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Abstract 

 
I Sverige dominerar kvinnorna sjukskrivningstalet, framförallt då 
det gäller någon form av stressrelaterad ohälsa. I forskning och 
offentlig debatt är ofta arbetsrelaterad stress i fokus. Denna 
studie undersöker hur kvinnor som har fått en stressrelaterad 
diagnos själva ser på orsakerna till sin ohälsa och till att de fått 
denna diagnos samt hur diagnosförfarandet kan gå till. Resultatet 
analyseras ur ett könsperspektiv. I denna kvalitativa studie 
tillfrågades fem läkare om diagnostisering och åtta kvinnor med 
någon form av stressrelaterad diagnos intervjuades. Resultatet 
genomsyras av att kvinnorna beskriver sin livssituation som en 
kamp på fyra arenor: den personliga, i familjen, på arbetet samt 
på samhällsarenan. Kampen försvåras av det dubbeltydiga 
budskap som förmedlas till kvinnor om deras värde och krocken 
mellan värdeskalorna i det privata och det offentliga livet. Flera 
känner inte igen sig i den diagnos de får då den antingen 
förminskar eller förstorar kvinnornas upplevelse. Kanske 
tydliggör dessa kvinnor att den manliga normen som präglar 
forskning och diagnoskriterier måste ersättas med en som tar 
hänsyn till båda könens förutsättningar.  
 



 

Förord 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till kvinnorna vi intervjuade för att de 
delade med sig av sina berättelser. Vi vill även tacka de 
vårdinstanser som tog sig tid att hjälpa till med att förmedla 
kontakt med intervjupersonerna och lämna sina utsagor. 
 
Vi är oändligt tacksamma för den enastående handledning som 
Elinor Edvardsson Stiwne har bistått oss med under denna 
utvecklande och givande process. 
 
Avslutningsvis vill vi även ge oss själva en eloge för att vi under 
hela arbetets gång bibehållit en lustfylld inställning till projektet, 
bland annat med hjälp av mycken och god mat. 
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Könsperspektiv på stressrelaterad ohälsa hos kvinnor 
- kvinnors upplevelse av sin diagnos och orsakerna till sin ohälsa 

 
 
 
I internationell jämförelse framgår att sjukskrivningsgraden i vårt land är hög 
och att särskilt långtidssjukskrivningar ökar i snabb takt (Näringsdepartementet, 
2001). Det är kvinnorna som dominerar sjukskrivningstalet, framförallt då det 
gäller någon form av stressrelaterad ohälsa. Anmälningarna av stressrelaterade 
sjukdomar är den grupp som ökat mest av alla arbetssjukdomar mellan 1996 och 
1999. Av dessa är dubbelt så många kvinnor, både då det gäller kort- och 
långtidssjukskrivning. Bland de anmälda stressrelaterade arbetssjukdomarna är 
överansträngning, utmattning, utbrändhet och depression de vanligaste 
diagnoserna. Detta bekräftas även i en populationsstudie från 2002 (Hallsten, 
Bellaagh & Gustafsson, 2002), där omkring dubbelt så många kvinnor som män 
i urvalet uppfyller kriterierna för diagnosen utbränning (9,3% respektive 4,6%). 
I statistik från Riksförsäkringsverket (2002) visade det sig att Östergötland 
ligger i topp efter Norrlandslänen. Enligt Försäkringskassans statistik (personligt 
samtal, 6 juni, 2003) är Linköping den kommun i länet som toppar 
sjukskrivningsstatistiken procentuellt per invånare. När östgötarna själva skattar 
sin hälsa (Borgstedt-Risberg et al., 2004), visar det sig att kvinnor känner sig 
mer stressade än män. Dessutom känner sig betydligt fler yngre än äldre  
stressade, framför allt unga kvinnor.  
 
Kunskapen om dessa statistiska förhållanden väckte frågor hos oss om vilka 
samhälleliga och kulturella förutsättningar som kan ha samband med detta. Vi 
fann  ytterligare inspiration i Öster om Eden av den amerikanske författaren 
John Steinbeck (1996). Där utreds två olika bibelöversättningar av det hebreiska 
ordet timsjel. I en utgåva har ordet översatts så att innebörden blir att gud 
befaller människan att besegra synden. I en tidigare utgåva lovas istället 
människan att hon till slut ska råda över synden. Vid efterforskningar finner man 
att den rätta översättningen är ”du må råda över synden”. Bokens karaktär menar 
att ordet timsjel är det viktigaste ordet i världen, eftersom det lämnar valet öppet 
och överlämnar åt människan att själv välja vägen. Möjligheten att välja tillåter 
ingen svaghet, ingen lättja, avslutar han. Våra frågor handlar inte om huruvida 
människan kommer segra över synden eller ej, utan det vi tog fasta på var den 
betydelse valmöjligheten tillmättes. Karaktären säger visserligen att den inte 
tillåter svaghet, men för honom innebär valmöjligheten ”du må” något mycket 
positivt. Möjligheten att välja gör människan stor, till och med till gudarnas like. 
Vi tänkte att denna inställning till valmöjlighet och individens 
självbestämmanderätt är giltig också i dagens Sverige. Vi undrar hur det 
påverkar människan att detta stora ansvar helt förläggs på individen, som om 
den omgivande strukturen inte skulle ha betydelse för de val vi gör. 
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I ovanstående grundades vårt intresse för ämnet kvinnors stressrelaterade ohälsa. 
Det tycktes saknas något i debatten och de rapporter vi läste. Vi fick en känsla 
av att kvinnornas egna upplevelser överröstades i debatten och av forskningen 
som dominerades av arbetsmiljö- och individorsaker. Vi undrade varför dubbelt 
så många av de som sjukskrivs för stressrelaterad ohälsa är kvinnor. Det 
förekom en mängd statistik som jämförde kvinnor och mäns sjukskrivningstal 
och den skilda arbetsbörda de innehar. Som orsaksförklaring angavs ofta 
kvinnors dubbelarbete (förvärvsarbete och arbete i hemmet), men vi upplevde 
att en djupare analys av bakomliggande förklaringar saknades.  
 
 

 
Tidigare forskning 

 
I nedanstående sammanfattning av tidigare forskning har den term för 
stressrelaterad ohälsa återgivits som den refererade författaren använder sig av.  
 

Stress i arbetslivet 
Utbrändhet beror på den sociala arbetsmiljön, menar Maslach och Leiter (1999). 
De definierar utbrändhet som att det har skett en urholkning av känslorna och av 
engagemanget i arbetet samt en upplevd oförenlighet mellan den enskilda 
människans värderingar och arbetets krav. Sådan bristande överensstämmelse 
upplevs inom arbeten med för hög arbetsbelastning, känsla av brist på kontroll, 
erkänsla, gemenskap, rättvisa och upplevelse av en värderingskonflikt. Individen 
befinner sig i en kronisk obalans där arbetet kräver mer än hon kan ge, samtidigt 
som det ger tillbaka mindre än individen behöver. Arnetz (2002) kompletterar 
Maslachs modell med fler organisationsfaktorer, som han menar bidrar till mer 
än en fördubblad riskökning av ohälsosam stress. Dessa är låg delaktighet, låg 
verksamhetseffektivitet, låga ledarskapsskattningar, dålig återkoppling från 
arbetsledningen samt låg grad av måltydlighet för verksamheten. Karasek och 
Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990, i Theorell, 2003) beskriver relationen 
mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 
människorna får i sin arbetsmiljö. Denna modell visar på fyra typer av 
arbetssituationer: avspänd, aktiv, passiv och spänd. Den avspända situationen 
innebär att kraven är låga och beslutsutrymmet högt. Den aktiva situationen 
innebär att man har höga krav men också högt beslutsutrymme, medan den 
passiva situationen innebär låga krav med litet utrymme för att fatta beslut och 
möjlighet att utöva kontroll. Författarna menar att det framförallt är den spända 
situationen, där kraven är höga och beslutsutrymmet litet, som ökar risken för 
sjukdom. De lägger även till dimensionen stöd i modellen. De menar att 
situationen med höga krav och liten möjlighet till kontroll förvärras av dåligt 
stöd från chefer och arbetskamrater. Den ”ideala” arbetssituationen finner de då 
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de höga kraven följs av stort kontrollutrymme samt gott socialt stöd på 
arbetsplatsen.  
 
Maslachs samt Karasek och Theorells modeller är ofta använda inom empirisk 
forskning om stressrelaterad ohälsa, där fokus på arbetslivet dominerar. Några 
exempel på studier är Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) och Härenstam 
et al. (2000), som beskrivs närmare nedan. 
 
Även Perski (2003) menar att det är på jobbet som man blir utbränd, men han 
framhäver betydelsen av de personbundna faktorernas betydelse för ohälsa. 
Utbrändhet beskriver han som ett tillstånd där organismen inte längre förmår 
återställa den psykiska balansen. Han lyfter framförallt fram att en långvarig 
exponering för påfrestningar, utan möjlighet till återhämtning, tycks utgöra den 
viktigaste riskfaktorn. Andra faktorer kan vara egen perfektionism och en 
strävan att alltid vara duktig, som andra gärna utnyttjar, eller dåligt 
självförtroende som styr individens prestationsbehov. Perski (ibid.) hävdar även 
att personer med stort engagemang i sin verksamhet löper risk att drabbas av 
stressammanbrott genom att de kan ha dålig kunskap om sig själva, sina egna 
behov och gränser. De får svårt att skilja de värdeskalor som gäller i hemmet 
och familjen från de värderingar som gäller i arbetslivet. Oftast finns det en 
utlösande situation, någon form av slutlig kris, som leder till ett 
stressammanbrott.  
 

Kvinnors stress 
Kvinnors stressnivå är numera hög både på jobbet och hemma, enligt 
Frankenhaeusers (1993) forskning. Samtidigt har kvinnor även kvar kraven som 
kvinnor i alla tider ställt på sig själva i situationer som kräver social kompetens. 
Författaren menar att dubbelarbete (förvärvsarbete och arbete i hemmet) betyder 
dubbelstress och ett hot mot hälsan, då de dubbla rollernas olika innebörd och 
möjligheten att klara av dem kolliderar. Tio år senare fann forskare (Hallsten, 
Bellaagh & Gustafsson, 2002; Lundberg, Krantz & Berntsson, 2003) att trots 
kvinnors höga utbildningsnivå och ökade deltagande i förvärvsarbetet, hade de 
fortfarande huvudansvaret för hemarbete och barnomsorg. Som en konsekvens 
av detta rapporterade kvinnorna en betydligt högre grad av rollkonflikt och 
stress, liksom högre antal timmar i obetalt arbete än männen. Dessa faktorer 
förväntas på längre sikt ge stressrelaterade hälsoproblem.  
 
På samhällsnivå tycks utvecklingen gå mot ökad könsmässig segregering på 
arbetsmarknaden (Härenstam et al., 2000). Männen är i betydligt högre grad 
representerade i de tillväxtsektorer av arbetsmarknaden där arbetsvillkoren tycks 
bli allt mer kvalificerade och utvecklande och där det finns resurser att hantera 
ökade krav och belastningar. Kvinnorna är ansamlade framförallt i de sektorer 
där nedskärningarna är störst och där det finns få goda förslag på organisatoriska 
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och resursmässiga lösningar på problemen. Särskilt i välfärdsverksamheter 
(sjukvård, undervisning, socialt arbete, skola och barnomsorg) tycks målen vara 
otydliga och glappet stort mellan mål och medel och mellan individens mål och 
organisationens mål. Dessa faktorer har betydelse för uppkomsten av frustration 
som i sin tur förväntas leda till utbrändhet, menar Härenstam et al. (2000).  
 

Kön och stress 
Vissa av förklaringarna till varför män anses passa för en viss uppgift och 
kvinnor anses passa för en annan, delas av många människor samtidigt i ett 
samhälle (Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag, 2001). Detta förhållande kallas 
inom forskningen för sociala konstruktioner av kvinnlighet och manlighet. Ofta 
betraktas konstruktionerna som naturliga och sanna tolkningar av kön. Inom 
forskningsfältet ”kön” är det därför viktigt att skilja mellan några olika nivåer 
när könsskillnader kommer på tal. Dessa kan sammanfattas som: beskrivning 
(att det finns kvinnor och män och eventuella könsskillnader), förklaring (varför 
det finns könsskillnader) och tolkning (hur man kan förstå beskrivningar och 
förklaringar av könsskillnader). Det är viktigt att skilja mellan de förklaringar 
och de tolkningar människor i allmänhet tillskriver en viss könsskillnad och de 
tolkningar som forskaren inom det könsteoretiska fältet gör av samma fenomen. 
De föreställningar människor har om kön är oftast en del av den beskrivning 
som forskaren sedan analyserar. Dessa föreställningar är ett slags 
vardagskonstruktioner av kön som också blir synliga i samtal på arbetsplatser, i 
den allmänna debatten, i media och i populärlitteratur. Inom en stor del av 
könsforskningen förklaras och analyseras könsskillnader utifrån kvinnors och 
mäns olika villkor i samhället, istället för utifrån föreställningar om 
väsensskillnader.  
 
Ett exempel på skillnaden mellan vardagsföreställningar om kön och 
forskaranalys om samma fenomen, är hur man kan förklara att kvinnor är 
överrepresenterade som patienter i psykiatristatistiken. Kvinnlighetens natur har 
traditionellt beskrivits som svagare än manlighetens, som en bristande form av 
manlighet (Wahl et al., 2001). Prior (1999) tolkar istället kvinnors 
överrepresentation bland psykiatripatienter utifrån de begränsningar som den 
traditionella kvinnorollen innebär. Exempel på dessa begränsningar är synen på 
sjukdom hos kvinnor som ett sätt att protestera och få uppmärksamhet, samt 
oförmågan hos ett mansdominerat samhälle att acceptera kreativt men 
annorlunda beteende hos kvinnor. Kvinnors relativa brist på makt i många 
situationer, och deras upplevelser kring denna maktbrist, innebär att de är 
dubbelt förfördelade. Bristen på makt gör det mer troligt att deras beteende 
definieras som indikation på mental störning och dessutom bidrar det till att 
vissa upplevelser blir mer traumatiska och stressande, eftersom möjligheten att 
påverka sin situation är mindre (Prior, 1999).  
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Forssén och Carlstedt (2001) beskriver i sin studie äldre kvinnors tvingande 
lyhördhet som en orsak till stressrelaterad ohälsa. Kvinnorna upplever detta som 
ett inifrån kommande krav att sätta andras behov före sina egna. Forskarna 
menar att en tvingande lyhördhet även kan ses som en effekt av en i samhället 
förväntad kvinnlighet. Normer om ”hur kvinnor bör vara” och ”vad kvinnor bör 
göra” anses ha haft stor genomslagskraft. Dessa normer omfattas också till en 
del av kvinnorna själva, då de har tvingats att ta ställning till och hantera den 
arbetsdelning mellan könen som präglar samhället. Kvinnor måste utveckla 
relaterande och omsorgsgivande kompetenser för att bli betraktade som 
välfungerande och ”riktiga” kvinnor.  
 

