla och kön, där en känsla av 

tillräcklighet är en grund för att inte ta på sig ansvar enligt Landsted et al. (2009). I ett 

samhälle där en god självkänsla leder till ett mindre ansvarstagande finns det dock svåra och 

oetiska logiska följder; de som tar ansvaret blir de som inte känner att de räcker till och med 

ett  ofta  kontingent  självförtroende.  Resultatet  blir  en  ökad  ojämlikhet  och  ett  alltmer 

polariserat samhällstillstånd  med svaga och starka i ojämna makt- och ansvarsfördelningar.
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Brist på, eller problem med självkänsla är en bidragande faktor till stress och psykosomatiska 

symtom. Låg självkänsla har samband med tvivel på sig själv och sin förmåga, och är en 

bakomliggande orsak till ohälsa. Kvinnor har generellt sett lägre självkänsla än män, vilket till 

viss del kan härledas till socialiseringsprocessen i familjen under barndomen. Föräldrar 

förväntar sig oftare större lydnad och “gott beteende” av sina döttrar än sina söner, vilket kan 

begränsa flickornas känsla av att de ovillkorligen duger som de är och därmed försämra deras 

självkänsla (Schraml et al., 2011). Då flickor uppfostras är de mer noggrant övervakade och ges 

inte lika mycket självständighet som pojkar, vilket signalerar att de ska vara passiva och 

beroende snarare än aktiva och oberoende. Detta leder till att flickor mer sällan upplever att 

de har kontroll eller möjlighet att påverka sin omgivning. Denna brist på kontroll kan i sin tur 

leda till att kvinnor lättare, eller i större utsträckning, upplever stress samt dess konsekvenser, 

då upplevd kontroll tillsammans med socialt stöd fungerar som en form av skydd mot stress. 

Dessutom utsätts unga kvinnor för högre nivåer av interpersonell stress i relationer med andra, 

och har också en större tendens att skuldbelägga sig själva för problem i relationer enligt 

författarna. 

 

Wiklund et al. (2010) beskriver i sin artikel ett flertal stressorer som unga kvinnor upplever i 

relation till modernitet, kön, ålder etc. På en gruppnivå är några av dessa exempel att vara till 

lags för andra, att ta ansvar och social uteslutning. De unga kvinnorna har en rad olika sociala 

roller, som bland annat innefattar omsorg om andra och viljan/kravet på att vara andra till 

lags.  De  anstränger  sig  för  att  leva upp  till  andra människors  förväntningar,  behov  och 

krav  samt känner sig otillräckliga om de inte lyckas uppfylla detta, ett fenomen som återfinns 

i flera genusteorier. Dessa krav lämnar inte heller något större utrymme för kvinnornas egna 

intressen och behov eftersom det ökade ansvarstagandet är kopplat till omsorg om andra i första 

hand. Vissa kvinnor uppgav att de fungerade som en extra förälder eller “hemarbetare” i 

familjen, medan andra var ledare i skolan eller på arbetet enligt Wiklund et al. (2010). Det 

feminint kodade beteendet är alltså konstant närvarande för många kvinnor, vilket kan vara ett 

resultat av en könsidentitet som är starkare än en autonom identitet, argument som återfinns i 

t.ex. West & Zimmerman (1987). 

 

De intervjuade tjejerna i studien av Wiklund et al. (2010) vittnar om erfarenheter av olika 

typer av uteslutning, från känslor av utanförskap till allvarlig mobbning. Många ansåg att 

normerna för unga människor är väldigt trånga och att det är svårt att sticka ut för mycket, 

samtidigt som det anses viktigt att uttrycka sin personliga stil. Det finns alltså en paradox i att 

dels uppfylla det som förväntas på grund av könstillhörigheten (att göra kön) men samtidigt
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agera reflexivt. Många hade starkt fokus på att tillhöra en grupp och sociala kontakter, vilket 

går helt i linje med tesen om tend-and-befriend där kvinnans behov av att nätverka är en 

förutsättning för att förebygga och hantera stress. Att bli avvisad av vänner eller bli mobbad har 

en väldigt negativ inverkan på självbilden, och många skuldbelägger sig själva samtidigt som 

de internaliserar mobbarens ord och åsikter vilket innebär att det sociala spelet för kvinnor 

blir ett tveeggat svärd som kan medföra såväl stora risker som stora vinster. 

 

5.3 Strukturens roll 
 

Landstedt et al. (2009) menar att ansvar, social interaktion och prestation fungerar både på egen 

hand och tillsammans med varandra som starka faktorer för den mentala hälsan hos unga. 

Samtliga fält kan alltså ha en förhöjande och positiv effekt på den mentala hälsan - eller det 

motsatta. Både killar och tjejer upplevde dessa fält som de mest centrala, men hur deras 

erfarenheter såg ut inom dem varierade mellan könen i studien. De olika aspekterna av vad som 

konstituerade en god mental hälsa verkar alla stå i samklang med fält där olika maktrelationer 

står i fokus i relation till kön, där en obalans mellan könen bidrog till en ökad ojämställdhet och 

en starkare hierarki. Det tydligaste exemplet återfinns inom våld, men även i andra 

sammanhang där tjejer kunde må sämre fick killarna en fördel, t.ex. på arbetsmarknaden eller i 

familjelivet (Landsted et al., 2009). Connells (2015) teorier om genusordningen innefattar idén 

om att olika könsmaktsförhållanden reproduceras i genusregimerna vilket går i linje med 

resultatet i forskningen av Landstedt et al. (2009), där de unga tjejerna mådde mentalt sämre 

än killarna i många olika delar av samhället korrelerat med deras kön och feminina uttryck. 

