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Titel  

Stress. Ur ett kvinnligt perspektiv 

Title 
Stress. From a female perspective 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Stress är ett samhällsproblem som påverkar människan fysiskt och psykiskt. Att dessutom vara kvinna kan upplevas 

som extra kravfyllt då samhällets normer fortfarande klassificerar mannen som normen. Stress är ett fenomen som är 

svårt att påvisa då alla individer upplever stress på olika sätt. Detta problematiserar troligtvis forskningen då stress 

inte är påvisbart i samma utsträckning som andra företeelser. Dock har det gjorts en hel del forskning i ämnet och 

det finns även pågående forskning. Denna undersöknings syfte har varit att undersöka hur kvinnor upplever stress. 
Stress sett ur ett kvinnligt perspektiv innebär att fokus läggs på kvinnors sätt att se på stress. Hur ser kvinnorna på 

sin och andras stress? Hur ser kvinnorna på stressen sett ur ett genusperspektiv? Ser kvinnorna skillnader mellan den 

manliga och den kvinnliga stressen?  
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Förord 
Jag vill tacka min handledare Magnus Berg som hjälpt mig igenom denna process. Jag tackar 
framför allt för det stöd och den förståelse han visade i början av denna process då jag hade en 

del bekymmer som gjorde att jag kom igång lite senare än vad som var tänkt från början. 
Dessutom vill jag tacka de deltagande informanterna. Utan deras medverkan hade denna 
undersökning inte kunnat genomföras. Slutligen vill jag även tacka familj och vänner som har 
stått ut med mig under denna process. Jag är väl medveten om att jag stundtals har varit väldigt 
osocial då jag har lagt allt fokus och all energi på detta arbete. 
 
Tack! 
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Inledning 
Stress är ett samhällsproblem som påverkar människan fysiskt och psykiskt. Stress är ett fenomen 
som alla kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Det är ett begrepp som det talas mycket 
om idag, men betyder det att stressen har ökat mot tidigare år eller är det bara så att vi talar mer 
öppet om sådana faktorer i dagens samhälle? Stress sett ur ett kvinnligt perspektiv innebär att 
fokus läggs på kvinnors sätt att se på stress. Hur ser kvinnorna på sin och andras stress? Hur ser 
kvinnorna på stressen sett ur ett genusperspektiv? Ser kvinnorna skillnader mellan den manliga 

och den kvinnliga stressen?  
 
Samhället sätter normerna som säger att kvinnorna ska vara lika männen. De ska vara framåt och 
ta för sig, men samtidigt måste de passa sig så de inte blir för manliga i samhällets ögon. Med 
andra ord, kvinnan ska likna mannen, men inte för mycket.1 Kvinnor drabbas av ohälsa i högre 
grad än män och detta beror till stor del på de ojämlika samhällsförhållandena som råder mellan 
könen. Samhällsstrukturerna är gjorda för och av män. Vilket gör att kvinnorna generellt sett har 
de sämst betalda arbetena som dessutom ofta är enformiga och emotionellt krävande.2 Kvinnor 

är exempelvis överrepresenterade i jobb med hög arbetsbelastning och de dubbelarbetar ofta.3 Att 
hävda sig och kräva sina rättigheter kan vara svårt om samhället har en grundinställning som gör 
att kvinnorna inte passar in. Kvinnor har också ofta en förmåga att bete sig självdestruktivt. Att i 
första hand tänka på att alla andra ska ha det bra. Att ta hand om sig själv kommer ofta sent i 
prioriteringslistan, om ens någonsin. 
 
Jag kommer att undersöka hur den svenska kvinnan resonerar och funderar kring sin egen stress 
och andras. Genom intervjuer och genom litteratur hoppas jag kunna få en ökad förståelse till 

hur kvinnor upplever stress och även varför kvinnorna upplever den på det sättet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att utforska hur kvinnor upplever stress, sin egen och andras. Syftet är dessutom att 
försöka få en helhetsbild av hur kvinnor påverkas av olika stressorer∗ i samhället.  

 

Frågeställningarna är: 
• Hur upplever kvinnor sin livssituation? 
• Upplever kvinnor att mäns och kvinnors livssituation skiljer sig åt? 
• Vad upplever kvinnor som stressande i tillvaron? 
• Upplever kvinnor att mäns och kvinnors stress skiljer sig åt? 

                                                
1 Ylva Elvin-Novak & Heléne Thomsson, Att göra kön, (Stockholm, 2003), s. 51 
2 Rolf Ekman & Bengt Arnetz, Stress, (Stockholm, 2005) s. 217 
3 http://www.bracke.se/download/18.25d5c1710f70fb162180003522/dennyafhpolitiken0401.pdf 18.03.2009 
∗ Faktorer som orsakar stressreaktioner 
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Avgränsningar 
Om utrymme och tid fanns till mitt förfogande skulle detta arbete ha innehållit stress ur kvinnligt 
och manligt perspektiv. Men detta förstod jag tidigt i planeringsarbetet att jag inte skulle kunna 
göra. Jag valde därför att fokusera på enbart kvinnor. Manligt perspektiv kommer givetvis också 
att beröras, men av mindre grad då det perspektivet endast kommer att beröras som 
jämförelseobjekt.  

Metod och tillvägagångssätt  
Metoden som jag arbetat efter är en kvalitativ metod. Alan Bryan skriver i sin bok 
Samhällsvetenskapliga metoder att en kvalitativ forskare vill få en kontextuell förståelse av det sociala 
beteendet.4 Jag valde att använda mig av studenter i denna undersökning då det var ett enkelt sätt 

att snabbt komma i kontakt med blivande informanter. Men min undersökning fokuserar inte på 
något sätt på studenter, utan undersökningen baseras på kvinnan i allmänhet. 

Kvalitativa intervjuer 
Jag började med att försöka leta upp lämpliga personer till min studie. Jag använde mig av ett så 
kallat bekvämlighetsurval.5 Jag skickade via e-post ut en förfrågan till en grupp studenter men då 
gensvaret blev ganska dåligt utökades förfrågan till att gälla två grupper till. Då fick jag tillräckligt 
många intressenter vilket gjorde att jag kunde välja ut de som jag tyckte passade för min 
undersökning. 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna om att jag följer de etiska reglerna 
som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.6 Informationen tillhandahölls 

genom att jag sände ut ett informationsbrev där jag tog upp syftet med intervjun, hur lång inter-
vjun beräknas vara och hur de kan nå mig för att få ytterligare information.7 Som forskare måste 
man visa respekt för sina informanter och man måste framför allt vara lyhörd så att 
informanterna inte kommer till skada fysiskt eller psykiskt.8 Det finns många regler att följa, men 
dessa är i regel inte speciellt svåra att förstå då det i många fall innebär att man ska använda sig av 
sitt sunda förnuft och sin empatiska förmåga. Man måste vara uppmärksam på hur informanten 
reagerar och vid behov exempelvis övergå till en annan intervjufråga för att underlätta för 
informanten. 

 
Jag har genomfört så kallade Semistrukturerade intervjuer som innebär att jag som intervjuare har ett 
frågeschema där ordningsföljden kan variera. Frågorna är dessutom allmänt formulerade vilket 

                                                
4 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 266 
5 Bryman, s. 114 
6 Bryman, s. 22 
7 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 100 
8 Oscar Pripp i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 51 
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gör att det finns utrymme för att komma med uppföljningsfrågor.9 Uppföljningsfrågor kan vara 
bra när man behöver ytterligare information av informanten. Uppföljningsfrågor kan även 
behövas i situationer där missförstånd annars lätt kan uppstå. Exempelvis när en informant säger 

något som utgör ett svar på en fråga som kommer först senare under intervjun. Då bör man ställa 
denna fråga ändå när man kommer dit i frågeschemat.10 
 
Att genomföra intervjuer är ett bra sätt att få ihop ett grundmaterial som jag sedan kan jämföra 
de litterära texterna med. Intervjuerna utfördes i små grupprum i skolmiljö. Detta fann jag vara 
mycket bra då denna miljö var föga störande för någon av parterna. Miljön som vi vistades i var 
sparsamt möblerade vilket gjorde att allt fokus kunde läggas på intervjuerna. Jag tror att om jag 
använt mig av en annan miljö som varit mer intressant, såsom exempelvis en hemmiljö, hade 

detta kunnat påverka intervjuerna negativt då informant och intervjuare hade blivit mer eller 
mindre distraherade under intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon vilket 
var praktiskt och bekvämt. När intervjuerna väl var genomförda överförde jag ljudfilerna till min 
dator för att inte riskera att radera intervjuerna från diktafonen innan transkriberingarna hade 
genomförts. Efter transkriberingens avslut raderades alla ljudfiler för att säkerställa 
informanternas integritet.  

Beskrivning av informanter 
Jag har intervjuat fyra personer, vilket kan tyckas vara ett litet antal informanter. Men jag valde att 
stanna vid dessa fyra informanter då jag ansåg att dessa fyra individerna var tillräckliga för syftet 
med denna studie. Jag fick av dessa informanter tillräcklig information, och en till informant hade 
inte tillfört min studie något anser jag. Om det skulle bli en större skillnad i studien skulle jag 

antingen fått utöka antalet informanter till väsentligt många fler, eller genomfört en undersökning 
som innefattade både kvinnor och män. Men av tidsbrist var dessa undersökningsalternativ 
omöjliga i denna undersökning utan jag fick nöja mig med de fyra kvinnorna som jag valde att 
använda mig av i min studie. Alla dessa kvinnor var eller hade nyss varit studenter. För övrig 
skilde sig deras liv åt då ålder, levnadsförhållanden och liknande varierade. För att avidentifiera 
dem har jag valt att använda pseudonymer till deras verkliga namn för att på så vis skydda deras 
identitet. Här följer en kortare beskrivning av de informanter som jag använt mig av i denna 
studie: 

 
Carola 

Carola är fyrtioett år och hon bor i en mellansvensk stad med sin sambo och fyra barn. Hon är 
nyutbildad lärare och för tillfället är hon arbetslös. 
 