Diagnossamhället 
Diagnoser speglar mer än fysiologiska och biokemiska händelser i kroppen, 
enligt Johannisson (2001). Hon anser att diagnoserna projicerar samtidens 
kulturella värderingar och sociala koder, människosyn, klass- och könsstrukturer 
och förväntade relationer till samhället och samhällets riktning. Detta gäller 
både på individuell och kollektiv nivå. Johannisson (ibid.) beskriver hur den 
process ser ut där nya sjukdomsbilder uppstår, namnges och förklaras. 
Historiska och samtida fallstudier av enskilda diagnoser (neurasteni, kroniskt 
trötthetssyndrom) pekar på att konsensus om en sjukdom uppnås som en 
förhandling mellan olika aktörer. Läkarens kunskaper och laboratoriets tester 
skapar förutsättningarna för en ny sjukdomskategori eller en ny innebörd åt en 
redan existerande diagnos, men bestämmer inte den sociala delen av sjukdomens 
”framgång” och spridning. Det finns alltså en aspekt av varje diagnos som kan 
kallas sjukdom som social konstruktion. Den identitet en sjukdom har, från sin 
traditionellt medicinska betydelse (orsak, diagnos, prognos, behandling) till sin 
betydelse för patienter, läkare och omgivning, är aldrig en neutral konsekvens av 
biologiska faktorer. I stället skapas sjukdomens identitet genom en social 
process med flera deltagare: läkare, patienter, sjukförsäkringssystem, massmedia 
och kulturella koder, som ständigt omdefinierar vad som tillåts att kallas sjukt.  
 
Enligt Jørgensen (2004) lever vi i en kultur som till synes mer eller mindre har 
upphört att försöka finna samhälleliga lösningar på sociala problem. Han menar 
att den kliniska psykologin har spelat en aktiv roll i en allmänt ökad benägenhet 
att uppfatta yttringar av sociala och kulturella problem som uttryck för rent 
individuella problem, som ska lösas av och hos den enskilda individen. 
Individualiseringen är ett resultat av att den enskilde individen frigjorts från 
traditionerna, släkten och de sociala klassernas band, varefter hon i stor 
utsträckning själv måste välja att förverkliga sitt liv. När förmågan att få sin vilja 
fram betraktas som ett utvecklingsmål och tecken på psykisk hälsa och mognad, 
kan det komma att uppmuntra ett inskränkt fokus på egenintresse och egoism i 
vårt samhälle. Jørgensen (ibid.) menar att det är långtifrån all ångest, 
existentiella kval och frustration som kan, eller än mindre bör, göras till föremål 
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för medicinsk, psykoterapeutisk eller någon annan form av psykologisk 
behandling.  
 
Även om utbrändhet som fenomen inte är nytt så fanns det inte med som 
benämning förrän 1997 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 
(WHO:s internationella klassifikationssystem), som vanligen kallas ICD-10, 
International Classification of Diseases (Socialstyrelsen, 1997). Först då blev det 
en sjukskrivningsgrundande orsak (Eriksson, Starrin & Janson, 2003). Då 
läkaren ska sätta en diagnos på sjukintyget utgår hon från ICD-10. Det är 
fortfarande en relativt liten del av de långtidssjukskrivna som på läkarintyget får 
diagnosen utbrändhet, och det saknas ett internationellt vedertaget 
kriteriebaserat diagnosinstrument för utbrändhet. De som har 
utbrändhetsliknande symtom klassificeras därför under andra typer av psykiska 
sjukdomar som finns i ICD-10, såsom depressioner, stressreaktioner och 
ångestsyndrom. I Sverige har dock Socialstyrelsen (2003) nyligen publicerat en 
rekommendation att diagnostisera långvariga stressymtom som 
utmattningssyndrom. Denna nya diagnos tar inte ställning till huruvida stressen 
är arbetsrelaterad eller inte.  
 
Försäkringskassan (2003) har genom en ny sjukskrivningsblankett från och med 
januari 2004 ålagt läkare att motivera varför patienten behöver en 
heltidssjukskrivning i stället för deltidssjukskrivning, som är det alternativ som 
läkaren numera bör prioritera. Det beskrivs närmare  i en informationsbroschyr 
som är adresserad till samtliga läkare:  

Idag är bara hälften av alla sjukskrivna tillbaka i arbete efter ett år. Dagens 
situation med en ständig ökning av antalet långtidssjukskrivna måste brytas. 
Regeringens mål är en halvering av sjukfrånvaron till år 2008. Alla inblandade, 
från dig som är läkare till den sjukskrivne, arbetsgivaren och arbetskamraterna 
och inte minst Försäkringskassan har ansvar och kan påverka dagens ohållbara 
situation. På Försäkringskassan tar vi nu krafttag och förändrar vårt sätt att arbeta. 
Vi genomför bland annat en rad åtgärder som ska förbättra vår service till dig som 
är läkare och göra det lättare för dig att arbeta aktivt för att korta 
sjukskrivningarna. De förändringar som nu görs kommer att bidra till att samhället 
sparar pengar. Men det absolut viktigaste är att vi tillsammans arbetar för att få 
fler sjukskrivna tillbaka i arbete. (Försäkringskassan, 2003) 

 
Kvinnors egen syn på orsakerna  

Ockander (2001) undersökte kvinnors sjukfrånvaro i Östergötland och kom fram 
till att kvinnorna i studien angav sitt ohälsotillstånd och sitt betalda arbete som 
orsaker till sjukfrånvaron. Dessa kan anses som legitima acceptabla argument, 
socialt korrekta eller överensstämmande med vad som förväntas av en 
sjukskriven person. Resultatet kan återspegla att samhället, genom regleringar 
och lagar, ibland leder till medikalisering av problem av mer komplex natur 
(Ockander, 2001). Kärfve (2000, s. 81) refererar till Solvang som skriver om den 
expertkontroll som finns: ”När ett problem definieras som medicinskt eller som 
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att det tillhör någon annan profession, förlorar vanliga människor sin kontroll. 
På sikt skapar detta en försämrad problemlösningsförmåga i befolkningen /…/ 
kompetensen och det kollektiva självförtroendet hos vuxna sjunker.” Kvinnorna 
i Ockanders (2001) studie relaterade inte sin sjukdom till sina hemförhållanden. 
Hon menar att de inte såg någon förändringspotential i dessa omständigheter, 
även om det skulle behövas. Författaren skriver att man i tidigare studier har 
funnit att det kan vara av vikt för kvinnors tillfrisknande att de tänker om och 
omorganiserar fördelningen av hemarbetet. 
  

Könsperspektiv på diagnosförfarandet 
 Hittills har lejonparten av den medicinska forskningen utförts av män på män 
(Alexanderson, 1995). Detta innebär att kunskap om mäns sjukdomar, diagnoser 
och behandling är större än om kvinnors. Följden blir att kvinnor oftare än män 
inte får diagnos och behandling för sina åkommor. Kvinnors kroniska 
hälsoproblem sätter i mindre utsträckning än hos män medicinskt avläsbara 
märken i kroppen i form av objektiva fynd (Malterud, 2002). När läkaren inte 
kan finna något medicinskt fel, och uppfattar patientens besvär som 
”obestämbara”, är han en aktör i det retoriska rum där expertkunskapen ges 
företräde på ett sätt som legitimerar att patientens upplevelser åsidosätts. 
Malterud (ibid.) menar att patientens erfarenheter därför kan bli utestängda från 
de sammanhang där den kliniska kunskapen om henne själv skapas. På så sätt 
görs kvinnan med obestämbara hälsoproblem till ”den andre”, hon blir 
avvikelsen från det normala. Sjukvården blir med detta synsätt en sjukvård där 
mannen är normen, den normala människan.  
 
Att ge en människa med långvarig svårdiagnostiserbar värk en diagnos kan 
hjälpa läkarna att förhålla sig till en ”svår” patient och att bibehålla sin 
expertkompetens och yrkesstolthet (Johansson, Hamberg, Westman & Lidgren, 
1999). Det kan också innebära att ett symtom som har sitt ursprung i (eller får 
sina uttryck i) interaktionen mellan samhälle och individ och den mellan läkare 
och patient, görs till ett individuellt problem hos patienten. Patienten blir 
problemet, medan arbetsmiljön, den dåliga ekonomin och våldsverkligheten inte 
problematiseras. Nordell (2002) menar att det inte är självklart att kvinnor med 
smärta utan medicinskt påvisbar grund blir sjukskrivna. Det tycks vara beroende 
av vem hon möter i sjukvården, det vill säga i vilken mån läkaren förmår sätta 
sig in i hennes perspektiv. Det är även beroende av hur hon själv lägger fram sin 
sak, det vill säga i vilken mån hon lyckas presentera sin bild av hur hennes 
situation är, för läkaren. Perspektivet på hur den vetenskapliga medicinen har 
tolkat den kvinnliga sjukligheten i relation till kvinnans egna tolkningar och 
definitioner behöver fördjupas, enligt Johannisson (1996). Hon beskriver en 
distinktion som introducerats under senare år mellan mätbar, objektiv sjukdom 
(disease) och upplevd, subjektiv sjukdom (illness). En stor del av den 
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karaktäristiska kvinnosjukligheten tycks röra sig i just denna svåra men rika 
terräng mellan objektivt och subjektivt, menar Johannisson (ibid.). 
 
Kåver och Nilsonne (2002) skriver att när en diagnos oftare ställs på kvinnor än 
på män kan man fråga sig om de diagnostiska kriterierna är könsneutrala, eller 
om de kriterier som används definierar kvinnor i allmänhet och inte 
psykopatologi. Om den teoretiska underbyggnaden för en diagnos bygger på ett 
manligt friskhetsideal kan reaktioner, karaktärsdrag och beteenden som är 
vanligare hos män uppfattas som normen, varvid kvinnan blir patologiserad i 
den mån som hennes sätt att reagera är annorlunda. En diskussion om diagnoser 
bör inkludera de maktstrukturer och samhällsvärderingar som präglar den miljö 
den kvinnliga patienten ska fungera i. Som exempel på detta kan nämnas att 
kriterierna för Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) har kritiserats ur ett 
feministiskt perspektiv. Man menar att  eftersom en del yttre påfrestningar som 
är vanliga i kvinnors liv inte identifieras som sådana trauman som kan ge 
upphov till PTSD, till exempel sexuella trakasserier, misshandel, ekonomisk 
utsatthet, maktlöshet och reproduktiva trauman som aborter och missfall, 
riskerar kvinnors trauman att förbli osedda och orapporterade. Kvinnans 
reaktion på det som hänt blir obegriplig och tillskrivs istället inre faktorer som 
man sedan försöker behandla (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur stressrelaterad ohälsa hanteras i 
praktiken genom att tillfråga läkare om diagnosförfarandet och intervjua 
kvinnor, som diagnostiserats med någon form av stressrelaterad ohälsa, om hur 
de själva ser på sin situation. Utifrån detta har vi formulerat följande 
frågeställningar: 
 
Enligt vilka kriterier diagnostiseras stressrelaterad ohälsa hos kvinnor? 
 
Hur ser kvinnorna själva på den diagnos de fått och orsakerna till sin 
ohälsa? 
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Metod 
 
Under arbetets framväxt har vi dragit fördel av vårt gemensamma intresse för 
könsperspektiv och stressproblematik. Vidare har det varit en tillgång i den 
kreativa processen att båda har kommit med olika uppslag och analysförslag. 
Det har skapat engagemang och har tvingat oss att granska och motivera de egna 
förslagen noggrant. Det finns alltid en risk att man förleds att vara okritisk när 
engagemanget är stort. Vi har varit medvetna om och förhållit oss kritiskt till 
detta under hela processen. Denna metoddel genomsyras av ett ”vi-perspektiv” 
då vi är instrument i undersökningen och metoden. Vi har valt denna form 
eftersom det vore paradoxalt om vi i vår redovisning strikt åtskiljer upplevelse 
och tanke, då krocken mellan det privata och det offentliga är ett så centralt tema 
i de intervjuer vi har genomfört.  
 

Genomförande 
Inledningsvis ägnades tid till att försöka förstå de olika benämningar som 
förekommer i litteratur och diagnostisering, som utbrändhet (Maslach & Leiter, 
1999), utbränning (Hallsten et al., 2002), utmattningsdepression (Eriksson et al., 
2003) och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003) samt eventuella 
skillnader däremellan. Det vi fann var att benämningarna är problematiska, de 
beskriver liknande tillstånd men det råder en brist på konsensus inom området. 
Begreppen har dock det gemensamt att de beskriver någon form av 
stressproblematik, varför vi valde benämningen stressrelaterad ohälsa som 
övergripande begrepp i vårt arbete.  
 
Den första frågeställningen ”Enligt vilka kriterier diagnostiseras stressrelaterad 
ohälsa hos kvinnor?” undersöktes genom att vårdchefer vid tio av Linköpings 
vårdcentraler ombads beskriva mottagningens diagnosförfarande. Respektive 
vårdchef kontaktades först brevledes (Bilaga 1) med en beskrivning av projektet 
och vad vi behövde hjälp med. Därefter tog vi telefonkontakt med 
vårdcentralerna. För att få tillgång till fler intervjupersoner kontaktades även en 
privat psykologmottagning och två privata bolag inom företagshälsovården. Av 
dessa sammanlagt tretton mottagningar bistod fem läkare oss med sina utsagor. 
Tre av läkarna lämnade sina utsagor vid telefonkontakt och två via e-post. De 
tillfrågade ombads också att förmedla kontakt med patienter som kunde vara 
intresserade av och ha möjlighet att delta i studien.  
 
Den andra frågeställningen ”Hur ser kvinnorna själva på den diagnos de fått 
och orsakerna till sin ohälsa?” undersöktes genom intervjuer med de åtta 
kvinnor som vårdcentralerna och psykologmottagningen förmedlat kontakt med. 
Av de kontaktade mottagningarna försåg fyra (tre vårdcentraler och en 
psykologmottagning) oss med intervjupersoner. Efter att ha fått kvinnornas 
tillstånd, skickades ett brev ut (Bilaga 2), i vilket studien kort presenterades och 
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vad engagemanget skulle innebära. Därefter ringdes kvinnorna upp och 
tillfrågades om de ville delta.  
 