 

Bidragande faktorer för den mentala hälsan och könsskillnaderna verkar enligt Landstedt et 

al. (2009) grunda sig i var individen känner sig otillräcklig, och hur den kompenserar för 

detta. Killarnas generellt högre självkänsla i kombination med friheten i att inte ta ansvar och 

att kunna prioritera fritid utan att drabbas av oro, ångest eller stress går i god linje med 

argumenten kring att maktobalansen mellan könen införlivas och upprätthålls i det vardagliga 

livet hos ungdomar, eftersom att göra kön är en konstant närvarande process för alla. För att 

vara mer konkret finns det alltså ett samband mellan att leva som tjej eller som kille och det 

mentala välbefinnandet - i alla sammanhang där killar mådde psykiskt bättre än tjejer i studien 

av Landstedt et al. (2009) var det just på grund av att de var killar, eller i förlängningen för att 

de uttryckte hegemonisk maskulinitet.
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Wiklund et al. (2010) menar att svenska unga tjejer mår generellt sett sämre än både killar i 

sin egen åldersgrupp, och även än andra åldersgrupper i samhället (även om liknande mönster 

återfinns bland vuxna kvinnor). Detta kan förklaras av många faktorer, varav vissa på en 

strukturell   nivå.   Exempel   på   sådana   är   social   förändring   som   innebär   en   ökad 

individualisering, höga förväntningar inom yrkesliv och studier samt ekonomisk stress. 

Moderna eller senmoderna samhällen kännetecknas av individens frihet och självständighet i 

att göra olika val, vilket inte bara innebär många olika möjligheter utan också en stress över 

vikten att göra rätt val, vilket har enorma konsekvenser för den reflexiva självbilden. Unga 

människor uppmanas att ta ansvar för sin framtid och att arbeta med sin identitet, och unga tjejer 

framställs ibland som några av de främsta vinnarna i de neoliberala samhällena i väst. Genom 

att vara framgångsrika och ansvarstagande utgör de en del av en helt ny femininitet, samtidigt 

som majoriteten av alla unga kvinnor har svårt att leva upp till den förväntade idealbilden 

(Wiklund et al., 2010). Det är alltså, som Connell (2015) menar, en eventuell förändring i luften 

för den senmoderna, autonoma kvinnan och den destruktiva genusordningen. 

 

Wiklund  et  al.  (2010)  diskuterar  tidigare  litteratur  som  påpekar  att  hälsoproblem  bland 

kvinnor  ofta  använts  som  en  metafor  för  sociala  processer  och  förändringar,  vilket 

understryker  kopplingen  mellan  hälsa,  ungdom,  kön  och  den  sociala  kontexten.  När 

idealbilden av den unga människan (framför allt den unga kvinnan) konstant konstrueras och 

reproduceras genom massmedia och populärkultur påverkas unga människors självbild, samt 

deras förväntningar och deras handlingar. Den ideala kvinnan har beskrivits som en 

omvårdande och ansvarsfull medborgare, som dessutom är mån om både sin hälsa och sitt 

utseende (t.ex. genom att ha en smal och vältränad kropp). Att kvinnor påstås vara några av 

de som tjänar mest på det väst-liberala samhället, samtidigt som de lever under konstant press 

från kraven de ska leva upp till, leder enligt författarna till en paradoxal syn på den unga kvinnan 

som kan delas upp i två kontrasterande perspektiv: antingen är hon framgångsrik och kan göra 

vad hon vill, eller så är hon maktlös och alienerad, utan möjlighet att ta sig framåt i livet. 

 

Sverige anses ofta vara ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande återstår stora 

skillnader inom bl.a. ekonomiska möjligheter och hälsa, samtidigt som arbetsmarknaden är 

väldigt könssegregerad. De ojämlika maktstrukturer som återfinns i samhället speglas också hos 

dess barn och ungdomar (Wiklund et al., 2010). En stark stressor för de unga kvinnorna idag är 

att de intar olika positioner, eller strategier, för att förhålla sig till de (könade) normer
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och förväntningar som finns i deras omgivning. Kvinnorna enligt Wiklund et al. (2010) försöker 

att upprätthålla flera parallella normsystem: de moderna idealen som domineras av mannen, 

förväntningar på omhändertagande, samt feministiska värderingar om jämlikhet mellan könen. 

Det finns alltså en kombinerad förväntan på den moderna kvinnan att både agera normenligt 

feminint samt reflexivt och autonomt vilket bebos av en inneboende paradox eftersom det enligt 

Connell (1995), West & Zimmerman (1987) m.fl. inte är förenligt att agera feminint och 

autonomt. Den reflexiva individen är dessutom mer mottaglig för samhällspåverkan,  vilket  

såklart  påverkar  individen  negativt  om  samhället  behandlar individen negativt eller värderar 

individen mindre än andra. Det hela kan tänkas resultera i en ond spiral som orsakar stress och 

psykisk ohälsa. 