 

                                                
9 Bryman, s. 126 
10 Bryman, s. 136 
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Katarina 

Katarina är tjugonio år och hon bor i en mellansvensk stad. Hon lever ensam. Är student. 
 

Liselotte 

Liselotte är tjugotre år och hon bor i en mellansvensk stad. Hon lever ensam idag, men ska snart 
flytta in hos några äldre släktingar. Är student. 
 
Vanja 
Vanja är trettiosex år och bor i en mellansvensk stad med sin man och med fyra barn. Hon är 
född och uppvuxen i Serbien. Flyttade till Sverige som nittonåring. Vanja är nu student och har 
varit det till och från under en längre tid då hon har varit mammaledig några gånger under 

pågående utbildning. 
 
Informanterna var mycket olika vilket innebar att jag fick pröva på många olika 
intervjusituationer. Vissa intervjuer flöt på hur bra som helst medan andra krävde mer initiativ 
från min sida. Detta ser jag dock inte som en nackdel utan jag är glad att jag fått pröva på olika 
intervjusituationer då jag är övertygad om att detta gör att jag som forskare utvecklas desto mer 
då jag får pröva på olika situationer som gör att jag måste pröva andra vägar än vad jag kanske 
tänkte ifrån början.  

Etiska överväganden 
Som forskare måste man tänka på att handla etiskt korrekt. Bryman skriver att de fyra viktigaste 
principerna inom forskningen är: Informationskravet som innebär att forskaren ska informera 

berörda individer om forskningens syfte. De ska även få veta att undersökningen är frivillig och 
att de kan avbryta den när som helst. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. Är deltagarna minderåriga kan föräldrar eller vårdnadshavares 
godkännande krävas. Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som ingår i 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt, det vill säga uppgifter bör förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlats in endast får användas till det 
ändamål som överenskommits.11 
 

Jag har använt mig av dessa fyra principer vid mitt arbete. Informationskravet följde jag då jag via e-
post informerade mina informanter om forskningens syfte. Informanterna fick dessutom ett 
dokument med denna information vid intervjutillfället. I dokumentet tas även de övriga kraven 
upp. Dessa krav är viktiga att följa då det visar att man på ett seriöst vis tar forskningen på allvar.  

                                                
11 Bryman, s. 440 
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Grundad Teori 
Grundad Teori är en kvalitativ metod som innebär att man samlar in data av empiriskt slag som 
man sedan analyserar genom att kategorisera själva materialet.12 Enligt Grundad Teori bör man 
som forskare gå in förutsättningslöst i varje enskild situation. Detta för att inte påverka utfallet av 
studien. Efter genomförandet av en intervju gör man lämpligen ett teoretiskt urval från litteratur 
och intervjuer. Insamlandet pågår tills man uppnått en teoretisk mättnad, det vill säga när fortsatt 

insamlande av material inte längre tillför något.13 Därefter ställs frågor till det insamlade materialet 
i en så kallad kodning. Kodning innebär att forskaren går igenom sitt material för att på så vis 
kunna sortera in materialet i lämpliga kategorier, så kallade koder. Dessa koder skapar i sin tur 
uppslag till hur det insamlade materialet kan kategoriseras och senare även skapa nya insikter. 14  
 
Att använda Grundad Teori i min studie kändes som ett naturligt val då jag använt mig av denna 
teori vid tidigare studier med gott resultat. Under själva forskningsprocessen har jag använt mig 
av memos, minnesanteckningar där jag skrivit ner tankar och idéer.15 Dessa har jag haft stor nytta 

av under arbetsprocessen. Att tro att man på kvällen kommer ihåg en idé eller en tanke man fått 
under dagen är riskabelt då risken är mycket stor att man glömmer bort den. Även om man 
kanske inte glömmer bort idén eller tanken så är risken ändå stor att den har ändrat karaktär när 
det gått ett tag sedan situationen inträffade. 

Teoretiska utgångspunkter 
Genus är en viktig aspekt i denna undersökning och den kommer därför att ha en viktig och 
central roll i det teoretiska innehållet. Huvudtemat i denna studie är ju stress, men då det handlar 
om stress ur ett kvinnligt perspektiv blir det ju även intressant att ta upp teorier om kön och 
genus. 

Könsteori och genusteori 
Yvonne Hirdman skriver i boken Genus – om det stabilas föränderliga former om att ordet kön som en 
vetenskaplig term inte är så lyckat utan hon tycker att genus är ett mer korrekt ord att använda i 
sådana sammanhang.16 Hirdman lanserade begreppet genus i slutet av 1980-talet och begreppet 
har fått stor betydelse för den fortsatta forskningen och analysen av maktfördelningen som råder 
mellan kvinnor och män. En anledning till att hon valde begreppet genus istället för kön var att 

hon ansåg att begreppet kön inte längre fungerade då många förknippade detta begrepp med 
gammalmodiga betydelser. Genus, som är latin betyder sort/slag och ordet är neutralt och 

                                                
12 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003), s. 33 
13 Guvå & Hylander, s. 36 
14 Guvå & Hylander, s. 37 
15 Guvå & Hylander, s. 42 
16 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö, 2001), s. 15 ff. 
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omfattar båda könen. Därför anser Hirdman att detta begrepp är mer gångbart och korrekt att 
använda i dagens samhälle.17 
 

Många könsteoretiska forskare och jämställdhetsexperter som talar om kön använder begrepp 
som genus och gender för att tydliggöra att det är något man gör och inget man är.  Men Ylva 
Elvin-Novak och Heléne Thomsson som skrivit boken Att göra kön har medvetet valt att kalla 
begreppet kön istället för genus. Anledningen till detta är att de anser att det blir enklare för oss 
som läsare att följa med i resonemanget i deras bok. 18Elvin-Novak och Thomsson skriver i sin 
bok att vi bär med oss kvinnlighet och manlighet vare sig vi vill eller inte. Samhället sätter 
normerna som säger att kvinnorna ska vara lika männen. De ska vara framåt och ta för sig, men 
samtidigt måste de passa sig så de inte blir för manliga i samhällets ögon. Med andra ord, kvinnan 

ska likna mannen, men inte för mycket.19 En annan teoretisk utgångspunkt som jag använt mig av 
är ”Roller” som är intressant, framför allt avseende könsrollernas betydelse. 

Roller 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann skriver i sin bok Kunskapssociologi Hur individen uppfattar och 
formar sin sociala verklighet att roller objektifieras genom språket och är en väsentlig beståndsdel i 
varje samhälles objektiva tillgängliga värld. Genom att spela roller deltar individen i en social 
värld. Individen internaliserar rollerna vilket gör att verkligheten blir subjektiv för honom.20 Björn 
Nilsson skriver i boken Individ och grupp att roller är det förväntade beteendet, och normerna är 
det som reglerar beteendet.21Elvin-Novak och Thomsson skriver att det är i mötet med andra 
som det blir viktigt att signalera könstillhörighet. Om man inte gör detta riskerar man att 
betecknas som onormal och annorlunda av omgivningen. Man måste bete sig enligt rådande 

norm så att man passar in i omgivningen.22 Nilsson skriver att det är samhället som ger oss våra 
roller. Samhället målar upp riktlinjer om vad som är tillåtet och förbjudet, vilka handlingar som är 
tänkbara och vilka som är otänkbara.23 
 
Den teoretiska utgångspunkten som har störst betydelse för mitt arbete är givetvis Stress och jag 
kommer här därför att mer utförligt beskriva stress under rubrikerna Stress, Historiska definitioner av 
begreppet stress, Moderna definitioner av begreppet stress, Forskning, Tidigare forskning och Pågående forskning. 

                                                
17 http://www.ordpilot.se/genusdagen.pdf 27.04.2009 
18 Elvin-Novak & Thomsson, s. 16 
19 Elvin-Novak & Thomsson, s. 51 
20 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 

(Stockholm, 2003), s. 91 
21 Björn Nilsson, Individ och grupp En introduktion till gruppsykologi, (Lund, 2006), s. 50 
22 Elvin-Novak & Thomsson, s. 24 
23 Nilsson, s. 51 
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Stress  
Att hitta litteratur som inte på något sätt hade en medicinsk synvinkel på begreppet stress visade 
sig vara näst intill omöjligt. Ett fåtal böcker har jag dock hittat men inte tillräckligt många för att 
jag skulle kunna nöja mig med detta material. Jag var helt enkelt tvungen att även titta på den mer 
medicinskt inriktade litteraturen. Det är i den litteraturen som vi finner omfattande beskrivningar 
om ämnet stress, och det är kanske inte så konstigt egentligen om man beaktar att stress faktiskt 

är en upptäckt gjord av läkare. Att läkare ofta skriver litteratur, genomför olika forskningar med 
mera är därför kanske inte helt oväntat. Men jag har i min studie försökt att minimera 
användandet av litteratur som är väldigt medicinskt betonat för att istället fokusera på litteratur, 
forskningar och liknande där läkare har arbetat tillsammans med någon annan person som inte är 
läkare. Jag är medveten om att detta är en svår balansgång, men jag tror och hoppas att jag har 
lyckats använda mig av relevant och trovärdigt material i detta arbete och att den medicinska 
litteraturen kanske till och med har tillfört ett och annat som jag annars hade missat. Jag anser att 
man i forskningssammanhang visst kan gå lite över gränserna bara man själv är medveten om det 

och att man använder materialet på ett genomtänkt sätt. 
 