Intervjuerna med kvinnorna genomfördes mellan december 2003 och februari 
2004. Vi valde att utforma en intervjuguide (Bilaga 3), efter inspiration från 
Lundh och Johansson (2003) samt en intervjubild (Bilaga 4) av intervjuguidens 
huvudområden, utifrån Thomsson (2002). Intervjuguiden avsågs vara ett stöd 
vid intervjutillfällena, så att vi båda täckte av samma områden. Intervjubilden 
presenterades inledningsvis för intervjupersonerna, för att ge dem en orientering 
i vad samtalet skulle röra sig kring. Vi utförde fyra intervjuer var. De spelades in 
på band och varade mellan 45 och 90 minuter. Sju intervjuer utfördes i 
psykologmottagningens lokaler och en på universitetets psykologmottagning. I 
slutskedet av en intervju ombads intervjuaren stänga av bandspelaren. 
Intervjuerna transskriberades ordagrant.  
 
Under arbetets gång har vi tagit en mängd kontakter för att få tips om 
uppsatsfokus, litteratur och urvalsprocedur. Vi sökte i universitetsbibliotekets 
kataloger (Horizon, Libris), Arbetslivsinstitutets databas Arbline, databaserna 
PsycINFO och ERIC (EBSCO host) och valde ut relevant litteratur. I valet av 
litteratur spelade även uppsatser inom ämnesområdet en viktig roll.  
 
Efter att resultatdelen färdigställts, författades en förkortad version (Bilaga 5) 
som skickades till de intervjuade kvinnorna. Därefter ringde vi upp dem, så att 
de hade möjlighet att kommentera vår bearbetning. Detta gjorde vi i syfte att 
återkoppla till intervjupersonerna och för att stärka arbetets giltighet. 
 

Avgränsning 
Vi valde att avgränsa undersökningsgruppen till kvinnliga patienter, eftersom 
majoriteten av de som diagnostiseras med stressrelaterad ohälsa är kvinnor. Det 
vi är intresserade av att undersöka är kvinnornas uppfattning om sin diagnos och 
bakgrunden till sin ohälsa, inte att än en gång konstatera att det finns (eller inte 
finns) skillnader mellan kvinnor och män i stressupplevelse och stressnivå. Vi 
vill undersöka hur man diagnostiserar stressrelaterad ohälsa och jämföra 
vedertagna diagnoskriterier med kvinnors egen upplevelse av problemet.  
 

Etiska överväganden 
Vår förförståelse av ämnet var att vi tror att ett ojämställt samhälle där kvinnor 
som grupp är underordnade män som grupp kan medföra att kvinnor har en 
högre grundläggande stressnivå än män, vilket gör dem mer sårbara för 
stressrelaterad ohälsa. Vi ville inledningsvis intervjua så nyligen diagnostiserade 
kvinnor som möjligt, för att undvika att deras berättelser färgats av hur läkare 
och andra experter definierat deras problem. I praktiken visade det sig emellertid 
vara mycket svårt att få tag på nydiagnostiserade kvinnor. För att få tag på några 
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intervjupersoner överhuvudtaget var vi tvungna att ändra detta kriterium. Det 
kan även vara så att en person som inte längre befinner sig i den akuta fasen har 
hunnit fundera på och bearbeta sina upplevelser. Dessutom kan knappast någon 
anses ovetande om tänkbara anledningar till stressrelaterad ohälsa, med tanke på 
det ivriga debatterandet av ämnet i media. Det faktum att det visade sig vara så 
svårt att få tag på intervjupersoner har påverkat arbetet på olika sätt. Vi blev 
tvungna att överge ovanstående urvalskriterium och vi hade inte möjlighet att 
behandla de första intervjuerna som pilotintervjuer. Det har också inneburit 
något positivt för vårt lärande och arbetets kvalitet, då vi var tvungna att 
diskutera våra urvalskriterier mer ingående.  
 
Ursprungligen fanns en tredje frågeställning: ”Vilka faktorer i dagens samhälle 
kan bidra till stressrelaterad ohälsa hos kvinnor?”. Denna fråga planerades 
undersökas genom en gruppintervju med samma kvinnor som intervjuats 
individuellt. Efter att ha genomfört och transskriberat samtliga intervjuer 
beslutades emellertid att inte genomföra gruppintervjun. I 
forskningssammanhang bör man tänka igenom syftet till varje moment i en 
undersökning och för vems skull de genomförs. Vi insåg att vi hade information 
om den tredje frågeställningen i den redan insamlade datan. Det blev även 
tydligt att frågeställningen snarare är en del av vår förförståelse, varför den 
övergavs som separat fråga.  
 

Undersökningsgrupp 
Vi vände oss i första hand till primär- och företagshälsovård, eftersom de ofta är 
de första instanserna kvinnorna kommer i kontakt med. Vi kontaktade även en 
privat psykologmottagning, från vilken fem av åtta intervjupersoner sedan 
förmedlades.  
 
Vi intervjuade totalt åtta kvinnor. Tre kontaktades via vårdcentraler och fem via 
en privat psykologmottagning. Kvinnorna är i åldrarna 36 till 55 år. Sju är eller 
har varit gifta och har barn. De intervjuade arbetar som lärare, butikschef, 
vårdbiträde, civilekonom, rehabiliteringssamordnare, läkare och institutionschef. 
De har vid intervjuns genomförande varit sjukskrivna mellan sju månader och 
fyra år. För fem av kvinnorna är detta det andra längre sjukskrivningstillfället. 
De arbetar i varierande grad. Två är helt sjukskrivna, en arbetstränar 25%, en 
arbetar 25%, två arbetar 50%, en arbetar 75% och en av de intervjuade arbetade 
25 % men har vid intervjutillfället sagt upp sin anställning. Kvinnornas 
nuvarande diagnoser är utbrändhet, utmattningssyndrom, stressreaktion, 
utmattningsdepression, paniktillstånd eller en (för dem) ospecificerad 
stressdiagnos. Några av intervjupersonerna har fått andra diagnoser vid tidigare 
sjukskrivningstillfällen. Samtliga kvinnor har genomgått någon form av 
behandling för sina besvär. I intervjuerna nämns sjukgymnastik, stödsamtal med 
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psykolog, medicinering, beteendevetarkontakt, gruppbehandling för stress samt 
hypnoterapi.  
 
I urvalsgruppen finns en spridning vad gäller ålder, yrkeskategori, 
sjukskrivningslängd och sjukskrivningsgrad. Gemensamt är att samtliga av 
intervjupersonerna är av svensk härkomst, att majoriteten har barn och är 
högskoleutbildade.  
 

Bearbetning 
Vår utgångspunkt för denna studie var att på ett djupare plan förstå hur 
kvinnorna själva ser på sin diagnos och dess orsaker. Detta ansåg vi gjordes bäst 
i ett intervjusamtal där kvinnorna fick berätta utifrån sin egen synvinkel. Därför 
blev vår forskningsansats kvalitativ, det vill säga att vi ville beskriva och förstå 
meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997).  Vid 
analysen av det empiriska materialet utgick vi från ett hermeneutiskt, tolkande 
förhållningssätt. Kvale (1997) beskriver detta som att forskaren har ett 
perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. 
Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer 
som inte omedelbart framträder i en text. Att enbart tolka och inta en icke-
värderande attityd kan emellertid ofta leda till reproducering av kategoriska och 
stereotypa idéer. Vi menar därför som Alvesson och Billing (1999) att det är 
meningsfullt att inta ett kritiskt tolkande perspektiv, att ifrågasätta och stimulera 
till omprövning av etablerade idéer, teorier och sociala praktiker.     
 
Vi inledde vår analys med att, som Thomsson (2002) beskriver, studera 
intervjuerna vertikalt, varje intervju för sig. Därefter utförde vi en horisontell 
analys, där vi jämförde och hittade likheter och variationer i materialet. 
Inledningsvis uppmärksammade vi gemensamma nämnare i utsagorna, som till 
exempel att det har varit kris i familjen och att relationen till chefen har varit 
dålig. Nästa steg blev att kategorisera de mönster vi såg som orsaker till ohälsa, 
egna och andras reaktioner på diagnosen, ansvar och ambivalens.  
Kategoriseringen av materialet fick oss att uppmärksamma variationerna i 
materialet, till exempel var kvinnorna förlägger orsakerna till sin ohälsa. De 
upplevda orsakerna strukturerades under rubrikerna personlighet, familj, arbete, 
samhälle. Även i kvinnornas reaktion på sin diagnos framstod variationer. Dessa 
delades in under rubriker som: det är något som saknas, skönt att få diagnosen, 
hur kunde det hända mig. Framträdande var också hur de upplevde att andra såg 
på deras diagnos. Utifrån dessa likheter och variationer utkristalliserades ett 
övergripande tema som fångade helheten i högre utsträckning. Det handlade om 
den kamp för överlevnad som genomsyrade intervjupersonernas situation. Vi 
valde att fokusera presentationen av vårt resultat kring detta tema. De 
övergripande rubrikerna vi behandlar i resultatdelen är Läkarnas utsagor om 
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diagnostisering av stressrelaterad ohälsa och Kvinnornas syn på sin ohälsa som 
en kamp för överlevnad. 
 
För att belysa och illustrera det tema som beskrivs i vår analys används citat från 
intervjuerna. Vi har valt ut de citat som bäst illustrerar det beskrivna skeendet. 
För att öka läsbarheten har vi lyft bort vissa utfyllnadsord, som till exempel öh, 
äh, hm. Vi har heller inte tagit med material som kan identifiera kvinnorna.  Då 
något har lyfts ur citaten markeras detta med (…). Då något behöver förtydligas 
har våra kommentarer satts inom parantes. 
 

Teoretisk referensram 
I bearbetningen av datan har könsperspektivet varit ett viktigt verktyg. I 
forskning kan könsperspektiv ha en rad olika definitioner och nedan förtydligas 
vad vi avser med könsperspektiv. Vi har i vårt arbete genomgående valt 
benämningen ”kön” till skillnad från begreppet ”genus” som ofta används i 
svensk forskning idag. Genus är ett begrepp som ifrågasätts från många håll, 
bland annat därför att det kan uppfattas som att man drar en skarp gräns mellan 
”socialt” och ”kroppsligt” som inte visar sig hållbar i praktiken (Magnusson, 
1998).  
 
Könsforskningen tydliggjorde att det som beskrivits som ”mänskligheten” och 
som representativt för denna kunde ifrågasättas, skriver Wahl et al. (2001). 
Marginaliseringen av kvinnor i forskningen synliggjordes och 
problematiserades. Därefter kunde ny forskning som resulterade i ny teori bygga 
vidare på kritiken. Kvinnor skrevs nu in i vetenskapen som subjekt, vilket var 
något nytt. Inom könsforskning byts ofta tolkningar om naturlighet mot 
tolkningar om makt (ibid.). Det är ofta maktperspektivet som gör det möjligt att 
länka olika analysnivåer. När beskrivningarna av kvinnor och män ska tolkas, 
får maktperspektivet en framträdande roll. Inom könsteorin relateras ofta olika 
analysnivåer till varandra, till exempel att konstruktioner av kön i en 
organisation samtidigt är en avspegling av könsordningen i samhället. Stainton 
Rogers och Stainton Rogers (2002, s. 191) refererar till Unger och Crawford, 
som har identifierat två gemensamma teman i den feministiska psykologin: att 
uppvärdera kvinnors erfarenheter och behandla dem som värda att studeras i 
egen rätt samt att åtaga sig att motverka utestängandet, fördomarna och 
förtrycket som kvinnor fortfarande möter under patriarkatet. 
 
Magnusson (1998) beskriver hur kön kan betyda olika saker på individuell och 
på kollektiv nivå och att normer och praktik skiljer sig åt. Hon menar att det 
svenska samhället idag genomsyras av en ideologi om jämställdhet och 
könsneutralitet. Det syftar till att kvinnor ska vara jämställda med män, och att 
kön därför inte längre ska betyda någonting för människors öden. Det finns idag 
inga formella hinder för kvinnor att söka sig in på traditionellt manliga 
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verksamhetsområden, och vice versa för män. Vi har fått jämställdhetslagar, 
avtal och förordningar för arbetslivet. Vi har en lag om föräldraledighet som i 
stort sett likställer fäder med mödrar. Magnusson (ibid.) kallar detta för 
normativt kön. Könstillhörigheten ska inte ha någon betydelse för hur det går för 
en individ i familjen och på arbetet. I det svenska samhället idag är det 
emellertid tydligt att det trots stora förändringar i kvinnors och mäns möjligheter 
till livslopp de senaste decennierna, inte har gått så långt att möjligheterna i 
praktiken är likadana. Normerna ligger så att säga före praktiken. Statistik om 
kvinnor och män visar skillnader i lön, tjänsteställning, arbetstid, yrkesområden, 
tillgång till formell och informell makt, fritid, antal timmar arbetade i hemmet 
och mycket annat. På praktisk nivå betyder sålunda kvinnokön att ha mindre 
makt (påverkansmöjligheter) och mindre resurser, om vi ser till kvinnor som 
grupp i samhället.  
 
Enligt Magnusson (ibid.) kan diskrepansen mellan normerna och praktiken ses 
som en övergripande samhällelig problematik som resulterar i att vardagen för 
den enskilda kvinnan ofta kan förstås som på samma gång både jämställd och 
ojämställd, beroende på med vilka ögon man väljer att titta på den. Den 
övergripande samhälleliga problematiken med ”könet som både finns och inte 
finns” utgör en ständigt närvarande bakgrund till allt studium av kvinnors 
subjektivitet idag. Eftersom förändringarna har gått snabbare på normativ än på 
praktisk nivå, får kvinnor idag ofta dubbeltydiga budskap om sitt värde och sin 
status i samhället. Dessa motsägelser förblir dock ofta förbisedda, då normen om 
könsneutralitet osynliggör andra förståelser av det strukturella, praktiska könet 
än sådana som individualiserar kvinnans erfarenheter. Underordning och 
konsekvenser av underordning kan till exempel förstås som något annat, såsom 
dåligt självförtroende, felaktiga val, eller personlighetsfaktorer. Det förekommer 
därför på arbetsplatser och i familjer situationer där ojämställdhet syns, det vill 
säga kvinnor och män har olika mycket av någon resurs, men där det samtidigt 
inte går att urskilja någon underordning. Det är som om det inte finns någon 
eller några som hade ”orsakat” ojämställdheten. Det kan till och med uppfattas 
som om ojämställdheten är den enskilda kvinnans eget fel, därför att hon till 
exempel har gjort felaktiga val.  
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Resultat 
 
Vi har i första hand disponerat resultatdelen efter våra frågeställningar. De 
övergripande rubrikerna vi behandlar är således Läkarnas utsagor om 
diagnostisering av stressrelaterad ohälsa, som belyser den första 
frågeställningen samt Kvinnornas syn på sin ohälsa som en kamp för 
överlevnad, som belyser den andra frågeställningen.  