 

Att vara kvinna i dagens moderna samhälle är inte bara ett intressant fenomen för nutida 

diskussion, utan är också intressant ur ett historiskt perspektiv där kvinnligheten kan ses som en 

dynamisk process skapad ur och tillsammans med samhällsutvecklingen. Bjerrum Nielsen 

(2004) berättar om tre olika generationer av kvinnor och deras upplevelser av sin kvinnlighet, 

normer och modernitet. Genom att se det kvinnliga genom en subjektiv lins kommer 

erfarenheter och vittnesmål upp till ytan som är svårfångade i mer kvantitativa analyser, och 

är därför värda att lyfta i en analys som syftar till förklaring och förståelse. Bjerrum Nielsen 

(2004) menar att den normativa kvinnan skiljer sig åt i olika generationer, och att det finns en 

polariserad bild av kvinnligheten som står i direkt motsats till varandra (t.ex. snäll-rebell). 

Särskilt fokus läggs på de skandinaviska kvinnorna, som Bjerrum Nielsen (2004) menar har 

utvecklats på ett synnerligen speciellt sätt eftersom både kapitalism och välfärd är närvarande 

i samhället på väldigt tydliga och starka sätt, något som inte återfinns på samma sätt i andra 

delar av västvärlden. Genom att studera de tre generationerna av kvinnor har Bjerrum Nielsen 

(2004) försökt förklara hur det kvinnliga beteendet har utvecklats i det moderna kontextet till 

att eventuellt leda till att bli kvinnans fördel. Hon menar att det historiska perspektivet är för 

uppenbart för att bortse ifrån när dagens moderna kvinna studeras, eftersom att processen för 

att bli ‘modern’ är allt för lång för att endast täcka en generation. Hon menar vidare att både 

en diakronisk (successiv) och ett synkronisk (konfliktorienterad) förklaringsmodell behöver 

appliceras och nyanseras tillsammans med synen på kontinuitet för att förstå vidden av 

dilemmat. 

 

Att studera kvinnor ur ett subjektivt fokus är också nödvändigt eftersom att det ofta är den 

attityden som kringgärdar mannen och hans handlingar, menar Bjerrum Nielsen (2004). Mannen 

ses som en autonom individ, och uttryck för manlighet hamnar inte lika ofta i ett
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strukturellt fokus som kvinnlighet, där kvinnan är ett kön medan mannen är en individ enligt 

författaren.  När  en  sådan  attityd  genomsyrar  samhället  kan  det  innebära  direkt  skadliga 

effekter för såväl individ som struktur, eftersom det bidrar till en ökad ojämställdhet och 

maktdelning. Bjerrum Nielsen (2004) menar att forskning på typisk kvinnlighet och kvinnor 

antingen har setts utifrån ett socialt kontext som t.ex. familj, kärlek eller sexualitet, eller 

utifrån en passivitet där kvinnan är en produkt av rådande normer och kultur och därmed inte 

kapabel till att göra egna val. Dessutom ses hon ofta direkt i motsats till mannen och som en 

kraft som går i motsatt riktning till den manliga, vilket implicerar att kvinnan är ett hot mot 

mannens typiska rationalitet och självkontroll enligt författaren. Dessa tankar återfinns i idén 

om att vi lever i ett samhälle där maskulinitet är det normala och mänskliga vilket leder till en 

internaliserad tilltro till det objektiva som egentligen är maskulint kodat, klassiska argument 

som sträcker sig tillbaka till t.ex. Det andra könet (Beauvoir, 1949). 

 

Traditionellt, menar Bjerrum Nielsen (2004), har kvinnor alltså forskats på och talats om som 

objekt snarare än egna subjekt, vilket har lett till att handlingar och könstypiska beteenden för 

kvinnor har setts som ett resultat av trender, konsumtion och beroende av andra. Detta leder 

till en orättvis fördelning av könskodade attribut, där individualitet och autonomi blir typiskt 

manligt och i förlängningen något positivt - medan det kvinnliga blir negativt och icke- 

autonomt. I teorin om att göra kön presenteras idén om att könsuttryck genomsyrar allt, samt 

att oavsett vad så är en kvinna alltid en kvinna. Detta medför att även om hon beter sig och 

handlar på exakt samma sätt som mannen kan hon aldrig göra det på ett autonomt sätt, eftersom 

det är manligt att vara autonom. Detta får konsekvenser för synen på kvinnans handling som ett 

aktivt val, vilket i sin tur förstärker och förstärks av en kontinuerlig objektifiering av det 

feminina och kvinnliga. Oberoende av dessa idéer är det orimligt att se på kvinnlighet genom 

ett filter som hävdar att hon är en produkt av det hon konsumerar, eller att hon enbart existerar 

i relation till andra människor eller sociala kontext, hävdar Bjerrum Nielsen (2004). 