I vilka situationer kan stress uppkomma? Stress kan exempelvis uppstå när det råder en obalans 
mellan upplevda krav och egen förmåga, samt obalans mellan egen insats och belöning. Stress 
kan även inträda när det finns höga krav i kombination med små möjligheter att påverka sin 
arbetssituation. Dåligt socialt stöd är också en bidragande orsak till att stress kan uppkomma.24 I 
dagens moderna samhälle kan det ibland vara svårt att bedöma om stress i en viss situation är bra 
eller dålig eftersom det finns positiv stress och negativ stress. Den positiva, är vanligtvis måttlig 

och stimulerande, den hjälper oss att nå ett mål. Den negativa däremot uppstår i situationer som 
vi inte kan hantera eller påverka. Denna form av stress är i det långa loppet skadlig.25 

Historiska definitioner av begreppet stress 
För etthundrafemtio år sedan introducerade den franske fysiologen Claude Bernard begrepp och 
tankegångar där han betonade betydelsen av ett empiriskt och deterministiskt∗ betraktelsesätt. 

Bernard menade att människan strävar efter ett slags tillstånd av jämvikt. Den yttre miljön 
påverkar den inre så att fysiska och psykiska processer aktiveras för att försöka återställa den 
ursprungliga jämvikten. Walter B. Cannon som blev inspirerad av Bernard kom fram till att den 
inre miljön hålls konstant via det sympatiska nervsystemet. Cannon menade att den reaktion som 
uppträder vid en hotbild förmedlades via adrenalin. Dessa tankegångar blev mer kompletta några 
decennier senare då den svenske nobelpristagaren Ulf von Euler upptäckte och beskrev 
noradrenalin som en förmedlande substans i det sympatiska nervsystemet. Dessa män hade alla 

                                                
24 Ulf Lundberg & Görel Wentz, Stressad hjärna, stressad kropp, (Stockholm, 2005), s. 39 
25 http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf 26.04.2009 
∗ Determinism. En inriktning inom vetenskapen som hävdar lagbundenhet och förutsägbarhet. På historisk grund kan 

t.ex. framtida händelser förutsägas och förklaras 



 8 

på sitt sätt stor del i utvecklingen och förståelsen av vad stress är, men ännu hade ingen börjat 
använda sig av begreppet stress.26 
 

Upphovsmannen till begreppet stress var Hans Selye. Redan 1936 publicerade Selye en artikel 
som förebådade det som i senare skrifter skulle komma att kallas stress.27 Selye upptäckte ett 
stereotypiskt beteende på råttor när han utsatte dessa för olika påfrestningar. Selye sökte efter ett 
namn till sitt nyupptäckta fenomen och hittade ordet stress som han trodde var det ord han 
sökte. Men det visade sig senare att han missuppfattat ordet, det var strain som var det rätta ordet 
till hans upptäckt, men upptäckten skedde för sent, begreppet stress var då redan ett känt begrepp 
och att ändra på detta visade sig vara helt omöjligt.28 

Moderna definitioner av begreppet stress 
Begreppet stress har under senare år utvecklats och till viss del också utvidgats. En viktig 
utveckling är att definitionen nu omfattar subjektet, dess varseblivning och tolkning.  En 
betydelsefull forskare var James Skinner som påstod att stress är den enskilda individens unika 

reaktion på ett stimulus. Andra forskare menar att det är ett samarbete mellan olika stressorer och 
individ som leder till stressfysiologiska reaktioner. Moderna definitioner av stress tar ofta hänsyn 
till den enskilda individens svarsmönster. Det är den enskilda individens svarsmönster som avgör 
hur den fysiologiska reaktionen blir. Samstämmigheten om vad stress är och hur det begreppet 
ska definieras är varierande, men på en punkt råder det ingen tvekan – stress existerar och vi 
påverkas av denna i större eller mindre grad.29 

Forskning 
Stress är svårt att påvisa då alla individer upplever stress på olika sätt. detta problematiserar 
troligtvis forskningen då stress inte är lika påvisbart som andra ”åkommor”. Dock har det gjorts 
en hel del forskning i ämnet och det finns även pågående forskning. 

Tidigare forskning 
Marianne Larmén skriver i boken Kvinnor och Stress att man inom stressforskningen precis som 
inom alla annan medicinsk forskning mest studerat män. Detta beroende på att kvinnor med sin 
annorlunda biologi har ansetts komplicera bilden allför mycket och försvåra forskningen. 
Laboratorieförsök på möss görs därför vanligtvis på hanmöss eftersom honmössens cykler och 

hormonsvängningar har ansetts störa resultaten.30 
 

                                                
26 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm, 2006), s. 33 ff. 
27 Ekman & Arnetz (red), Stress, s. 35 
28 Ekman & Arnetz (red), s. 58 
29 Währborg, s. 38 ff. 
30 Marianne Larmén, Kvinnor och stress, (Stockholm, 1992), s. 79 ff. 
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Ulf Lundberg och Görel Wentz skriver i boken Stressad hjärna, stressad kropp att stressforskningen 
grundlades redan i början av 1900-talet av den amerikanske fysiologen Walter B. Cannon som 
upptäckte att katter utsöndrar adrenalin när de hörde en hund skälla. Trettio år senare kom den 

egentliga startpunkten för stressforskningen i och med den kanadensiska endokrinologen Hans 
Selye. Han varnade redan tidigt för hur psykisk stress kunde vara skadligt även för den fysiska 
hälsan. Det riktigt stora genombrottet för stressforskningen kom dock inte förrän under 1960- 
och 1970-talen.31 

Pågående forskning 
Tjänstepensionsföretaget Alecta och Forskargruppen för Stress och återhämtning vid Karolinska 
Institutet samarbetar i syfte att minska sjukskrivningarna. De har i sin forskning kommit fram till 
att den vanligaste sjukskrivningsorsaken för kvinnor i Sverige idag inte längre är fysisk, utan den 
är psykisk. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är idag depression, men även stressrelaterade 
diagnoser är mycket vanliga. De ser i sin forskning även starka samband mellan stress och 
sömnproblem.32 Anledningen till att jag tog med denna forskning i mitt arbete var att de i sitt 

forskningsarbete kommit fram till att det finns starka samband mellan stress och sömnproblem. 
Detta var något som mina informanter berörde ett flertal gånger och därför tyckte jag att denna 
forskning blev intressant att nämna. 

Analys  
I analysen tar jag upp frågor som berör kvinnornas livsvillkor såsom samhällsförändringar och 
olika stressorer. Jag tar även upp genusrelaterade frågor såsom exempelvis hur normerna ser ut i 
samhället sett ur en kvinnas perspektiv. Analysen börjar med ett citat från en av mina informanter 
som får illustrera hur en kvinna kan resonera: 
 

Man åtar sig kanske lite för mycket många gånger som kvinna.33 

Kvinnors livsvillkor 
Jag fick av informanten Carola följande information angående hur hon tyckte att ett kvinnligt 
beteende kan te sig: 

- Som kvinna tänker man nog mer på olika saker samtidigt som man sköter annat. Jag som 

kvinna kan både lyssna på ett barn samtidigt som jag sköter annat och samtidigt fundera 

över något annat… det är nog typiskt fruntimmer att försöka reda ut så mycket som 

möjligt på kortast tid.34 

                                                
31 Lundberg & Wentz, s. 15 
32 http://www.alecta.se/upload/Broschyrer/Filer/6113.pdf 26.04.2009 
33 Intervju med Katarina 26.02.2009 
34 Intervju med Carola 16.03.2009 
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Detta fick mig osökt att tänka på dikten Husmor som är skriven av Berit Østberg. Dikten 
illustrerar en episod i en vanlig kvinnas liv: 
 

På väg till toa städar jag. 

När jag går genom vardagsrummet 

vattnar jag blommorna, 

sopar undan i öppna spisen 

viker ihop tidningarna. 

På väg genom köket 

ger jag hunden mat, 

plockar undan koppar,  

sätter på kaffet. 

I hallen rättar jag till mattan, 

lägger vantarna i lådan. 

I badrummet äntligen. 

Jag plockar ihop torra kläder, 

byter handdukar, 

slår på tvättmaskinen. 
Och så sätter jag mig på toaletten. 