 
Läkarnas utsagor om diagnostisering av stressrelaterad ohälsa 

I samband med kontakten med vårdcentralernas vårdchefer tillfrågades dessa om 
vilka diagnoskriterier som mottagningen använde vid diagnostisering av 
stressrelaterad ohälsa. Tre vårdchefer och två läkare inom företagshälsovården 
svarade, samtliga var män.  
 
Vårdcheferna beskrev att de formella diagnoskriterierna hämtades ur ICD-10, 
vilket är ett krav från Försäkringskassan, men att tolkningen kunde skilja sig 
mellan olika bedömare. Läkare inom företagshälsovården beskrev 
diagnosförfarandet på följande sätt. Först försöker läkaren få en helhetsbild av 
patientens problem genom samtal, klinisk undersökning och provtagning, 
varefter en preliminär diagnos ställs utifrån fynd och diagnoskriterier. Vid 
uppföljning prövas sedan diagnosens giltighet och det är inte ovanligt att den 
stressrelaterade diagnosen ändras eller utökas till depression eller generell 
ångest. 
 
De tillfrågade läkarna menade att läkare i hög utsträckning ställer diagnosen 
depression (F32 Depressiv episod), medan psykoterapeuter vid en senare 
kontakt ofta benämner problematiken som utbrändhet. En av läkarna beskrev att 
de diagnoser han använder är akut stressreaktion, arbetsrelaterad stressreaktion, 
(arbetsrelaterat) utmattningssyndrom och (arbetsrelaterad) utmattnings-
depression. Tidigare användes även (arbetsrelaterat) utmattningstillstånd. Ibland 
används diagnosen trötthet/asteni i de fall den försäkrade inte vill att läkaren 
använder klartext. Det viktiga är dock inte diagnosen menar de, utan den 
funktionsnedsättning på organ- och individnivå som föreligger. Till syvende och 
sist är det emellertid läkarens bedömning av individens begränsade 
arbetsförmåga som avgör huruvida patienten är berättigad till ersättning från den 
allmänna sjukförsäkringen. För diagnos och bedömning av en sådan begränsning 
behövs personligt besök med samtal och undersökning och ibland används 
screeningverktyg för ångest och/eller depression. Läkarna upplever inte att det 
svåra är diagnosticerandet, utan snarare att man på begränsad tid ska få en bild 
av personens livssituation. Var förbrukar hon mest energi: på arbetet, i hemmet, 
i familjen, på fritiden? Var finns de tyngsta kraven? Hur avlastar egentligen en 
sjukskrivning?  Läkarna uppger att de upplever att kvinnorna generellt använder 
mer energi i hemmet och i familjen än männen. 
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Läkare uttryckte etiska betänkligheter över att på grund av Försäkringskassans 
regler vara tvungen att ställa en precis diagnos som arbetsgivaren har tillgång 
till. Tidigare kunde läkaren ställa en mer beskrivande diagnos. Då det inte fanns 
någon samsyn på vilka symtom som måste förekomma, var det mer 
problematiskt att ställa en stressrelaterad diagnos, uppger en läkare. Numera 
finns konsensus omkring begreppet utmattningssyndrom. Läkarna beskrev 
vidare att vad Försäkringskassan godtar som sjukdom har breddats de senaste 
20-30 åren, men att det förmodligen kommer att bli en åtstramning.  
 
Tillfrågade läkare ser inget säkert mönster när det gäller vilken stressrelaterad 
diagnos som företrädesvis sätts på kvinnor respektive på män. Vad gäller 
insatser som sätts in, är det dock vanligare att kvinnor deltar i gruppaktiviteter. 
Det var inte heller känt huruvida läkarens kön spelar in i val av diagnos och 
insatser.  
 
En företagshälsovårdsläkare upplever att stressrelaterade diagnoser inte är 
skambelagda på samma sätt som andra diagnoser på psykisk ohälsa ofta är. Han 
kan se en förändring under de senaste två åren, så till vida att färre utmattade 
uppsöker vård. Läkaren tolkar detta som ett tecken på att de preventiva 
åtgärderna fungerat till viss del. 
 

Kvinnornas syn på sin ohälsa som en kamp för överlevnad 
Något som genomsyrar de intervjuade kvinnornas utsagor är den kamp för 
överlevnad som deras livssituation innebär inom flera områden. Denna kamp 
fortsätter även efter att de har fått en diagnos och blivit sjukskrivna. Vi ser att 
kampen har utkämpats och utkämpas på fyra arenor: den personliga, i familjen, 
på arbetet samt på samhällsarenan. Kvinnorna uttrycker tydligt allvaret i sin 
situation. 
 

Det känns som att man går på knäna. Det är en kamp att ta sig upp på morgonen. (…) 
Det som känns är att det inte går att få in med några ord just den här kampen man har 
för att överleva. Jamen just att vardagen ska kännas så jobbig, att åka och handla ska 
vara så jobbigt, att ens plocka bort hemma, och så mår man dåligt om det är kvar. (…) 
Det är som att nån slår en i huvet och man är knockad, helt kraftlös. (…) Perioderna då 
man tappar all kraft, då det känns som att allt liv rinner ur kroppen, det känns som att 
armarna är döda och benen, det känns som benen ska vika sig. (...) Det känns som nån 
har satt ett skruvstäd här över, över pannan, och trycker ihop och det går inte att tänka 
klart. 
 
Och det kände jag tydligt när jag inte mådde bra, jag vet att jag satt på golvet och bara 
stortjöt och så kände jag bara, dom bara tar och tar, det är ingen som ger mig nånting. 
Jag var helt dränerad. Alla skulle bara ha och det var ingen som tänkte på att jag också 
behövde. Det pratade vi om på rehabiliteringen också att ”vad gör du för att tanka 
energi?” Vadå tanka? Ja, jag vet inte, hur gör man det? 
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Kampen för överlevnad är ett gemensamt tema vi ser i kvinnornas berättelser, 
men den tar sig uttryck på varierande sätt. Vi vill nedan belysa både det 
gemensamma och variationerna i materialet. 
 
Kvinnornas upplevelse av diagnosen 
Att få en diagnos får stor betydelse för självbilden och omgivningens 
bemötande. Inledningsvis upplevde många av de intervjuade kvinnorna 
diagnosen som en lättnad medan de därefter, i mötet med andras reaktioner, ofta 
kände sig anklagade och skuldbelagda. 
 

”Lata människor”. Hur andras reaktioner bidrar till isolering och       
 skamkänslor. Det visar sig tydligt i intervjuerna att andras reaktioner på 
diagnosen spelar en stor roll under sjukskrivningen. Även om kvinnorna 
upplever stöttning i sin närhet så beskriver de också hur vännernas, familjens 
och arbetskamraternas kommentarer påverkar dem negativt. Kommentarerna 
bidrar till skamkänslor hos kvinnorna, vilket i sin tur kan leda till att de drar sig 
undan kontakten med andra.  
 

Jag ville inte gärna gå på stan för då är det som att jag är ute och ränner. (…) Men i 
början när jag skulle ut och gå så gjorde jag det mitt på dan så att folk inte skulle tycka 
att det var konstigt att jag var ute och gick. (...) Så jag är rädd för att dom tror att jag 
är hemma bara för att jag är lat i och med att det inte syns på min utsida. Det är jobbigt 
och det gör att jag undviker att prata med andra. (…) Jag säger inte att jag är 
sjukskriven. Det är liksom lite pinsamt på nåt sätt. Och så ska folk fråga jaha, vad är du 
sjukskriven för då? Utmattningsdepression eller vad man nu kallar det. Nej usch, jag 
vill inte säga det.   
 
En kompis till mig mår inte bra, ”men jag är stark”, säger hon,” jag fortsätter”. Och 
då känner jag så här, är jag hemma för att jag är svag? Jag känner mig skamsen att jag 
är sjukskriven. Det finns där att jag inte klarade situationen i alla fall. 
 

Andras kommentarer på diagnosen ger ofta en bild av att det är kvinnans eget 
val att hon har hamnat i denna situation, de förlägger orsakerna inom kvinnan. 
Kvinnorna bemöts även med misstroende då de ofta till det yttre ser pigga och 
fräscha ut, vilket andra tolkar som att det inte är så farligt egentligen och att de 
därför borde klara av det här. Det blir en kamp för medmänniskors erkännande 
av situationens allvar. Även massmedias bild bidrar till känslan av 
misstänkliggörande av sjukskrivningen. 
 

En del sådana här kommentarer från vänner och bekanta ”att det här var det man förr 
kallade för arbetsskygghet”, det tog mig ganska hårt för jag betraktade henne ändå som 
en nära vän. Det var lite grann hennes egen åsikt att jag på något sätt hade valt att 
hamna i den här situationen.  

 
Dom här sista ett och ett halvt åren har det sagts mycket om det här med 
sjukskrivningar, att man ska halvera sjukskrivningstalet och så. Man har nästan känt 
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sig som en svikare i samhället som blir ifrågasatt. Just det här att man ser så frisk ut, 
man borde jobba. (…) Det var tufft (att höra det) från jobbet och bekanta och till och 
med från en  psykolog. Men läkaren sa att jag skulle vara ute och så får man höra ”här 
går du och har det bra medan vi andra jobbar”. (…) Många tycker att det här borde 
man klara. 
 
Det har varit väldigt mycket debatt, insändare med folk som i princip också uttrycker 
den här åsikten att ”det inte är något”. Det är lata människor som ser ett sätt att 
utnyttja systemet genom att säga att ”nu orkar jag inte längre” och så sjukskriver man 
sig. Och det har varit lite tufft att läsa det tycker jag. Det speglar ju lite grann synen på 
vad detta är och då förstärks den där känslan hos mig själv att, ja, det kanske är så att 
jag är arbetsskygg, att det här har varit ett sätt att komma undan.  
 
Arbetskamrater och föräldrar som hade noll koll på vad som händer i samhället, hur 
det är att jobba nu, sa ”på våran tid då var det alltid så enkelt, vi fick stå ut med våra 
krämpor”. Det kanske är det allra värsta, att man inte får det stödet.  

 
Normaliseringsprocessen – sjukdom eller inte? När kvinnorna väl söker 

vård för besvärande symtom får de ofta ingen grundligare utredning, utan det 
konstateras att de stressar för mycket. Detta bemötande förstärker ofta den 
normaliseringsprocess av symtomen som redan försiggår inom kvinnan. De 
börjar själva ifrågasätta huruvida det är en sjukdom eller inte. Det blir en kamp 
för professionellt erkännande av situationens allvar.   

 
Sen ibland undrar jag, med tanke på att jag mått lite risigt tidigare just det här med 
magen och lite smådeppig och tyckt att det varit jobbigt, då var det ”ta lite Losec så kan 
du gå och jobba igen”. Jo jag hade ju varit på vårdcentralen innan för mina symtom 
men dom hade inte kunnat säga någonting. Jag jobbade mycket sa dom. Dom gjorde 
inte mer än så.  
 
Vissa dagar kan jag komma tillbaks till den här slöheten och lojheten, usch, jättehemskt 
att vara i. Nu ser jag den i alla fall. Förut trodde jag att den var normal. 
 
Det är ju inte en sjukdom, det här är ett psykiskt tillstånd som man uttalar sig om, att 
man inte orkar. Även om det är kroppen som inte orkar heller. Och det tror jag att 
många har svårt att ta. Det vore skönare om man kunde mäta det i blodet eller att man 
hade ett brutet ben för det ser man ju.  
 

Diagnosen nedvärderar – förminskar eller förstorar. Kvinnorna känner 
ofta inte igen sig i den diagnos de får. Den beskriver inte kvinnornas egna 
upplevelser av situationen. För en del förminskar diagnosens formulering 
allvaret i situationen de befinner sig i, medan andra upplever en hopplöshet över 
att beskrivas i vad de uppfattar som tunga, psykiatriska termer. De får kämpa för 
tolkningsföreträde då det gäller deras ohälsa.  

 
När man mår så här och är så här överbelastad och att livet känns som att man inte 
orkar med det, så ser det ju väldigt fjuttigt ut att få det skrivet på papper. Alltså det 
känns ju som att, jaha, är det här det, vad är det så jobbigt för? Det kan jag väl tycka 
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att det känns ju väldigt fjantigt på ett litet papper. Det innefattar ju inte vad som känns 
inom mig, hur det verkligen är. Det känns ju som att skulle jag läsa det så skulle jag 
tycka att, vad är det där för problem. (…) Det känns som att man går på knäna. Det är 
en kamp att ta sig upp på morgonen och det går ju inte att få in på ett papper. (…) Det 
som känns är att det inte går att få in med några ord just den här kampen man har för 
att överleva. 
 
Så fick jag prata med en läkare på telefon och då var jag helt slut och då kände jag att 
han ifrågasatte mig och så dåligt har jag aldrig mått. Jag kunde väl inte uttrycka mig i 
medicinska termer. Jag sa väl fel saker. ”Trötthet är väl inget sjukdomssymtom” sa 
han. Senare försvarade han sig med att Försäkringskassan inte godtar trötthet som en 
sjukdom. (…) Just det här ifrågasättandet som kommer från alla håll, politiker, läkare, 
vänner, det har varit jobbigt. (…) Jag tror att dom (läkarna) tycker att det är jobbigt 
med utbrända. För att det tar tid. 
 
Min syster förklarade att F32.2 står för att det är av utmattningstyp och inte att man är 
psykiskt, ja annan depression alltså. Och det här handlar inte om depression, för jag 
har varit i det i och med skilsmässan och det var nåt annat. (…) Då hade ju utmattning 
varit bättre tycker jag. Det är ju precis så det känns. Man är helt tom i kroppen. (…) 
Men utmattningsdepression tyckte han alltså var bättre, och nu har dom tagit bort 
utmattning och bara skrivit depression och det tyckte jag var jobbigt när jag såg det 
första gången. Man känner sig lite grann som ett psykfall. Och det vill man ju inte vara. 
Man uppfattas som, man känner, omgivningen får en att känna så. (…) Jag känner att 
jag vill bli respekterad för att jag mår så här. Och inte behöva förklara mig så fort det 
är något.  

 
Kvinnornas egen syn på orsaker till sin ohälsa 
I kvinnornas  berättelser kan vi urskilja att de beskriver orsakerna till sin ohälsa 
som en kamp på fyra arenor, den personliga arenan, familjearenan, 
arbetsarenan samt samhällsarenan. De beskriver en kamp på samtliga av dessa 
arenor men förlägger ofta tyngdpunkten i en eller ett par av dem, framförallt den 
personliga arenan och arbetsarenan.  
 

