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Sammanfattning 
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observationer i syfte att genera skilda frågeställningar. Vidare har grundad teori använts för att 

analysera vår data. Teorier så som identitet, genus, stigma och det biografiska schemat har applicerats 
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att prestera i vardagen. Press upplevs vara ‖normalt‖ tills tid för reflektion ges, i vårt fall samtalen 

vid intervjuerna, vilket påvisar den i samhället etablerade stressen.  

 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Prestation, identitet, livsvillkor, kvinnor, genus, stress, arbetslöshet, krav, gymnasielever, mamma, stigmatisering. 
 
 
 
 

 

http://www.ep.liu.se/


 

Förord 
Vi vill tacka nära och kära som hjälpt oss genom framställandet av denna antologi samt våra 

informanter som genom sina berättelser möjliggjort denna. Vi vill även rikta ett stort TACK till 

vår handledare Eva Bolander som väglett oss genom arbetets gång.   
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Inledning 

 

Att vara kvinna är detsamma som att räcka till, skulle man kunna säga. Det består av att göra 

alla de där småsakerna som man gör varje dag, från det ögonblick man sätter ner fötterna på 

golvet. Det är enkla saker och just därför märker man dem knappast själv, och ingen annan 

heller. Man ger, skapar, arbetar, planerar, tänker ut, städar, organiserar, rättar till, gör sig besvär, 

ligger i och tar det som något självklart att man ska räcka till för man, barn, chef, 

arbetskamrater, anställda, vänner, förälder, föreningar, bortsprungna katter och resten av 

världen.1  

Ovanstående citat speglar den dagliga pressen många kvinnor lever under. Allt från att ha det 

yttre som förväntas av en till att uttrycka sig på rätt sätt i rätt miljö. Vi ser tecken på att individen 

redan i ett tidigt skede ska prestera inom arenor så som skola, arbete, idrottsorganisationer och i 

hemmet. Citatet i fråga anser vi stämma överens med våra egna upplevelser och erfarenheter 

kring att vara kvinna i dagens samhälle, vilket senare även kom att resultera i vårt ämnesval. Vi 

anser vårt ämnesval vara relevant då samhället i stort konstant påpekar kraven att prestera. Vi ser 

media vara en bidragande faktor till de för många upplevda samhällskrav. Sociala medier som 

poängterar vikten av att sträva efter att var den framgångsrika och attraktiva individen är något 

som vi upplever ständigt förekommande.  

 

Frågan är hur de höga kraven på det kvinnliga könet påverkar familjeliv, karriär och fritid. Kan en 

individs närmsta anhöriga beröras av omgivningens krav att upprätthålla idealet? Påverkas en 

individs livsvillkor av den uppmålade framtidsdrömmen om att ha den rätta utbildningen, arbetet 

och den perfekta familjebilden? Kan det vara så att en individs självuppfattning förändras i och 

med att dessa ideal är ständigt närvarande och föränderliga?  

 

Valet att ha kvinnor som målgrupp för vår studie grundas bland annat i gruppens allmänna 

uppfattning om kvinnan som underordnad i förhållande till mannen. Liza Marklund och Lotta 

Snickare exemplifierar detta med ett citat som påvisar kvinnors ställning: ‖kvinnor behandlas som 

andra klassens varelser i Sverige idag. Vi har sämre möjligheter än män på nästan alla områden i 

livet. Den som påstår något annat ljuger‖.2  

                                                 
1 Claudia Bepko & Jo-Ann Krestan, Duktig flicka: Om konsten att räcka till- även för sig själv (Stockholm, 1993), s. 13. 
2 Liza Marklund & Lotta Snickare, Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra (Stockholm, 

2005), s. 7. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna antologi är att belysa om kvinnor upplever och definierar prestation i skilda 

sammanhang och vidare hur kvinnors livsvillkor samt om identiteten kan påverkas av viljan och 

det upplevda kravet att prestera. De övergripande frågeställningarna är: 

 

 Upplever de valda informanterna krav på prestation i sina skilda roller?  

 Om så är fallet, hur ter sig företeelsen i praktiken? 

Metod  

Denna antologi består av kvalitativa studier som bygger på intervjuer och observationer. En 

kvalitativ studie har sitt fokus på ord där tonvikten ligger på informanternas tolkning av 

verkligheten.3 Genomgående för studiens tillvägagångssätt är att empiriinsamlingen utgörs av 

flera olika datainsamlingar.4 I vårt fall har intervjuer och observationer kompletterats av relevant 

litteratur som behandlar tidigare forskning, metod samt aktuella teoretiska utgångspunkter. Alan 

Bryman poängterar vikten av att forskaren ska inneha en tillförlitlighet vilket innebär att 

forskaren säkerställer att den insamlade datan är autentisk. Vidare redogör Bryman att forskaren 

ska vara medveten om att en fullständig objektivitet inte går att upprätthålla, dock ska personliga 

värderingar distanseras för ett nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt.5    

 

För att besvara de ovanstående nämnda frågeställningarna har vi vänt oss till individer med god 

insyn inom och som påverkas direkt av de aktuella områdena. Informanternas direkta 

erfarenheter möjliggör en djupare förståelse för de fält som har studerats.6 Kvinnliga 

gymnasieelever och arbetslösa samt mödrar och kvinnor inom trossamfund har verkat som 

informanter/aktörer för denna empiriinsamling. 

Fältobservationer 

Magnus Öhlander definierar observation som en metod där ‖forskaren vistas och deltar i de 

sociala sammanhang som studeras […] och för kontinuerliga anteckningar om platsen och vad 

som sägs och görs.‖7 Att som forskare använda sig av observation innebär att forskaren skapar 

ett helhetsintryck där alla sinnen används. Det är således inte enbart det som sägs som kan 

registreras utan även känslor, kroppsspråk och omgivning kan ligga till grund för ett fortsatt 

arbete.8 De gjorda observationerna i vår empirisamling kan likställas med deltagande observation. 

Denna typ av observation kännetecknas av att forskaren infinner sig på fältet som både just 

                                                 
3 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 35. 

4 Lars Kaijser, ‖Fältarbete‖, i Etnologisk fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 26. 

5 Bryman, s. 258 ff.  

6 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 32. 

7 Magnus Öhlander, ‖Deltagande observation‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 74. 

8 Öhlander, s. 74 ff.  
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forskare och individ. Vårt valda tillvägagångssätt kan vara styrande då informanterna är medvetna 

om forskarens närvaro. Detta har i bästa mån undvikits genom att vi har befunnit oss i 

bakgrunden och på så sätt försökt att undvika obehag i och med forskarens närvaro. Dock 

möjliggör deltagande observation för ett bredare underlag för tolkningar och detaljer kring fältets 

verksamhet, vilket forskaren kan gå miste om vid enbart intervju som metod. Intervjuns resultat 

kan enligt Katrine Fangen riskera att bli något selektivt, det är informantens syn på händelser som 

beskrivs vilket kan resultera i att informanten medvetet och/eller omedvetet filtrerar vad som ska 

sägas.9  

 

Vår roll som observatör kan främst likställas med observatör som deltagare då vi ingick i det sociala 

samspelet där informellt småprat förekom mellan aktörer och forskare. Denna observatörsroll 

innebär inte att forskaren ska hämma aktörernas naturliga handlingsmönster,10 vilket kan ske vid 

påtaglig interaktion, exempelvis under ett klassråd. De fält som observationerna har utförts på är: 

gymnasieskolan, projekt för arbetslösa, verksamhet med universitetsstudenter samt 

idrottssammanhang.   

Kvalitativa intervjuer 

I de fyra studierna har intervjuer varit en central del som har utförts enskilt, det vill säga en 

informant och en intervjuare per tillfälle. På grund av tidsomfattningen har vi fått begränsa oss i 

antalet intervjuer till fem till sex stycken vardera. Eva Fägerborg beskriver en intervju som en 

individs berättelser av sina upplevelser och erfarenheter. Intervju som metod möjliggör att 

‖åstadkomma ett erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material.‖11 En forskningsintervju 

är dock ett förberett samtal som har ett ‖fråga-svar‖ mönster och ett syfte, där frågor ställs och 

där svaren lyhört uppmärksammas. Centralt är att informanten/informanterna och intervjuaren 

besitter olika roller, vilket understryker karaktären av samtalet.12  

 

Intervjuformen vi har använt oss av kan likställas med en semistrukturerad intervjuform, vilket skapar 

en flexibilitet. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Steinar Kvale som en intervjuform med 

skilda teman som utgångspunkt. De i förväg bestämda frågorna är obeständiga och lämnar 

utrymme för eventuella nya frågor som kan väckas under intervjuns gång.13 Formen är således 

föränderlig, vilket möjliggör nya frågor som synliggör vad den intervjuade upplever vara 

intressant utifrån dennes livsvärld.14 Vi har valt att använda oss av ljudupptagning under intervju. 

Detta kan dock bidra till en osäkerhet och minskad spontanitet i och med ovanan av att bli 

                                                 
9 Fangen, s. 31 ff. 

10 Bryman, s. 287. 

11 Eva Fägerborg, ‖Intervjuer‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 55. 

12 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009), s. 19. 

13 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 117. 

14 Bryman, s. 300. 
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dokumenterad.15 Trots detta valde vi att spela in, eftersom ljudupptagning kan ge plats åt 

registrerande av dynamiken samt att informanternas tolkningar inte filtreras genom forskaren 

utan deras egna ord blir det direkta materialet.16  

 

Inför de planerade intervjuerna valde vi att tillsammans utforma en tematisering för att klargöra 

vad som ska undersökas och för att begränsa bredden av empiriinsamlingen.17 De övergripande 

teman som formulerades var familj, individuell framtidsvision, självuppfattning och 

samhällsnormer. Varje antologibidrag grundar sig sedan på en enskild formulerad intervjuguide 

för det aktuella studieområdet. För att nå bästa resultat och komma åt informanternas egna 

livsberättelser i en så utförlig form som möjligt har ja/nej frågor undvikits.18   

Transkribering 

Efter inspelning av intervjutillfället så påbörjas jobbet med transkribering. Att transkribera 

ljudupptagningar kan beskrivas som att översätta ljud till text; det vill säga individen lyssnar på 

ljudupptagningen och skriver ner vad som sägs. Att skriva ut de uttalanden som hörs på 

ljudupptagningen är enligt Bryman ett mycket tidskrävande arbete, och tiden det kräver kan 

variera beroende på forskaren samt intervjulängden.19 

Grundad Teori 

Vi har valt att använda oss av grundad teori när vi genom transkriberingsmaterial både från 

observationer och från intervjuer har analyserat data. Grundad teori har som syfte att genom 

empiriska data generera nya idéer som möjliggör för en eventuell uppkomst av en ny teori. 

Genomgående är således inte att mängden data är det styrande utan tonvikten ligger på 

utvecklingen av idéer utifrån data.20 Jan Hartman beskriver att analysmetodens slutliga skede 

oftast kompletterar tidigare etablerade teorier snarare än att den genererar nya. Det är således 

vanligt förekommande att de hypoteser en forskare genom användandet av grundad teori 

utvecklar, ofta överensstämmer med någon tidigare genererad teori.21 

 

Juliet Corbin och Anselm Strauss beskriver att det är ett flertal olika faser som är genomgående 

för forskaren att tillämpa i grundad teori. Dessa faser menar Corbin och Strauss ska ske i tur och 

ordning för att det slutliga resultatet ska bli så fullständigt som möjligt. Inledningsvis ska en 

öppen kodning ske där data bryts ner i mindre delar parallellt med att forskaren ständigt innehar 

                                                 
15 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, 3: e uppl. (London, 2007), s. 115 f. 

16 Kvale, s. 147. 

17 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009), s. 120. 

18 Bryman, s. 304 f. 

19 Bryman, s. 310. 

20 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5. 

21 Jan Hartman, Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001), s. 35. 
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en öppen inställning till vad datan kan erbjuda.22 Vidare sker en scanning av fältanteckningar från 

observationer och transkribering från intervjuer där de etikettiseras i urskiljbara uttryck, begrepp. 

Därefter utvecklas de etiketterade uttrycken, vilket resulterar i ett antal namngivna kategorier, 

inrymmande de skilda begreppen.23 Forskaren ska efter denna fas upprepa processen för att 

eventuellt nya uttryck ska uppmärksammas och redan namngivna kategorier kan utvecklas.24 Det 

är även nu som forskaren studerar kategoriernas relationer mellan varandra, något som ligger till 

grund för en senare teoritillämpning.25 Teoretisk mättnad är ett centralt begrepp inom grundad 

teori vilket innebär att ingen ny information ur datan kan genereras. För att nå teoretisk mättnad 

måste forskaren genomgå dessa faser ett flertal gånger fram till dess att ny data inte genereras.26  

Etik 

Vi har genom arbetets gång använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta i 

syftet att vid en eventuell konflikt mellan informant och forskare kunna hantera den med stöd i 

dessa principer. Valet grundas även huvudsakligen i att informanter ska känna sig trygga i sitt 

deltagande samt vara införstådda med vad deras medverkan innebär. Informationskravet 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet är de fyra allmänna riktlinjerna vi förhållit 

oss till. Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska redogöra för studiens syfte och 

omfattning. Informanter ska bli upplysta om vad deras deltagande innebär och att deras 

medverkan är frivillig och får avbrytas om så vill.27 Samtyckeskravet innebär att informanter som 

forskaren väljer att tillfråga ska ge sitt samtycke till sin medverkan. Är informanten under 15 år 

ska även vårdnadshavare ge sitt samtycke. Dock är kravet på samtycke beroende av studiens 

tillvägagångssätt och karaktär, i en studie som innebär ett icke aktivt deltagande från informanter 

blir ett samtycke inte nödvändigtvis ett måste. I vårt fall var samtliga informanter aktivt 

deltagande vilket gör att ett samtycke inhämtades. Centralt även i samtyckeskravet är att 

informanter själva ska få avgöra omfattningen av sin medverkan och avbryta efter egen önskan.28 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att all insamlad data kopplat till informanterna 

ska i största möjliga mån hanteras så att obehöriga inte kan identifiera informanter. Det är således 

viktigt att forskaren hanterar data på ett försiktigt sätt där data inte tillhandahållas av utomstående 

där identifikation riskeras.29 Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet ett krav som förhindrar att 

data exploateras på ett felaktigt sätt.  Detta delvis på grund av att informanter ska känna sig trygga 

i den information de delgivit och att den endast kommer nyttjas till studiens vetenskapliga syfte. 

                                                 
22 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Thousand Oaks, 2008), s. 195 ff.   

23 Hartman, s. 47. 

24 Guvå & Hylander, s. 72. 

25 Corbin & Strauss, s. 198 f. 

26 Hartman, s. 39. 

27 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-09), s. 7. 

28 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-09), s. 9 f. 

29 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-09), s. 12. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Kravet innebär även att data som innehåller personuppgifter inte får brukas i andra ändamål än 

det avsedda.30  

 

Då vi är oerfarna forskare har vi med stor försiktighet och eftertanke utfört vår empiriinsamling 

på ett medvetet sätt. Med hjälp av vår handledare har vårt tillvägagångssätt granskats vilket vi 

anser har bidragit till att antologin kan betraktas vara utförd på ett sätt där eventuell etisk 

problematik minskats. Då antologin behandlar fyra olika ämnen vilket har inneburit informanter 

med skilda erfarenheter och upplevelser kommer det i de skilda antologidelarna diskuteras kring 

eventuell etisk problematik specifik för de olika fälten. 

Teoretiska utgångspunkter  

Gällande aktuella teorier som använts i vår antologi är en av dem identitet, vilket valdes då det är 

genomgående i antologin. Genusteori valdes utifrån valet att delvis studera kvinnligt i olika miljöer. 