Medan jag sitter där torkar jag av golvet.35 

 

 

Många kvinnor känner nog igen sig i detta beteende, men alla förknippar kanske inte beteendet 
med stress eftersom det är något som många kvinnor gör ”automatiskt” utan att tänka på det. 
Beteendet har blivit en vanemässig handling. Berger och Luckman skriver att vanemässiga 

handlingar blir, om de upprepas tillräckligt ofta, inordnade i ett slags mönster. Handlingarna kan 
vara av olika slag och ha olika karaktär men gemensamt för dem alla är att dessa handlingar utförs 
för att individerna mår bättre av att utföra dessa invanda handlingar. Detta kan bero på att 
individerna då känner att de har kontroll över situationen, de kan själva strukturera upp tillvaron 
så som de vill ha den.36 Informanten Liselotte ansåg att struktur var viktigt i hennes tillvaro, hon 
hade inget emot ett hektiskt liv, bara det var strukturerat. Hon beskrev detta på följande sätt: 

- Jag tycker om att ha väldigt mycket omkring mig. Bara det är strukturerat… annars blir jag 

stressad om det inte är strukturerat. Jag kan åta mig hur mycket som helst.37 

Bara tillvaron är strukturerad så fungerar allt bra enligt Liselotte och hon får medhåll av 
informanten Vanja: 

- Det som gör min tillvaro rätt lugn är att jag planerar hur det ska vara och vem som ska 

göra vad. Det kräver väldigt mycket planering och att jag är väldigt effektiv så att jag inte 

ska känna mig stressad.38  

                                                
35 Larmén, s. 15 
36 Berger & Luckman, s. 69 
37 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
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Dessa båda informanter är båda stresståliga, men enligt Währborg visar deras studie att kvinnor 
vanligen känner sig mer stressade än vad män gör. Kvinnor känner ofta tidspress och är oftare 
ledsna och deprimerade.39 Liselotte beskriver här nedan hur hon tidigare i sitt liv höll ett högre 

tempo som hon nu har tonat ner lite på grund av pågående studier som kräver en mer 
strukturerad tillvaro: 

- När jag var yngre… då körde jag på. Jag har alltid haft väldigt mycket runt omkring mig 

och då körde jag på och körde på och körde på och till slut så sa det bara STOPP! Jag 

hade då bokstavligen gått in i en vägg och då ägnade jag mig en kväll åt att gråta och sedan 

körde jag på igen likadant. Så där höll jag på i några år. Men nu i och med att jag har börjat 

plugga på universitetet så har jag varit tvungen att lägga om livsstilen. Jag måste ha lite 

strategier för att få det att fungera. Jag tror att stressen är väldigt individuell, jag själv är en 
väldigt stresstålig människa, men man är ju olika mottaglig under livets gång. Men stress 

lär en att utveckla olika strategier för att få livet att fungera.40 

Liselotte har redan under sina unga år varit med om flera ”gå in i väggen – episoder” vilket får 
mig att undra hur många andra som har gjort det i så unga år. Att hon dessutom inte tycker att 

det är speciellt allarmerande, får mig att bli orolig över hur samhället ska komma att se ut om 
några år. Kommer vi att ha mängder av människor som har gått in i väggen och som är 
oförmögna att bidra till samhällets välfärd? Lundberg och Wentz håller med Liselotte när det 
gäller att stressen är väldigt individuell. Författarna menar att vårt allmänna hälsotillstånd är 
avgörande för hur vi reagerar på stressorer i vår miljö. De tar även upp att vi alla blir stressade 
när vi ställs inför nya uppgifter. Många kan i en sådan situation uppfatta det hela som ett hot och 
då vilja agera genom att fly eller genom att stanna och slåss.41 Här håller inte alls mina 
informanter med. Följande diskussion utspelade sig mellan informanterna och mig: 

- Hur reagerar du när du ställs inför nya uppgifter? 

Katarina: 

- Ja, jag brukar nog vara ganska lugn faktiskt. Jag brukar nog tänka ganska mycket innan… 

men det beror ju på vad det är för händelser liksom.42 

Liselotte: 

- Oftast positivt. Jag läser in mig på det jag ska göra, tar reda på vad jag behöver göra för att 

kunna genomföra uppgiften. Jag är inte rädd för att fråga. Jag vill inte att någon ska göra 

det åt mig utan jag vill gärna lära mig själv så jag försöker att sätta mig in i det jag ska göra. 

Om jag skulle tycka att uppgiften var för svår, för stor, skulle jag nog försöka att ta ner 

det… bryta ner det till mindre delar… och sedan skulle jag ringa till min mamma! Nej, 

                                                                                                                                                   
38 Intervju med Vanja 19.03.2009 
39 Währborg, s. 78 
40 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
41 Lundberg & Wentz, s. 37 
42 Intervju med Katarina 26.02.2009 
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men man har väl alltid en människa som är som ett bollplank… och det är min mamma 

för mig.43 

Carola: 

- Jag tänker nog igenom lite så där… Vad har vi här då? Försöker liksom kanske… ja, vad 

ska jag säga… jag är nog över huvud taget så att jag tänker nog efter lite vad är det här 

liksom, tror jag.44 

Vanja: 

- Rätt så bra för att jag känner bara att jag måste vara väl förberedd för saker som jag ska 

göra. Först och främst mentalt, men även att jag vet när jag ska göra saker och vad som 

gäller då. Alltså att jag är väl förberedd, det gör mig lugn. Jag är aldrig orolig för att ta ett 

nytt steg, nya uppgifter – jag bara rusar in i dem!45 

Varför mina informanter inte resonerar såsom författarna gjorde förbryllade mig till att börja med 
men sedan började jag fundera och kom då fram till att författarna troligtvis menade negativ 
stress och informanterna syftade istället på den positiva stressen. Währborg menar att den 
positiva stressen är bra eftersom den skärper våra sinnen och gör oss mer alerta och mottagliga 
för ny information. Währborg skriver att vi då anpassar oss till situationen på ett bra och 
hälsosamt sätt till skillnad mot när vi drabbas av en ond stress som istället påverkar vårt 
allmäntillstånd negativt. 46 Liselotte är medveten om detta och hon anser därför att man bör vara 
uppmärksam på signalerna. Följande citat visar hur hon resonerar: 

- Stress kan leda till så mycket… det kan leda till ångest och depressioner och så… Man 
måste vara uppmärksam så att man märker om man förändras… att man inte längre är sig 

själv och då måste man ta reda på varför man inte är det. Men det är ju lätt att skjuta saker 

framför sig… tänka att det blir nog bättre sedan… efter nästa kurs, eller liknande… men 

håller man på så här ett tag… ja, då kan det nog gå riktigt illa tror jag.47 

Att stress påverkar kvinnan fysiskt och psykiskt är mina informanter väl medvetna om. Hur är 
det då med de olika rollerna som vi har i samhället? På vilket sätt påverkar dessa kvinnan? 

Könsroller 
Nilsson beskriver begreppet roll på följande vis: 

Ordet roll kommer från latin (rotula, liten rulle), begreppet har lånats från teatern utan att 

dess innebörd egentligen ändrats. En skådespelares roll styrs av manus, dvs den dialog och 

de handlingar skådespelaren ska utföra. Nu finns det inget skrivet manus för sociala roller 

                                                
43 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
44 Intervju med Carola 16.03.2009 
45 Intervju med Vanja 19.03.2009 
46 Währborg, s. 36 
47 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
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i en grupp men väl ett slags ”norm-manus” som bestämmer inriktningen på handlingar 

och sättet att samspela med de andra i gruppen.48 

Det finns många olika slags roller i ett samhälle men de roller som är intressantast i min studie är 
givetvis könsroller. Ekman och Arnetz skriver bland annat om hur samhällsstrukturen skapar 
könsrollsmönster. De skriver om hur organisations- och samhällsstrukturerna är gjorda för och 
av män. Vilket gör att kvinnorna generellt sett har de sämst betalda arbetena som dessutom ofta 

är enformiga och emotionellt krävande.49 Detta håller Gunnar Ågren med om då han i 
Folkhälsoinstitutets rapport Den nya folkhälsopolitiken skriver att kvinnorna är överrepresenterade i 
jobb med hög arbetsbelastning och de dubbelarbetar dessutom ofta. Kvinnorna drabbas av 
ohälsa i högre grad än vad männen gör och detta beror på de ojämlika samhällsförhållandena som 
råder mellan könen.50  Mina informanter fick frågan om de tror att kvinnor och män upplever 
stress på olika sätt. Liselotte svarade på följande vis: 

- Ja, kanske… alltså utifrån sett så har ju en kvinna en väldig stress på sig. Man måste ju 

som kvinna prestera mycket bättre för att komma upp till samma nivå som männen om 

man ska ses som en jämlike. Jag tror att vi kvinnor tar på oss mer roller liksom… Först 

jobbar vi heltid och sedan ska vi hinna med huset, hemmet och alla de bestyren som är… 

Män stressar väl också, men jag tror att kvinnor har mycket fler faktorer som bidrar till 

stress eftersom könsrollerna ser ut som de gör.51 

Könsrollerna gör att vi tar på oss roller som vi kanske inte egentligen vill ha. Att sköta hus och 
hem trots ett heltidsjobb fungerar troligtvis inte i längden även om hemmets skötsel inte är lika 
tungt som det var förr eftersom vi nu har tekniska hjälpmedel. Men är det verkligen så? Har 
tekniken inom det området gjort att hushållssysslorna blivit färre och enklare? Nej, enligt Larmén 
är det inte så, för den totala tiden för hushållsarbete i svenska storstadshushåll har bara minskat 

med nio timmar i veckan mellan åren 1930 och 1980 och sju av dessa timmar beror på att vi 
städar mindre. Vi städar inte lika noga och ofta som förr.52 
 
Larmén skriver att hemmen i dagens samhälle kanske är lite smutsigare än vad hemmen var förr, 
men istället har vi människor blivit renare vilket resulterar i att vi tvättar oss själva och våra kläder 
ofta. För övrigt använder vi mer tid till att konsumera och att umgås med våra barn. Ändå känner 
många mammor skuldkänslor för att de inte hinner med barnen så mycket som de tror att 
samhället tycker att de ska göra. Mammorna är ofta oroliga för att de ska få kritik för att de sätter 

arbetet före sina barn. Ofta är det mammorna som tar på sig skulden om barnen får problem.53 

                                                
48 Nilsson, s. 50 
49 Ekman & Arnetz, s. 217 
50 http://www.bracke.se/download/18.25d5c1710f70fb162180003522/dennyafhpolitiken0401.pdf 18.03.2009 
51 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
52 Larmén, s. 15 
53 Larmén, s. 35 ff. 
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Skuldkänslor är något som en av informanterna tog upp ett flertal gånger. Katarina beskriver 
detta på följande vis: 

- Jag får ofta dåligt samvete när jag inte hinner träffa mamma eller pappa eller andra… när 

jag inte har träffat dem under en längre period ja då får jag väldigt dåligt samvete och mår 

riktigt dåligt både fysiskt och psykiskt av det…54 

Larmén skriver att kvinnor många gånger uppfostras till att sätta sig själv i sista hand. Det är 
oftast kvinnan som mår sämst i den svenska kärnfamiljen och med tanke på hur kvinnan 

prioriterar sin egen hälsa gentemot resten av familjens är det kanske inte så konstigt.55 Många 
kvinnor känner av hur andra mår och de månar om att alla ska ha det bra, men de glömmer ofta 
bort sig själva. Carola beskriver detta på följande sätt: 

- Som kvinna grubblar man mycket… och man försöker att hinna med och vara alla till lags. 