Kampen på den personliga arenan. Många av kvinnorna beskriver att 
deras uppfostran ligger till grund för det levnadsmönster de har idag. De menar 
att i deras generation skulle man vara en duktig flicka, de har haft en viss roll i 
sin ursprungsfamilj och det har bidragit till deras personlighet. Mammornas 
självuppoffrande modell kontrasterar mot kvinnornas egna önskemål. De 
beskriver hur det blir en kamp att slitas mellan sin uppfostran till en traditionell 
omhändertagande kvinna och mor och att tillhöra en generation där kvinnorna 
även förvärvsarbetar. 

 
Jag har ju svårt att införliva mig i såna här rollmönster, alltså kvinnliga, manliga, min 
generation är ändå den första som står med ena benet i den här gamla rollen. Min 
mamma var ju hemmafru, då ser ju hon på kvinnans roll på ett visst sätt, vilket man 
ärver givetvis. Samtidigt går ju vi, vår generation, de första som går ut i förvärvslivet. 
Alltså familj och dubbelarbetande. 
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Men att den generation jag är i, så skulle man absolut inte göra det (säga ifrån), utan 
man skulle vara snäll och man skulle göra det man blev tillsagd. (…) Man skulle liksom 
vara väldigt, väldigt ödmjuk och ställa upp för andra. Så hon (mamma) satte sig själv i 
andra hand väldigt mycket. Som hon mådde dåligt av har jag förstått efteråt. Och det 
präglade ju oss där att mamma gjorde så. Och jag hade en pappa som fick säga vad 
han ville och skrika och gapa men vi fick aldrig bemöta honom utan bara säga förlåt. 
Såna saker är det som har präglat oss och som gjort att vi inte kunnat visa aggressivitet 
och så vidare. 

 
De dubbla förväntningarna uttrycktes även i motstridiga budskap som spädde på 
kvinnornas inre kamp. 

 
Det var framför allt min pappa som, han hade en förmåga att dels säga, att driva på en 
att man skulle klara av saker och ting, samtidigt som det fanns en väldigt tydlig signal 
på att man inte klarade av saker och ting. Så där var det hela tiden ett 
motsatsförhållande och det är ju det jag känner att jag har, att jag ska, men har hela 
tiden rädslan att jag inte kan. 

 
Kvinnorna upplever att deras uppfostran till en mer traditionell kvinnoroll 
kommer i konflikt med det moderna vardagslivets behov. Detta har lett till att de 
har svårt att markera sina gränser, att de ställer stora krav på sig själva, att de 
inte kan säga nej, att de sätter andra först och att de har dålig självkänsla. De ser 
detta som tillkortakommanden som de kämpar för att åtgärda och de beskriver 
att kampen mellan dessa förväntningar har bidragit till deras ohälsa. Flera 
upplever att de har ”duktighetssyndrom” eller ”perfektionsnoja”. De ser detta 
företrädesvis som något negativt och säger att de försöker bättra sig. Det som 
traditionellt anses vara kvinnliga egenskaper (att vara duktig och snäll, att kunna 
ha många bollar i luften samtidigt, att ta omsorg om andra), upplevs som något 
negativt som har del i deras ohälsa och något de kämpar för att förändra. 
 

Nej, jag har aldrig lärt mig säga nej överhuvudtaget. Jag har börjat kunna säga det nu. 
Men jag måste träna på det. Det är ingen självklarhet att om det känns att – nej det här 
går inte – så är det ingen självklarhet att jag säger nej. (…) Jag vet inte varför det är så 
svårt, det är på nåt sätt att jag respekterar mig själv dåligt. (…) Alla andra kommer 
före. Jag tar inte, tyvärr, nej jag har kommit fram till det, jag vet att jag egentligen ska, 
för att må bra, sätta mig själv främst. Och sen barnen. Men jag har hela tiden satt dem 
främst. Och sen om det finns nån tid över, vilket det aldrig finns, så blir det tid för mig. 
Fast lite bättre har jag blivit på sistone. 
 
Jag tror det alltid varit så. Sen är jag lillasyster och jag har väl alltid fått höra att jag 
är så duktig. Det är nog inte bra. (…) Att det är bra att var duktig, att det är bra att 
vara snäll. Hemskt dålig på att vara arg. (…) Det är väl det som har lett fram till det, 
den här reaktionen som jag haft. 
 
Ja det går ju inte att göra alla nöjda och det är väl ett av mina  problem att helst ska 
jag få alla nöjda. (…) Man har ju det där duktighetssyndromet. Jag har för det första 
alltid ställt ganska stora krav på mig själv, och jag har svårt att, kommer nån till mig 
med ett problem så har jag svårt att strunta i det. (…) Jag måste lära mig att säga nej. 
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Några berättar att de tidigare upplevt dessa egenskaper som positiva. 
 
Jag vill kunna sätta mig och fokusera på en sak och tänka klart liksom. (…) Att jag inte 
kan släppa, jag måste ha koll på det och koll på det. Och det funkar ju inte i längden. 
(…) Men jag har sett det som en tillgång. Jag har kunnat prata i telefon och så kunnat 
lyssna på vad nån annan säger i rummet samtidigt. Då tycker jag att det är ju en 
jättebra förmåga. Simultankapacitet. Frågan är ju, hur har jag lyssnat då? 

 
De intervjuade kvinnorna uppger att de har svårt att bromsa sig själva, att de ska 
vara starka och inte be om hjälp. De uppfattar att denna styrka har inneburit 
något negativt för hälsan. När de nu valt att vara yrkesverksamma också, är det 
som om de anser att de måste klara det dubbla ansvaret själva. De slits i en kamp 
mellan oberoende och beroende. 
 

Så då började jag stänga in allting i mig själv. Allt jobbigt, jag bara tryckte ner mer och 
mer. Och ingenting kom ut nån gång. Utan jag skulle vara stark. (…) Jag kände att jag 
blev helt, nämen i ett känslomässigt vakuum. Till slut så, jamen jag levde, jag 
existerade, men det fanns ingenting, jag bara stängde igen allting. (…) Jag har blivit 
lite bättre på att be om hjälp för det har ju också alltid varit att jag ska fixa allting, jag 
ska inte behöva hjälp. 
 
Mycket (i min situation) är ju mitt eget beteende och mitt eget tänkande men det finns ju 
grejer som har gjort att jag kanske blivit som jag blivit. Att jag tänker på det sättet. (…) 
Ibland kan jag känna att jag vill ha nån som gullar lite med mig, bryr sig om mig. Jag 
är inte så jäkla stor och stark alltid som jag kanske framstår utåt. 

 
Kampen på familjearenan. De intervjuade kvinnorna beskriver hur 

bristande stöd i omgivningen, ingen avlastning i hemmet och att ha 
huvudansvaret för familjen blir en kamp i vardagen. De beskriver hur tungt det 
är att ha största delen av ansvaret, samtidigt som de i intervjuerna är noga med 
att det inte framstår som att mannen inte har bidragit. De bedriver en kamp för 
att klara ansvaret för familjen, en kamp för att få stöd i detta samt en inre kamp 
för att klara detta utan att skuldbelägga mannen. 
 

Från det att vi fick barn till tiden innan (sjukskrivningen) så var det omställningar och 
så där, min man,  fick inget stöd där. Fick en liten krabat som kom för tidigt. Han åt inte 
som han skulle och han sov inte som han skulle. Ingenting som han skulle. Jag var 
väldigt ensam om det här. (…) Det var själva grundplåten till, jag kom liksom aldrig 
upp ur den svackan. Och sen hade vi, vi bodde i X-stad, ingen avlastning. Och min man 
märkte ingenting, han tyckte han hade världens bästa jobb, men jag märkte ju att det 
inte funkade. (…) Men jag kände ändå mest att det var jag som skulle lösa det på nåt 
sätt. Vi pratade om det, men det hände inte så mycket. Nån måste ju göra det men man 
orkar ju inte tjata på nån annan. Jag ska inte säga att jag gjorde allt själv, för det 
gjorde jag givetvis inte. Jag upplevde det nog som att jag hade huvudansvaret i alla fall. 
Att det mesta skulle funka i hemmet och så, det är väl ganska vanligt tror jag att kvinnor 
tar på sig det. Sen så kom den här tröttheten då och jag bara grät och orkade ingenting. 
Orkade inte tänka, nej jag orkade inte bara. 
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Kvinnorna beskriver att de kämpar för att hålla uppe en fasad inför familjen. De 
vill inte att deras ohälsa ska drabba familjemedlemmarna och de är rädda att 
skuldbelägga dem. De kämpar också mot sin egen känsla av att de skulle ha rätt 
att kräva stöd och mot sin irritation över bristande förståelse från sin familj.   
 

Även när man gör saker och så, ska man försöka så att det inte märks för barnen. Så 
ska man hålla uppe ytan och jag säger ju åt dom att jag är så trött, men jag kan ju inte 
va det hela tiden heller, utan man måste ju ändå försöka för deras skull. (…) Jag tycker 
att dom får offra rätt mycket och att dom har föräldrar som är separerade och kan inte 
få lika mycket grejer som deras kompisar och dessutom har dom ingen som orkar 
engagera sig i dom. Jag har försökt så gott jag kan men det är ju väldigt jobbigt när 
kvällen kommer att sitta med läxor och så har jag tre barn och ja, det är mycket. 
 
Ja min man förstår mig och han tar hand om allt hemma om jag har mina dåliga dar, 
då är det aldrig att han klagar att det ser ut utan han tar tag i det. Mina barn tror jag 
inte helt förstår för att jag är väldigt rädd att skuldbelägga dom eller att dom ska känna 
att dom måste ta för mycket hänsyn till mig, för det fick jag göra i min barndom. Och 
det vill jag inte utsätta dem för. De förstår att jag är hemma för att jag har ont i min 
kropp men, ja det är inte alltid dom är så förstående kan jag väl säga. Fast det kan jag 
ändå ta känner jag. 
 

De svårigheter kvinnorna upplever med att få tillvaron att gå ihop med små barn 
innebär att de känner sig otillräckliga som föräldrar. De upplever krocken med 
arbetslivet och senare bristen på ork under sjukskrivningen, som svåra 
motståndare i kampen för att vara goda mödrar. 
 

När barnen kom blev ju allting mycket mer komplicerat. Då ska dom ha tillsyn och man 
är arbetslös kanske och så måste man ändå stå på nån lista så att man snabbt kan få in 
barnet då hos dagmamman när man nu får ett jobb. Jag satt och raggade fram och 
tillbaka till X-stad i bilen (…), så det var liksom världens, exakt tio i fyra måste man 
lämna jobbet för att ruscha hem och hämta. (…) Det här att åka fram och tillbaks, att 
pendla, hämta och lämna, och få allting sånt att gå ihop. (…) Jag orkar inte städa lika 
mycket, jag orkar inte gå med barnen på deras aktiviteter lika mycket. Det upplever jag 
som stress, för är det nåt som är viktigt i mitt liv så är det barnen.  
 
Men sen så separerade vi för tre och ett halvt år sen. (…) Så egentligen känns det väl 
bättre att vara helt ensam fast ändå är det väldigt jobbigt. (…) Och så känner jag att 
jag inte har nån ork för barnen, läxor och såna saker och så känner jag mig otillräcklig 
som förälder. (…) Och det känns väldigt hemskt för jag har alltid velat va en bra 
mamma. Och då känns det väldigt hemskt att just nu så orkar jag inte det. Jag gör så 
gott jag kan men jag orkar inte eftersom jag har för mycket bekymmer. Jag har försökt 
ta tag i det men inte som jag tyckt att jag borde göra. 

 
Flera av de intervjuade kvinnorna tar även ansvar för sina gamla föräldrar, vilket 
bidrar till stressen. Här uppstår en kamp där de slits mellan att vara en god dotter 
samtidigt som de ska vara goda hustrur och mödrar. 
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Sen sammantaget med det så har man ju en roll och förväntningar gentemot sina 
föräldrar. Min pappa var, blev svårt sjuk i Alzheimer och mitt familjeförhållande var så 
att mamma alltid varit hemmafru och haft ganska dåligt självförtroende. Alltid levt 
genom pappa. Så när pappa blir dålig och det här vårdandet då under en femårsperiod, 
när man ser att han försämras, vilket tar på psyket, det är väldigt tufft. Samtidigt som 
man har en egen familj och barn och ska vara förälder åt sina egna föräldrar. Och 
sedermera när pappa går bort så lägger mamma över ”ta hand om mig” på sina barn 
och man har den rollen att fixa. Till slut blir det för mycket. 

 
Flera av de intervjuade kvinnorna blir sjukskrivna efter att ha stöttat sin familj 
genom en kris. Kvinnorna har kunnat hantera kampen för överlevnad i vardagen 
ända tills de vet att allt har ordnat sig, då tar deras egna krafter slut. 
 

Då vart min mamma dålig. Och jag lever ensammen så för mig är det ju mamma och 
pappa som är min närmaste familj. Så det var som att slå undan benen på mig. Det gick 
bra så länge man inte visste hur det skulle gå med mamma. Hon fick hjärtinfarkt och 
jag skötte allt, kontakt med mammas syskon och pappas syskon och sjukhuset, och med 
min syster för min pappa kunde inte, han bara tjöt. Och så fick vi reda på att mamma 
var utom all fara. Så ringde en väninna till mamma och frågade hur jag mådde och då 
vart jag precis, va, är det nån som frågar hur jag mår, så då satte ju jag igång att tjuta 
och tjöt och tjöt. (…) Så då ringde jag vårdcentralen för att prata med nån. 
 
Det hände saker även i min familj under den här perioden. Jag fick veta att min 
lillasyster hade blivit utnyttjad av min pappa, sexuellt. (…) Jamen det har blivit att 
omgivningen har mått dåligt, mamma har mått dåligt, så skulle man ju stötta där. Jag 
har varit lite överallt. (…) Det är ju, till dess kunde jag ju fixa, det var ju inte så stora 
problem med att fixa livet och så. Men då kulminerade det ju. Det blev stora livskriser i 
hela min tillvaro. Det var nog det här med min syster och så skulle min man dessutom 
bli sjuk och jag stod där helt ensam. 

 
Kvinnorna upplever att det är deras eget fel att de står ensamma i kampen för 
familjen. De tycker sig ha uppfostrat sin omgivning till passivitet och skämt bort 
dem. De kämpar både med skuld över att ha tagit på sig ansvaret och med 
känslan att mannen borde ta sin del.  
 