 

Genom att anpassa sig till såväl de kvinnliga idealen kring empati, skönhet och njutning samt 

de manliga idealen om rationalitet, självkontroll och autonomi kan kvinnan vara på god väg 

att ta över samtliga domäner i det moderna samhället, vilket innebär att det finns en vinning i 

att kunna anpassa sig till båda idealen, istället för bara ett av dem, menar Bjerrum Nielsen 

(2004). Detta, menar hon, är ett direkt förkroppsligande av reflexiv individualism - att se sig 

själv  utifrån  och  i  relation  till  andra,  samt  att  applicera  en  självmedveten  lins  på  sina 

handlingar och dess konsekvenser, har traditionellt sett varit ett typiskt kvinnligt fenomen
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enligt författaren. Detta kan ses som en fördel på t.ex. arbetsmarknaden för kvinnan i det 

moderna samhället, där en sådan attityd mot den egna jaget kan leda till att hon hela tiden 

förbättrar sig själv gentemot de krav som ställs på individen i samhället. Att snabbt och effektivt 

anpassa sig till krav kan alltså ses som en väsentlig del av att fungera i det senmoderna, 

konkurrenskraftiga och starkt individualistiska samhället, om det samtidigt kombineras med en 

viss grad av rationalitet och integritet menar författaren. Bjerrum Nielsen (2004) menar att det 

här är en fullt logisk och naturlig utveckling, men att när kvinnan agerar med anpassning och 

fogning ses  hon som ett  resultat av  en lång historia av patriarkala förtryck, men när hon 

istället kombinerar det med självständighet ses fenomenet som något helt nytt och oväntat enligt 

författaren.
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6. Diskussion 
 

6.1 Diskussion utifrån samhällsstrukturer 
 

För att återgå till syftet och frågeställningen om de olika sociologiska förklaringsmodellerna till 

den ökade stressrelaterade ohälsan hos unga tjejer idag, har analysen påvisat en mängd olika 

mönster där kön, genus, stress, mentalt välbefinnande och samhällsstrukturer arbetar 

tillsammans. På grund av ett alltmer konkurrensinriktat, individualistiskt och marknadsdrivet 

samhälle blir prestationen viktigare i allt yngre åldrar, och tjejer påverkas på en rad sätt som 

är specifika för könsrelaterade egenskaper och handlingar. Huruvida det beror på biologiska 

predispositioner eller socialt konstruerade roller kräver mer forskning och har en ideologisk 

aspekt, men troligtvis är bilden mer nyanserad än så, och som vanligt är arv och miljö starkt 

sammanflätade. Det är vidare svårt att se en skillnad i interna eller externa faktorer för stress 

eftersom flera teorier menar att flera könsrelaterade attribut är internaliserade till den grad att 

individen agerar som om det är en essentiell del av det biologiska könet, när det snarare kan 

vara starkt rotade yttre faktorer. 

 

Det stora problemet innefattar ökningen av den psykiska ohälsan relaterat till stress hos unga 

tjejer, vilket håller på att bli ett stort samhällsproblem som dessutom sträcker sig allt längre 

ned i åldrarna. Därför ser vi tydliga implikationer för åtgärder i både stor och liten skala. 

 

Givet att problembilden grundar sig i ett icke jämställt samhälle, finns det olika grenar av en 

väldigt bred debatt att ta hänsyn till i relation till vårt syfte. Premissen för en jämställd värld 

är, enligt t.ex. Connell (2015), att förändringen sker inom samtliga genusregimer vilket 

innefattar såväl samhällsstrukturen som hemmet. Med avstamp i en väldigt grundläggande fråga 

inom jämställdhetsdebatten finns det kopplingar till familjelivet och kvinnans roll i kärnfamiljen 

samt prestationsrelaterad stress. De dubbla förväntningarna, framför allt på kvinnan, som gäller 

att hon ska yrkesarbeta samtidigt som hon ska vara en fullt närvarande mor och sköta hemmet, 

är tydliga indikatorer på ett stressfenomen som grundar sig i ett icke jämställt samhälle. Detta 

bekräftas även av forskning som påvisar att mäns stressnivå sjunker när de kommer hem efter 

en dag på jobbet, medan kvinnors stressnivå ökar (Kimmel, 2008). 

 

Skeggs (1997) menar att kvinnor som inte agerar feminint genom att t.ex. ta ansvar förlorar 

sin respektabilitet, och i förlängningen delar av sin femininitet. Detta kan ses som en av 

anledningarna till att psykisk ohälsa som utbrändhet och utmattning fortfarande är stigmatiserad 

i jämförelse med exempelvis fysiska sjukdomar. Kraven som ställs på tjejer kan definitivt ses 

som symboliskt våld, som enligt Bourdieu kan förklara hur “sociala värden
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uppfattas som naturliga och därmed upprätthåller sociala strukturer” (Nordmark, 2014, s. 
 

232). Dessa idéer och teorier härstammar från genusvetenskapen i sociologin, och är följder 

av ett icke jämställt samhälle. Med premissen att ett mer jämställt samhälle skulle bidra till att 

lösa de problem som framställs i uppsatsens analys, kan det således vara effektivt att se till de 

mest grundläggande åtgärderna som har stöd från flera olika håll genom historien; en mer 

jämställd  familj-  och  arbetspolitik.  Att  arbeta  normkritiskt  och  att  på  såväl  global  som 

nationell politisk nivå ta jämställdhetsproblem på stort allvar, samtidigt som en mer aktiv 

välfärdspolitik med lättillgänglig barnomsorg och psykisk vård bedrivs, är är helt klart 

förutsättningar för detta. Det finns även en stark poäng i att diskutera arbetsmiljö utifrån ett 

genusperspektiv, dels i förebyggande syfte för att minska stigmatiseringen av bl.a. psykisk 

ohälsa, samt för arbetsplatsens och samhällets bästa i termer av sjukbidrag och arbetskraft 

som kapital. Det finns helt enkelt väldigt många som förlorar på dagens icke jämställda situation 

sett till stress och psykisk ohälsa, vilket verkar onödigt och i fel riktning jämfört med resten av 

det starkt moderniserade samhället präglat av andra tekniskt avancerade framsteg. 