Man vill fixa så att vardagen går runt och så… Vi är ju dåliga på att unna oss själva 

någonting vi kvinnor, det ser man ju när man är ute och handlar då tänker jag på vad 

resten av familjen tycker om och handlar därefter… det är så typiskt kvinnor att tänka på 

det sättet… Jag tror att tjejer, kvinnor… är lite mer känslomässiga, vi funderar och 

grubblar. Vi har lätt för att ta på oss för mycket och att tänka för lite på oss själva tror 

jag.56 

Att många kvinnor tänker för lite på sig själva kan givetvis ha många orsaker. Men en bidragande 

orsak kan mycket väl vara det normsystem som råder i vårt samhälle idag. Hirdman skriver att 
män tar plats på kvinnors bekostnad. Männen får fördelar som grundar sig på det normsystemet 
som råder i samhället idag.57 

Den manliga normen 
Normer är ett slags självklara regler som finns i samhället, regler som sällan uttalas. Elvin-Novak 
och Thomsson skriver att många av dessa normer snarare kan betraktas som fördomar som 
exempelvis att män ska vara mer tekniskt kunniga än kvinnor. Men ibland stämmer normen och 
då nickar omgivningen igenkännande och säger exempelvis: ”Titta på honom där! Han kan 
verkligen inte göra två saker samtidigt, typiskt män!”58 
 
Thomas Johansson skriver i boken Socialpsykologi att historiskt sett har mannen utgjort normen 

för hur vi betraktar människan, kvinnan har betraktats som en blek kopia av mannen.59 Hirdman 
skriver att mannen betraktas som människan som Gud skapade. Han är människa i relation till 

                                                
54 Intervju med Katarina 26.02.2009 
55 Larmén, s. 41 
56 Intervju med Carola 16.03.2009 
57 Hirdman, 63 ff. 
58 Elvin-Novak & Thomsson, s. 30 
59 Thomas Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 2004), s. 65 
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Gudarna, djuren och kvinnan.60 Hirdman berättar om maskulinitetens lagar som är: ”Att vara 
man är att inte vara kvinna.” och ”Att vara man är att vara normbärare.”61 Mannen betraktas som 
bättre och kan därför ställa högre krav. Hirdman beskriver exempelvis hur vissa kvinnosysslor 

såsom smör- och osttillverkning blev till manliga yrken i och med att tillverkningen av dessa varor 
mekaniserades. När arbetsplatsen mekaniserades var det för många män en godkänd arbetsplats. 
Någon liknande procedur för kvinnor som går över till manligt dominerande arbeten finns 
däremot inte.62 Hirdman beskriver denna process på följande sätt: 

Kraften i denna enkla genuslogik som ligger under här gör att man skulle kunna formulera 

en nästan lagliknande sats för arbetsbyte: där män går över till kvinnoområden och gör 

kvinnosaker, måste dessa områden och saker förändras, men där en kvinna går in på 

manliga områden och gör karlasaker, måste hon förändras. Hon som sig i leken ger, hon 

får leken tåla.63 

Normsystemet som råder innebär att kvinnor och män lever under ojämlika förhållanden vilket 
kan leda till stress och frustration. Katarina beskriver hur kvinnor kan uppleva ojämlikheten som 
råder i samhället: 

- Som kvinna måste man ju prestera så mycket mer… man måste liksom vara lite bättre… 

för att man ska bli betraktad som lika bra som männen… som en jämlike...64 

Att vara tvungen att prestera mer på grund av sitt kön innebär att samhället fortfarande har gamla 
och förlegade normer. Normer som lever kvar sedan kvinnorna levde under andra förhållanden 
än de som hon lever under idag. Samhället har genomgått stora förändringar på kort tid, men 
normer och värderingar följer inte i dess spår vilket gör att samhällsförändringarna inte endast 

fungerar som en positiv utveckling. 

Samhällsförändringar på gott och ont 
Någon har sagt att glödlampan är en av vår tids mest stressframkallande uppfinning. Förr 

gick man och la sig när det blev mörkt. Nu kan man arbeta dygnet runt.65 

Stress är ett begrepp som det talas mycket om idag, men betyder det att stressen har ökat mot 
tidigare år eller är det bara så att vi talar mer öppet om sådana faktorer i dagens samhälle? Vanja 
resonerar på följande sätt: 

- Jag ser att många pratar om stress. Man pratar i skolan… barnen är stressade, de hinner 

inte med och… människor är stressade och jag kan inte riktigt förstå hur det har blivit 

så… och varför det har blivit så. Men det är inte bara att man har mycket att göra utan det 

                                                
60 Hirdman, s. 59 
61 Hirdman, s. 65 
62 Hirdman, s. 67 
63 Hirdman, s. 67 
64 Intervju med Katarina 26.02.2009 
65 Larmén, s. 154 
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är också det här att man som barn vill tillhöra en grupp och då måste man vara på ett visst 

sätt och det är likadant med oss vuxna… vi vill väl också tillhöra någon grupp och då 

måste man också där försöka att hänga med och… ja, det tror det gör människor väldigt 

stressade.66 

Samhällsförändringar brukar ofta förknippas med något positivt, en utveckling av något slag. 
Men Gerhard Dotevall skriver i boken Stress och psykosomatisk sjukdom att människan inte är 
anpassad till vår tids snabba utveckling vilket gör att de psykiska och psykosomatiska besvären 
ökar.67 Stress är ett exempel på ett sådant besvär. Stress innebär en strävan mot balans på såväl 
det fysiska som det psykiska planet. Vi omges alla av stress i större eller mindre utsträckning och 

direkt skadlig blir stressen först när vi inte kan hantera den, när vi inte kan anpassa oss till 
den.68Att samhället har genomgått stora förändringar var något som mina informanter var väl 
medvetna om. På frågan om de tror att vi är mer stressade idag än för etthundra år sedan svarade 
Carola på följande vis: 

- Ja, över småsaker… och på ett annat sätt tror jag… eftersom vi lever totalt annorlunda 

idag mot hur de flesta gjorde.  Jag vet ju flera som blir totalt utflippade för att de inte har 

mottagning på mobilen… så man har ju lite andra bekymmer idag än för etthundra år 

sedan. Förr var det nog mer en stress som hade med överlevnad att göra, mat för dagen 

och så… Nu är det annorlunda, exempelvis märker man ju på ungdomarna vilken hetsjakt 

det är, de måste se ut som alla andra. Det är ju nästan en påhittad stress vi har nu… den är 

ju egentligen helt onödig.69 

Carola pratade om att stressen förr i tiden ofta handlade om överlevnad. Larmén skriver om hur 
kvinnorna förr fick slita hårt när hon hade ansvaret för barn, djur och många andra sysslor som 
hörde till i ett jordbrukshushåll. Livet var många gånger hårt, men enligt Larmén så var det ändå 
ett bra liv på det sättet att allt var samlat på samma plats. Allt fanns i kvinnans närhet och många 
gånger hade hon dessutom släktingar som bodde i hennes närhet. Denna trygghet saknar många 
idag och det tror Larmén kan vara en bidragande orsak till att många kvinnor känner sig 
stressade.70 I dagens samhälle måste man som kvinna bete sig på ett annorlunda sätt eftersom 

förväntningarna är helt annorlunda mot när kvinnan levde i jordbrukarsamhället. Liselott 
beskriver detta på följande vis: 

- Alla ska jobba minst fyrtio timmar i veckan och man ska skaffa familj och ta hand om sig 

själv… det är så mycket som ska göras och jag tror att… jag får en känsla av att trycket 

utifrån är så mycket starkare idag än för etthundra år sedan. Träffar man någon man inte 

har träffat på länge ja… då dyker ju alltid frågor upp som ”- Vad jobbar du med? Är du 

gift? Har du barn?” Sådana frågor kan ju vara stressande om man exempelvis inte har den 
status i samhället som man tror att andra tycker är bra. Är man exempelvis städare så… 

                                                
66 Intervju med Vanja 19.03.2009 
67 Gerhard Dotevall, Stress och psykosomatisk sjukdom, (Lund, 2001), s. 18 
68 Dotevall, s. 27 
69 Intervju med Carola 16.03.2009 
70 Larmén, s. 32 



 17 

även om man trivs bra med det så blir det nog ändå så att man inte direkt stoltserar med 

det eftersom man tror att andra ser ner på en när man har ett sådant yrke.71 

Dotevall skriver att vi ständigt utsätts för påverkan från vår yttre miljö, hur hjärnan tolkar och 
uppfattar intrycken beror dels på våra medfödda förutsättningar och även på vårt aktuella 
tillstånd.72 Vi har alla olika värderingar som vi fått genom våra olika upplevelser genom livet. Lars 
Bergström skriver i boken ”Värdeteori” att vi alla har olika värderingar och att vi tycker att vår 

värdering är den rätta.73 Värderingsfrågorna har sett olika ut i olika tider, precis som stressen har 
sett olika ut i olika tider. Katarina håller också med om att hon tror att vi är mer stressade idag än 
för hundra år sedan. Hon berättat följande: 