Då de skilda antologidelarna berör olika skeenden i kvinnors liv anser vi det vara relevant att 

analysera utifrån det biografiska schemat. Slutligen har vi valt stigma, vilket valdes då de olika 

antologibidragen berör områden där en eftersträvan att vara normativ upplevs. 

Identitet  

Jonas Stier definierar begreppet identitet genom en liknelse med ett porträtt. Detta porträtt 

definierar i sin tur vad och vem individen är. Identiteten skapas med hjälp av individens 

självmålade porträtt utifrån hur denne ser sig själv. Porträttet målas även av andra konstnärer 

utifrån vad de anser kännetecknar individens egenskaper. Således är en individs identitet skapad 

utifrån både individen själv och från övrig omgivning.31 Peter L. Berger och Thomas Luckman 

redogör för hur identitet är en viktig faktor i den subjektiva verkligheten samt hur identiteten är 

ett resultat av sociala processer. När en identitet stabiliseras och förankras kan den senare 

omformas i och med sociala relationer; med andra ord så kan exempelvis dina vänner påverka 

vem du är.32 Även Stier menar att identiteten får sin grund i interaktion med andra i sociala 

sammanhang. Således ses språket vara en betydande del i skapandet av identiteten.33 Identitet är 

inte något fast, utan något flytande som skapas i samspel med omgivningen, och utifrån de 

kulturella förhållningssätt som individen bemöter i vardagen.34  

Genus 

Yvonne Hirdman menar att det finns systematiserande drag mellan könen, detta problematiseras 

genom begreppet Genussystem. Föreställningarna och förväntningarna på de båda könen följer ett 

                                                 
30 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-09), s. 14. 

31 Jonas Stier, Identitet: människans gåtfulla porträtt (Lund, 2003), s. 14. 

32 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 

(Stockholm, 1998), s. 201. 

33 Stier, s. 19 ff. 

34 Vivien Burr, Social constructionism: second edition (London, 2003), s. 106 f. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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mönster och resulterar i en ordningsstruktur.35 För att upprätthålla ordningsstrukturen har de 

premisser på vilka könen möts, reglerats; detta genom ett inofficiellt kontrakt som tilldelar könen 

olika roller och förutsättningar. I och med att vi tidigt socialiseras in i genussystemet, av 

exempelvis föräldrar, så är genuskontraktet garanterad fortlevnad så länge det överförs mellan 

generationer. Vid kontrakt krävs någon form av förhandlingar, så även i detta fall då könens 

handlingsmönster kan ses som en del i förhandlingarna. I takt med att könens förutsättningar på 

olika arenor förändras så gör även deras status gentemot varandra detsamma. Utifrån hur könens 

respektive möjligheter och begränsningar ändras i relation till varandra, så avgörs deras position i 

makthierarkin. Hirdman menar att i takt med maktförändringen mellan män och kvinnor som 

avgörs i förhandlingarna följer kontraktets principer dessa omställningar.36  

Biografiska schemat  

Anna-Liisa Närvänen beskriver att det ‖i varje kultur finns modeller för en individs resa genom 

olika faser i livet.‖ Dessa faser och individens övergångar från en status till en annan kan 

markeras genom vad Närvänen benämner som passageriter. Passageriterna markerar den sociala 

grunden och kännetecknandet av en individs livsförlopp. Ritualerna har låg betydelse i de 

västerländska kulturerna, vilket är de referensramar som vi vidare kommer ha som grund.37 Ett 

exempel på passageriter som ges av författaren, är statusövergångarna inom skolsystemet såsom 

bland annat studentexamen eller doktorsexamen.38 Livsfasernas alla övergångar är inte alltid 

förbundna med specifika passageriter utan snarare till den kronologiska åldern hos individen som 

definieras av politiska beslut. Det kan exempelvis vara den lagstadgade myndighetsåldern vid 18 

år. Via lagstiftning definieras således sekvenser i våra liv och ordningsföljder för aktiviteter.39  

 

Föreställningar kring de skilda faserna i livet och deras ordning sinsemellan ingår, enligt 

Närvänen, ‖i vårt allmänna kunskapsförråd; de utgör modeller för en individs livsförlopp.‖40 

Modellerna kan benämnas som det biografiska schemat. Detta består av sociala instruktioner över 

hur de skilda livsfaserna i livet förenas till en helhet. Den huvudsakliga funktion som schemat har 

är hur det ordnar och förenar våra långsiktiga och kortsiktiga handlingar vilka vi sedan tolkar i 

förhållande till hela livsprocessen. Således utgör det grunden för de val och planering som vi gör 

och sedan försöker legitimera inför både oss själva och inför vår omgivning. Biografiska schemat 

                                                 
35 Yvonne Hirdman, ‖Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning‖, i Genushistoria: En 

historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund, 2004), s. 116 f. 

36 Hirdman, s. 120 ff. 

37 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och socialordning: en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonalens uppfattningar om 

handlingsmöjligheter i arbetet (Linköping, 1994), s. 43. 

38 Närvänen, s. 43. 

39 Närvänen, s. 44.  

40 Närvänen, s. 45.  
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har ett socialt ursprung och en normativ inverkan på oss. Normmodellerna utgör en schablon 

mot vilken vi ordnar vårt individuella livsförlopp.41 

Stigma  

Begreppet stigma härstammar från de gamla grekerna som använde begreppet för att anmärka på 

något avvikande i en individs moraliska status. Märken ristades eller brändes in i huden på den 

stigmatiserade för att påvisa hur denne var på något sätt kriminell, förrädare eller kanske utstött. 

Under den kristna eran framkom ytterligare två metaforer som fick verka under begreppet. De 

båda tecknen var kroppsliga och påvisade helig nåd eller fysiska rubbningar.42 I dagens samhälle 

kan stigma betraktas på ett mer aktuellt sätt i problematiken att inte kunna leva upp till den 

moraliska status som arbete och utbildning genererar.  

 

Viljan att dela in individer i kategorier existerar i de flesta samhällen än idag och strategier för att 

göra just detta är olika och kan bero på diverse faktorer. När det kommer till dessa kategorier 

tilldelas dessa egenheter som betraktas som normala och naturliga för kategorins medlemmar. 

Kategorin gör det möjligt för oss att förhålla oss till medlemmarna av kategorin utan större 

besvär. Endast anblicken av medlemmen till den specifika kategorin gör det möjligt för oss att 

kunna kategorisera denne och tilldela denne vissa egenskaper vilket ger oss indikationer kring 

individens sociala status.43 

 

Om individen som tillhör den, för oss, främmande kategorin på något sätt avviker från den norm 

vi tilldelat gruppen av individer så reduceras denne i våra ögon statusmässigt. Benämningen 

kastmärkt känns aktuell då individen är dömd – personen besitter en egenskap som är icke 

önskvärd inom denna kategori. Denna stämpling benämns som just ett stigma, speciellt om de 

genererar en vanhedrande effekt. Nämnas bör att inte alla icke önskvärda egenskaper påverkas av 

detta utan endast de egenskaper som inte anses vara kompatibla med det mönster för hur en 

individ ur en viss kategori bör vara.44 

 

Bakgrund  

Prestation är huvudordet i uppsatsen, vidareutvecklat hur viljan att prestera kan påverka 

individers livskvalitet. För att förtydliga fenomenet och ange ton till uppsatsen har vi valt att 

använda oss av ett populärpsykologiskt underlag. Sjävhjälpsböcker existerar i bred omfattning 

och viljan från individer att hjälpa sig själva är stor. De, även kallade, populärpsykologiska 

böckerna är ett resultat av efterfrågan från samhället,45 vilket vi anser gör dem användbara i 

                                                 
41 Närvänen, s. 45 f.  

42 Erving Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 11. 

43 Goffman, s. 11 f. 

44 Goffman, s. 12. 

45 Thomas Johansson, Makeovermani: Om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget (Stockholm, 2006), s. 192.  
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arbetet med att sätta en ton på vår antologi. Johan Plate är en av författarna i kategorin och vill 

förklara negativiteten när det kommer till prestation som prestationsstress. Han diskuterar hur 

individer kan uppleva prestationstillfällen som väldigt stressande men även hur stress kan infinna 

sig inför exempelvis ett framträdande. Vidare förklarar han hur det är när skillnaden mellan 

förmåga och krav är för stor som prestationsstressen uppstår.46 Individers olika egenskaper och 

känslor påverkar givetvis prestationsstressen vilket Plate diskuterar. Hur många individer kan få 

‖stora skälvan‖ när prestationstillfället dyker upp medan andra är fullkomligt lugna inför 

situationen. Ett exempel som författaren ger är hur en känd skådespelerska som alltid presterar 

bra och får goda recensioner mår så illa mellan akterna att hon måste kräkas.47  

 

En annan författare som skriver om detta är Colette Dowling som beskriver hur kvinnor är 

varelser som uträttar mycket; hur de är duktiga på att nå resultat. Vidare berättar hon hur kvinnan 

får svårare att bibehålla någon slags kontakt med sina känslor; hon fokuserar istället på att 

prestera. Den tomhet som uppstår i tomrummet efter kvinnans relation till sina känslor har i 

dagens konsumtionssamhälle börjat fyllas av ‖saker‖. Hon för en ständig kamp för att blir bättre; 

mer optimal – Effektivare, snyggare, rikare, mer välklädd samt sexigare. Vidare skriver Dowling 

hur kvinnan är missledd till att tro illusionen om att hon kan bli perfekt.48 

 

‖Lagen för kvinnors beteende‖ skriver författaren Caludia Bepko och Jo-Ann Krestan om och 

förklarar det som regler som kvinnan ser som moraliska regler. Lagens bud är fem stycken och är 

kärnan för själva lagen; de berättar hur kvinnan SKA vara samt föra sig.49 Det första budet 

beskriver hur kvinnan ska vara tilldragande, hon ska lägga tid och energi på sitt yttre för att 

behaga andra. Vidare hur kvinnan kämpar för att passa in i den mallen som budet står för och 

hur hon, om hon inte når upp till idealet, mår dåligt över detta. Den andra regeln redogör för hur 

kvinnan ska ‖Uppträda oklanderligt‖, hur hon aldrig ska förlora behärskningen. Skulle detta 

hända så skulle kvinnan omedelbart behöva lugna ner sig och sluta vara ‖hysterisk‖; något som 

en man aldrig skulle kallas för.50 Den tredje regeln har rubriken ‖Var osjälvisk och hjälp andra‖ 

och står för hur andras lycka är viktigare än kvinnans egen lycka. Enligt vår kultur är modern 

förebilden att sträva efter för kvinnan.51 Den fjärde relationen lägger ansvaret för relationer i 

kvinnans knä. För kvinnan uppger författaren att relation innebär ‖Jag ger dig‖. Under alla tider 

har kvinnan varit stommen i familjen som hon skulle få att fungera, dock fick hon inte vara 

självständig utan skulle i sin tur vara beroende av en man.52 Den sista regeln benämns av 

författaren som ‖Klara av allting utan att klaga‖. Kompetens är ett nyckelord för kvinnan 

                                                 
46 Johan Plate, Prestationspsykologi i praktiken (Farsta, 1994), s. 54. 

47 Plate, s. 54. 

48 Colette Dowling, Den perfekta kvinnan: Om rädslan att inte räcka till och behovet av att vara bäst (Stockholm, 1993), s. 37 f. 

49 Bepko & Krestan, s. 18. 

50 Bepko & Krestan, s. 24 ff. 

51 Bepko & Krestan, s. 34. 

52 Bepko & Krestan, s. 42. 
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numera, hon ska klara allt – vara en mångsidig varelse. Hon ska vara mamma, arbetstagare, 

älskarinna, dotter och hon ska göra allt utan minsta ansträngning; hon ska inte visa känslor som 

påvisar hennes begränsningar.53 

 

Nedanstående citat anser vi sammanfatta bakgrunden väl; den berättar hur kvinnor tänker och 

uppfattar prestationsstress. Hur kvinnan är vad hon presterar, hur andras bekräftelse är ett 

godkännande av henne som person: ‖Hela mitt värde som människa har baserats på vad jag har 

presterat. Beröm har gett mig existensberättigande. Att jag gör saker, det är det som gör att folk 

gillar mig.‖54 

 

Disposition  

Som redan framgått består antologin av fyra enskilda bidrag. I den första studien ‖Skolvardagen 

fylld av krav” – En kvalitativ studie kring kvinnliga gymnasieelevers upplevelser kring stress presenterar Anna 

Papanikolaou kvinnliga gymnasielevers upplevelse kring krav och stress i sin skolvardag. Sedan 

följer Hannah Strands bidrag ”Alla utom jag…” – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse kring sin 

arbetslöshet. Denna studie belyser hur kvinnor som står och har stått utanför arbetsmarknaden 

upplever sin livssituation. I Lina Wistrand Mattilas studie ”Mamma packade gympapåsen…” – En 

kvalitativ studie rörande synen på mammors roll i idrottsorganisationer för ungdomar ligger fokus på 

förväntningar och syn på mammarollen samt vilka konsekvenser det kan få på de berörda. Emelie 

Baiden bidrar med det sista antologibidraget ”Kvinna, det är någonting vackert…” – En kvalitativ studie 

kring normer och föreställningar om kvinnan. I denna studie presenteras kvinnors upplevelse och 

definition av det egna könet och eventuella upplevda normer kring kvinnan. Avslutningsvis 

sammanfattar vi antologin med en gemensam slutdiskussion. Här binder vi samman slutsatserna 

från analyserna i de enskilda bidragen. Litteraturlistan för den gemensamma inledningen samt 

slutdiskussionen återfinns i antologins slut. 

 

                                                 
53 Bepko & Krestan, s. 46. 

54 Tinni Ernsjöö Rappe & Jennie Sjögren, Diagnos Duktig: Handbok för överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig 

(Stockholm, 2004), s. 97. 
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”Skolvardagen fylld av krav” 

– En kvalitativ studie om kvinnliga gymnasieelevers upplevelser kring stress 

Författad av Anna Papanikolaou 

 

Skolan organiserar, strukturerar och ordnar elevers tid och liv. Och inte bara i 

skolan. Skolan inmutar också andra tider. Eftermiddagar och helger präglas av 

förberedelser för skolans tid i form av läxor, skrivningsläsning eller mental 

anspänning för det som skall komma att hända i skolan.55   

 

Ovanstående citat speglar en bild av skolan som något som ständigt präglar och har betydelse för 

ungdomars vardag. Det är således inte enbart de timmar som elever befinner sig på lektioner, 

raster och examinationstillfällen, utan även tiden utanför skolan som präglas av ‖skolmåsten‖. I 

dagens samhälle innebär skolan för många ungdomar en stor stressfaktor. Dock poängterar barn- 

och ungdomspsykiatrikern Frank Lindblad som många andra författare att ett liv utan stress inte 

skulle innebära ett tillstånd av välbefinnande. Stress i lagom omfattning medför utmaningar som 

en individ utvecklas av och som bidrar till en bra hälsa.56 Frågan är när graden av stress blir allt 

för påfrestande och resulterar i ett ohälsosamt leverne för ungdomar. Är det krav från 

omgivningen och krav från sig själv som bidrar till en stressad skolvardag eller är det viljan att 

prestera maximalt i det som individen anser viktigt som har en avgörande roll? Jag anser det 

angeläget att belysa detta ämne då skolan utgör en stor del i ungdomars liv, både under skolåren 

och i livet efter skolan. En stressad vardag kan vara avgörande för ungdomars livsvillkor. 

Gymnasieelever befinner sig i det stadiet i livet där tiden efter gymnasiet för många är oviss och 

tankar kring framtiden spelar en stor roll i deras vardag. Därför valde jag att i min studie att 

fokusera på gymnasieelever. Mitt val att enbart studera kvinnor har delvis haft sin grund i att 

tidigare forskning påvisat att flickor upplever mer stress i skolan än vad pojkar gör.57 Då jag själv 

är kvinna och har liknande erfarenheter fann jag det intressant att studera just kvinnliga 

gymnasieelevers upplevelser av stress.     