Så att jag har ju uppfostrat min man själv till det här. Det får man ju sota för givetvis. 
Men det är mitt eget fel. Det är jag själv som har gjort det. Även om jag kan tycka att 
han borde inse att situationen har förändrats. 
 
Ja det kan väl vara så till vida att den man är gift med, alltså man skämmer ju bort sin 
omgivning och sin familj, sina föräldrar med att, ja om inte dom fixar det så fixar jag 
det. Att man gör det snabbt, man är van att ha många bollar i luften, alltså göra flera 
saker samtidigt. Och det går väl kanske under begränsad tid men sen har man väl 
kanske vant, invanda mönster blir det ju då på ett sätt. 
 

Några anser att familjen inte varit ett problem förrän de blev sjukskrivna. De 
kämpar mot att se att detta område kan ha bidragit till deras situation. De har 
gjort ett medvetet val att förlägga orsaken till sin ohälsa på arbetsarenan. 
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Tidspressen har jag upplevt som stressande. Men nej, annars har jag inte det 
egentligen. Jag vet min chef ville lägga skulden på min man och min familj också, men 
jag har liksom inga klagomål på den fronten. Det finns liksom inget där som är 
stressande tycker jag. Däremot när jag blev sjuk, när det började hända det här med 
magkatarren, så blir det ju stressande, jag orkar inte. 
 
Det (familjen) har jag väl ändå klarat av. Och det har jag väl gjort under hela den här 
perioden. Jag har medvetet hela tiden satt familj och barn i främsta rummet och det var 
väl det som gjorde att jag bestämde att jag inte skulle göra någon avhandling och så 
där. (…) Trots all den turbulens som varit känner jag att det har, ja familjelivet har 
ändå fungerat. Om det sen är så att jag projicerat det mesta på jobbet, det är väl 
möjligt att, det är ju inte bara en sak att man hamnar i den här situationen utan det är 
ofta flera saker. Men jag tror att jag valde ganska medvetet att göra problematiken 
framförallt arbetsrelaterad. 

 
Kampen på arbetsarenan. Kvinnorna upplever att övervägande 

orsaksförklaringar härrör från arbetsarenan. De beskriver här en känsla av att de 
måste visa sig duktiga för att berättiga sin närvaro i arbetslivet, men samtidigt att 
de inte får vara för duktiga. Deras värde som förvärvsarbetande bestäms av 
outtalade krav som de har att anpassa sig till. Till detta tillkommer en otydlig 
arbetsavgränsning som en komplicerande faktor. När har man varit lagom 
duktig? Kvinnorna upplever en kamp för att hitta en balans mellan egna och 
andras krav och egen prestationskontroll. 
 

Hade kanske höga krav på mig själv. Driver mig kanske själv ganska hårt, kanske beror 
det på att jag har jobbat i den miljön jag gjort. Ganska ensam tjej bland en massa killar 
så blir det ganska speciellt. Jag har velat visa att jag duger utan att för den skull vara 
för bra, det får man inte heller va. Man ska vara bra, men man ska inte vara bäst. (…) 
Man hörde ju om andra som verkligen la manken till, ”hon är en jäkla streber, hon är 
bara ute efter det och det”. Jag vet inte, omedvetet har jag säkert tagit in, ville vara en i 
gänget och så.  
 
Jag ska alltid va så himskans duktig. Inte så att jag tänker medvetet att jag ska vara så 
himla duktig utan jag bara vill att det ska va väldigt bra det jag gör. Så att ofta tror jag 
att jag tar i lite för mycket. Särskilt på jobbet. Det är där man får bekräftelse på den här 
utbildningen man har, den tid man lagt ner på den, det är ju på jobbet du blir bekräftad 
för dom sakerna. (…) Men just det här då att ta i så himskans hårt och inte kunna sätta 
stopp när man, när någon tycker att man är så duktig då som min chef gjorde. (…) Jag 
tycker det är stressande med krav, outtalade krav som jag har känt på min arbetsplats, 
när det inte är nedskrivet någonstans vad man ska uppnå kanske med sitt jobb, utan 
man känner att man måste bli bättre och bättre och bättre.  
 

På många arbetsplatser sker det nu omorganisationer och nedskärning av 
personal gradvis, vilket leder till ökad arbetsbörda och ökat ansvar hos dem som 
är kvar. De intervjuade kvinnorna beskriver denna gradvis ökande belastning. 
De säger att de borde ha dragit gränser själva innan det gick för långt och att de 
tog på sig för mycket arbete och ansvar. De upplever och får signaler från 
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omgivningen om att det är deras eget ansvar att avgränsa sin arbetssituation. De 
för ensamma en kamp för att hantera en orimlig arbetsbörda, ofta utan stöd från 
närmaste chef eller arbetsledningen. 
 

Men på det stora hela, det som varit jobbigt kan man väl säga har varit det här med 
nedskärningarna. Det påverkar ju ganska snart situationen. Var och en får mer att göra 
och jag har väldigt svårt att inse var min gräns går då. Grupperna blir större och det 
blir fler barn som har det trassligt i klassen. Mindre resurser till dom. (…) Vi jobbade 
och fick inte några raster för att det var väldigt, väldigt, det hände mycket på barnens 
raster. Det var många utagerande barn. Vi jobbade hela tiden. (…) Pojkarna får mer 
uppmärksamhet. Det är bara så. Och det är väl det som gjorde att jag gav lite till och 
lite till för flickornas skull. Och då räckte det väl inte till. Så det är en knepig sits är det. 
För jag vet ju när man jobbar så ska man ju göra sitt jobb och kunna gå därifrån och 
känna att nu är det klart, man måste för sig själv markera det. Men om man har barn i 
en grupp som man känner, att då sätta begränsningen. (…) Där kanske jag skulle ha 
begränsat mig och sagt att det är inte mitt bord. Dom här kan inte jag hjälpa nu, det får 
någon annan ta. Men när det inte finns någon annan, då gradvis så blir det den biten 
också.  
 
Man har hela tiden dragit in resurser. Så allt det man har tankat ut, som pågått under 
många, många år, när de har dragit in, dragit ner insatserna har gjort att man liksom 
hela tiden hittat nya former för att överleva. (…) Och sen var det besparingstider. 
Fanns inga speciallärare. Så att vi hade väldigt många barn. (…) Då jag berättade om 
alla barnen som hade svårigheter, utåtagerande och så vidare så sa han (närmaste 
chefen), ett typexempel: Det borde väl du med din erfarenhet klara. (…) Och där 
kränkte han mig kände jag.  

 
För kvinnor som befinner sig i mellanchefsposition innebär omorganisationerna 
och nedskärningarna även en värderingskrock mellan det ansvar de tar för 
personalens behov och krav och ledningens ekonomiska mål med verksamheten. 
 

Jag kände på något sätt att jag hade väldigt mycket krav. Inte att jag skulle göra så 
väldigt mycket egentligen, i och för sig hade jag väl befogenheter, men det var en svår 
situation eftersom jag hamnade i ett mellanläge mellan personal och ledningsgrupp. 
Jag har väl alltid varit, stått personalen ganska nära, och plötsligt förstod jag att jag 
skulle ha även solidaritet med en ledning som inte var så uppskattad. Så jag tror att det 
var det som fick, som var den utlösande faktorn. (…) Så att det var väl därför som den 
omorganisationsprocessen blev så jobbig, just därför att jag fick höra väldigt mycket 
från all personal, alla tyckte det var så jobbigt, eftersom jag samtidigt hade andra örat i 
ledningen. Också skulle jag på nåt vis få ihop det där med hedern i behåll på nåt sätt. 
Så det var lite jobbigt. 

 
Kampen på samhällsarenan. Kvinnorollen har förändrats, men hur 

mycket egentligen? Kvinnorna beskriver i intervjuerna hur de har fört en kamp 
för sin identitet, hur de har brutit mark och tagit plats i arbetslivet. Men de har 
fortfarande kvar huvudansvaret för hemmet som de känner som ett krav de inte 
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kan frånsäga sig. De har fler valmöjligheter än tidigare generationers kvinnor 
har haft, men de traditionella värderingarna begränsar dem fortfarande.  
 

Jag tror att vi 40-50-talister är en generation som liksom fått bryta mark. För det var 
tufft alltså, att vilja jobba, för jag kunde ha varit hemma hela tiden för det hade vi råd 
till. Jag ville också ha mitt yrkesliv och identitet. Jag upplevde ett tag att det var en 
kamp, allting var en kamp, tillvaron har varit en kamp lite grann. 

 
Jag tror att det är kvinnligt och lite grann min generation. Jag tror att tjejer mera nu 
säger ifrån. Men att den generation som jag är i så skulle man absolut inte göra det, 
utan man skulle vara snäll och man skulle göra det man blev tillsagd.   
 
Jag tycker inte om det här med manligt och kvinnligt. Det är lite banbrytande ifrån min 
generation. Eller liksom just det här att jag ska inte be om hjälp från andra det jag kan 
klara själv. (…) Vår generation, de första som går ut i förvärvslivet, alltså familj och 
dubbelarbetande. Och då innebär det ju att man har ju kvar de här gamla 
uppfattningarna om vad som är kvinnligt och manligt ansvarpåtagande. Man har 
ansvar för hem och familj så när man åker hem från arbetet är det bara att knäppa på 
nästa arbete. 
 
Varför folk blir sjuka på det här viset nu, det måste ha att göra med samhället. Och de 
krav man upplever finns, jag vet inte om det är speciellt för kvinnor, att vi fortfarande 
har dom här kraven på oss som den äldre generationen ställer, att vi ska vara hemma 
och fixa. Och även om jag vet att min man fixar lika bra som jag, så känner jag att det 
borde vara jag som gjorde det. 

 
Kvinnorna upplever en brist på förståelse för de slitningar mellan familj och 
arbete som dagens kvinnoroll innebär. Männen, däremot, lever i en miljö där de 
har uppbackning från kvinnor både i hemmet och på arbetsplatsen.  
 

En del kvinnliga kollegor är lite grann i samma situation där dom tar itu med saker och 
ting kanske lite mera, framförallt än dom äldre manliga kollegorna som är vana att ha 
lite mer backup omkring sig. 
 
Men just det här, tillbaks till samhället då, så tror jag att, jag upplever att det är 
hårdare och tuffare att jobba nu. För då ska man både jobba och vara hemma och vara 
världens bästa mamma. Ja, vara trevlig vän och god dotter, allting sånt. Jag tror inte 
att dom (den äldre generationen) upplevde dom kraven.  
 
Det kan man ju känna att jag inte tycker att vår regering nu förstår hur det är, just det 
här att vara kvinna och slitas mellan barn och arbete och den biten. (…) Det är 
någonting som är sjukt i vårt samhälle när man inte kan ta hand om sina barn. För jag 
tror att en stor del där som är, att man måste slitas mellan det här, som gör att man 
börjar må dåligt. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor som har fått en stressrelaterad 
diagnos själva ser på orsakerna till sin ohälsa och till att dom fått denna diagnos. 
Utifrån detta syfte formulerade vi frågeställningarna: Enligt vilka kriterier 
diagnostiseras stressrelaterad ohälsa hos kvinnor? Hur ser kvinnorna själva på 
den diagnos de fått och orsakerna till sin ohälsa? 
 
Man kan ställa sig frågan hur det kan ha påverkat resultatet att vi som intervjuat 
är kvinnor, blivande psykologer och att intervjuerna utfördes på en 
psykologmottagning, från vilken flera av intervjupersonerna förmedlades. Dessa 
faktorer kan ha färgat vad kvinnorna trodde att vi var intresserade av att höra. 
Vår förförståelse av ämnet har också påverkat det vi valt att fråga om och senare 
lyfta fram i resultatet. Vår tanke är att ett ojämställt samhälle där kvinnor som 
grupp är underordnade män som grupp kan medföra att kvinnor har en högre 
grundläggande stressnivå än män, vilket gör dem mer sårbara för stressrelaterad 
ohälsa. Nackdelar med detta är att kvinnorna kan ha valt bort vissa saker i sina 
utsagor och att vi kan ha styrts i tolkningen av datan. Fördelar är att de 
intervjuade kvinnorna kan ha vågat vara öppna med personligt material, 
eftersom det kan förväntas i ett möte med en psykolog. Vidare är vi väl 
medvetna om vår förförståelse och använder oss av den som ett verktyg vid 
analysen av materialet.  
 
Vi har strävat efter att göra arbetet tillförlitligt genom att så noggrant som 
möjligt beskriva hela arbetsprocessen. På så sätt underlättar vi för läsaren att 
följa hur resultatet förhåller sig till empirin. Vidare har vi presenterat en 
sammanfattning av resultatet för de intervjuade kvinnorna och bett dem komma 
med synpunkter på denna. Detta gjorde vi i syfte att ge återkoppling till 
intervjupersonerna och för att stärka arbetets giltighet. De intervjuade kvinnorna 
känner i huvudsak igen sig i det resultat vi fått fram. Några hade invändningar 
eftersom de inte kände igen sig i att alla arenor var bakomliggande orsaker till 
ohälsa för dem, men uttalade en förståelse för att andra kunde uppleva det så. Vi 
ser också i den aktuella debatten kring Försäkringskassans nya, strängare 
sjukskrivningsregler att allt fler röster hörs från kvinnor som känner sig 
ifrågasatta och kränkta av dessa. 
 
Det strukturella maktperspektiv som präglar analysen av materialet har 
möjliggjort att i vårt arbete, som Wahl et al. (2001) beskriver, länka olika 
analysnivåer till varandra. Kvinnornas berättelser på individnivå speglar även 
könsordningen på samhällsnivå.  
 
Resultatet visar att de tillfrågade läkarnas syn på stressrelaterade diagnoser 
skiljer sig en hel del från de intervjuade kvinnornas syn. Läkarna menar att 
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stressrelaterade diagnoser inte är skambelagda på samma sätt som andra 
diagnoser på psykisk ohälsa ofta är. Det överensstämmer inte med kvinnornas 
berättelse om omgivningens reaktioner och massmedias diskussion, som de ofta 
upplever som mycket skam- och skuldbeläggande. Läkarna beskriver vidare att 
det svåra inte är att diagnostisera utan att på kort tid skapa sig en bild av 
patientens livssituation och var hon förbrukar mest energi. Läkarnas tidspressade 
arbetssituation blir en försvårande faktor i mötet med dessa patienter. Det är som 
om dessa kvinnor på flera sätt är orosmoment i den prydliga sjukvården. De får 
inga tydliga symtom, så diagnostisering är svår. Samtidigt kräver 
Försäkringskassan (2003) hårdare tag mot heltids- och långtidssjukskrivningar. 
Läkarna har att anpassa sig till Försäkringskassans strategi, som förefaller vara 
att tvinga bort sjukskrivningarna med hårdare regler. För att behålla sin 
expertkompetens är läkarnas enda alternativ att ”trycka in” kvinnorna i 
vedertagna diagnoser.  
 