- Folk idag är nog mycket mer stressade över karriär, pengar och så… att få vardagen att gå 

ihop. Jag tror att man förr var mer stressad över mat, hälsa och sjukdomar. Jag har i alla 

fall en föreställning om att man var stressad över sådant då… Jag tror att vardagsstressen 

har ökat idag. Men jag tror att stressen alltid har funnits, den har bara sett olika ut.74 

Vanja resonerar på ett liknande sätt: 

- Nu ska det hinnas så mycket mer än vad det gjordes förut. Förut tänkte man inte på att 

motionera… att man måste göra si eller så… Det här med mobiltelefoner tycker jag är 

stressande… man kanske vill ha det lugnt på vägen hem från jobbet, men ändå passar man 

då på att ringa upp kompisar… Jag tror att man är mer stressad idag för att det är så 

mycket mer att göra… Förut hade man väl inte mycket mer att göra än att jobba, komma 

hem och äta och så… nu är det ju så mycket annat som ska hinnas med.75 

Vanja säger att det är så mycket annat som ska hinnas med idag mot hur det var för etthundra år 

sedan, är det kanske en förklaring till stressen som finns i vårt samhälle idag? Enligt Larmén är 
det kvinnorna som växte upp under 1940-talet som är den mest stressade generationen på grund 
av att de växte upp med så många nya möjligheter. De kunde utbilda sig, förvärvsarbeta och 
samtidigt skaffa barn. De kunde förverkliga sig själva. Men samtidigt med alla dessa nya 
möjligheter levde sig barndomsminnena kvar hos dem, barndomsminnen som innebar att ha en 
mamma med rosiga kinder som väntade med choklad och nybakade bullar när barnen kom hem 
från skolan. Dessa krav gör att många kvinnor känner sig otillräckliga.76 Samhället ser annorlunda 
ut idag mot hur det gjorde när fyrtiotalisterna var barn. Währborg menar att vi idag exponeras för 

fler stressorer än någonsin på grund av samhällets ökade komplexitet och uppskruvade tempo.77 
Teknik är en av de stressorer som vi omges av i allt högre utsträckning. Information kan också 
upplevas som stress i dagens samhälle, på grund av att informationen finns överallt. Vilket 

                                                
71 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
72 Dotevall, s. 27 
73 Lars Bergström, Värdeteori, (Stockholm, 2004), s. 111 
74 Intervju med Katarina 26.02.2009 
75 Intervju med Vanja 19.03.2009 
76 Larmén, s. 32 ff. 
77 Währborg, s. 280 
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innebär att man får ta del av information vare sig man vill eller inte då det är mycket svårt att 
undvika den. 

Informationsstress och teknostress 
På Arbetsmiljöupplysningens hemsida svarade Bengt Arnetz på stressrelaterade frågor. Arnetz är 
professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och han är dessutom expert på stressrelaterade 
frågor. Arnetz menar att IT-stressen är kopplad till den ökade vikten av att ha tillgång till relevant 

information. Paradoxalt nog kan för mycket information såväl som för lite information via IT 
leda till IT-stress. Ett stort problem som Arnetz tar upp är att han menar att tekniken har gjort 
oss otåliga. Vi vill att allt ska gå så fort. Vi hoppar mellan webbsidor, e-postmeddelande och eget 
arbete. Vi känner många gånger att vi måste läsa e-posten så fort den kommer, istället för att först 
avsluta den uppgift som vi arbetade med. Arnetz drar paralleller mellan Pavlows belöningssystem. 
När det plingar till blir vi nyfikna och måste genast undersöka vem e-posten är ifrån.78  Vi omges 
av mycket information i dagens samhälle. Vi måste lära oss att sortera all information som 
formligen väller över oss. Informationen får vi idag genom många olika källor såsom exempelvis 

massmedia, e-post och Internet.79 
 
Det krävs viss kunskap för att kunna nyttja de informationskällor som vi omges med idag. Har 
man inte kunskapen kan det givetvis innebära att både frustration och irritation över en situation 
som man ej behärskar. Jag tyckte att det var intressant att ta reda på vad mina informanter ansåg 
gällande tekniska prylar och stress, eftersom vi lever i ett samhälle där de tekniska prylarna finns 
överallt i vår omgivning, såväl på arbetsplatsen som i vårt hem. På frågan om informanterna blir 
irriterade och stressade när deras tekniska prylar krånglar fick jag varierande svar. Katarina 

svarade på följande sätt: 

- Jaa, det blir jag nog… jag tror att man blir det när man ska till och ringa och mobilen inte 

funkar typ. Det har i och för sig aldrig hänt mig, men jag skulle säkert bli stressad över 

det… eller irriterad… ja, irriterad, inte stressad. Jag skulle bara bli irriterad eftersom det 
löser sig, TV kan jag ju alltid kolla hos någon annan, dator kan jag också låna hos någon 

annan. Så jag skulle nog inte bli stressad, utan mer irriterad.80 

Katarina kände ingen större stress över krånglande tekniska prylar och det gjorde inte heller 
Vanja: 

- Om det är något jag känner att jag behöver så kan jag känna mig lite irriterad. Som student 

är det ju jobbigt om datorn krånglar eftersom man har en del arbeten där. Om arbeten 
skulle försvinna skulle jag nog framför allt bli ledsen… Det hände mig faktiskt en gång 

och då blev jag riktigt ledsen – jag fick skriva alltihop en gång till!81 

                                                
78 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/FocusTextPage.aspx?id=9056 26.04.2009 
79 Dotevall, s. 30 
80 Intervju med Katarina 26.02.2009 
81 Intervju med Vanja 19.03.2009 
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Dessa två informanter reagerade med irritation och ledsenhet när de drabbades av krånglande 
tekniska prylar. De andra två informanterna reagerade annorlunda. När Carola fick frågan om 
hon blev irriterad och stressad när hennes tekniska prylar krånglade svarade hon så här: 

- Ja det blir jag!! Jag förväntar mig att de ska fungera. Om exempelvis datorn är stendöd ja, 

då blir jag frustrerad och stressad, framför allt som student blev jag ju det för ofta hade 
man ju en deadline att passa och då lägger datorn av – med alla dokument som man hade 

där – katastrof!!! Datorn och bilen är nog de prylar som jag skulle bli mest uppstressad av 

om de slutade att fungera.82 

Liselotte resonerade på ett liknande sätt: 

- Ja. Men inte mobiltelefonen faktiskt. Men min dator lade faktiskt av i helgen och då kände 

jag mig stressad! Man har ju så mycket där… och när det gäller tekniska prylar som 

krånglar så kan det nog också bli en stress eftersom jag inte är speciellt duktig på det… 

och det är väl inte heller någonting som jag är så värst intresserad av heller. Jag kan nog bli 

lite stressad av den hjälplöshet som jag kan känna när jag inte själv kan reda ut problemet. 

jag har ju ingen aning om vad jag ska göra… eftersom jag inte har den kunskapen som 

behövs.83 

Anledningen till de olika resonemangen härrör nog mest från informanternas personlighet. Ålder, 
familjesituation eller uppväxtförhållanden verkar inte ha haft någon större inverkan på 
informanternas resonemang enligt de uppgifter som jag fått av dem.  

Stress i arbetsliv, skola och fritid 
I rapporten Negativ stress och ohälsa skriver de att det finns ett stort antal faktorer som kan orsaka 
stress i arbetslivet. Dessa är bland annat brist på inflytande över de egna uppgifterna i 
kombination med höga krav.84 Dessa negativa effekter passar lika väl in på studenter. I följande 
citat beskriver Katarina hur hon upplever livet som student: 

- Jag tror att många som studerar stressar, det tror jag faktiskt… just att många… som jag 
upplever det i vår klass, på vår utbildning så är det ganska höga krav, fast det beror ju så 

klart på vilken inställning man har också. För vissa tänker ju bara att det löser sig… men, 

många har nog stressen på sig att jag ska läsa allting, jag ska göra det här och det här… Jag 

tror att de flesta studenterna har det så. Sedan pengar… man är ju inte så tät i plånboken 

som student direkt… och det är ju en stress, att man inte ska kunna köpa mat hela 

månaden, betala räkningar och… ja, det kan verkligen kännas stressigt.85 

Livet som student är liksom för många arbetstagare fyllt av stress. I rapporten Negativ stress och 
ohälsa skriver de också om olika besvär som kan uppstå på grund av stress. De skriver bland annat 
om värk i magen, huvudet, hjärtat med mera. De skriver även att många har sömnsvårigheter, 

                                                
82 Intervju med Carola 16.03.2009 
83 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
84 http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf 26.04.2009 
85 Intervju med Katarina 26.02.2009 
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minnesproblem, är lättirriterade och känner olust.86 Jag hade följande diskussion med mina 
informanter:  

- Vilka fysiska och/eller psykiska konsekvenser upplever du att stressen får i ditt liv? 