 

Syfte och frågeställningar  

Fältarbetets fokus ligger vid att synliggöra hur kvinnliga gymnasielever upplever stress i skolans 

vardag samt vilken betydelse prestationskrav har för deras psykiska välbefinnande, livsvillkor och 

identitet. Mina frågeställningar är:  

 

 På vilket sätt visar sig stressen de erfar i skolan?   

 Hur berörs elevernas relation till familjen och vänner av upplevd skolstress?  

                                                 
55 Mats Sjöberg, ‖Skolans tider – och livets‖, i Gränslösa tider och tidlösa gränser i skolans vardag, red. Mats Sjöberg & 

Ingrid Westlund (Linköping, 2005), s. 34. 

56 Annika Strandell, Stress hos barn och ungdomar Del 1(Göteborg, 2005), s. 5. 

57 Skolverket, Attityder till skolan 2009: Elevers och lärarnas attityder till skolan, Rapport 344 (Stockholm, 2010), s. 47. 
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 Hur upplever eleverna olika former av ställda krav i skolan?  

 

Metod 

Fältarbetet har utförts på en gymnasieskola med studieförberedande program. Då jag sedan 

tidigare är bekant med fältet tog jag kontakt med en förtrogen person, vilket Alan Bryman 

benämner som stödperson. Bryman beskriver att en stödperson som talar väl om studiens syfte och 

tillvägagångssätt till övriga berörda kan vara behövligt då slutna miljöer, så som skolor, riskerar att 

vara problematiskt att på egen hand få tillträde till.58 Genom ett beskrivande introduktionsbrev, 

som Lars Kaijser menar kan vara till fördel, 59 fick min stödperson den erforderliga 

informationen. Därefter hade jag, min stödperson och berörda företrädare ett möte där studiens 

metod och syfte mer ingående beskrevs och godkändes. 

  

Observation 

Som tidigare nämnts i vår gemensamma metodbeskrivning genomfördes en deltagande 

observation, vilket tog cirka en timme och utfördes under en av gymnasieskolans 

stresshanteringskurser. Kurserna finns tillgängliga för elever som vill ha hjälp i planerandet av 

sina studier och är valfria och tillgängliga för första-, andra- och tredjeårselever. Under 

stresshanteringskursen var fem elever och en lärare närvarande. Observationen ägde rum i ett 

grupprum på skolan, vilket jag upplevde skapade en intim känsla. Dock upplevde jag att min 

närvaro och roll som observatör stundtals påverkade personerna i rummet. Vid några tillfällen 

upplevde jag att eleverna hade mer fokus på mig och mitt antecknande än vad som diskuterades i 

rummet. Jag har försökt att inte låta min tidigare bekantskap med fältet påverka studien på ett 

negativt sätt. Magnus Öhlander beskriver att det är förekommande att forskaren innehar liknande 

erfarenheter och upplevelser som de personer som deltar i observationen. Detta är något som 

enligt Öhlander både kan få positiv och negativ effekt i fältarbetet. Det kan underlätta att göra en 

mer rättfärdig tolkning av det som sker under observationen då forskaren inte upplever 

situationen som främmande. Dock kan forskaren genom sina delade erfarenheter och upplevelser 

riskera att få en subjektiv syn och känna en allt för stark närhet till det som sker.60 Under 

observationen valde jag att föra fältanteckningar kontinuerligt och sedan förtydliga och utveckla 

dessa direkt efter observationen. Jag ansåg det riskabelt att inte föra anteckningar under 

stresshanteringskursen då minnet inte med säkerhet skulle kunna registrera lika mycket. Dock kan 

det innebära att rollen som observatör uppmärksammas mer, vilket kan resultera i att personer 

upplever en obekväm känsla av min närvaro.61   

 

                                                 
58 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 178 ff. 

59 Lars Kaijser, ‖Fältarbete‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 29 f. 

60 Magnus Öhlander, ‖Deltagande observation‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 75.  

61 Bryman, s. 292 f.  
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Intervju 

Jag har genomfört enskilda intervjuer som pågick i cirka 30 minuter med fem kvinnliga 

gymnasieelever. Även intervjuerna ägde rum i ett grupprum på skolan, vilket Eva Fägerborg 

beskriver är till fördel då informanterna i en välkänd miljö upplever trygghet.62 Mitt urval kan 

beskrivas både som ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren vänder sig till de personer som finns tillgängliga medan ett snöbollsurval kännetecknas 

av att forskaren genom en eller flera relevanta personer får kontakt med de informanter som 

forskaren intresserar sig av.63 Då jag specifikt har inriktat mig på ett tidigare bekant fält, där jag 

således använt mig av en stödperson, har detta resulterat i att urvalet av informanter skett med 

anledning av tillgängligheten. Efter min observation tog jag kontakt och tillfrågade samtliga 

kvinnliga elever som deltagit i observationen om det fanns intresse att delta i en enskild intervju. 

Urvalet är således ej slumpmässigt i den mån att eleverna från stresshanteringskursen valdes på 

grund av tillgängligheten.64 Dock var det endast två av fyra elever som var intresserade av att 

delta, vilket resulterade i att jag genom min stödperson tog kontakt med fler elever. Mitt mål var 

att ha informanter från samtliga tre årskurser, vilket dock inte blev fallet. De två elever från 

observationen går första året på gymnasiet medan de övriga tre som blev tillfrågade går tredje 

året. Något jag vill uppmärksamma är att mitt tillvägagångssätt gällande urvalet kan 

problematiseras. Det finns en risk i att min stödperson tillfrågade de elever som denne upplever 

vara mest pratsamma och framåt. Då min stödperson var medveten om studiens tematik finns 

även risken att denne valde att fråga de elever som upplevs erfara en stressig vardag och högt 

ställda krav. Detta kan göra att mitt resultat enbart grundas på elever som upplever stress i stor 

omfattning och som innehar höga prestationskrav.  

 

Då min ålder skiljer sig gentemot deltagarnas var jag medveten om att ett språk innehållande 

specifika utryck kunde förekomma.65 För att minska risken för feltolkning samt få en djupare 

förståelse av informanternas tankar och berättelser, har sonderande frågor i vissa fall brukats. 

Sonderade frågor innebär att forskaren ställer frågor så som: ‖Kan du ge en mer detaljerad 

beskrivning av vad som hände?‖. Liknande frågor ställs i syfte att få informanten att utvecklar sitt 

svar och därmed kan också otydligheter förtydligas.66  

 

Grundad teori  

Mina frågeställningar utformades efter en öppen kodning av mina observationsanteckningar. 

Genomgående i kodningen var bland annat hur familjerelationen påverkades av elevernas 

upplevda skolstress och en ständig återkoppling till trötthet, krav och betyg vid samtal rörande 

                                                 
62 Eva Fägerborg, ‖Intervjuer‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 66.  

63 Bryman, s. 114 ff. 

64 Bryman, s. 104 f. 

65 Oscar Pripp, ‖Reflektion och etik‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 48. 

66 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 124.  
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stress. Efter att ha tillämpat grundad teori på transkriptionerna har tre huvudkategorier 

genererats: stressinnebörd, krav och betyg och prioritering. Kategorin stressinnebörd har utvecklats genom 

att de egenskaper jag fann i huvudkategorin antingen beskrev vad eleverna upplevde som stress 

eller beskrev hur de valde att definiera ordet stress. Den andra kategorin krav och betyg genererades 

genom att mina etiketterade uttryck som beskrev krav kännetecknande olika former av upplevda 

krav kopplat till skolmåsten och betyg. Den sista kategorin prioritering utvecklades genom 

elevernas upplevelse av vardagsprioriteringar som ofta kopplades till familj och vänner. 

 

Presentation av informanter 

Jag kommer att benämna mina fem informanter med fiktiva namn. De tre eleverna som går tredje 

året på gymnasiet och som fyllt 18 år är Tilde, Sara och Karin. De två elever som går första året 

på gymnasiet är Olivia och Stina och är 16 år. Karin och Stina har flyttat hemifrån och bor i egna 

lägenheter som inte ligger i samma stad som deras föräldrar bor i.   

 

Etik 

Som tidigare nämnts har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer använts. Hur denna studie 

förhållit sig till dessa principer kommer nedan att redogöras för och diskuteras. Då inte alla 

informanter deltog i både observation och intervju valde jag att skriva två stycken samtyckesbrev. 

Under mötet med berörda företrädare och min stödperson framkom det en önskan från dessa. 

De ansåg det viktigt att även vårdnadshavare till elever som går första året på gymnasiet skulle få 

ta del av brevet och ge sitt samtycke. Trots att de informanter som kom att delta var äldre än 

samtyckeskravets faktiska åldersgräns på 15 år,67 accepterade jag önskemålet och berörda 

vårdnadshavare fick ta del av brevet. Samtyckesbrevet innehöll en övergripande beskrivning av 

studiens syfte, metod och omfattning. Centralt i brevet var vad informanternas deltagande 

kommer att innebära samt deltagandets villkor. Avslutningsvis förtydligades det att 

informanternas deltagande är frivilligt och får avbrytas om så önskas. Informationen som ges till 

informanterna ska enligt Vetenskapsrådet beröra de faktorer i fältarbetets process som kan 

påverka informanternas val att delta.68 Informanterna och berörda vårdnadshavare tog del av 

brevet två veckor före deras deltagande. Conny Svenning poängterar vikten av att informanter får 

god tid på sig att läsa igenom brevet så att beslutet att delta är väl genomtänkt.69 Bente Gullveig 

Alver och Ørjar Øyen beskriver att valet att delta kan i miljöer där maktstrukturer förekommer 

upplevas tvingande. Att som informant vara medveten om att forskaren är bekant med en person 

som besitter en överordnad position kan riskera att samtycket påverkas.70 Då min stödperson i 

                                                 
67 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer: inom humanistisk–

samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-13), s. 9. 

68 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 7. 

69 Conny Svenning, Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling (Eslöv, 1999), s. 113. 

70 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 101 f.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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relation till informanterna innehar en maktposition är jag medveten om att deras samtycke därför 

kan ha påverkats av min bekantskap med denne. Bortsett från att tre av informanterna blev 

tillfrågade av min stödperson att delta har övrig kommunikation bara skett mellan mig och 

informanterna. Innan informanternas deltagande påminde jag återigen om deras rättigheter och 

vad studien kommer att användas till. Gällande konfidentialitetskravet är jag medveten om risken 

att de intervjuade kan identifiera de övriga deltagarna då de troligen är bekanta. Detta undveks i 

så stor utsträckning som möjligt genom att avidentifiera icke relevant information. Då jag sedan 

tidigare är bekant med fältet har det varit viktigt att inte låta mina preferenser påverka fältarbetet. 

Dock förekommer ingen bekantskap med deltagarna, vilket minskar risken för ett styrt resultat.71  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Stress 

Begreppet stress är ofta förekommande i dagens samhälle, dock är begreppet svårdefinierbart.  

Peter Währborg beskriver hur ordet stress ofta upplevs olika från individ till individ. Att stress 

kännetecknas av faktorer så som tidsbrist och otillräcklighet är dock vanligt. En förklaring till 

varför en erkänd definition inte existerar menar Währborg är att stress inte är något ‖statiskt 

tillstånd som lätt kan påvisas med objektiva mätmetoder‖.72 Det var genom forskaren Hans Selye 

som begreppet stress introducerades. Selye menar att en stressreaktion uppstår genom stressor, 

vilket är den påfrestning som en individ utsätts för. En individs reaktion på en stressor är inte 

generell utan är beroende på varje individs egenskaper och hur denne hanterar påfrestningen.73 

Några av de stressorer som Währborg beskriver är vanliga är relationsstörningar, höga krav från 

omgivningen och vantrivsel i skolan. Den sistnämnda påfrestningen kan kännetecknas av att 

elever upplever sig prestera mindre än vad som förväntas, vilket kan resultera i minskad 

självkänsla. Det är även förekommande att elever upplever tiden som det största hotet till att 

skolan och fritid inte kan kombineras som önskat. 74   

Rollstressteorin 

Mikael Nordenmark redogör för rollstressteorin som påvisar att kombinationen av ett familjeliv 

och ett arbetsliv kan resultera i stressrelaterade symptom. Detta genom att individen innehar ett 

strakt engagemang och en vilja att prestera i både familj- och arbetsliv. Att försöka kombinera 

dessa två faktorer kan innebära högt ställda krav. Nordenmark beskriver multipla sociala roller vilka 

är de en individ innehar i viljan att kombinera familj- och arbetsliv och som således kan resultera i 

upplevelsen av höga krav.75   

                                                 
71 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 70 f. 

72 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan (Stockholm, 2009), s. 43. 

73 Währborg, s. 47 ff. 

74 Währborg, s. 106 f.  

75 Mikael Nordenmark, Arbetsliv familjeliv & kön (Umeå, 2004), s. 44. 
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Tidigare forskning 

En av de studier jag valt att belysa är Ulla Marklunds studie Skolhälsobarns hälsovanor, vilken 

redogörs för i ‖Hur mår skolbarnen‖ i antologin Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller 

hälsorisk?. Vidare ansåg jag Skolverkets rapport Attityder till skolan 2009 viktig att belysa då jag 

ansåg den ligga nära min studie. Slutligen valde jag att belysa Katarina Haraldssons studie Buffra 

stress i riktning mot välbefinnande.  

   

Ulla Marklunds studie redovisar hur elever i årskurs fem, sju och nio, i slutet av 90-talet, upplever 

skolans betydelse för deras hälsa. Elever beskriver sina psykosomatiska besvär i form av 

huvudvärk, magvärk, sömnproblem och irritation. Dessa besvär visar sig vara allt vanligare ju 

äldre eleverna är och mer förekommande hos flickor än hos pojkar. Sett till en internationell 

jämförelse så upplever svenska elever i lägre åldrar mindre press från sina målsmän och lärare än 

vad elever i andra länder upplever. Krav och press tenderar att öka ju högre upp i åldern elever 

befinner sig i. Studien påvisar även att det är få elever i Sverige som upplever att deras lärare tror 

på deras förmåga i skolan. Dominerande var att eleverna i studien inte trodde att deras lärare 

ansåg de vara mycket duktiga i skolan. Detta kan enligt Marklund riskera att elevers självförtroende 

i skolan minskar.76 Om vi ser till Skolverkets rapport där gymnasieelever delvis utgjort urvalet, 

framgår det även där att flickor upplever mer stress i skolan än pojkar. År 2009 var det hälften av 

flickorna i studien som ständigt eller ofta upplevde sig ha en stressad skolvardag. Jämförelsevis 

var det cirka en femtedel av pojkarna som ansåg det.77 Som redan framgått påvisas det i 

Skolverkets rapport att kvinnliga elever i större utsträckning än manliga elever upplever stress i 

skolan. Vidare påvisas det att det finns ett samband mellan de elever som ständigt eller ofta 

upplever stress med känslan av allt för höga krav. De faktorer som eleverna beskriver bidrar till 

stress är bland annat hemuppgifter och examinationer, krav och förväntningar från sig själva och 

från målsmän, betyg och intressen utanför skolan. Flickorna upplever hemuppgifter, egna krav 

och förväntningar som mest bidragande till stress.78 Skolverkets rapport redogör vidare för att 

eleverna i studien anser betygsystemet vara bristfälligt och menar att fler betygssteg skulle 

förbättra systemet.79 Jämfört med år 2003 är det ett mindre antal elever som vill ha ett ökat ansvar 

och elevinflytande på sin skola. Det är just viljan att ha ökat ansvar och inflytande över 

hemuppgifter och examinationer som upplevs starkast.80 Detta kan kompletteras med Katarina 

Haraldssons studie där gymnasieflickor i årskurs två utgjort en del av urvalet. Studien redogör för 

hur ansvar och bemötande, i relation till varandra framkallade stress i vardagen. Skola och hem vara 

                                                 
76 Mia Danielson & Ulla Marklund, ‖Hur mår skolbarnen?‖, i Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk?, red. 

Agneta Nilsson (Stockholm, 2002), s. 51 ff. 