 

Uppsatsens syfte och analys har gått i klar linje med premissen om att dagens situation är 

ofördelaktig och direkt skadlig för såväl individen som samhället i stort. Naturligtvis går det 

att diskutera huruvida detta stämmer beroende på vilken ideologi eller samhällsvision som är 

utgångspunkten. Exempelvis beskriver Bjerrum Nielsen (2004) den moderna kvinnan som en 

vinnare i det reflexiva samhället, då hon är mer benägen att se trender och att agera flexibelt i 

enlighet med t.ex. arbetsmarknadens krav och normer för att lättare kunna klättra på den sociala 

stegen. Hon menar att kvinnor idag anpassar sig till krav och ideal som gäller både män och 

kvinnor, till skillnad från mannen som generellt enbart agerar i enlighet med maskulina normer. 

Detta, menar Bjerrum Nielsen, kan göra kvinnan till en potentiell vinnare på framtidens 

arbetsmarknad. Även om det finns en teoretisk konsensus kring jämställdhet inom många fält 

idag, är den i praktiken utförda normen starkt manligt kodad inom såväl akademin, 

arbetsmarknaden som populärkulturen - Bjerrum Nielsen menar dock att dagens kvinna trots 

detta verkar erövra mark inom alla fält. I slutändan kanske kvinnan därför får skörda frukten av 

det hårda arbetet. Frågan kvarstår dock huruvida en skicklig spelare är en vinnare så länge hon 

spelar ett spel där någon annan sätter reglerna. Det finns flera olika genusteorier såväl som 

forskning som pekar på att männen idag kontrollerar kvinnan, det globala kapitalet och politiken 

(Kimmel, 2008, Connell, 2014, Bjerrum Nielsen, 2004), vilket leder till att många av  de krav  

som anses nödvändiga för att utvecklas högre på en  så aggressiv arbetsmarknad fortfarande 

är maskulint kodade och framför allt utpräglade av män.
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6.2 Kritisk metoddiskussion 
 

Genom att använda forskning från olika fält för att presentera olika perspektiv på problematiken 

kring kvinnors psykiska ohälsa kopplad till stress, legitimeras denna litteraturstudie med en viss 

yttre validitet. Med detta menas att generaliserande slutsatser kan dras kring de förhållanden 

under vilken forskningen producerats, vilket gör att uppsatsens slutsatser går att applicera på 

det samhälle och i den kontext vi och forskningen utgår från (Bryman, 2008). Vi har dessutom 

strävat efter att uppnå en sorts ekologisk validitet, d.v.s. det som Bryman menar innebär att 

resultaten ska vara “tillämpliga i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer” 

(2008, s. 51). Detta har vi gjort genom att utgå från forskning som beskriver kvinnors upplevelse 

av stress och psykisk ohälsa i vardagen och i skolan, samt att ha som målsättning att denna 

litteratursammanställning ska vara relevant att läsa, både för kvinnor  som  upplever  psykisk  

ohälsa  men  också  för  människor  som  möter  dessa  i  sitt yrkesliv, exempelvis lärare. 

 

6.2.1 Diskussion av den analyserade litteraturens metoder 

Den litteratur som ingår i denna litteraturstudies analyskapitel bedöms ha hög reliabilitet. Då 

detta  främst  är  aktuellt  i  samband  med  kvantitativ  forskning  (Bryman,  2008),  kan  vi 

konstatera att den kvantitativa forskningen vi tagit del av varit tillförlitlig. Exempelvis har i viss  

forskning  samma  mätning  genomförts  två  gånger  med  två  års  mellanrum  för  att tillgodose 

resultatet och mäta vilka skillnader som uppstår under dessa två år (Schraml et al., 

2012). Validiteten i de utvalda artiklarna är också relevant att diskutera. Då den genomgångna 

litteraturen främst berör social forskning, kan det vara svårt att garantera en total 

begreppsvaliditet då exempelvis individer som deltar i kvantitativa studier kan tolka begrepp i 

exempelvis  svarsenkäter  på  olika  sätt,  och  därmed  svara  utifrån  olika  utgångspunkter 

(Bryman, 2008). Den interna validiteten i forskningen bedöms som relativt hög, och alla 

samband redovisas tydligt tillsammans med andra faktorer som kan tänkas påverka resultatet i 

någon mån. 

 

Då vårt urval av litteratur består av forskning som utgår från både kvantitativa och kvalitativa 

metoder, kombineras olika perspektiv på vår frågeställning. Genom att använda sig av en 

kvalitativ metod kan forskaren bättre “... fånga individernas uppfattningar och tolkningar av den 

verklighet de lever i” (Bryman, 2008, s. 46), medan kvantitativ metod kan bidra till förklaringar 

av orsaker till olika sociala fenomen genom olika typer av mätning.
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6.2.2 Diskussion av uppsatsens metod samt begränsningar 
 

När vi sökte efter artiklar till uppsatsen utgick vi som tidigare nämnt från databasen ERIC, 

“Education Resources Information Center”. Då denna databas främst tillhandahåller forskning 

som rör skolmiljö, bedömde vi den användbar då mycket av den forskning vi önskat tangera har 

kopplingar till skolan på olika sätt. Då vi har begränsat oss till främst denna databas är vi 

medvetna om den enorma mängd forskning som vi inte kunnat nå, vilket är en begränsning i 

sig. Vi har dock, som tidigare nämnt, inte gjort anspråk på att presentera en heltäckande bild 

med fullständiga orsaksförklaringar till den problematik som beskrivs i uppsatsen, varför vi 

också ansett vår begränsning berättigad. Genom att dessutom begränsa urvalet till forskning 

som rör så kallade “västerländska” samhällen, har vi bortsett från forskning i andra delar av 

världen. I och med att dessa samhällsstrukturer och kultur kan vara helt annorlunda än i den 

forskning  vi  utgått  från,  är  det  också  möjligt  att   helt  andra  resultat  framkommer.  En 

jämförelse av forskning kring tjejers mentala hälsa i olika länder är absolut en intressant aspekt, 

och möjligt framtida ämne för vidare litteraturstudier. 