Katarina: 

- Jaaa… förra terminen i skolan då kände jag att det var väldigt stressigt just runt skolan och 

då fick jag som domningar i ansiktet så då vart det ju fysiska symptom alltså just när jag 

var trött. Ju tröttare jag blev desto mer ont i huvudet fick jag… men det där har gått över 

lite nu. Men när det var som värst ja då hade jag svårt att sova och så… och ja alla de här 

besvären hade med skolan att göra.87 

Larmén skriver att många kvinnor får stresshuvudvärk och de får även mer diffusa smärttillstånd. 
Dessa uppkommer ofta i stressade situationer och för att motverka detta förespråkar Larmén 
motion. Kvinnorna i dagens samhälle har många gånger en betydligt sämre grundkondition än 
vad som var fallet när kvinnorna inte arbetade utanför hemmet.88 När Liselott fick frågan om 

vilka fysiska och/eller psykiska konsekvenser hon upplever av stressen i sitt liv bekräftade hon att 
hon mår sämre när hon inte tränar: 

- Jag orkar knappt träna och då blir jag ju grinig för den skull… det blir en ond cirkel, allting 

påverkar liksom varandra… och sedan slutar allt med att man sitter hemma och äter 

istället… Nej, men… Jo, men framför allt så påverkas jag så att jag blir på dåligt humör 

och sedan får jag svårt att sova och jag behöver mycket sömn! Jag sover gärna 8 -9 timmar 

varje natt och om jag inte sover ordentligt under en period så blir jag VÄLDIGT ur 
balans. Så var det nog i höstas när jag började plugga. Då blev jag väldigt stressad… allt 

var nytt och då hade jag ganska svårt att sova, jag blev ur balans, fick kortare stubin. Det 

blir ofta så för min del att när jag inte sover bra så orkar jag inte gå och träna och sedan 

kanske jag inte orkar plugga lika bra och då leder det ju till en ångest över att jag inte har 

gjort det jag borde. Jag tror att mycket av ångesten berodde på att allt var nytt och att jag 

inte kände att jag hade kontroll över situationen.89 

Att inte ha kontroll över situationen leder till stress och stress leder till fysiska åkommor som i sin 
tur stressar upp individen då hon inte klarar av att göra de saker som hon anser att hon borde 
göra. Sömnproblem förvärrar det hela ytterligare, vilket Carola beskriver här nedan: 

- När jag är stressad så får svårt att sova eftersom jag ligger och försöker lösa alla världens 

problem på nätterna… och sedan, ja… förutom magkatarr så har jag ju skaffat mig 

stressmigrän när jag pluggade så det är klart att man blir påverkad i hela kroppen. Är man 

mycket stressad och har mycket att göra ja då sätter det sig ju i kroppen det gör det ju. 
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Som nu när jag slutat att studera så känner jag ju… ja, det är en sådan lättnad! Att slippa 

allt det där med alla böcker som måste läsas… plus att göra praktik och allting.90 

Eftersom Carola nyligen har avslutat sina studier har hon starka minnen av hur hon mådde då när 
hon studerade. Hon känner just nu en befrielse av att slippa alla tvång som har med skolan att 
göra. Detta kan givetvis vara en övergående fas, men det är ändå intressant att jag i min studie får 
en inblick i hur stressen kan klinga av så fort en stressad tillvaro ändras till en lugnare sådan. 

Informanten Vanja fick samma fråga som de övriga men hennes svar skilde sig mycket från de 
övriga. Vi hade följande diskussion: 

- Vilka fysiska och/eller psykiska konsekvenser upplever du att stressen får i ditt liv? 

- Då när jag känner mig stressad så känner jag i kroppen, jag känner verkligen att jag är 

stressad. Jag kan bli lite trött av det efteråt när stressen väl har släppt och då känner jag 

mig jättetrött och mjuk i hela kroppen. Men jag upplever mig själv, och många omkring 

mig säger att jag har väldigt bra tålamod och att jag kanske inte stressar upp mig lika 

mycket som de i min omgivning. Så jag hanterar nog stressen ganska bra. Jag känner ofta 
när jag börjar bli uppjagad, stressad eller så och då försöker jag att koppla av. För jag vet 

att i längden kommer kroppen att ta skada… hjärtat och så… så därför försöker jag gå 

ifrån för att försöka lugna ner mig för då blir jag klarare i huvudet och kan sedan fortsätta 

med det jag gjorde.91 

Gemensamt för alla fyra informanter var att de alla blev trötta, men Vanja blev trött först efter 
att stressen avtagit. De övriga var även trötta under pågående stress vilket säkerligen till stor del 
berodde på att alla dessa tre hade sömnsvårigheter under perioden med stress. Att Vanja urskilde 

sig så pass mycket på denna fråga är svårt att påvisa, kanske är svaret så enkelt som hon själv 
uttryckte det att hon har ett väldigt bra tålamod. Jag gissar att personligheten spelar in och likaså 
uppväxt och livssituation. Vanja är uppväxt under andra förhållanden än de övriga informanterna 
då Vanja är född och uppvuxen under andra kulturella betingelser, detta kan givetvis också ha 
påverkat hennes stresstålighet.  
 
När det gäller fritidsaktiviteter skiljer sig informanterna åt ganska mycket. Men där ser jag klara 
samband mellan livssituation och ålder. De två äldsta som hade familj och barn ägnade fritiden 

till familjen och till studierna. De två yngsta som inte hade familj och barn var däremot väldigt 
aktiva vilket Katarina berättar om på följande vis: 

- Jag är ganska aktiv, har en fullspäckad kalender och så där. Jag är mycket med kompisar 

och sedan har jag varit med i scouterna väldigt länge och inom kyrkan. I två år har jag varit 

med i studentkören och det tar nästan all min tid… eller inte all min tid… men det blir 

ganska många gånger i veckan. Sedan försöker jag träna lite mellan varven också… Friskis 

och Svettis.92 
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Katarina ser även nackdelar med sitt aktiva liv: 

- Jag blir stressad när jag känner att jag inte klarar av att hantera alla relationer. Just med att 

jag får lite dåligt samvete när jag inte hinner med och träffa alla som jag vill träffa. Det gör 

mig stressad… just relationer… att jag vill hinna med alla. Jag tror att det är många som 

känner så. Att man har en underliggande stress… man känner att man borde höra av sig… 

Fast det där släpper lite när man blir lite äldre känner jag… det var värre förr när man var 

yngre.93 

Liselotte har också mycket aktiviteter på gång och hon har till och med gått in i väggen några 
gånger som jag skrivit om tidigare. Trots detta verkar hon inte vara intresserad av att lugna ner sig 
speciellt mycket. Hon verkar faktiskt trivas med att ha ett hektiskt liv. Detta fick mig att ställa 
följande fråga: 

- Är det fler i din släkt som lever lika intensivt som du gör? Är det ett genetiskt drag 

tror du? 

- Ja, jo, det är det faktiskt. Min mormor och morfar… jag tror faktiskt inte att de har haft en 

enda ledig dag och de är 77 år! Så det ligger nog i släkten, det gör det nog faktiskt, för min 

mamma och min syster är likadana.94 

Att leva intensivt kan, om det är självvalt vara positivt. Detta äldre par är ett tydligt bevis på detta! 
Men när man lever intensivt och det inte är självvalt då kan det istället upplevas som stress, en 
negativ sådan. Informanterna reagerade olika på stressen i sin vardag. Men hur resonerar de kring 

avkoppling, hur gör de för att koppla av? 

Avkoppling 
För att återhämta sig från en stressig period behövs återhämtning av något slag. Förr fanns 
naturliga vilodagar såsom söndagen. Men så är inte fallet idag, Larmén skriver att det är på 

söndagen som många kvinnor stressar mest eftersom de då ska hinna med allt som de inte har 
hunnit utföra under veckan.95 Att inte ha naturliga vilodagar kan givetvis göra det svårare att 
lyckas koppla av. Men att koppla av är viktigt och därför blev min avslutande fråga till 
informanterna: 

- Hur gör du för att koppla av efter en stressig period? 

Vanja: 

- Jag kan tänka mig faktiskt att ta en kopp kaffe… sätta mig i soffan och bara titta på TV 

eller sitta med något barn intill mig och inte göra någonting eller tänka på någonting, utan 

bara koppla av… det är mitt bästa… En viktig energikälla är musik. Jag lyssnar på musik 
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från hemlandet och det känns bra, att få höra språket och musiken… Jag lyssnar på musik 

för att koppla av och för att hämta energi. Sedan kan jag köra igång igen…96 

Musik var viktig för Vanja av olika skäl. Hon mådde bra av att lyssna på musik från sitt hemland, 
det gjorde henne lugn och trygg samtidigt som hon också kunde hämta inspiration och kraft från 
musiken. Katarina tyckte också att musiken var viktig för hennes välbefinnande: 

- Jag brukar spela gitarr, tända ljus och dricka vin… och skriva dagbok. Det blir mycket 

skriva i dagboken, det brukar jag göra mycket när jag är stressad… eller kanske inte just 

när jag är stressad, utan snarare efteråt då brukar jag nog försöka hitta lite egentid. Sedan 

försöker jag också ta det lugnt med de personer som jag bryr mig om… kanske gå en 

promenad med min lillasyster… avslappnande grejor. Hitta egentid, och hitta lugna 

stunder med de jag tycker om. Åka ut till mamma bara och spela piano… ja, spela mycket 

får mig att koppla av… det blir jag avslappnad av. Lyssna på musik är också 

avkopplande… Få till lite mys, tända lite ljus, dricka lite rödvin och så…97 

Musik var för dessa två informanter viktig när de skulle koppla av. Det var den även för Liselotte 
som även tog upp att hon använde träningen som avkoppling: 

- Jag försöker träna regelbundet. Det hjälper mig att tänka på annat och så där. Bara att gå 

ut och gå kan vara väldigt skönt. Jag försöker ta mig ur mönstret, göra något helt annat. 

Om jag är hemma och känner mig stressad och irriterad ja, då kanske jag behöver komma 

ut lite, träffa lite kompisar eller så… jag försöker nog framförallt ta mig ur mönstret. 