Kanske tydliggör dessa kvinnor att den manliga normen som tillämpas i 
forskning och formulerande av diagnoskriterier, måste ersättas med ett synsätt 
där man tar hänsyn till båda könens förutsättningar. Många av 
intervjupersonerna ger uttryck för en upplevelse av att läkarna tycker att de är 
besvärliga patienter och beskriver att de har känt sig kränkta i mötet med vården. 
Läkarna tar inte deras symtom på allvar, de förminskar och slätar över. 
Kvinnorna måste passas in i diagnosmallen och det får till följd att deras 
upplevelse av illness (deras subjektiva känsla av att någonting är fel) inte 
uppmärksammas (Johannisson, 1996). Ibland blir de skuldbelagda av läkaren 
som uttalar att ”du jobbar för mycket”.  
 
I kvinnornas berättelser framstår delade meningar kring huruvida deras tillstånd 
ska ses som en sjukdom eller ej. Som systemet ser ut nu är den första instansen 
de möter en läkare, vilket leder till ett medikaliserande av symtomen (Ockander, 
2001), ofta utan vidare utredning av andra möjliga förklaringar. Det medför 
också att kvinnorna slussas in i en sjukroll som de kanske egentligen inte känner 
sig helt hemma i, samtidigt som det även upplevs som en avlastning. 
Avlastningen innebär emellertid också skamkänslor. De intervjuade kvinnorna 
upplever att deras tillstånd inte räknas som en legitim sjukdom och de har 
skuldkänslor över att de inte förvärvsarbetar och ansvarar för arbetet i hemmet i 
lika hög utsträckning som de brukar.  
 
När stressrelaterad ohälsa diskuteras av experter, media och gemene man ligger 
fokus ofta på arbetsrelaterad stress (Arnetz, 2002; Maslach & Leiter, 1999; 
Theorell, 2003). Det här perspektivet avspeglas även i Försäkringskassans 
(2003) nya hårdare sjukskrivningsregler. Vi kan se att detta perspektiv har haft 
genomslagskraft, eftersom det är så kvinnorna presenterar orsakerna till sin 
ohälsa i intervjuerna. De berättar främst om arbetsrelaterade och 
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personlighetsrelaterade orsaker. I berättelserna kommer det även fram 
beskrivningar av belastning i familjelivet och av att vara kvinna i dagens 
samhälle, men inte alltid uttalat som bidragande orsaker till ohälsan. Dessa 
orsaker blir osynliggjorda av kvinnorna själva, liksom i den offentliga diskursen. 
I det här kan man se paralleller med Jørgensens (2004) beskrivning av vår 
kultur, som mer eller mindre har upphört med att försöka finna samhälleliga 
lösningar på sociala problem. Eftersom de flesta av kvinnorna vi intervjuade är 
inne på sin andra längre sjukskrivningsperiod, kan man se det som att dessa 
orsaksförklaringar (som styr var eventuella insatser sätts in) inte är tillräckliga.  
 
Alla kvinnor som vi har intervjuat är väl medvetna om kvinnors dubbelarbete 
(förvärvsarbete och huvudansvaret för arbete i hemmet). Medan den 
arbetsrelaterade forskningens resultat leder till åtgärder som till exempel 
organisationsförändringar, så har emellertid forskning som Frankenhaeusers 
(1993) fastnat i vårt medvetande men inte lett till några konkreta förändringar. 
Försäkringskassans regler innebär att det bara är förvärvsarbetet man kan bli 
sjukskriven från, vilket kan ses som att det endast är arbetsrelaterade orsaker till 
ohälsa som definieras som giltiga. Det betyder att arbetet i hemmet inte 
kvalificerar sig som sjukdomsgrundande orsak, vilket även visar sig i 
kvinnornas berättelser. De verkar inte vilja se att ohälsan kan ha att göra med 
hem och familj och de försöker hålla uppe fasaden inför familjen. De yngre 
intervjupersonerna har i högre utsträckning än de äldre angivit familjearenan 
som bakomliggande orsak till sin ohälsa. Det kan tolkas som att det har skett en 
utveckling mot att det nu är mer tillåtet att se familjelivet som bidragande orsak 
till ohälsa. Men det är fortfarande starkt kopplat till skam- och skuldkänslor att 
göra det. Det kan även vara så att när kvinnorna sjukskrivs så tas deras 
yrkesidentitet ifrån dem, vilket leder till att de endast har ett värde i sin roll i 
hemmet och att motståndet ökar mot att förlägga orsaksförklaringen där. 
 
Kvinnornas berättelser kan tolkas som att de har gjort som de blivit uppfostrade, 
att de har satt andra före sig själva, tagit ansvar för hem och familj och har 
åtminstone till viss del uppfyllt den traditionella kvinnorollens krav. Nu får de 
höra att det är på grund av detta som de har blivit sjuka. De styrkor som den 
traditionella kvinnorollen anses innehålla (omhändertagande, flexibilitet etc) tas 
ifrån kvinnorna i och med att de ses som roten till det onda. Samtidigt beskriver 
Johannison (2001) att diagnosprocessen aldrig är en neutral konsekvens av 
biologiska faktorer utan en social process med flera deltagare, där även patienten 
ingår, som ständigt omdefinierar vad som tillåts kallas sjukt. Vidare menar 
Nordell (2002) att hur den kvinnliga patienten själv lägger fram sitt fall påverkar 
bemötande och behandling. Här hamnar kvinnorna i en rävsax. Deras tillstånd 
anses inte riktigt legitimt och det anses till största delen orsakas av faktorer inom 
dem själva. Detta försvårar rimligtvis framställningen av deras besvär som 
giltiga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de även är aktörer i skapandet 
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av synen på diagnosen. Om man bara beskriver kvinnor som passiva mottagare i 
sjukvårdsapparaten, fråntar man dem känslan av möjlighet att påverka sin egen 
situation.  
 
I ett alltmer individualistiskt samhälle tycks de traditionellt kvinnliga 
egenskaperna ej önskvärda, till och med patologiska. Kvinnorna måste bryta 
med sitt ursprung, sin tradition, för att skapa sig en plats i samhället. I 
intervjuerna framkom till exempel att kvinnorna ställs inför en i längden 
ohållbar arbetssituation och när de sedermera blir sjukskrivna, upplever de att de 
borde satt gränser innan det gick för långt och att det är deras eget fel att de tagit 
på sig för mycket arbete. I vissa fall uttrycks denna åsikt direkt av 
arbetsledningen. Förmågan att få sin vilja fram betraktas numera som ett 
utvecklingsmål och ett tecken på psykisk hälsa och mognad, menar Jørgensen 
(2004). Detta uppmuntrar till ett samhälle av egenintresse och egoism. Om 
kvinnorna å andra sidan lär sig de önskvärda ”manliga” förhållningssätten, att 
hävda sig och säga ifrån, blir de ofta tillrättavisade. Intervjupersonerna berättar 
att då de faktiskt har sagt ifrån när arbetsuppgifterna blivit övermäktiga, får de 
höra att det är någonting de får ordna på egen hand. 
  
Det är tänkbart att jämställdhetsideologin i vårt samhälle osynliggör 
intervjupersonernas upplevelser av påfrestningar och orättvisor som de drabbas 
av på grund av sitt kön. Magnusson (1998) menar att normen om jämställdhet 
och könsneutralitet osynliggör andra förståelser av det strukturella, praktiska 
könet än sådana som individualiserar kvinnans erfarenheter. Det ger signaler om 
att ”könet både finns och inte finns”, som Magnusson (ibid.) uttrycker det. Detta 
ger dubbeltydiga budskap till kvinnor om deras värde och status i samhället. 
Den psykiska utmattning intervjupersonerna beskriver i sin dagliga kamp för att 
få tillvaron att fungera kan tänkas delvis ha sitt ursprung i dessa dubbla budskap. 
Det kommer också till uttryck i kvinnornas berättelser. Exempelvis börjar de 
med att säga att de tror att det är typiskt kvinnligt att ta på sig huvudansvaret i 
familjen, men ganska snart tar de tillbaka uttalandet med en reservation för att 
det säkert är olika för olika kvinnor. Denna tolkning finner stöd i det Magnusson 
(1998) beskriver. Hon menar att det framstår som att det inte finns något som 
har orsakat den upplevda ojämställdheten, utan istället uppfattas det som att det 
är kvinnans eget fel därför att hon till exempel gjort felaktiga val. De 
dubbeltydiga budskapen till kvinnor kommer till uttryck på samtliga arenor. 
Intervjupersonerna beskriver hur föräldrar och chefer förmedlar det motstridiga 
budskapet att det dels förväntas av dem att de ska prestera, men att det samtidigt 
är troligt att de inte kommer att klara av det. Kvinnorna upplever att de får 
signaler på arbetet om att de ska vara väldigt duktiga, men de får samtidigt inte 
vara för duktiga.  
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Krocken mellan den subjektiva upplevelsen av sjukdom (illness) och (enligt den 
medicinska vetenskapen) objektiv sjukdom (disease) (Johannisson, 1996), liknar 
krocken mellan det privata familjelivet och det offentliga arbetslivet. Det är som 
om det subjektiva, privata och det objektiva, offentliga är två vitt skilda sfärer 
och aldrig mötas de tu. Eftersom kvinnan av tradition starkt förknippats med den 
privata, subjektiva sfären hamnar hon mitt i denna krock hela tiden, då hennes 
upplevelser och värderingar tillskrivs föga värde i den av mannen definierade 
offentliga sfären.  
 
För att avsluta där vi började vill vi återföra till den skönlitterära referensen i 
arbetets inledning (Steinbeck, 1996). Vi tänker oss att den positiva inställningen 
till valmöjlighet och individens självbestämmanderätt som beskrivs i boken, är 
giltig också i dagens Sverige. Vi undrade hur det påverkar människan att detta 
stora ansvar helt förläggs på individen, som om den omgivande strukturen inte 
skulle ha betydelse för de val vi gör. Det resultat vi fått fram tyder på att de 
ökade valmöjligheter som står de intervjuade kvinnorna till buds (till skillnad 
från tidigare generationers kvinnor) snarare har inneburit ett ansvar som till slut 
blir övermäktigt. Är det kanske så att ökad valmöjlighet i längden blir 
belastande? Även om valmöjligheterna är fler så innebär det individualistiska 
idealet som i mycket präglar samhället, att det är du och bara du som kan hållas 
ansvarig när det inte blir bra, när man väljer fel. För kvinnor blir detta så mycket 
mer belastande och komplicerat, eftersom den balansgång de har att gå ofta 
handlar om att hur de än väljer så blir fel. 
 
 
 

Fortsatt forskning 
 
Den stora ökningen av långtidssjukskrivna har, som vi inledningsvis visade, 
skapat oro hos såväl politiker som arbetsgivare. Forskningens fokus har därför i 
hög grad varit på arbetsplatsen och arbetsbelastningen, medan vår studie visar på 
betydelsen av att se människans livsvärld som en helhet. Det finns åtskilliga 
studier som visar på omfattningen och utbredningen av problemet, men mera 
forskning behövs där enskilda individers upplevelser och erfarenheter lyfts fram 
och tolkas. Vi menar att detta gäller såväl de sjukskrivna, de sjukskrivande 
läkarna, handläggarna på Försäkringskassan och de olika yrkeskategorier som 
arbetar med rehabilitering av de sjukskrivna.  
 
Då intervjupersonerna i studien ofta är inne på sin andra längre sjukskrivning, 
vore det intressant att vidare undersöka hur sjukskrivning egentligen avlastar.  I 
diskussionen tar vi upp att Försäkringskassans regler endast medger 
sjukskrivning från förvärvsarbetet. Detta verkar inte hjälpa på längre sikt för 
många. Behöver kvinnor även sjukskrivas från arbetet i hemmet? 
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När vi formulerade vår diskussion blev ett dilemma tydligt. Vi ville inte bidra 
till skuldbeläggandet som kvinnorna utsätts för, samtidigt ville vi inte heller 
frånta dem känslan av att de har möjlighet att påverka sin situation. Vidare 
forskning behövs kring hur våra resultat kan användas i det praktiska 
rehabiliteringsarbetet, framförallt vad det gäller psykologens roll.  
 



 

 33

Referenser 
 
Alexanderson, K. (1995). Sickness absence in a Swedish county (Avhandling nr. 
471). Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa och Samhälle.  
  
Alvesson, M., & Billing Y. D. (1999). Kön och organisation. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Arnetz, B. (2002). Organisationsstress. Ledningsperspektiv på organisationer 
och hormoner i förändring. I R. Ekman & B. Arnetz (red.), Stress. Molekylerna - 
individen - organisationen - samhället. Stockholm: Liber AB. 
 
Borgstedt-Risberg, M., Holmberg, T., Nettelbladt, P., Noorlind Brage, H., 
Wenemark, M., & Åkerlind, I. (2004). Östgötens psykiska hälsa. 
Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa (Rapport 2004:2). Landstinget i 
Östergötland, Folkhälsovetenskapligt Centrum.  
 
Eriksson, U-B., Starrin, B., & Janson, S. (2003). Utbränd och emotionellt 
utmärglad. Lund: Studentlitteratur.   
 
Forssén, A., & Carlstedt, G. (2001). Kvinnors ansvarstagande kan leda till 
ohälsa. Läkartidningen, 98 (16), 1930-1933. 
 
Frankenhaeuser, M. (1993). Kvinnligt, manligt, stressigt. Höganäs: Bra 
böcker/Wiken. 
 
Försäkringskassan. (2003). Nästan varannan sjukskriven har varit borta från 
arbetslivet i över ett år. Det är dags att göra något åt saken. (Till läkare) 
[Broschyr]. Stockholm: Författarna.   
 
Hallsten, L., Bellaagh, K., & Gustafsson, K. (2002). Utbränning i Sverige – en 
populationsstudie. (2002:6). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
 
Härenstam, A., Westberg, H., Karlqvist, L., Leijon, O., Rydbeck, A., 
Waldenström, K., Wiklund, P., Nise, G., & Jansson, C. (2000). Hur kan 
könsskillnader i arbets- och livsvillkor förstås? (2000:15). Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet.  
 
Johannisson, K. (1996). Kön och ohälsa. Ett historiskt-kulturellt perspektiv. I P. 
Östlin (red.), Kön och ohälsa – en antologi om könsskillnader ur ett 
folkhälsoperspektiv (s. 109-126). Lund: Studentlitteratur.  
 