 

På grund av en begränsad tidsram, samt uppsatsens begränsade omfattning, gjordes som sagt 

vissa   avgränsningar   för   att   underlätta   urvalet   av   forskning.   Trots   vissa   medvetna 

avgränsningar finns det faktorer som vi inte kunnat styra över. Om vi hade sökt i ERIC med 

ett enormt antal andra sökord kunde vi fått upp annan forskning; om vi hade haft oändlig tillgång 

till olika databaser hade vi kunnat komplettera den samling artiklar vi redan funnit, samt om 

vi hade kunnat fler språk hade vi på ett annat sätt kunnat ta del av ännu mer forskning. 

Då dessa faktorer dock legat bortom vår kontroll har vi inte heltäckande kunnat kompensera för 

dem - vi vill dock poängtera att vi är medvetna om potentiella brister samt “blinda  fläckar”  i  

urvalet  av  forskning.  Exempelvis  hade  vi  gärna  tagit  del  av  fler longitudinella studier för 

att ännu tydligare kunna diskutera hur den psykiska ohälsan har förändrats i takt med samhället, 

och urvalet av deltagare i de studier som analyserats är begränsat. Det bör också poängteras att 

vissa av de studier som analyserats saknar uppföljning av deltagare, och därmed inte klargör 

hur individernas psykiska hälsa eventuellt förbättrats eller försämrats av olika faktorer. 

 

Vi vill också påpeka att vi, för att motivera de åtgärdsförslag som förekommer i kapitel 6, använt 

kompletterande litteratur för att bredda perspektivet samt stödja det som framkommit i kapitel 

5. Denna litteratur har valts ut efter hand och genom ett snöbollsurval, allt eftersom den 

analyserade forskningen pekat i viss riktning och givit indikationer på konkreta förslag
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till åtgärder. Även här har uppsatsens begränsade utrymme gjort sig påmint, men det är vår 

förhoppning att tankarna bakom åtgärderna samt   de konkreta förslagen ändå kan vara till 

nytta för såväl blivande som yrkesverksamma lärare. 

 

6.3 Åtgärdsförslag och implikationer för lärare 
 

Enligt Schraml et al. (2012) får gymnasieungdomar som upplever kronisk stress signifikant 

sämre betyg än de som aldrig eller sällan är stressade. De kroniskt stressade ungdomarna 

upplevde också högre krav samt mindre stöd från omgivningen, och hade såväl sämre generell 

hälsa som globalt självförtroende menar författarna. Dessutom är det som lärare viktigt att 

vara medveten om att varannan flicka uppger att hon upplevt svåra symtom på stress någon 

gång under gymnasiet, jämfört med var femte pojke. 

 

Schraml et al. (2011) menar att det är viktigt att ta ungdomars stressymtom på allvar, eftersom 

att det kan ses som en tidig indikator på eventuella hälsoproblem senare i livet. Det är också 

viktigt att dessa ungdomar får hjälp, och inte avfärdas. Ett sätt att hantera detta problem i 

skolorna kan vara åtgärder för att bygga upp ungdomarnas globala självkänsla, att lära dem att 

hantera omgivningens krav samt tillhandahålla socialt stöd i större utsträckning. Detta skulle 

kanske i viss mån kräva en omstrukturering av skolan, där exempelvis fler kuratorer och 

specialpedagoger är närvarande i skolmiljön och fungera som icke undervisande mentorer. Flera 

studier pekar på att socialt stöd är en essentiell del i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad 

psykisk ohälsa (Wiklund et al., 2010; Schraml et al., 2011 & Schraml et al., 

2012), och därför skulle kunna erbjudas i skolan (kanske framför allt för de ungdomar som 

inte har möjlighet att få detta stöd i hemmet). Liang et al. (2016) menar att unga människors 

internalisering av självkänsla och egenvärde till stor del härstammar från meningsfulla och 

utvecklande   relationer   med   vuxna   i   omgivningen.   De   förespråkar   s.k.   mentoring 

relationships, som är viktiga formativa relationer till vuxna i en period av livet då ungdomar 

delvis börjar söka självständighet från föräldrarna, men samtidigt behöver mycket bekräftelse 

och vägledning. Detta har visat sig särskilt effektivt bland unga tjejer, vars självkänsla klart 

förbättras i studien. 