77 Skolverket, s. 46 f. 

78 Skolverket, s. 47 ff. 

79 Skolverket, s. 119. 

80 Skolverket, s. 54 ff.  
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några av de livsmiljöer som dessa dimensioner utvecklades inom. Stressen upplevdes i fyra olika 

dimensioner: ambivalens, förtvivlan, frustration och missmod.  Exempelvis kunde ambivalens uppstå 

när flickorna frivilligt tog ansvar samtidigt som de upplevde ett positivt bemötande. Ett frivilligt 

ansvar kännetecknas av det som upplevs betydelsefullt och stimulerande. Haraldsson beskriver att 

en sådan situation bidrog till att flickorna fick svårt att prioritera då tiden inte räckte till. Det 

fanns således en vilja att ta ansvar, dels på grund av det positiva bemötandet och dels på grund av 

att de upplevde ansvaret vara stimulerande och viktigt. Till skillnad från denna situation kunde 

förtvivlan uppstå när ansvaret upplevdes tvingande istället för frivilligt. Om ett negativt 

bemötande, så som oförståelse och maktutövande upplevdes, uppstod frustration och missmod. 

Frustration uppkom när ansvaret upplevdes frivilligt medan missmod uppkom när flickorna 

upplevde ansvaret vara tvingande.81 De tre faktorerna lust och återhämtning, tillit och insikt och 

inflytande, kännetecknar det som gymnasieflickorna upplevde bidrog till en mindre stressad vardag. 

Lust och återhämtning innefattade de aktiviteter som var egen tid som flickorna själva bestämde 

över. Håltimmar och fritidsaktiviteter var exempel på egen tid som minskade stressen. Den andra 

kategorin, tillit, beskrevs vara känslomässigt stöd från sin närmsta omgivning. Insikt och 

inflytande i form av att själv hitta lösningar som förebygger problematiska situationer beskrevs 

underlätta en stressig vardag. Även att bli sedd för sina åsikter av sin närmsta omgivning beskrevs 

som betydande.82 I Skolverkets rapport framgår det att det med åren blivit allt mer vanligt att 

gymnasieelever tänker på framtida studier och arbete. Det är främst elever som läser vid 

studieinriktade program än elever vid yrkesinriktade program som ofta tänker på framtida studier. 

Det framgår även i rapporten att hälften av eleverna är övertygade om att en högskoleutbildning 

är det tillvägagångssätt som kommer att leda dem till ett bra framtida arbete.83  

 

Analys  

I min analys önskar jag på ett tydligt sätt redogöra för resultatet från de fem intervjuerna. Min 

analys utgår från kategorierna stressinnebörd, krav och betyg och prioriteringar. Den första kategorin 

stressinnebörd, beskriver vad ordet stress betyder för eleverna och hur den upplevda stressen ter sig. 

Vidare innefattar kategorin vilka faktorer som eleverna upplever bidrar till stressen. Detta 

fördjupas i den andra kategorin krav och betyg, där högt ställda krav från sig själv och från 

omgivningen beskrivs. Den tredje kategorin prioriteringar, beskriver hur eleverna upplever sin 

skolvardag fylld med prioriteringar. Att prioritera och kombinera vardagen som önskat upplevs 

inte som något enkelt. Centralt är hur familj, vänner och fritidsintressen prioriteras.  

 

                                                 
81 Katarina Haraldsson, Buffra stress i riktning mot välbefinnande: Interventionsstudie och utforskande studier med fokus på unga 

flickor (Göteborg, 2009), s. 36 f.  

82 Haraldsson, s. 38 f.  

83 Skolverket, s. 128 f.  
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Stressinnebörd  

Nedan skildras vad eleverna beskriver är stress för dem och i vilken omfattning de erfar stress i 

skolan. Elevernas stressbeskrivningar ser olika ut beroende på om de beskriver sin upplevda 

stress eller om de definierar ordet stress. Att uppleva stress i skolan var något som samtliga 

informanter hade erfarenhet av och som i olika utsträckningar upplevde påverkade deras vardag. 

Tildes beskrivning av hur stress i hennes skolvardag yttrar sig är till stor del representativt för 

övriga elevers berättelser.     

 

[…] jag vet inte riktigt hur det känns att inte va stressad längre. Asså i alla fall nu i 

trean. Nu har det varit så sjukt mycket och man, asså nu är det såhär att man sitter o 

räknar timmarna på dygnet och det finns inte tid! Det är problemet och då blir det 

oftast att man prioriterar bort sömnen. Ee aa så att det blir väl sjukt intensiva 

perioder och sen får man något litet bryt, kanske gråter ut eller asså sover ut 

ordentligt […] sen så kör man igång igen.  

 

Detta citat är taget ur Tildes beskrivning av hur hennes vardag präglas av den stress hon 

upplever. Jag tolkar citatet som att Tilde varit stressad under en lång period där stressen blivit 

väldigt påtagligt under årskurs tre. Även förstaårseleven Stina poängterar likt Tilde att hon länge 

och i stor utsträckning känt sig stressad och beskriver att även tiden i högstadiet innebar en 

stressvardag. Vidare tolkar jag att upplevelsen av för lite tid anses vara den faktor som till stor del 

bidrar till stressen. Jag finner just detta citat intressant då det speglar i vilken omfattning eleverna 

upplever stress. Att tvingas välja bort en så betydande faktor som sömn visar hur avgörande 

upplevd stress är för elevernas hälsa. Jämfört med Marklunds studie där låg- och högstadieelever 

beskrev sömnproblem som ett vanligt psykosomatiskt besvär84 kan vi se att liknande upplevelser 

även är förekommande hos kvinnliga gymnasieelever. Att sova ut, som Tilde uttrycker det, är inte 

något självklart utan ses vara möjligt när skolan innebär mindre intensiva perioder än vanligt. Hur 

vardagen ser ut för eleverna är således beroende av hur mycket tid som finns i förhållande till vad 

som ska göras. Tildes uttryck det finns inte tid! i ovanstående citat är i nästkommande citat centralt 

där elevernas definition av allmän stress skildras.  

 

Asså jag skulle nog säga att det är den här ständiga jakten på tid som man inte har 

eller man har inte, tiden har man inte. […] Jakten på tid, att man inte får det att 

räcka till. […] När man känner att man liksom inte hinner med allt man vill och att 

det blir väldigt mycket prioriteringar.  

 

När eleverna försökte definiera ordet stress utan att se till sina egna upplevelser och erfarenheter 

av stress var tidjäktande, det vill säga jakten på tid som inte upplevs räcka till dominerande i deras 

beskrivningar. Även att tvingas prioritera i vardagen sågs som kännetecknande för stress. Jag 

tolkar deras beskrivningar som att tiden inte helt kan anpassas efter egna behov och måsten vilket 

anses medföra stress. Uttrycket man får det inte att räcka till anser jag understryker det faktum att 

                                                 
84 Danielson & Marklund, s. 53. 
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tiden ses otillräcklig vilket bidrar till att prioriteringar i vardagen blir ett måste. Elevernas 

definition, kännetecknad av tidjäktande och prioriteringar, kan jämföras med det Währborg 

beskriver vara en vanlig definition hos elever. Som tidigare nämnt skriver Währborg att elever 

upplever att stress bidrar till att skola och fritid inte kan kombineras som önskat.85 Detta kan ses 

vara ett exempel på de tvungna prioriteringarna som ovanstående citat beskriver. Att styra 

vardagen efter egna önskningar kan hindras genom tiden som begränsar individen från att göra 

allt det som önskas och det som ses vara ett måste. Vad skiljer då elevernas definition av allmän 

stress från deras beskrivningar av sin egna upplevda stress? Detta kommer nedan att skildras 

utifrån elevernas berättelse om hur de själva märker att de är stressade och där det även beskrivs 

vad de gör för att hantera stress på bästa sätt.  

 

Asså jag typ känner mig, går runt o är nervös hela tiden, pratar snabbt […] det är 

typ ingen ordning på tankarna, jag tänker på alla saker samtidigt. Dels att det är 

mycket o göra och sen typ att, att jag ska misslyckas på det, det känner jag mig 

stressad över. Att jag vill att det ska gå liksom jätte bra på allt jag gör. […] man 

försöker hitta såhär saker man kan se fram emot och så. Asså lovet eller så. Men vi 

har inte haft något lov, vi har inte haft något sånt. Vi har inte haft någon tid att ta 

det lugnt på. Så att då blir det jobbigt hela tiden. 

 

I likhet med elevernas stressdefinition är den otillräckliga tiden återkommande även i hur de 

upplever stress utifrån egna erfarenheter. Jag tolkar det som att de inte upplever sig ha haft någon 

period som inte innefattar skolmåsten. Även lov upplevs och präglas av olika måsten kopplat till 

skolan. Citatet visar även att längta till ett lov kan göra ett stressat tillstånd mer hanterbart.  

Uttrycket vi har inte haft något lov visar dock att de lov som eleverna haft inte har upplevts som lov. 

Lov som inte innebär skolmåsten utan en tid att ta det lugnt på och slappna av är något som 

eleverna saknar. Vad som skiljer sig från elevernas stressdefinition är beskrivningen av en ständig 

tankeverksamhet som är dominerande i deras berättelser. Dock kan de tvungna prioriteringar som 

tidigare nämnts delvis ligga till grund för den upplevda tankespriddhet som beskrivs. Uttrycket jag 

tänker på alla saker samtidigt kan tolkas vara en följd av att ständigt tvingas prioritera faktorer så 

som skola, fritid och familj samtidigt som tiden upplevs knapp. Intressant i citatet ovan är hur 

stressen beskrivs vara påtaglig vid ovisshet. Jag tolkar det som att eleverna blir stressade och 

oroliga över framtida händelser som exempelvis att examinationsskrivningar inte ska gå som 

önskat. Således grundas inte den upplevda stressen i företeelser i nuet utan det finns även en oro 

inför framtida situationer. Som tidigare framgått påvisades det i Skolverkets rapport att en av de 

faktorer som elever upplever bidrar till stress är förväntningar,86 vilket kan i detta citat förklara 

rädslan att misslyckas. I nästkommande kategori, Krav och betyg, skildras upplevelsen av högt 

ställda krav, vilket även kan ses ha samband med rädslan att misslyckas då viljan att prestera bra i 

skolan kopplades till högt ställda krav.   

                                                 
85 Währborg, s. 107. 

86 Skolverket, s. 49. 
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Krav och betyg 

Kategorin krav och betyg synliggör hur eleverna upplever krav och press i skolan. Krav från sig 

själv, från familj, och från lärare är de olika krav som varit dominerande i elevernas livsberättelser 

och som jag valt att skildra. Hur dessa olika krav upplevs och på vilket sätt elevernas identitet 

berörs av den upplevda pressen kommer nedan att synliggöras. Även elevernas upplevelser av att 

prestera ett visst betyg kommer vidare att reflekteras över. Inledningsvis har jag valt att citera en 

elev som beskriver upplevelsen av krav:  

 

[…] jag har haft såhär höga krav på mig själv alltid och har fortfarande. Ee så jag 

har nog alltid känt mig pressad av mig själv och av mina föräldrar kanske. […] om 

man har en press på sig själv då blir det en stress också.  

 

Ovanstående citat tolkar jag som att högt ställda krav från familj och från sig själv bidrar till 

upplevd stress och känslan av press. Enligt Selye kan upplevda krav vara en av de påfrestningar 

som resulterar i stress. Citatet kan även jämföras med Skolverkets rapport där sambandet mellan 

upplevelsen av högt ställda krav och upplevd stress påvisas.87 Att krav från sig själv upplevs vara 

en stor bidragande faktor till stress i vardagen har varit genomgående i alla intervjuer. Vad som 

däremot har sett olika ut är om kraven enbart upplevs vara egna ställda krav eller om det upplevs 

vara andra i elevernas omgivning som ställer krav och pressar. Nästa citat är en del av Stinas 

berättelse i vilken hon beskriver kopplingen mellan upplevd press från hennes föräldrar och att 

flytta hemifrån.  

 

Så det är därför jag fick en lägenhet i stan. Så att jag, det var ju för att jag skulle 

kunna slippa att ta bussar och sånt och så att jag skulle kunna plugga mer. För att de 

vet att jag är ambitiös och sånt. Så det hänger ju lite på att nu, eftersom jag fått den 

då känner jag kanske lite, dem säger inte direkt till mig att du måste få bra betyg, 

men jag vill ju typ göra dem stolta på något sätt eftersom dem har ställt upp så 

mycket för mig.  

 

Jag tolkar Stinas uttalande som att pressen från föräldrarna upplevs indirekt. För att visa 

uppskattning för föräldrarnas stöd och hjälp med lägenheten, anstränger sig Stina att prestera bra 

i skolan och studera mer. Kraven kan delvis ses vara från Stina själv då hon känner viljan att göra 

dem stolta, men även från föräldrarna då hon upplever en indirekt press från dem då hon fick 

lägenheten delvis för att kunna plugga mer. Om vi utgår från Haraldssons studie, som tidigare 

beskrivits, kan Stinas situation benämnas vara dimensionen ambivalens. Detta genom att utgå 

ifrån att Stina frivilligt valde att flytta och upplevde ansvaret att bo ensam som viktigt och 

stimulerande samtidigt som hon upplever omgivningens bemötande hjälpande och positivt. Även 

hos de elever som fortfarande bor hemma var det förekommande att krav från föräldrar 
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upplevdes indirekt. Exempelvis beskrev eleverna en vilja att leva upp till sitt syskons eller sina 

föräldrars nivå samtidigt som de upplevde en press hemifrån att prestera bra i skolan. Vad som 

dock skiljer sig åt är att Stina och Karin som bor själva beskrev en större press från föräldrarna. 

Utifrån Stinas uttalande kan detta delvis förklaras genom ett indirekt krav att prestera bra resultat 

i skolan för att visa tack till föräldrarnas hjälpsamhet. Vidare kommer nedanstående citat att 

exemplifiera hur krav från lärare kan upplevas. 

 

Asså för jag vill vara duktig och så. En lärare säger alltid till mig så här – Men du 

kan ju inte misslyckas. Och då menar hon det säkert som någon slags uppmuntran 

men den kan få negativ effekt. Det bidrar ju till att jag inte får misslyckas eller att jag 

inte kan det. […] Och det blir ju naturligt i klassrummet med, då kan man komma o 

fråga mig saker för jag kan så mycket.  

 

Ovanstående citat är ett av Karins uttalanden som jag tolkar beskriver hur lärarens kommentar du 

kan ju inte misslyckas upplevs pressande. Karin upplever sig inneha ett ansvar för att inte misslyckas, 

vilket jag tolkar innebär att inte få sämre resultat än tidigare. Lärarens kommentar medför således 

känslan av krav trots att det troligtvis är menat att vara en uppmuntran och beröm. Som redan 

har framgått redogör Marklund för att det är få elever som upplever att deras lärare anser att de är 

mycket duktiga i skolan, vilket kan bidra till att elevers självförtroende minskar.88 I Karins fall är 

lärarens uttalande menat som beröm vilket enligt Marklunds studie skulle ses ovanligt. Karin 

upplever en ökad press att prestera ett visst resultat och att hålla sig kvar på den nivå hon 

befinner sig på. Vidare synliggör citatet hur Karins roll i skolan är beroende av hur hennes 

klasskamrater upplever henne. Jag tolkar det som att Karin upplevs besitta mycket kunskap vilket 

bidrar till att hon får förfrågningar och utgör på så sätt en hjälpande hand. Som tidigare nämnt i 

den gemensamma kappan är en individs identitet ett resultat av sociala processer och relationer. I 

Karins fall kan hennes identitet ses vara ett resultat av relationen till läraren och klasskamraterna. 