Ibland räcker det med att sätta på en lugn skiva… eller lägga mig och läsa en skönlitterär 

bok, komma in i något annat… komma ur sina tankebanor… drömma sig bort liksom…98 

Liselotte tyckte om att läsa skönlitterära böcker som avkoppling för att kunna drömma sig bort. 
Detta tyckte även Carola var en bra källa till avkoppling: 

- Jag tycker om att läsa… alltså en bok som jag själv har valt! Jag har nog blivit lite av en 

torris när jag tänker efter… för om jag vet att barna ska vara hemma en fredagskväll ja då 

är jag gärna hemma med dem även om vi kanske fått en inbjudan… Jag får ibland höra att 

jag är tråkig… men jag vill umgås med min familj… och även med mina syskon och min 

mamma och så. Vi behöver inte göra något särskilt… Just det här med att läsa… det 

gjorde jag mycket förr… jag läste en stund innan jag somnade… för en TV-människa det 

är jag inte. jag kan tycka om att se en bra deckare eller en film… men det är inte så att jag 

kan sitta och zappa en hel kväll, nej, då läser jag nog hellre, eller går ut och går… det har 

man ju heller inte haft tid med… Vi kvinnor är nog dåliga på att ta hand om oss själva…99 

Larmén skriver att kvinnorna måste se till att få lite egentid. Tid då kvinnorna kan göra sådant 
som de mår bra av. Kvinnorna måste även börja iaktta sig själva, för att försöka lägga märke till 

                                                
96 Intervju med Vanja 19.03.2009 
97 Intervju med Katarina 26.02.2009 
98 Intervju med Liselotte 02.03.2009 
99 Intervju med Carola 16.03.2009 
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hur de beter sig när de är stressade.100 Som jag skrev tidigare i denna analys var Vanja duktig på 
att känna när stressen var på väg och hon kunde därför, innan den blev ohanterlig, avbryta den 
eftersom hon hade kunskapen om hur hennes kropp fungerade. Vanja har förstått att hon själv 

kan påverka situationen. Hon kan genom sina handlingar påverka och förhindra att en jobbig 
situation uppstår.101 Att vara medveten om hur den egna kroppen fungerar är givetvis bra då man 
kan anpassa sig efter rådande situation. Att göra ett kortare avbrott för att sedan komma tillbaka 
med nya krafter och ny energi kan vara ett sätt att få kontroll över situationen. 
 
Mina informanter hade en i mitt tycke sund inställning till hur man kopplar av. Enligt Lundberg 
& Wentz är det vanligt att man kopplar av med mer ohälsosamma vanor såsom exempelvis fet 
mat, rökning och stora mängder alkohol. Denna så kallade stresshantering kan bidra till en känsla 

av avkoppling och välmående kortsiktigt. Men på lång sikt skadar dessa vanor kroppen både 
fysiskt och psykiskt.102 Jag tycker det är intressant att alla fyra informanter har valt hälsosamma 
avkopplingsmetoder. Oavsett ålder, livssituation eller bakgrund så verkar de alla veta hur de på 
bästa sätt kan koppla av och återfå sina krafter för att åter orka ta itu med vardagens göromål 
igen. 

Slutdiskussion  
Stress är ett samhällsproblem som påverkar människan fysiskt och psykiskt. Att vara kvinna 
upplevs av många som extra kravfyllt då samhällets normer fortfarande klassificerar mannen som 
normen. Det är mannen som är normen, kvinnan är bara en blek och ofullständig kopia av 
originalet. Att hävda sig och kräva sina rättigheter kan vara svårt om samhället har en 
grundinställning som gör att kvinnan inte passar in. Kvinnor har också ofta en förmåga att bete 
sig självdestruktivt. Att i första hand tänka på att alla andra ska ha det bra. Att ta hand om sig 

själv kommer ofta sent i prioriteringslistan, om ens någonsin. 
 
Stress är svårt att påvisa då alla individer upplever stress på olika sätt och detta problematiserar 
troligtvis forskningen då stress inte är lika påvisbart som andra ”åkommor”. Dock har det gjorts 
en hel del forskning i ämnet och det finns även pågående forskning. Problemet med den 
medicinska forskningen är, som jag skrev tidigare, att man inom forskningen har fokuserat sig på 
mäns stress. Anledningen till detta är att kvinnor anses vara mer komplicerade med sina cykler 
och hormonsvängningar. Män anses vara mer jämna i sitt humör. Laboratorieförsök på möss 

görs därför vanligtvis på hanmöss eftersom honmössens cykler och hormonsvängningar har 
ansetts störa resultaten. Att det finns fysiska skillnader mellan könen är väl knappast någon nyhet, 
det kan vi ju se med blotta ögat. Det vi däremot inte kan se är om det finns skillnader mellan hur 
vi upplever saker. Denna undersöknings syfte har varit att undersöka hur kvinnor upplever stress. 

                                                
100 Larmén, s. 166 
101 Intervju med Vanja 19.03.2009 
102 Lundberg & Wentz, s. 25 
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Kvinnorna berättar om hur de upplever sin livssituation. De berättar också om hur mäns och 
kvinnors livssituation skiljer sig åt och varför de tror att den gör det. Kvinnorna berättar om vad 
som stressar dem i deras tillvaro och varför de blir stressade. De berättar även om hur de 

upplever att mäns och kvinnors stress skiljer sig åt och varför de tror att det förhåller sig så. 
 
Det finns många olika slags roller i ett samhälle men de roller som var intressanta för min studie 
var givetvis könsroller. Samhällsstrukturen skapar könsrollsmönster, mönster som gör att vi, 
många gånger omedvetet, tar på oss roller som vi kanske egentligen inte vill ha. Samhället styr 
våra roller och eftersom samhällsstrukturerna är strukturerade för och av män innebär detta att 
männen har ett överläge. Kvinnorna har generellt sett de sämst betalda arbetena som dessutom 
ofta är enformiga och emotionellt krävande. Kvinnorna är överrepresenterade i den typen av 

arbeten och förutom detta dubbelarbetar kvinnorna ofta. Dessutom är det oftast kvinnan som 
har huvudansvaret för hus och hem. Vilket mycket väl kan vara en bidragande orsak till att 
kvinnorna drabbas av ohälsa i högre grad än vad männen gör. Att sköta hus och hem trots ett 
heltidsjobb fungerar troligtvis inte i längden. Många kvinnor känner skuldkänslor för att de inte 
hinner med allt som de tror att samhället tycker att hon borde göra. Många kvinnor känner av hur 
andra mår och månar om att alla andra ska ha det bra, men de glömmer ofta bort sig själva. I min 
undersökning såg jag klara tendenser till att kvinnorna blir mer uppoffrande ju äldre de blir och 
framför allt, när de har bildat familj, då går familjen i första hand. De yngre informanterna tog 

bättre hand om sig själva på så vis att de utövade aktiviteter som de trivdes med. Men de höll 
istället ett riskabelt högt tempo som kan bli hälsofarligt för dem i längden. En av informanterna 
hade till och med, ett flertal gånger, gått in i väggen. I unga år, är det lätt att, som Liselott 
uttryckte sig: ” - Köra på och köra på och köra på”. När man är ung, tror man kanske att man är 
odödlig, man klarar det mesta och man vill göra det mesta!  
 
Samhället ser annorlunda ut idag mot för etthundra år sedan. Nu finns det många valmöjligheter 
vilket kanske är ett av problemen… att det finns för många valmöjligheter! För etthundra år 

sedan såg livet annorlunda ut, då fanns det inte samma utrymme för fritidsaktiviteter som det gör 
nu. Värderingarna såg också troligtvis annorlunda ut då. Nu ska allt ske i ett rasande högt tempo, 
vilket beror på utvecklingen i samhället i stort. En utveckling som kanske inte alla gånger är till 
människans fördel då hon inte hinner eller klarar av att anpassa sig till den. Tekniken gör att vi får 
ökade valmöjligheter, men samtidigt bidrar den också till en ökad stress då man måste ”hänga 
med” i utvecklingen, missar man något kan man lätt hamna utanför. Jag tror att tekniken stressar 
många, framför allt de äldre, som tycker att allt går för fort vilket gör att de blir rädda för det nya 
och vill stanna kvar vid det gamla och trygga. Teknik är många gånger bra, men utvecklingen går 

väldigt snabbt nu vilket jag tror stressar de flesta i samhället på ett eller annat sätt. Många 
resonerar nog så som Carola gör: ”- Jag förväntar mig att det ska fungera” och gör tekniken det 
så är allt bra, men när den krånglar ja, då är stressen ofta ett faktum. 
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Efter en stressig period behövs återhämtning av något slag. De fyra informanterna hade olika sätt 
att varva ner och så ska det givetvis vara. Återhämtningen måste ju ske så som den passar den 
enskilda individen bäst. En person vill kanske vara helt ensam, en annan vill ha människor 

omkring sig, en vill ha det tyst och en annan vill ha liv och rörelse. Alla sätt är bra, bara det känns 
bra för individen själv. Man får hitta sitt sätt, och det tycker jag att mina informanter hade gjort, 
de var fullt medvetna om vad som fungerade för dem. De visste hur de skulle göra för att koppla 
av och samla nya krafter för att orka med nya utmaningar i sitt liv. 
 
Att helt undvika stress är omöjligt, och knappast önskvärt heller då en viss form av stress behövs 
för att vi ska hålla oss alerta och fokuserade. Men stress som är direkt skadlig bör vi givetvis inte 
utsättas för. Men den mesta stressen är inte skadlig omgående vilket gör att det är svårt att påvisa 

vad man tagit skada av. Det kan mycket väl vara så att en händelse som ligger långt tillbaka i tiden 
kan visa sig först lång tid senare och då är det svårt att påvisa eller ens att själv förstå varför man 
mår dåligt. Stress är komplicerat och väldigt individuellt vilket gör att denna undersökning 
knappast är den sista i sitt slag. Jag är övertygad om att detta ämne kommer att vara aktuellt i 
oändligt många fler undersökningar och det är bra tycker jag. För ju mer forskning som görs 
desto mer förståelse får vi för hur människan och samhället fungerar. 
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