 

En annan faktor som kan förebygga stressrelaterade symtom är upplevelsen av att ha kontroll 

(Schraml et al., 2011). Enligt Modin et al. (2011) kan skolmiljön ur elevernas perspektiv 

definieras som en arbetsplats, med höga krav men låg kontroll. Just dessa faktorer leder oftare 

till stressrelaterad ohälsa än arbetssituationer där kraven är lägre, eller känslan av upplevd 

kontroll högre enligt författarna. Om en elev upplever en kurs som strukturerad och stöttande,
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samt skolsituationen överlag kännetecknas av kontinuitet och säkerhet, får hen också en högre 

känsla av kontroll. Detta innebär enligt Modin et al. (2011) att de också till viss del blir mer 

kapabla att hantera stressfyllda situationer, att de lättare kan förhålla sig till samt klara av 

höga krav, och dessutom mår bättre generellt. 

 

Genom att läraren är strukturerad, tydlig och transparent med sin planering för terminen och 

läsåret, samt är tydlig med vad som förväntas (och kanske också vad som inte förväntas) av 

eleverna, tilldelas de ett visst mått av kontroll över sin situation. Detta skulle också kunna 

innefatta att läraren i fråga samverkar med andra lärare genom att kanske göra ett gemensamt 

“klasschema” där datum för prov och inlämningar skrivs in, samt gör överenskommelser om 

det maximala antalet examinerande uppgifter som får förekomma under en vecka. 

 

Andra möjliga åtgärdsförslag är att undervisa i studieteknik, lära elever hur de ska prioritera sin 

tid och energi, samt lära dem vikten av bland annat tillräckligt med sömn för att klara av 

vardagen. Eftersom att denna kunskap inte finns explicit inskriven i några kunskapskrav eller 

kursinnehåll blir det dock upp till varje lärare eller mentor att förmedla detta, vilket gör att olika 

skolors inställning till detta kan variera. Den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar, framför 

allt kopplat till skola och prestation, implicerar dock att något måste göras för att åtgärda de 

existerande problemen, samt förebygga risken att de återkommer. Liang et al. (2016) menar att 

skolpersonal bör utbildas i hur de kan skapa och upprätthålla meningsfulla relationer med sina 

elever för att kunna motverka, snarare än underbygga, förväntningar på att eleverna ständigt ska 

prestera. En viktig del i detta är att som mentor försöka inta en position som co-learner snarare 

än “expert”, för att på så sätt påverka de elever man vill nå. 

 

Vissa unga kvinnor uppger att de upplever höga krav från omgivningen, samt sätter extremt 

höga krav på sig själva inom många olika livssfärer. Det finns även poäng att diskutera 

spridningen av sociala medier, framför allt bland unga. Ungdomar upplever hela tiden både 

implicita och explicita intryck om hur de bör se ut, vad de ska tycka och att de ska vara lyckade. 

Sociala medier följer dessutom ungdomarna både i skolan och på fritiden, och skulle kunna 

sägas fungera som en sorts förlängning av samhällets normer och sociala företeelser 

(Thornberg, 2013). Även om en viss trend där kroppspositivitet samt en ökad öppenhet kring 

psykisk ohälsa vunnit mark de senaste åren, står det inte i proportion till de ohälsosamma 

ideal som ständigt förmedlas. Genom att arbeta ännu mer med källkritik i skolan skulle en 

viss del av detta kanske kunna mildras något; om eleverna förstår att många bilder de ser 

dagligen inte är på riktigt, att många av deras “förebilder” är sponsrade av olika företag samt
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att deras existensberättigande inte är avhängigt med en vältränad kropp eller ett liv som ska 

framställas eller konstrueras som “lyckat”, kan de kanske också i viss mån inse att de oerhört 

stressfyllda krav de upplever helt enkelt inte är realistiska. 

 

Enligt Kimmel (2008) har utbildning har historiskt sett varit en institution av och för män, vilken 

kvinnor successivt fått tillgång till. Idag undervisas flickor och pojkar tillsammans, men 

ojämlikhet och könsskillnader reproduceras både konkret och abstrakt i dessa sammanhang.  

Kvinnliga  elever  får  generellt  mindre  uppmärksamhet  av  läraren,  och  när pojkar genom 

sitt beteende visar dominans över flickor blir de sällan tillrättavisade vilket leder till att de 

fortsätter. Dessutom reproducerar läromedel ofta klassiska könsstereotyper där mannen 

porträtteras som aktiv och framstående, och kvinnan passiv i bakgrunden. Även under 

skolgångens senare år missgynnas flickor, då de ofta reduceras till kroppar snarare än 

framgångsrika individer, och sexuella trakasserier ofta förekommer i skolmiljöer, menar 

Kimmel (2008). 

 

Det  står alltså  klart  att  skolan  i  viss  mån missgynnar flickor, då deras  prestationer inte 

bekräftas på samma sätt som pojkars samtidigt som flickor generellt sett är mer akademiskt 

inriktade.  Att som lärare synliggöra de problem som finns i skolmiljön, och att ha en kritisk 

inställning  till  t.ex.  olika  läromedel  men  också  organisation,  resursfördelning  och  den 

allmänna belastningen för eleverna, är alltså oerhört viktigt eftersom att detta kan vara en 

starkt bidragande faktor till psykisk ohälsa. Detta ansvar är dock alldeles för stort för att 

förläggas till enskilda lärare, utan bör vara något som aktivt förebyggs och kontrolleras med 

hjälp av skolans ledning. 

 

Slutligen är det av stor vikt att skadliga fenomen som manifesteras i skolans värld belyses och 

diskuteras på lärarutbildningarna runt om i landet, genom att t.ex. införa genuspedagogik och 

arbeta med normkritiskt tänkande, både bland lärarstudenter och i den pedagogiska rollen. 