Att bland klasskamraterna och enligt läraren besitta den rollen som ‖den kunniga‖ kan ses vara 

en del i Karins identitet. I den gemensamma kappan beskrivs stigmateorin,89 vilken kan tillämpas 

utifrån att Karin upplevs inneha de egenskaper som är enhetliga med en viss kategori. Lärarens 

och klasskompisarnas förhållningssätt kan ses vara bidragande till att Karin tilldelas egenskaper 

som duktig och kunnig vilket resulterar i en stigmatisering. Nedanstående citat är ytterligare en 

beskrivning av hur eleverna upplever resultat på examinationer som en del i identitetsskapandet.    

 

När man hade såhär lätt för skolan när man var liten såhär, då tycket man det var 

roligt liksom och sen har det blivit lite som man har fått stämpel på sig o vara en sån 

som kanske pluggar mycket eller alltid vara bra på proven och såna saker. Och sen 

så lever ju det kvar och så har man vant sig vid det helt enkelt. Växt in i den rollen.  

 

                                                 
88 Danielson & Marklund, s. 55. 

89 Erving Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 11 f. 
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Jag anser Stinas beskrivning visar hur hon i tidigare skolår från omgivningen upplevdes vara 

duktig i skolan och få bra betyg. Då hon uttrycker sig ha växt in i den rollen tolkar jag det som att 

omgivningens uppfattning har haft betydelse för Stinas identitetsskapande. Identiteten skapas 

med hjälp av individens självmålade porträtt utifrån hur denne ser sig själv. Som tidigare nämnt 

beskriver Stier att utformandet av sin identitet delvis sker utifrån hur omgivningen uppfattar 

individens egenskaper och delvis hur individen upplever sig själv.90 Stinas omgivning uppfattade 

henne inneha egenskapen som att vara duktig och kunna prestera bra resultat på examinationer, 

vilket hon beskriver har haft betydelse för den hon är idag. Detta kan utifrån Stier ses varit en del 

i hennes identitetsutveckling och den identitet Stina utgör. Likt tidigare citat från Karins 

berättelse kan Stinas uttalande kopplas till stigmateorin. Uttrycket: fått stämpel på sig att vara en sån 

exemplifierar hur Stina upplever sig ha blivit tillskriven vissa egenskaper från omgivningen vilket 

resulterat i att hon förväntas utgöra en viss roll i skolan. Stigmatiseringen sker genom de 

egenskaper som omgivningen upplever Stina utgöra.      

 

Nästkommande kategori prioritering, synliggör hur eleverna upplever vardagen präglad av 

prioriteringar, vilket varit centralt i elevernas livsberättelser om hur de uppfattar sin stress. 

Elevernas livsberättelser har även synliggjort hur prioritering uppfattas vara ett krav vilket gör det 

intressant att från denna kategori övergå till kategorin prioritering.     

 

Prioritering  

I kategorin prioritering beskrivs det hur eleverna upplever sig kunna anpassa alla faktorer de anser 

viktiga till varandra. Vidare beskrivs det hur relationen till familj och vänner berörs av elevernas 

upplevda stress och högt ställda krav. Citatet nedan speglar en bild av hur eleverna upplever sin 

vardag i relation nödvändigheten att prioritera.  

 

[…] det är så himla mycket hela tiden. Man måste liksom, man vill ju liksom hinna 

med att vara med kompisar och familj o så skulle man vilja hinna prestera bra o sen 

är det så himla mycket nu i trean. Det känns som om framtiden snart är här och det 

jag vill gå sen är det jätte höga betyg för o kamma in o det är väldigt jobbigt, just 

den delen.  

 

Ovanstående citat visar hur vardagen upplevs vara fylld med olika faktorer att ta hänsyn till, vilket 

har varit genomgående i samtliga intervjuer. Jag tolkar det vara både faktorer kopplat till skolan, 

så som viljan att prestera ett visst betyg, och faktorer utanför skolan så som att spendera tid med 

familj och vänner. Viljan att prestera bra i skolan tolkar jag delvis grundas i framtidstankar och 

planer. Uttrycket jobbigt är centralt i tanken på vidareutbildning som kräver vissa betyg. Enligt 

Selye skulle dessa framtidstankar och prestationskrav kunna ses vara en stressor utifrån att de är 

påfrestningar för eleven, vilket bidrar till upplevd stress.91 Det kan även jämföras med Skolverkets 

                                                 
90 Jonas Stier, Identitet: människans gåtfulla porträtt (Lund, 2003), s. 14. 

91 Währborg, s. 47. 
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rapport som beskriver det vanligt att elever vid studieinriktade program tänker på 

vidareutbildningar. Vidare beskrivs det vara förekommande att eleverna ser högskoleutbildning 

som det enda valet som kommer att resultera i ett framtida yrke.92 Genomgående i elevernas 

berättelse om deras syn på framtiden har just varit vidareutbildning. Dock har en direkt 

vidareutbildning efter gymnasiet inte setts vara ett måste då de anser ett behov att pausa i sina 

studier, vilket delvis grundats i stressen de upplever. Självklarheten att i senare livet inneha en 

högskoleexamen kan utifrån det biografiska schemat, som i den gemensamma kappan beskrivits, 

ses vara en passagerit.93 Passageriten kan tolkas vara det eleverna och övrig omgivning upplever 

tillhöra nästkommande livsfas och därav också det normativa att göra. Citatet kan även kopplas 

till Skolverkets rapport som delvis redogör för att intressen utanför skolan är en av de faktorer 

som bidrar till en stressad skolvardag.94 Att umgås med familj och vänner kan ses vara intressen 

utanför skolan om vi utgår från att det är en vilja och inte upplevs vara ett måste. Just 

ambivalensen i man måste och man vill vara med kompisar och familj synliggörs i nedanstående 

citat.  

[…] man vill ju göra något bra hela tiden, jag kan inte stå ut med att göra något 

dåligt. Jag kan inte släppa någonting heller, känner jag riktigt. Och det liksom, det är 

inte, det blir en press när man har så mycket annat, så blir det en press att umgås 

med kompisar också […] då blir det som att träffa vänner är någonting man måste 

göra.[…]för dom blir ju besvikna liksom […] Men vi måste ju också ses. Jag vill ju 

inte liksom att plugget ska gå före dem så då liksom försöker jag prioritera alla 

saker. Men det går ju inte att prioritera alla saker.  

 

Citatet är en del i Stinas berättelse vilket visar hur kompisumgänge upplevs vara ett måste. Jag 

tolkar det vara dels på grund av att tiden begränsar eleverna i att inneha en vardag där alla de 

faktorer som för dem upplevs viktiga kan kombineras. Stinas uttalande synliggör hur hon skulle 

vilja vara med kompisar men då kombinationen av skola och kompisar inte fungerar som önskat 

upplevs det krävande att umgås med vänner. Uttrycket träffa vänner är någonting man måste göra 

synliggör hur Stina känner ett krav att planera in tid för att träffa hennes vänner. Intressant är att 

hon beskriver sin vilja att umgås med vänner men att viljan blir ett måste när hon inte kan 

prioritera allt hon önskar. Citatet skildrar en frustration över att inte förmå sig kombinera det 

som upplevs viktigt samtidigt med att helt engagera sig i det. Om vi ser till rollstressteorin som 

tidigare nämnts kan viljan att kombinera skola och vänner vara bidragande till de högt ställda krav 

och upplevd stress som varit genomgående i elevernas berättelser. Nedanstående citat synliggör 

hur Saras relation till hennes föräldrar skiljer sig från relationen till hennes kompisar samt hur 

relationen till föräldrar berörs av en stressad vardag.  

 

                                                 
92 Skolverket, s. 128 f. 

93 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och socialordning: en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonalens uppfattningar om 

handlingsmöjligheter i arbetet (Linköping, 1994), s. 43. 

94 Skolverket, s. 49. 
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[…] liksom när man sitter där sista kvällen och ska plugga o så sitter mamma och 

pappa o säger att man ska göra massor med andra saker då blir det lite bråk. Och 

sen blir väl de lite sura på en att man börjar sista kvällen och så blir man liksom 

sådär arg på varandra. Men med vänner är det väl inte så, de har ju ungefär samma 

situation. 

 

Saras uttalande visar hur relationen till föräldrar kan beröras av hur elever väljer att disponera 

tiden till skolmåsten som exempelvis läxläsning. När Sara och hennes föräldrar hamnar i konflikt 

grundas det i att Sara prioriterar läxläsning medan hennes föräldrar anser att Sara inte prioriterar 

som önskat. Utifrån Saras beskrivning är föräldrarna skeptiska till att Sara pluggar sista kvällen 

vilket kan grundas i tidigare nämnda och upplevda stressfaktor, att inte inneha tillräckligt med tid. 

Som tidigare nämnt beskriver Nordenmark multipla sociala roller vilka är de en individ innehar i 

viljan att kombinera familj- och arbetsliv.95 Om vi ser till Saras kombination av skola och familj 

kan detta skildras genom att hennes utförande av läxläsning och föräldrarnas önskan till hjälp 

hemma kolliderar. Haraldssons, redan nämnda, dimensioner som beskriver hur ansvar och 

bemötande, i relation till varandra i skilda livsmiljöer kan upplevas och framkalla stress på olika 

sätt.96 Genom att koppla detta till citatet kan samtliga dimensioner beskriva Saras upplevelse av 

relationen mellan ansvar och bemötande. Vad som är avgörande för vilken dimension som kan 

kopplas till citatet är hur Sara upplever ansvaret att läsa läxor hemma. Utifrån att föräldrarna inte 

anser Sara prioritera som önskat, vilket resulterar i bråk, kan föräldrarnas bemötande ses vara 

oförstående och ohjälpsamt. Detta i samband med att läxläsning upplevs vara ett ‖tvingande‖ 

ansvar, något som inte görs frivilligt och inte ses vara stimulerande, kan dimensionen missmod 

appliceras. Dock kan frustration uppstå om Sara istället upplever ansvaret som viktigt och 

stimulerande. Ser vi istället till vännernas bemötande kan det tolkas vara förstående då Sara 

beskriver att vänner är i samma situation. Beroende på hur ansvaret upplevs kan det utifrån 

Haraldsson ses vara dimensionen förtvivlan eller ambivalens. Å ena sidan kan dimensionen 

förtvivlan kopplas om Sara upplever ansvaret att studera hemma som tvingande, något som 

måste göras. Å andra sidan kan dimensionen ambivalens beskriva hur Sara upplever ansvar i 

relation till bemötande om vi utgår från att läxläsning upplevs vara viktigt och stimulerande. 

Intressant är utifrån detta att Sara upplever bemötandet från föräldrar olikt från vänner, vilket 

påverkar hur stressen upplevs. Upplevd stress beskrivs i Haraldssons studie underlättas av att bli 

sedd för sina åsikter av sin närmsta omgivning. Citatet från Saras berättelse visar hur hennes 

vardagsprioriteringar inte överensstämmer med vad föräldrarna önskar. Det kan bidra till att Sara 

inte upplever att hennes föräldrar på ett hjälpande sätt uppmuntrar hennes prioriteringar.     
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Slutdiskussion 

I min slutdiskussion vill jag på ett tydligt sätt återknyta till mina frågeställningar utifrån mitt 

resultat. I min första kategori stressinnebörd synliggjordes det hur eleverna erfar och definierar 

stress. Genomgående var att tidjäktande och vardagsprioriteringar utgjorde en stor del i deras 

livsberättelser. Vad som dock kännetecknade deras beskrivningar av hur stressen gestaltades i 

vardagen var både psykiska och fysiska besvär. Att inte ha tid att sova exemplifierades som fysiskt 

besvär medan tankspriddhet och rädsla för misslyckanden var psykiska påfrestningar som 

beskrevs. I min andra kategori krav och betyg, skildrades elevernas upplevelser av olika former av 

press och krav. Högt ställda krav från sig själv och omgivningen var genomgående där 

föräldrakrav och lärarkrav upplevdes indirekt. I kategorin skildrades de indirekta kraven från 

föräldrar vara mer förekommande hos de elever som hade flyttat hemifrån. Beröm och 

uppmuntran från lärare resulterade i kravet att inte få lägre resultat än tidigare. Det som utmärkte 

elevernas livsberättelser om upplevda krav var hur pressen från omgivningen och hur 

omgivningen uppfattade eleverna påverkade deras identitet. Förekommande var att bra 

provresultat och betyg resulterade i en viss stigmatisering som utgjordes av tillskrivna egenskaper 

som kunnig och duktig i skolan. I min tredje och sista kategori prioritering, synliggjordes det hur 

eleverna upplevde en vardag fylld av prioriteringar. Att kombinera och prioritera faktorer så som 

skola, fritid, familj och vänner som önskat ansågs inte vara oproblematiskt. Alla de prioriteringar 

som eleverna tvingades göra var ett resultat av den ständiga jakten på tid. Förekommande var att 

en aktivitet som att umgås med vänner upplevdes vara ett måste att planera in i vardagen. Då 

jakten på tid medförde tvungen prioritering så blev spontana aktiviteter omöjliga. Att intressen 

utanför skolan, så som vänner, beskrevs vara en tvungen prioritering och inte något som de 

uttryckte en stark vilja för visar hur påtaglig stressen upplevs vara. Pressen och kraven att få bra 

resultat i skolan samtidigt som tiden inte upplevdes räcka till ledde till att umgänge blev något 

som prioriterades för att inte riskera besvikelse hos sina vänner. Elevernas framtidsplaner var en 

stor del i deras högt ställda krav och viljan att få bra betyg i skolan, vilket enligt Selye kan ses vara 

den stressor som resulterar i stress.97 Att ha en högskoleexamen som framtidsplan var för 

samtliga elever en självklarhet vilket utifrån det biologiska schemat kan ses upplevas som det 

normativa.98 Kategorin skildrar även en bild av hur relationen till vänner kännetecknas av 

hjälpsamhet och förstående medan relationen till familjen ibland upplevdes präglas av bråk 

hemma. I ett citat skildras det hur elevens och dennes föräldrars önskningar om hur vardagen 

hemma ska se ut kolliderade. Det faktum att elevens föräldrar inte ansåg att eleven prioriterade 

rätt och planerade sina studier kunde leda till bråk.    

 

Utifrån mina kategorier kan elevernas upplevda stress förstås vara en ond cirkel. Eleverna 

beskrev att en del av stressen grundas i rädslan att misslyckas, vilket beskrevs i from av ett dåligt 
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provresultat eller betyg. Vad som är intressant är det faktum att bra resultat och betyg i skolan 

beskrevs vara avgörande för en upplevd stigmatisering, press och högt ställda krav. 

Omgivningens uppfattning av eleven som duktig i skolan resulterade i kravet att hålla sig kvar på 

den nivån, det vill säga få samma resultat i skolan som tidigare. Detta kan då ses vara en ond 

cirkel där stressen och kraven inte avtar utan ständigt upplevs som påtagliga. Eleverna blir således 

stressade av tanken på att misslyckas, dock är ett icke misslyckande bidragande till kraven att få 

bra resultat vilket i sin tur leder till rädslan att inte hålla sig på den nivån som de gjort tidigare.  