 

 34

Johannisson, K. (2001). Den moderna tröttheten. I Näringsdepartementet (Ds 
2001:28 Bilaga 2). Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. En handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet. 
Tillgänglig (2004, maj) via: 
http://naring.regeringen.se/propositioner_mm/pdf/ds2001_28_bil_2.pdf 
 
Johansson, E. E., Hamberg, K., Westman, G., & Lidgren, G. (1999). The 
meanings of pain: an exploration of women´s descriptions of symptoms. Social 
Science & Medicine, 48, 1791-1802. 
 
Jørgensen, C.R. (2004). Psykologin i senmoderniteten. Stockholm: Liber.  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Kåver, A., & Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt 
instabil personlighetsstörning. Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Kärfve, E. (2000). Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan. Stockholm: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion AB. 
 
Lundberg, U., Krantz, G., & Berntsson, L. (2003). Total arbetsbörda, stress och 
muskelbesvär i ett genusperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift, 3, 245-254. 
 
Lundh, A-C., & Johansson, M. (2003). Utbränd med önskan att glöda igen. 
Kvinnors upplevelse av orsaker till utbrändhet och faktorer som påverkar deras 
återgång i arbete (C-uppsats). Linköpings Universitet, Institutionen för 
Beteendevetenskap.  
 
Magnusson, E. (1998). Vardagens könsinnebörder under förhandling – om 
arbete, familj och produktion av kvinnlighet (Akademisk avhandling). Umeå 
Universitet, Institutionen för Tillämpad Psykologi. 
 
Malterud, K. (2002). Feministisk teori kan utmana medicinsk kunskap. I 
Kvinnovetenskaplig Tidsksrift, 2-3, 5-17.  
 
Maslach, C., & Leiter, M. P. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
 
Nordell, K. (2002). Kvinnors hälsa – en fråga om medvetenhet, möjligheter och 
makt (Akademisk avhandling). Göteborgs Universitet, Handelshögskolan.  
 
 



 

 35

Näringsdepartementet. (2001). Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. En handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbete (Ds 
2001:28). Tillgänglig (2004, maj) via: 
http://naring.regeringen.se/propositioner_mm/pdf/ds2001_28.pdf 
 
Ockander, M. (2001). A female lay perspective on health, disease and sickness 
absence (Avhandling nr. 699). Linköpings universitet, Institutionen för Hälsa 
och Samhälle.  
 
Perski, A. (2003). Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till hälsa. I T. 
Theorell (red.), Psykosocial miljö och stress (s. 101-115). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Prior, P. M. (1999). Gender and mental health. London: MacMillan Press.  
 
Riksförsäkringsverket. (2002). Sjuktalet, december 1998 – juni 2002. 
Statistikinformation Is-I 2002:4. Tillgänglig (2004, maj) via: 
http://statistik.rfv.se/rfvdoc/s_pub/Is-I 2002-04.pdf 
 
Socialstyrelsen. (1997). Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. 
Tillgänglig (2004, maj) via: 
http://www.sos.se/epc/klassifi/lakarintyg.htm#lathund 
 
Socialstyrelsen. (2003). Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa. 
Stockholm: Elanders Gotab AB. Tillgänglig (2004, maj) via: 
http://www.sos.se/FULLTEXT/123/2003-123-18/2003-123-18.pdf 
 
Stainton Rogers, W., & Stainton Rogers, R. (2002). Genuspsykologi. Kön och 
sexualitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Steinbeck, J. (1996). Öster om Eden. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 
 
Theorell, T. (2003). Psykosociala faktorer – vad är det?  I T. Theorell (red.), 
Psykosocial miljö och stress (s. 11-75). Lund: Studentlitteratur.  
 
Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., & Linghag, S. (2001). Det ordnar 
sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.  
 



 

 

 
 
 
Brev till vårdchef 

Linköping 2003-12-12 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter i slutskedet av vår utbildning på psykologprogrammet i Linköping. Vi är nu i färd 
med att utföra vårt examensarbete. 
 
Anmälningarna av stressrelaterade sjukdomar är den grupp som ökat mest av alla arbetssjukdomar. 
Av dessa är dubbelt så många kvinnor, både då det gäller kort- och långtidssjukskrivning. Här 
ligger Östergötland i toppen då man jämför sjukskrivningstalet i landet.  Bland de anmälda 
stressrelaterade arbetssjukdomarna är överansträngning, utmattning/utbrändhet och depression de 
vanligaste diagnoserna.  
 
Detta har föranlett vårt intresse att genom en intervjuundersökning ta reda på hur kvinnor som har fått 
en diagnos som innehåller utbrändhet eller stressrelaterad problematik själva ser på orsaken till sin 
ohälsa.  
I detta arbete behöver vi hjälp med att kontakta ca åtta kvinnor som är intresserade av att 
delta i studien.  
 
Engagemanget kommer att innebära en bandinspelad, individuell intervju (1-2 h) och ett videofilmat 
gruppsamtal (1-2 h) tillsammans med övriga deltagare. Ljud- och bildupptagning sker för att 
underlätta vår bearbetning av materialet och kommer inte finnas tillgängliga för någon annan. Banden 
kommer förvaras säkert och förstöras efter studiens slutförande.  
Intervjuerna beräknas genomföras under november och december. Överenskommelse om tid och plats 
för samtalen görs med varje intervjuperson. 
Vi erbjuder även intresserade deltagare återgivning av studiens resultat under våren 2004. 
 
Har Du möjlighet att förmedla kontakt med någon eller några av dina patienter som kan vara 
intresserade av och ha möjlighet att delta? 
Vi behöver patientens tillstånd att ta del av hennes diagnos och att kontakta henne. 
 
Vi behöver även tillgång till de diagnoskriterier som används på mottagningen vid diagnostisering av 
stressrelaterad ohälsa. 
 
Kontakta oss gärna så snart som möjligt på nedanstående nummer och adresser. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Anneli Blom                                                  Anna Kinnander     
013 – XX XX XX  013 – XX XX XX  
070- XX XX XX 070 – XX XX XX      
annbl858@student.liu.se annki444@student.liu.se                                           
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Brev till intervjuperson 

Linköping 2004-01-15 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter i slutskedet av vår utbildning på psykologprogrammet i Linköping. Vi är 
nu i färd med att utföra vårt examensarbete. 
 
Anmälningarna av stressrelaterade sjukdomar är den grupp som ökat mest mellan 1996 och 
1999. Av dessa är dubbelt så många kvinnor, både då det gäller kort- och 
långtidssjukskrivning. Bland de anmälda stressrelaterade sjukdomarna är överansträngning, 
utmattning/utbrändhet och depression de vanligaste diagnoserna.  
 
Vi är därför intresserade av att genom en intervjuundersökning ta reda på hur kvinnor som har 
fått en diagnos som innehåller utbrändhet eller stressrelaterad problematik själva ser på 
orsaken till sin ohälsa.  
 
Engagemanget kommer att innebära en bandinspelad, individuell intervju (ca 1 tim.) och ett 
videofilmat gruppsamtal (1-2 h) tillsammans med övriga deltagare. Ljud- och bildupptagning 
sker för att underlätta vår bearbetning av materialet och kommer inte att finnas tillgängliga för 
någon annan. Banden kommer att förvaras säkert och endast användas anonymt i denna 
studie. Efter studiens slutförande raderas banden.  
 
Intervjuerna sker med en av oss och beräknas genomföras under december - januari. 
Överenskommelse om tid och plats för samtalen görs med varje intervjuperson. 
Vi erbjuder även intresserade deltagare återgivning av studiens resultat under våren 2004. 
Det vi skulle vilja att Du berättar om vid intervjutillfället är bland annat hur Du ser på Din 
diagnos och vad Du uppfattar som stressande i ditt liv. 
 
Om Du har några frågor kan Du kontakta oss på nedanstående nummer och adresser. Vi 
kommer att kontakta dig under v. 4 för att höra om du är intresserad av att delta i vår 
intervjustudie. 
 
Bästa hälsningar 
 
 
 
 
Anneli Blom                             Anna Kinnander     
013 – XX XX XX  013 – XX XX XX  
070 – XX XX XX 070 – XX XX XX      
annbl858@student.liu.se annki444@student.liu.se       
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Intervjuguide 
 
 
Presentation (namn, ps.prog, exjobb, stressrelaterad ohälsa, kvinnors egen uppfattning) 
Frågor? 
 
Kontrakt  
Dagens intervju (+band, måste vända) 
Gruppintervju (+video, max 8, 1-2h) 
Ljud o bild för vår bearbetning, förvaras säkert, förstörs, anonym, tystnadsplikt 
Återgivning av resultatet, synpunkter 
Rätt att dra sig ur 
Frågor? 
 
Berätta lite om dig själv! (ålder, civilstånd, barn, yrke, utbildning) 
 
 
Kan du berätta om tiden före du tog kontakt med sjukvården? 
Hur länge sedan var det? 
 
 
Har du känt som du gjorde då/nu vid fler tillfällen i ditt liv? 
Kan du berätta mer om det? 
 
 
Vad tycker du är stressande? 
Varningstecken 
Utlösande faktorer 
 
 
Finns det fler områden du upplever som stressande?  
Till exempel:  
Familj, vänner 
Arbetsgivare, arbetskamrater 
Ekonomi 
Intressen, hobbies 
 
 
Vad tycker du om den diagnos som givits dig?  
 
 
Hur skulle du själv vilja formulera den? 
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Återkopplingsbrev  
 Linköping 2004-05-03 
 
 
 
Hej, 
nu är vi i avslutningsskedet av vårt examensarbete och vi vill gärna presentera våra resultat i 
korthet för dig som har deltagit.  
 
Det vi har valt att ta upp i resultatet berör de flesta av er men inte alltid er alla. Det finns 
mycket intressant att lyfta fram ur era berättelser, men eftersom detta är ett begränsat arbete så 
har vi valt att fokusera på ett tema.  
 
När vi började att titta på de utskrivna intervjuerna såg vi snart ett övergripande tema som 
genomsyrade de flesta berättelser. Det handlade om att många av er beskrev en kamp i 
livssituationen som inte har uppmärksammats och tagits på allvar. Vi kunde se att denna kamp 
utkämpades inom flera områden i livet som vi valde att kalla arenor. Dessa är den personliga 
arenan, familjearenan, arbetsarenan och samhällsarenan.  
Kampen på den personliga arenan handlade om att slitas mellan uppfostran till en traditionell 
omhändertagande kvinna och mor och att tillhöra en generation där kvinnorna även 
förvärvsarbetar. Det som traditionellt anses vara kvinnliga egenskaper (att vara duktig och 
snäll, att kunna ha många bollar i luften samtidigt, att ta omsorg om andra) blir något negativt 
som har del i ohälsan, något som man kämpar för att förändra.  
På familjearenan beskrivs hur bristande stöd i omgivningen, ingen avlastning och att ha 
huvudansvaret för familjen, blir en kamp i vardagen. Många vill inte att sjukskrivningen ska 
drabba familjemedlemmarna och är rädda för att skuldbelägga dem. Flera beskriver en krock 
mellan arbetslivet krav och att vara en god mor. Många tycker sig ha uppfostrat sin 
omgivning till passivitet och att de har skämt bort dem.  
Inom arbetsarenan beskriver många att på grund av sitt intresse för jobbet har de tagit på sig 
för mycket arbete och ansvar. De för en ensam kamp för att hantera en orimlig arbetsbörda, 
ofta utan stöd från närmaste chef eller arbetsledning.  
Då det gäller samhällsarenan beskriver flera hur de som första generation arbetande kvinnor 
har fört en kamp för sin identitet, hur de har brutit mark och tagit plats i arbetslivet. Men de 
har fortfarande kvar huvudansvaret för hemmet som de känner som ett krav de inte kan 
frånsäga sig. De upplever en brist på förståelse i samhället för de slitningar mellan familj och 
arbete som dagens kvinnoroll innebär. 
 
Vi har även tagit fasta på era beskrivningar av upplevelsen av diagnosen. Här handlar det 
framförallt om en kamp för respekt. Många berättar att andras kommentarer på diagnosen ofta 
ger en bild av att det är kvinnans eget val att hon har hamnat i denna situation, att orsakerna 
till ohälsan förläggs inom kvinnan själv. Många upplever stöttning i sin närhet men beskriver 
också hur vännernas, familjens och arbetskamraternas kommentarer bidrar till skamkänslor, 
vilket i sin tur kan leda till att de drar sig undan kontakten med andra. Flera känner ofta inte 
igen sig i den diagnos de får. För en del förminskar diagnosens formulering allvaret i 
situationen de befinner sig i, medan andra upplever en hopplöshet över att beskrivas i tunga, 
psykiatriska termer.  
 



 

 

 
 
I arbetet har vi använt avidentifierade citat för att belysa varje arena. Till exempel har följande 
citat använts för att beskriva allvaret i situationen:  
 

Det känns som att man går på knäna. Det är en kamp att ta sig upp på morgonen. (…) 
Det som känns är att det inte går att få in med några ord just den här kampen man har 
för att överleva. Jamen just att vardagen ska kännas så jobbig, att åka och handla ska 
vara så jobbigt, att ens plocka bort hemma, och så mår man dåligt om det är kvar, (…) 
det är som att nån slår en i huvet och man är knockad, helt kraftlös. (…) Perioderna då 
man tappar all kraft, då det känns som att allt liv rinner ur kroppen, det känns som att 
armarna är döda och benen, det känns som benen ska vika sig. (...) det känns som nån 
har satt ett skruvstäd här över, över pannan och trycker ihop och det går inte att tänka 
klart. 
 
Och det kände jag tydligt när jag inte mådde bra, jag vet att jag satt på golvet och bara 
stortjöt och så kände jag bara, dom bara tar och tar, det är ingen som ger mig nånting. 
… Jag var helt dränerad. Alla skulle bara ha och det var ingen som tänkte på att jag 
också behövde… Det pratade vi om på rehabiliteringen också att ”vad gör du för att 
tanka energi?” Vadå tanka? Ja, jag vet inte, hur gör man det? 

 
 
Vi kontaktar dig någon gång under torsdagen den 6 maj så att du har möjlighet att 
kommentera ovanstående. Vill du hellre ge dina kommentarer skriftligt så kontakta oss på 
våra mailadresser.  
Du som vill ha arbetet i sin helhet kan få det via brev eller e-post. Detta kan vi komma 
överens om när vi ringer dig.   
Vi kommer att lägga fram vår uppsats den 25 maj kl 11-12 på Linköpings Universitet, sal 
D:22.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Anneli Blom Anna Kinnander 
annbl858@student.liu.se annki444@student.liu.se 
 
 
 
 