Framtida lärare skulle, förutsatt en likvärdig lärarutbildning, få gemensamma verktyg och 

insikter i problemens omfattning samt åtgärder. Det skulle underlätta för alla typer av såväl 

förebyggande som åtgärdande arbete i skolans värld, samt tillgodose en större enhetlighet bland 

lärarkåren där premissen om jämställdhet är självklar innan yrkesrollen tar vid.
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7. Slutsats 
 

Syftet  med uppsatsen  var att  få  en  större inblick i  problembilden kring tjejers  psykiska 

välmående kopplat till stress och samhällsstrukturer, vilket uppnåddes med hjälp av 

sociologiska teorier och idéer. Framför allt har skolan och tjejer i skolan stått i fokus. 

Litteraturstudien tar upp forskning som pekar på en generell problematik där tjejer i allt större 

utsträckning lider av psykisk ohälsa, vilket verkar vara ett problem som är djupt rotat i 

samhällsstrukturer och därmed kräver en överblick som grundas i flera perspektiv. Artiklarna 

i analysen beskriver olika typer av förklaringsmodeller som alla syftar till att förstå 

könsrelaterad stressproblematik, och samtliga har visat på att tjejer lider större konsekvenser 

av stress och/eller hanterar stress med sämre förutsättningar kopplat till kön. Genom att arbeta 

förebyggande med detta i så unga åldrar som möjligt, framför allt i skolmiljön, borde en stor 

del av problematiken kunna lindras. Utöver detta finns det starka indikationer på att se till 

sociala strukturer som något delvis destruktivt, men framför allt förändringsbart. Genom att 

arbeta med normer och värderingar samt tillhandahålla stöd till tjejer i skolan kan stora delar av 

samhället dra nytta, då flera tecken pekar mot att denna problematik ökar och är på god väg 

att utvecklas till ett stort samhällsproblem. Detta innebär också att det bör tas på allvar och 

åtgärder bör implementeras snarast. Det finns dessutom starka faktorer som bidrar till att tjejer 

idag är låsta till ett visst typ av handlingsmönster som verkar enormt begränsande. Om denna 

potential frisläppas kan samhället dra nytta av alla sina medborgare på ett långsiktigt plan. 

 

Sett till den allmänna debatten som presenteras i inledningen finns det en poäng i att se till 

verkliga faktorer som grundar sig i forskning och vedertagna teorier, för att ge ljus åt kunskap 

och konstruktivitet i en annars starkt känslobetonad diskussion. Dagens kvinna verkar vara styrd 

efter en paradox där hon å ena sidan förväntas leva upp till feminint kodade attribut för att bli 

socialt accepterad,  men å andra sidan förväntas slå sig fram för egen maskin i en värld skapad 

av maskulint kodade strukturer. Detta gör att hon blir tvungen att agera både feminint (för att 

inte riskera ett könsnormativt utanförskap) och maskulint (för att kunna slå sig fram på en 

maskulint kodad arbetsmarknad), vilket står i direkt motpol till varandra. Det motsägelsefulla   

i att vara kvinna och således behöva leva upp till ideal som syftar till ett hämmande av den 

egna vitaliteten och styrkan, där stereotypen är styrd efter det manliga behovet, samtidigt som 

strukturella ideal kräver autonomi och individualitet, verkar vara en omfattande och svårfångad 

problematik.
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Det verkar vara svårt att handla helt “rätt” sett till köns- och samhälleliga ideal och krav, 

vilket naturligt leder till en ökad stressnivå och i längden psykisk ohälsa. Om förmågan att 

göra detta gör en människa dubbelt så handlingskraftig, riskerar hon även att bli dubbelt så 

stressad på grund av de två olika kraven som drar åt varsitt håll. Att paradoxen främst 

påverkar unga tjejer negativt är en stark indikator på att samhället behöver utvecklas mot 

jämställdhet  om  moderniteten någonsin  ska kunna bli  konstruktiv  för hela befolkningen. 

Därför vill vi belysa att normer är verken konstanta eller essentiella och att de genom en 

gemensam kraftansträngning går att förändra, något som redan ses på flera håll runt om i världen 

idag. Exempelvis arbetar fler och fler skolor med normkritik, jämställdhetsdebatten är starkt 

befäst i den globala såväl som nationella politiken och det senaste upproret “#metoo” har 

befäst ytterligare perspektiv på ett skadligt normsystem samt viljan till förändring. 

 

Vi vill slutligen gärna påpeka att vi välkomnar forskning som i större utsträckning undersöker 

de olika sambanden mellan samhällets utveckling och tjejers psykiska ohälsa genom att se till 

flera möjliga orsaker såsom t.ex. etnicitet eller socioekonomisk bakgrund, samt hur dessa 

samverkar och vad det innebär för såväl samhället som dess individer. Dessutom välkomnar 

vi, som tidigare nämnt, mer än gärna forskning som även inkluderar icke-binära och 

transpersoner. Det är också vår förhoppning att det fortsätter att forskas mycket inom skolan, 

så att vi som lärare ständigt får möjlighet att förbättra och utveckla vår undervisning och vårt 

förhållningssätt för att gynna våra elever i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att färre tjejer 

ska behöva svara på frågan “Varför gråter ni?”, och att fler forskare istället ska försöka finna 

svaren.
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