 

Tanken på vidareutbildning och högskoleexamen var således en dominerande framtidsplan för 

eleverna och upplevdes som det självklara och normativa att göra. Detta kan även beskriva 

samhällets krav på att välja rätt väg efter gymnasietiden. Det faktum att ingen av eleverna beskrev 

sina framtida planer som osäkra utan på ett helt naturligt sätt beskrev en högskoleutbildning som 

ett självklart val skildrar samhällets krav på vad varje individ ska välja och genomgå för att passa 

in i samhället. Framtidsplanerna kan även ses vara bidragande i de prestationskraven att få ett 

visst resultat i skolan och därmed även till stressen. Dominerade var att eleverna i sina 

livsberättelser kring vidareutbildning var väl medvetna om vilka betyg som behövdes för att vara 

behörig till den önskade utbildningen. Gymnasietiden kan delvis ses vara präglad av kraven och 

pressen att nå ett visst resultat för att i framtiden kunna förverkliga önskade planer. Något som 

eleverna beskriver vara bidragande till den upplevda stressen är kravet att inte försämra sina betyg 

i skolan, vilket grundas i omgivningens förväntningar att utgöra rollen som den duktiga och 

kunniga eleven. Som tidigare nämnt beskriver Währborg att påfrestningen att känna krav att inte 

prestera mindre än vad som förväntas kan resultera i minskad självkänsla,99 vilket beskriver vad 

elevernas prestationskrav kan resultera i.   

 

För att få en bredare bild skulle det i vidare forskning vara intressant att även studera elever från 

årskurs två. Trots att mitt resultat inte visade några större skillnader mellan hur elever från årskurs 

ett och elever från årskurs tre upplevde stress skulle en eventuell jämförelse mellan alla tre 

årskurser vara intressant. Att både studera manliga och kvinnliga gymnasieelever hade gett en 

bredare bild av hur krav och press i relation till stress ter sig.   

 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till det inledande citatet som speglar en bild av hur den stress 

som elever upplever i sin skolvardag inte enbart är påtaglig under tiden i skolan utan även under 

tiden utanför skolan. Eftermiddagar, helger och lov berörs av den stress de upplever. Att 

spendera tid med vänner ses som ett måste då skolan tar för mycket tid för att intressen utanför 

skolan ska kunna uppskattas som önskat. Relationen till föräldrar blir berörd av den press 

eleverna upplever och de prioriteringar som fyller deras vardag. Bråk och ett oförstående 

bemötande är förekommande. Skolvardagen är fylld med krav där omgivningens krav och egna 

ställda krav resulterar i en ständig strävan efter att prestera på topp i alla examinationer och få det 
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betyg som förväntas. De ständiga prestationskraven bidrar till den stress de upplever och som är 

påtaglig för elevernas välbefinnande. Att inte kunna sova önskade antal timmar eller att ständigt 

inneha en tankeverksamhet kring krav, press, prioriteringar och framtidsplaner synliggör hur 

kvinnliga gymnasieelevers upplevelse av stress är avgörande för deras livsvillkor och identitet.   
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”Alla utom jag…” 

– En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse kring sin arbetslöshet – 

Författad av Hannah Strand 

 

Att arbeta har i alla tider varit både en stor och viktig del i individens liv. Arbete ger inte bara en 

trygg inkomst utan bidrar även med sociala umgängen. Normen i dagens samhälle är att arbeta 

och detta värderas väldigt högt. Att stå utanför arbetsmarknaden upplevs av många som något 

negativt, en upplevelse av att inte bidra till samhället kan i sin tur bidra till att de individer som 

står utan ett arbete skapar känslor av utanförskap och en utsatthet av ett vi och dem - tänkande.100    

 

I denna fältstudie har jag valt att studera hur levnadsvillkoren ser ut för kvinnor som står utanför 

arbetsmarknaden. Då tematiken i denna antologi är Prestation hos kvinnor finner jag det väldigt 

intressant att studera hur dessa individer upplever förhållanden kring arbetslöshet samt om detta 

kan genererar prestationskrav från samhället.  Att jag valt att endast studera kvinnor i denna 

fältstudie grundar sig i mitt intresse för den utveckling som skett från att mannen ensam var 

familjens försörjare till att kvinnan nu blivit delaktig i detta. Hur upplever då kvinnan sin 

arbetslöshet och att hon nu tillskrivs begränsade möjligheter till att bidra till familjens ekonomi 

med eller utan man?   

 

Arbetslöshet är en situation som ökar och antalet unga arbetslösa idag är högt.101 I och med att 

detta kan upplevas som något som blir allt mer vanligt undrar jag om detta blir mer accepterat?  

Finner informanterna att de blir annorlunda behandlade för att de står utanför arbetsmarknaden 

och vilka känslor medför det?  Har arbetslösheten påverkat deras livssituation och om så är fallet 

på vilket sätt?  Genom att ta del utav erfarenheter och tankar önskar jag kunna belysa vad detta 

innebär för individerna i fråga.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fältstudie är att belysa individers självupplevda erfarenheter kring eventuellt 

utanförskap och press av att stå utanför arbetsmarknaden. Jag vill även belysa individens 

upplevelse kring sin livssituation och vad detta innebär för denne ifråga.  Fältstudien är avsedd 

som ett komplement till den redan existerande forskning som finns kring arbetslöshet och 

identitetsskapande. Utifrån detta syfte har två frågeställningar formulerats. 

 

 Identifierar individen sig med sin arbetslöshet?  

                                                 
100 Maria Andersson, ‖Att känna sig arbetslös – kategori, identifikation och stigmatisering‖, i Att hantera arbetslöshet – 

om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna, red. Åsa Mäkitalo (Stockholm, 2006), s. 87 ff. 

101 Barbro Hultmana & Sven Hemlinbs, ―Self-rated quality of life among the young unemployed and the young in 

work in northern Sweden‖, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 30(2008:4), s. 462. 
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 Om så är fallet, vilken roll anser de att omgivningen/samhället spelar i detta? 

 

Metod  

För att ta del utav den kunskap samt de erfarenheter som kan verka självklara och vid en intervju 

kan gå förlorad har jag som komplement till de utförda intervjuerna observerat det berörda 

fältet.102  Vilket innebär att det empiriska material som ligger till grund för denna studie har 

samlats in genom observation och intervjuer. Vidare kommer jag i detta avsnitt att utförligt 

beskriva hur jag gått tillväga för att samla in detta material. Jag kommer även att beskriva det fält 

jag observerat, de informanter som bidragit till datainsamlingen, vilket tillvägagångssätt som 

använts för att analysera materialet och etiska aspekter kring studien.  

Beskrivning av fält 

Som tidigare nämnts är grunden för denna fältstudie en observation följd av fem intervjuer. Alan 

Bryman beskriver att få tillträde till den sociala miljö som är av relevans för studiens syfte är ett 

av de viktigaste stegen i en studie. Det kan även vara ett av de svåraste.103 I mitt fall har målet 

varit att komma i kontakt med individer som har stått eller står utanför arbetsmarknaden och 

därför har arbetslöshet varit fokus för det fält jag undersökt.  

Observation 

För att ta del av det fält jag har observerat använde jag mig utav ett selektivt urval, vilket har skett 

genom att jag har tagit reda på olika möjligheter till vart jag kan utföra min fältstudie och sedan 

valt den som passar min studie bäst.104 För att komma i kontakt med fältet valde jag att via mail 

kontakta en ansvarig person på kommunen i den stad jag utfört min studie. Denna person gav 

mig sedan uppgifter så att jag har kunnat ta kontakt med den ansvarige för det 

arbetsmarknadsprojekt jag observerat. Detta projekt är skapat för att hjälpa individer som står 

utanför arbetsmarknaden att få ett arbete eller en praktikplats. 

 

Observationen som utfördes var en deltagande observation, vilket innebär att medlemmarna i 

projektet var medvetna om min närvaro både som individ och som forskare.105 Detta 

tillvägagångssätt kan vara styrande då informanterna vet om min närvaro men min tanke var att 

på bästa sätt figurera i bakgrunden och att inte få någon att känna sig obekväm med min 

närvaro.106 Observationen varade i omkring tre timmar under ett dagligt möte på verksamheten 

                                                 
102 Magnus Öhlander, ‖Deltagande Observation‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 75. 

103 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 278. 

104 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 55. 

105 Fangen, s. 31. 

106 Fangen, s. 31. 
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och utfördes i en lokal där projektet har sitt kontor. Under observationen förde jag kontinuerligt 

anteckningar om vad jag såg och vad som sades. Bryman understryker vikten av att försöka skriva 

ner dessa intryck så fort som möjligt, men att oavbrutet föra anteckningar även gör individerna 

medvetna om forskarens närvaro och de blir då ständigt påminda om att de blir observerade.107 

För att bemöta denna problematik valde jag att diskret föra mina anteckningar utan att väcka 

uppmärksamhet och på så sätt inte påverka fältet och dess samspel. Anteckningarna som fördes 

kodades sedan enligt grundad teori och dessa ligger till grund för de frågeställningar som jag 

utformat. Tankar kring gemenskap bland dem som var arbetslösa och känslor av att känna sig 

mindre värd var återkommande under denna process och utifrån dessa utformade jag mina två 

frågeställningar. 

Intervjuer 

Kontakt med de fem informanter som har deltagit i intervjuerna har jag kunnat upprätta genom 

bekanta som i sin tur presenterat mig för individer som visat intresse för studien. Detta innebär 

att mitt urval kan betraktas som en kombination av ett snöbolls- respektive bekvämlighetsurval.
 

Det vill säga att jag har tagit kontakt med en individ som sedan hjälpt mig att få kontakt med 

ytterligare respondenter och de i sin tur har hjälpt mig att komma i kontakt med fler.108    
 

Då fältstudien är en kvalitativ studie har semistrukturerade intervjuer utförts, detta 

tillvägagångssätt är valt för att skapa ett så avslappnat samtal som möjligt kring de teman jag velat 

diskutera. Bryman menar att valet av semistrukturerade intervjuer kan få intervjupersonerna att 

med stor frihet utforma svaren själva och då inte känna sig styrda under samtalet.109 Tiden för 

intervjuerna varierade men alla var inom en tidsram på omkring 30-40 minuter långa och utfördes 

på neutrala platser som informanterna själva valt. Även detta för att informanterna skulle känna 

sig så trygga och avslappnade som möjligt och med förhoppningen om att detta skulle leda till ett 

avslappnat samtal där intervjufrågorna besvarades utan en känsla av eventuell press och 

obekvämhet.110 Under intervjuernas gång försökte jag även att undvika frågor som kan uppfattas 

som styrande, detta för att återigen försöka skapa en trygg miljö där informanten istället för att 

svara på frågor väljer att berätta om sina upplevelser.  

 

Intervjuerna som utförts har som tidigare nämnts i den gemensamma delen spelats in för att 

sedan transkriberas. Att använda sig av ljudupptagning vid intervju kan påverka informanten på 

så sätt att denne känner ett obehag och/eller att de blir medvetna om att deras ord kommer att 

sparas och lyssnas på.111 Det finns dock många fördelar med att använda ljudupptagning, detta 

                                                 
107 Bryman, s. 293. 

108 Bryman, s. 114 f.  

109 Bryman, s. 301 f. 

110 Eva Fägerborg, ‖Intervjuer‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 66. 

111 Bryman, s. 311 
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tillvägagångssätt bidrar till exempel till att forskaren kan ta del av informantens berättelse 

upprepade gånger. Forskaren kan även ta del av information som inte visat sig tydlig under 

intervjuns gång. Detta tillvägagångssätt underlättar sedan för en tydligare analys.112 Jag har för att 

på bästa sätt återskapa den miljö som utspelats under intervjun valt att direkt efter intervjun 

transkribera denna. Detta har även gett mig en möjlighet att genomföra eventuella förändringar 

inför nästa intervjutillfälle. 

Grundad teori 

Jag har i denna fältstudie bearbetat mitt empiriska material med hjälp av grundad teori som vi 

tidigare beskrivit i antologins gemensamma del. Jag kommer i detta avsnitt främst att fokusera på 

hur jag har gått tillväga för att tillämpa grundad teori samt min upplevelse av att arbeta med 

denna metod.  

 

Min arbetsprocess inleddes med vad som kallas en öppen kodning113 där jag scannade igenom 

den data som transkriberats och markerade de ord och meningar som var av intresse. Dessa ord 

och meningar gav jag sedan etiketter och genom att klippa ut dessa skapade jag ett pussel som 

möjliggjorde försök till att finna samband mellan de olika intervjuerna som jag sedan utvecklade 

till kategorier. Vidare har jag ett flertal gånger scannat mina anteckningar för att se ifall jag av 

misstag missat ord eller meningar av betydelse, även dessa koder fick etiketter och parades ihop 

med de redan utarbetade kategorierna. Nästa steg var att se ifall det fanns någon relation mellan 

de olika kategorierna, detta för att utveckla ett samband mellan dem. Dessa kategorier stod sedan 

till grund för den analys jag utarbetat.  

 

Att arbeta med denna metod fann jag intressant men bitvis komplicerat. Att gå igenom materialet 

med ett öppet sinne och helt förutsättningslöst var lättare sagt en gjort, jag fann det dock väldigt 

intressant att se hur materialet utvecklas under arbetsprocessen och anser att denna metod är ett 

bra verktyg när man arbetar med kvalitativa studier.        

Presentation av informanter 

I denna del kommer jag att kort presentera de fem informanterna som varit delaktiga i min studie. 

Jag har valt att begränsa informationen kring dessa då jag inte finner det relevant att ge läsaren en 

mer utförlig beskrivning för att förstå studien. Informanterna som har deltagit i min studie är 

kvinnor i åldrarna 20-50 år och gemensamt för dessa är att de står eller har stått utanför 

arbetsmarknaden. 

 

                                                 
112 Bryman, s. 310. 

113 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Thousand Oaks, 2008), s. 195 ff.   
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Informant ett är 21 år gammal, har varit arbetslös i två år och bor med sin mamma. Informant 

två är 30 år gammal, har varit arbetslös i tre år och bor med sambo och ett barn. Informant tre är 

27 år gammal, har varit arbetslös i ett år och bor med sambo. Informant fyra är 45 år gammal, har 

varit arbetslös i två olika perioder och bodde då med sambo och två barn. Informant fem är 25 år 

gammal, har varit arbetslös i fem år och bor med sambo och fyra barn.     

 

Etik 

Under studiens gång har jag tagit hänsyn till de fyra etiska grundkraven, dessa har vi tidigare i den 

gemensamma antologi delen beskrivit och jag kommer i detta avsnitt beskriva hur jag uppfyllt 

dem under mitt arbete med denna studie. Informationskravet114 uppfylldes genom att ett 

informationsbrev skickades ut inför varje intervju och observation där informanten i lugn och ro 

fick ta del utav studiens syfte och ge samtycke utan påtryckning från mig.  

 

Samtyckeskravet115 uppfylldes i och med att informanten informerades genom informationsbrevet 

om att denne själv bestämmer över sin medverkan i studien. Avsikten med brevet var att 

informanterna skulle kunna få en djupare förståelse för studiens syfte, hur studien kommer att 

användas och information om att informanterna när som helst under studien kan avbryta sin 

medverkan.116 Ämnet som studien behandlar kan kännas privat och vara av känslig karaktär för 

informanterna att prata om, därav har jag varit väldigt noga med att informera deltagarna om att 

de inte behöver svara på frågor som de uppfattar vara påfrestande att besvara. Detta var dock 

inget som förekom under studiens gång. 

 

Jag har i denna fältstudie använt mig av fiktiva namn på informanterna, intervjuplatser och den 

stad där fältstudien har utförts för att anonymisera deltagarna i största möjliga mån och på så sätt 

uppfyllt konfidentialitetskravet.117 Jag har även valt att inte beskriva eller namnge den plats jag 

observerat för att anonymisera även denna, detta trots att det i en kvalitativ studie krävs en bred 

beskrivning av fältet för att ge läsaren en rättvis bild och att anonymisering då kan försvaga 

materialet.118 Informanterna är även väl informerade om att det inspelade materialet som 

transkriberats förvaras oåtkomligt för andra och att jag är den enda som har tillgång till detta. 

Intervjuerna utfördes på platser som informanterna själv valt för att dessa skulle känna sig så 

bekväma som möjligt med situationen och inte känna att jag inkräktade på deras privata sfär. 

Nyttjandekravet119 vilket är det fjärde kravet, anser jag är uppfyllt genom att jag endast använt det 

framställda materialet till mitt arbete med denna studie. 

                                                 
114 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 7. 

115 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 9. 

116 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography. Principles in practice (London, 2003), s. 110. 

117 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 12. 

118 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) s. 109. 

119 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 14.  
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Teorietiska utgångspunkter  

I denna del av min studie kommer jag att beskriva det perspektiv och den teori som jag anser vara 

relevant och som jag har för avsikt att använda mig av för att tolka och förstå den empiri jag fått 

fram. 

 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt perspektiv, vilket används för att kunna analysera 

och förstå den sociala verkligheten. Inom detta perspektiv finns det flera olika synsätt, dessa har 

gemensamma grunddrag men är inte identiska.120 Symbolisk interaktionism grundar sig i 

symboler, situationer och sociala interaktioner som är primärt för att individen ska kunna förstå 

verkligheten i samhället.121  

 

Inom symbolisk interaktionism ses människan som en social varelse där självet skapas i det 

sociala samspelet, det är genom interaktion som den andre definierar oss vilket i sin tur bidrar till 

formandet av självet.122 Individen är en gruppvarelse som interagerar med andra men även med 

sig själv. Detta införlivas genom att individen talar med sig själv det vill säga tänker, omedvetet 

och medvetet. Interaktion sker inte bara via språk utan vi använder oss även av synen, minspel 

och kroppsrörelse. En annan viktig del av den sociala interaktionen är uppförande, klädsel och 

utseende.123  

 

För identitetsskapandet är en viktig förmåga att kunna se sig själv genom andra, det vill säga att 

individen hela tiden speglar sig i de normer, värderingar och regler som finns i samhället. 

Individens identitet skapas inom samhällets ramar, även kallad för den generaliserade andre.124 Jan 

Trost & Irene Levin skriver om två olika identitetsteorier, den ena fokuserar på grupptillhörighet 

och vikten av att kunna identifiera sig med någon och benämns som den sociala identitetsteorin. 

Den andra teorin har sin grund i rolltillhörighet och förväntningarna som kommer med dessa och 

benämns som identitetsteorin. Det som skiljer dem åt är alltså att i den sociala identitetsteorin 

ligger fokus på vem man är medan i identitetsteorin ligger fokus på vad man gör.125       

Tidigare forskning 

För att skapa mig en djupare förståelse för det ämne jag har för avsikt att studera har jag valt att 

ta del av och fördjupa mig i tidigare forskning, vilken framförallt bestått i avhandlingar samt olika 

forskningsartiklar. Denna fördjupning har lett till en förhoppning om att kunna gå ut på fältet 

                                                 
120 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Malmö, 2004), s. 9. 

121 Trost & Levin, s. 11. 

122 Trost & Levin, s. 101 f. 

123 Trost & Levin, s. 97. 

124 Trost & Levin, s. 71 f. 

125 Trost & Levin, s. 163 f. 
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med mer kunskap samt att detta kunde bidra till att jag kan bortse från eventuella föreställningar 

jag tidigare haft kring ämnet.126 Det finns ett flertal studier som berör mitt övergripande ämne, jag 

kommer dock att fokusera mig på ett fåtal som ligger nära min studies huvudfokus. I detta avsnitt 

kommer jag att presentera två studier där författarna behandlat ämnen som arbetslöshet, identitet 

och upplevelser kring arbetslöshet som livssituation.  

 

Margareta Bolinder har i sin avhandling Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 

handlingsstrategier och jobbchanser behandlat just dessa ämnen. Avhandlingen bygger på resultatet från 

fyra intervjustudier där 1813 stycken slumpmässigt utvalda arbetslösa kvinnor och män ur 

arbetsmarknadsstyrelsens HÄNDEL - databas intervjuats via telefon. Avhandlingen är tänkt som 

ett komplement till den redan existerande forskning som finns kring hur individer upplever och 

hanterar arbetslöshetssituationen och har som huvudsakligt syfte att studera hur individer upplever och 

hanterar arbetslöshetssituationen och hur detta hänger samman med de handlingsmöjligheter individer faktiskt 

har.127 Något som Bolinder kommer fram till i sin studie är att arbetslöshet många gånger inte är 

en situation som individen själv väljer men att individen accepterar detta för att skydda sig själv. 

Genom att individen identifierar sig som arbetslös kan de negativa uppfattningarna som individen 

har kring detta minskas.128  

 

Även etnologen Maria Andersson behandlar i sin artikel ämnen som rör känslan av att vara arbetslös 

och känslor man har i egenskap av att vara arbetslös. Artikelns grund är en vidareutveckling av den 

avhandling som Andersson tidigare utarbetat, denna avhandling är en studie byggd på intervjuer. 

Andersson använder sig utav olika kategorier där hon bland annat beskriver hur individen har en 

vilja att sträva efter samhällets normer och hur samhället har goda intentioner kring att 

‖uppfostra‖ sina medborgare. Andersson menar att denna uppfostran mycket väl kan ses som 

disciplinära åtgärder som inte alltid är positiva.129  Författarens hade som syfte med denna artikel 

att utveckla och djupare belysa ämnet genom nya infallsvinklar och utifrån flera aspekter.130  

 

Min studie har likt Bolinders och Anderssons fokus på informanternas upplevelse och känslor 

kring dennes arbetslöshet. Dessa studier är av kvalitativ karaktär likt min, dock finns det en viss 

skillnad i val av intervju och tillvägagångssätt. Bolinder har till exempel via HÄNDEL- databas 

slumpmässigt fått kontakt med sina informanter och valt att intervjua dessa via telefon och 

Andersson har använt sig av diskursanalys som metod i sin avhandling. En del av det resultat som 

Bolinder presenterar bygger på att även arbetslösa individer anpassar sitt beteende efter situationen de 

                                                 
126 Fangen, s. 49. 

127Margareta Bolinder, Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser (Umeå, 2005), 

s. 10. 

128 Bolinder, s. 16 f. 

129 Andersson, s. 88 f. 

130 Andersson, s. 68 f. 
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befinner sig i.131 Detta kan jag koppla till Anderssons studie där hon menar att arbetslösa mer eller 

mindre är benägna till att identifiera sig med kategorin arbetslöshet.132 Andersson menar att denna 

identifiering inte alltid är något som individen själv har valt utan en bidragande faktor kan vara 

externa påtryckningar, som i sin tur bestämmer vilka känslor som är tillåtna för en arbetslös att 

känna.133 Som tidigare nämnts skriver även Bolinder om hur den arbetslöse kan identifiera sig 

med sin arbetslöshet, hon beskriver vidare om känslor och ohälsa som kan uppkomma i och med 

arbetslöshet. Bolinder menar dock att dessa varierar beroende på vilken inställning den arbetslöse 

har till sina förväntade chanser att hitta ett arbete.134  

Analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera studiens resultat där jag kommer att beröra tre 

kategorier som jag utarbetat genom grundad teori. Den första kategorin har jag benämnt som 

litenhet – att inte höra till och behandlar informanternas känslor kring bland annat utanförskap. En 

annan kategori har jag benämnt som det eviga trampandet vilket berör informanternas upplevelse av 

att inte komma ut på arbetsmarknaden. Ska vara – måste göra beskriver hur informanterna tolkar 

vad samhället ser som normalt och normgivande. Min önskan är att dessa tre kategorier ska 

belysa mina informanters berättelser på bästa sätt och föra analysen till en djupare nivå.

   

Litenhet – att inte höra till 

Vad som tydligt framkom under samtliga intervjuer var att informanterna upplevde känslor kring 

utanförskap och orolighet i och med sin situation som arbetslös. Något som var återkommande 

var att informanterna kände sig otillräckliga som samhällsmedborgare och ensamhet var en 

upprepad känsla. Vidare beskriver denna kategori informanternas negativa känslor kring att stå 

utanför arbetsmarknaden och hur detta påverkar individernas hälsa och välmående. Informant tre 

berättar:  

Jag blev väldigt deprimerad av att vara arbetslös.  Jag tänkte att, att första tiden jag var arbetslös 

var ett bra tillfälle för att samla krafter och hitta någonting som man ville göra.  Jag skulle få tid 

för att tänka efter vad jag ville med livet och så, men ju längre tiden gick och jag inte hittade 

något arbete så blev det mer, gick det över i att man blev deprimerad och att jag blev trött på 

att, på att inte ha någonting att göra, trött på att inte vara del i, del i något större. Jag kände mig 

utanför helt enkelt. 

Informant tre beskriver tydligt hur kontexten av att stå utanför arbetsmarknaden kan bidra till en 

känsla av att inte höra till, en känsla av att inte få delta i samhället och dess utveckling. Detta kan i 

sin tur bidra till ohälsa och i detta fall depression. Jag tolkar det som att leva som arbetslös till en 

början inte ses som ett problem men att efter en längre period så bidrar detta till att individen inte 

                                                 
131 Bolinder, s. 26. 

132 Andersson, s. 87. 

133 Andersson, s. 88. 

134 Bolinder, s. 13. 



 37 

längre känner sig delaktig i sin omgivning och att känslan av maktlöshet gällande sin framtid blir 

påtaglig. Trost & Levin beskriver vikten av att individen som är en gruppvarelse behöver 

interagera med andra för att skapa självet och att inte få ge uttryck i tal och skrift då kan bidra till 

ohälsa.135 Denna del av symbolisk interaktionism kan kopplas till vad informant tre berättar, att vara 

arbetslös en längre period resulterar i sin tur till en avidentifiering. Individen kan inte längre 

identifiera sig med sin omgivning och på så sätt blir det svårare för denne att känna sig delaktig. I 

och med att individen är en social varelse och att vi enligt symbolisk interaktionism behöver 

samspela med andra människor för att kunna skapa oss en bild av oss själva136 kan det vara så att 

en längre period som arbetslös kan bidra till att individen har svårt att se sig själv som annat än 

arbetslös? Vidare kan det tolkas som att när individen ses som arbetslös av andra blir det då 

relativt självklart att denna ser sig själv som endast arbetslös. Det kan då skapas ett medvetet 

undvikande kring att berätta om sin livssituation. Informant två berättar:            

Om jag träffar nya människor, i och för sig så skäms jag inte för min situation men jag kan 

tycka att det blir, att det känns dumt att säga att nemen jag är arbetslös och det känns som att 

folk då kanske ser ner på en på grund av det eller de undrar varför är du arbetslös och varför 

kan inte du jobba som alla andra. Det känns som om man hellre undviker att berätta för att 

slippa känna sig annorlunda. 

Detta citat beskriver hur informant två känner kring sin situation och att berätta om den för 

andra. Hon beskriver en rädsla för att bli märkt som arbetslös och enligt henne de negativa 

uppfattningarna som kommer med detta. Informant två berättar att hon inte skäms för att vara 

arbetslös men att alla har olika uppfattningar om vad detta innebär och därför vill hon undvika 

frågor kring varför hon är arbetslös. Flera informanter berättar om liknande fall där de undvikit 

frågor om sin livssituation eller skämtsamt pratat om ämnet. Detta då de känner en oro kring att 

andra i samhället ska se ner på dem eller fråga sig varför just de inte kan hitta arbete. Erving 

Goffman skriver om stigma och hur vi har en vilja att dela in individer i olika kategorier för att 

sedan ge dessa kategorier egenskaper. När individer på något sätt avviker från dessa bestämmelser 

döms denne individ ut som annorlunda och inte lika mycket värd i betraktarens ögon.137 En 

intressant koppling kan ses mellan informanternas rädsla för att bli märkta som arbetslösa och 

den negativa klang som de upplever att det innebär med Goffmans stigmateori där individer som 

tidigare nämnt döms ut som annorlunda när de avviker från samhällets normer och värderingar. 

Informanterna upplever att vara annorlunda i detta fall inte ses som positivt av samhället och 

dess medborgare. Vidare kan detta synsätt spegla hur informanterna upplever att känslan kring att 

stå utanför arbetsmarknaden yttrar sig. Informant fem berättar:     

 Jag känner mig dålig på något sätt, jag känner mig inte behövd och det känns lite som om att 

eh, ne men att man är en belastning på något sätt. Jag är inte till någon nytta och det känns 
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som om inte bara jag tycker det. Jag vill inte vara utanför men ibland känns det som att andra 

ser på en som om man valt att inte jobba.  

Informant fem beskriver i detta citat en känsla av att vara sämre än andra för att hon står utanför 

arbetsmarknaden. Hon upplever sig själv som en belastning för samhället och anser även att 

andra ser henne som det. Detta var ett återkommande uttalande bland informanterna, en känsla 

av att inte räcka till och utsatthet utryckte sig vid intervjutillfällena. Även detta kan kopplas till 

Goffmans teori om stigma, en rädsla för att inte passa in och att vara en börda för samhället och 

dess invånare. Informanterna uttrycker oro kring vad andra ska tycka om dem för att de står 

utanför arbetsmarknaden, även här finns en oro för att ses som något annorlunda och något 

negativt. 

 

I kategorin ovan framkom det att informanterna upplever sin livssituations som något 

annorlunda och avvikande. En känsla av utanförskap och att vara mindre värd var 

återkommande. Att vara arbetslös var inget önskvärt bland informanterna och de flesta var 

reserverade med hur öppna de var kring sin livssituation i vissa sociala sammanhang, detta för att 

skydda sig mot eventuella fördomar och frågor kring arbetslösheten. Det var inte enbart 

omgivningens uppfattning som påverkade informanterna utan även deras egna tankar och åsikter. 

Den inverkan att stå utanför arbetsmarknaden kan ha på framtidsperspektivet var något som 

diskuterades och kommer att beröras i nedanstående kategori.       

Det eviga trampandet 

Under intervjuernas gång uttryckte informanterna känslor kring att inte komma vidare i livet och 

att inte få utvecklas på samma sätt som de som är ute i arbetslivet gör. Informanterna uttryckte 

negativa känslor kring detta men samtidigt fanns det i vissa fall någon form av acceptans kring 

dennes livssituation. Vidare beskriver denna kategori informanternas upplevelse kring framtiden 

och hur dessa planer hade kommit att utspelats sig. Informant fyra berättar: 

Jag har väl alltid tänkt att jag skulle ha utbildat mig till något, men sen blev det inte så och då 

har man väl accepterat det. Man lever kvar i det som har hänt och jag tänker ofta på vad jag 

ville förr. Men jag har ju accepterat att jag är arbetslös, hur ska jag förklara? Ja jag har vant mig 

vid det, så det är inget som är konstigt för mig egentligen. 

Att ha framtidsplaner och att göra något med sitt liv har varit viktigt för informant fyra och för 

resterande informanter. Informant fyra beskriver i citatet ovan om hur hon tidigare haft planer på 

att studera men att hon nu kommit att acceptera sin livssituation som arbetslös. Hon uttrycker att 

de planer hon tidigare haft fortfarande finns i hennes tankar men att hon nu ser det som något 

avlägset och att vara arbetslös inte är något främmande för henne längre. Jag tolkar det som att 

de planer som informanterna tidigare haft blir allt mer avlägsna i och med att de står utanför 

arbetsmarknaden en längre period. Det primära blir att komma ut på arbetsmarknaden och att få 

ett arbete, utbildning samt andra planer upplevs då istället som drömmar. Att vara arbetslös 

accepteras på så sätt av informanterna trots att de flesta uttrycker att de inte vill vara arbetslösa. 
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Andersson skriver i sin artikel om att arbetslösa identifierar sig som just detta och att det ofta 

beror på hur andra identifierar dem.138 Det som framkommer i Anderssons artikel stämmer väl 

överens i detta fall då informanterna har uttryckt sin motvilja till att stå utanför arbetsmarknaden. 

Informanterna uttrycker även negativa känslor kring detta men finner samtidigt en acceptans 

kring sin roll som arbetslös, en roll som mycket väl kan ha tilldelats av samhället och dess 

förväntningar. Att stå utanför arbetsmarknaden och inte känna en motivation kring de 

framtidsplaner som tidigare var aktuella kan även det bidra till en acceptans kring denna 

livssituation. Informant tre berättar:        

Vid ett tillfälle hade jag riktat in mig på vad jag ville arbeta med och hade börjat studera mot 

det målet och blev sedan arbetslös. Det var väldigt svårt att hitta något inom den branschen 

och jag ville ju arbeta med detta men jag blev tvungen att ta det arbete som fanns för tillfället, 

det som erbjöds. Det var svårt att hitta något som var av intresse och motivationen för 

framtida studier och planer sjönk eftersom man ändå inte kan garantera att få arbete.        

Informant tre beskriver hur hon tidigare haft planer på att arbeta inom ett visst yrke och då 

försökt att utbilda sig inom detta ämnesområde. Det visade sig senare att det skulle bli svårt att få 

jobb och hon fick söka andra arbeten för att inte stå utanför arbetsmarknaden en länge period. 

När hon senare i livet blev arbetslös en andra gång fann hon ingen motivation till att ta upp 

studierna då hon av erfarenhet visste att chansen att få jobb inom vissa områden var liten. Att 

informanten fick begränsa sig samt upplever en begränsad möjlighet till att utvecklas på samma 

sätt som andra är påtagligt i detta citat. Även andra informanter uttryckte negativa känslor kring 

att inte fullfölja sina framtidsplaner och att de nu ser sig som arbetslösa som ska komma ut på 

arbetsmarknaden till vilket pris som helst. Bolinder skriver i sin avhandling om att individer 

anpassar sitt beteende efter vilken situation de befinner sig i och att det även gäller arbetslösa.139 

Detta visade sig tydligt under mina intervjuer, informanterna har tidigare haft planer och 

drömmar som förblir just detta. I och med att de nu står utanför arbetsmarknaden är det ett 

förväntat beteende som ska ta rum, informanterna ska nu söka jobb och stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Det kan även diskuteras om det verkligen finns möjlighet att fullfölja vissa drömmar 

och planer då informanterna står utanför arbetsmarknaden? För att förverkliga vissa planer krävs 

det pengar som i många fall inte finns till informantens förfogande. Informant ett berättar: 

Jag ville jobba efter studenten i typ ett år. Så man kunde hjälpa föräldrarna lite, resa med 

vänner, göra något, något innan man blir vuxen. Att göra saker för att fortfarande få uppleva 

den här ungdomen, åka någonstans och göra något som andra ungdomarna gör. Men det blev 

inte så.  Det är ändå synd för man hade massor med planer och sen plötsligt så blir det inte så, 

istället får man slita för att åtminstone ett mål ska uppnås. 

I detta citat beskriver informant ett vad hon hade för planer innan hon blev arbetslös. Hon 

beskriver att hon ville göra det de flesta i hennes ålder gör när de tagit studenten, hon ville arbeta 
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för att sedan kunna resa. Hon ville vara som de andra i hennes umgängeskrets och när det inte 

utspelade sig som hon tänkt sig kom känslor av otillräcklighet och besvikelse. Informant ett 

berättar att hon känner sig tillbakahållen då hon inte har fått uppleva det andra får uppleva, 

tidigare ville hon så mycket mer men idag har hon gett upp dessa planer och drömmen kretsar 

kring att hitta ett jobb. Detta citat speglar strävan efter att vara normal, viljan att vara som andra 

och inte stå utanför och titta på. Genomgående för informanterna var viljan av att inte vara 

annorlunda, att få samma möjligheter som andra. En önskan att få ta del av de möjligheter som 

finns tillgängliga för andra är återkommande och även här finner jag en underliggande önskan att 

passa in och att få vara delaktig i samhället.  

  

Informanterna beskriver i kategorin ovan hur de upplever sin situation som arbetslös och hur den 

har påverkat deras syn på tidigare framtidsplaner. Genomgående bland informanterna var 

upplevelsen av att inte få ta del av vad andra ute på arbetsmarknaden får och på så sätt inte 

utvecklas. Några informanter uttryckte att de kände sig hämmade av att stå utanför 

arbetsmarknaden men att de funnit en acceptans kring detta. Utanförskap och att känna sig 

annorlunda var även i denna kategori något återkommande. Att vara ‖normal‖ var ett viktigt 

kriterium och för att uppnå detta finns det olika förväntningar av samhället som kommer att 

diskuteras i kommande kategori. 

      

Ska vara - måste göra   

I denna kategori ligger fokus på informanternas upplevelse kring krav och förväntningar som kan 

uppkomma i och med att dessa står utanför arbetsmarknaden. Genomgående vid varje 

intervjutillfälle var känslor av måsten kring deras livssituation, måsten som kommer både från 

myndigheter och från individerna i samhället.          

Man ska vara utbildad, man ska ha jobb eh man ska vara skuldfri, man ska, allt det här. Det 

normala är, a du kanske har barn, du ska gå med dem till dagis, du ska gå och jobba sen ska du 

hem och laga mat och du ska söva barnen, sen ska du sova sen ska du jobba och så ser ju inte 

mitt liv ut. 

Informant två beskriver i citatet ovan hur hon upplever att normen i samhället ser ut, hur hon 

upplever att en vuxen ska vara enligt de förväntningar som finns. Informant två berättar att hon 

själv inte lever på detta sätt i och med att hon är arbetslös och att hon känner en tyngd kring att 

inte kunna upprätthålla dessa normer. En känsla av nederlag och ledsamhet uppkommer när hon 

berättar om detta.  Något som var genomgående för alla informanter var att de kände någon 

form av press från samhället, en press på hur man ska vara och vad man måste göra för att nå 

detta.  Jag anse att det tydligt visas en rädsla för att inte vara ‖normal‖ och att ses som 

annorlunda av andra. Även här kan jag koppla till Goffmans teori kring stigma där annorlunda 

ses som något mindre värt och något som inte är av positiv karaktär.140 Informanterna har en bild 
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av vad som är ‖normalt‖ och vad som förväntas av en som individ i samhället, i och med att 

informanterna inte lever upp till denna bild skapas en oro kring att bli utstött och inte passa in. 

Det är viktigt att påpeka att informanterna även uttrycker utomstående förväntningar av hur en 

arbetslös ska vara och göra. Informant fyra berättar:         

Jag känner att man inte gör det man ska, det finns så mycket som man inte gör när man är 

arbetslös. Asså saker som är normalt. Det känns som om man är lat och jag kan känna många 

gånger att folk runt omkring tror att man är hemma för att man är lat och inte vill jobba utan 

att man bara vill, att man bara vill vara hemma och så. 

Detta citat beskriver hur informant fyra ser på sin roll som arbetslös. Hon beskriver hur hon 

upplever att hon avviker från vad som är ‖normalt‖ och hur hon upplever att andra ser på henne. 

Informant fyra berättar att hon som arbetslös inte bidrar med det hon upplever att man ska som 

samhällsmedborgare och att det finns många riktlinjer som hon måste följa för att 

överhuvudtaget ha en fungerande ekonomi. Hon berättar om bestämmelser och förväntningar 

som finns just för att hon är arbetslös och hur detta påverkar hennes vardag. Flera av 

informanterna uttrycker att det finns påtryckningar från både myndigheter och samhället i stort, 

det finns förväntningar som individen ska upprätthålla även som arbetslös. Trost & Levin skriver 

om två olika identitetsteorier som finns inom symbolisk interaktionism. Den sociala identiteten 

skapas i grupp och har fokus på vem man är,141 detta kan jag koppla till mina informanters 

upplevelse av sig själva när de umgås med vänner eller är i andra sammanhang. Situationer där det 

blir uppenbart för individen att denne är den arbetslösa och det är dennes identitet i gruppen. 

Men det går även att koppla till identitetsteorin där fokus ligger på vad man gör,142 individen 

arbetar inte och kommer då att identifierar sig som arbetslös. Båda dessa identitetsteorier är 

relevanta för vad informanterna har uttryckt, dock finner jag att detta är individuellt beroende på 

informant och situation. Som tidigare nämnt upplever informanterna påtryckningar även från 

myndigheter. Informant fem berättar:    

Man har ju någon slags eh, ja man har en förpliktelse, man ska helst sitta då och söka ett antal 

arbeten och skicka in personliga brev och sen måste man skicka in CV och sen ska det vara 

anpassat för varje, för varje arbete, arbete man söker, sen tittar, sen ser ju dom på 

arbetsförmedlingen hur många man har sökt, man måste söka ett antal arbeten per vecka så. 

Informant fem beskriver i detta citat vad hon upplever att arbetsförmedlingen kräver av dem som 

är arbetslösa. Hon beskriver att hon måste söka ett antal arbeten varje vecka och under intervjuns 

gång framkom det även att informanten upplevde att hennes CV ska vara utformat på ett visst 

sätt som är förbestämt av arbetsförmedlingen. Informant fem berättar att hon måste söka arbete 

runt om i landet trots att hon har barn och familj i den stad hon bor, detta för att vara berättigad 

till ersättning. Flera informanter uttryckte en oro kring att inte leva upp till dessa kriterier och på 

så sätt inte vara berättigad någon ekonomisk hjälp. Återkommande i många intervjuer var att 
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informanterna upplevde många krav kring arbetssökandet men att de inte fick något direkt stöd 

eller någon återkoppling från arbetsförmedlingen och att detta då bidrog till en negativ inställning 

till denna myndighet och dess arbetssätt.      

 

I kategorin ovan beskrivs det hur informanterna upplever krav samt förväntningar från både 

myndigheter och individer i samhället. Informanterna berättar om den oro de känner kring att 

uppfylla dessa krav och förväntningar för att kunna få ekonomisk hjälp. Känslor kring 

utanförskap och strävan efter att vara ‖normal‖ är även i denna kategori återkommande. Rollen 

som arbetslös är något som diskuteras i denna kategori. Informanterna upplever att det som 

arbetslös finns riktlinjer och förväntningar, individer som står utanför arbetsmarknaden förväntas 

vara och agera på ett visst sätt. 

Slutdiskussion  

I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion och reflektera kring det resultat som 

framkommit i de kategorier jag analyserat. Jag kommer här att återknyta till mina frågeställningar 

och se hur dessa har besvarats. Resultatet kommer även att knytas an till de tidigare valda 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning för att läsaren på ett bättre sätt ska kunna förstå 

och fördjupa sig i den utarbetade analysen. 

 

Syftet med denna studie har varit att belysa informanternas upplevelse av att stå utanför 

arbetsmarknaden och huruvida individen identifierar sig med sin arbetslöshet. Om detta är fallet 

har jag även velat belysa vilken roll de anser att omgivningen/samhället spelar in i detta. 

Frågeställningarna har jag kunna besvara genom mina informanters berättelser kring deras 

upplevelse av sin arbetslöshet och på så sätt fått en djupare förståelse för vad detta innebär. 

 

Genomgående i min analys har varit att informanterna upplever negativa känslor gentemot sin 

livssituation och centralt var känslor kring utanförskap. Alla informanter är överens om att arbeta 

är det som anses vara ‖normalt‖, de utryckte en rädsla för att inte passa in samt att ses som något 

annorlunda och någon av mindre värde. Återkommande var att informanterna trots de negativa 

känslorna kring sin livssituation fann en acceptans kring denna, dock är det viktigt att påpeka att 

de i vissa fall valde att inte delge sin omgivning om sin arbetslöshet. Detta då en oro kring andras 

förutfattade meningar och utstötthet fanns bland informanterna. Att stå utanför arbetsmarknaden 

och på så sätt stå utanför samhället var något som diskuterades i min analys. Informanterna 

upplevde att de planer som funnits tidigare hämmats på grund av att de nu inte kan vara delaktig i 

samhället på det sätt som andra som arbetar är. En känsla av att inte få utvecklas på samma sätt 

var återkommande. Rädslan kring att inte vara ‖normal‖ och att inte tillhöra det ‖normala‖ 

kopplar jag till stigmateorin. Övergripande i denna är som tidigare nämnt att vi individer har en 

uppfattning om vad som är ‖normalt‖, förväntningar finns på individer att besitta vissa 

egenskaper och finns inte dessa ses individen som något avvikande. Individen blir 
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stigmatiserad.143 Individen finner sig till rätta med detta stigma och bekräftar den bild som finns i 

samhället, det vill säga att individen tar till sig de föreställningar som finns kring dennes stigma.144 

Något som även kan ses i min analys är som tidigare nämnt hur individen medvetet undviker att 

berätta om sin livssituation, detta menar Goffman att individen kan göra då dennes stigma inte är 

synligt utan går att undanhålla. Han menar att detta kan göras för att undvika att det ej synliga 

stigmat ska påverka situationen.145  

  

Trots att informanterna inte kände sig delaktiga i samhället och upplevde att de inte levde upp till 

dessa krav och normer anser de att det fanns speciella regler och förväntningar på individen som 

arbetslös. De upplevde att det även fanns kriterier och riktlinjer för att vara ‖normal‖ som 

arbetslös, individen förväntades att tänka och agera på ett visst sätt. Detta är något som även 

förekommer i Bolinders studie där hon som tidigare nämnt skriver att arbetslösa förväntas vara 

på ett visst sätt och då anpassar sig efter detta.146 Individen identifierar sig med att vara arbetslös 

trots att detta inte alltid är dennes egna val och att tillhöra denna grupp resulterar i att individen 

blir tilldelad vissa egenskaper och tillåtna känslor. Andersson skriver att individer som står 

utanför arbetsmarknaden trots sin motvillighet identifierar sig med arbetslösheten då det är lättare 

att identifiera sig med gruppen än att stå utanför den.147 Detta kan ses väldigt tydligt i och med att 

informanterna som tidigare nämnt accepterat sin roll som arbetslös och identifierar sig som just 

detta trots den negativa klang som ges både från samhället och av informanterna själva. Det kan 

även ses utifrån den identitetsteori som vi i den gemensamma antologidelen har beskrivit. Jonas 

Stier menar att individens identitet skapas i relation till andra, det är alltså inte bara individen själv 

som definierar vem denne är och på så sätt bidrar omgivningen i skapandet av individens ständigt 

föränderliga identitet.148   

 

Som tidigare nämnt i inledningen var mitt val av kvinnor baserat på mitt intresse för den 

utveckling som skett inom familjeförsörjningen. Det framkom dock inga direkta yttranden i mina 

intervjuer kring detta fenomen och därför har jag valt att inte fördjupa mig inom 

genusperspektivet till skillnad från andra bidrag i denna antologi. Sammanfattningsvis har jag 

genom denna studie och de intervjuer jag gjort kommit fram till att mina informanter upplever ett 

utanförskap i och med deras arbetslöshet. De upplever att de avviker från det som anses vara 

‖normalt‖ men att det trots detta finns krav och förväntningar på hur de ska ta sig ur sin 

arbetslöshet samt hur de förväntas agera och tänka som arbetslös. Det finns enligt mina 

informanter även något som upplevs ‖normalt‖ inom det som av samhället inte anses vara det 

‖normala‖.

                                                 
143 Goffman, s. 12. 

144 Goffman, s. 40. 

145 Goffman, s. 50. 

146 Bolinder, s.25 f. 

147 Andersson, s. 88. 

148Jonas Stier, Identitet: människans gåtfulla porträtt (Lund, 2003), s. 19 ff. 
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”Mamma packade gympapåsen…”  

– En kvalitativ studie rörande synen på mammors roll i idrottsorganisationer  

för ungdomar –  

Författad av Lina Wistrand Mattila 

 

Colette Dowling skriver i en av sina böcker om kvinnans vilja att prestera: ‖Kvinnorörelsen har 

satt sina spår i en princip som upphöjts till norm: vi kvinnor kommer att må utmärkt, bara vi 

lyckas göra tillräckligt mycket tillräckligt bra.‖149 Viljan att prestera kopplas ofta till arbetslivet, en 

sfär där ‖stegen‖ är högst aktuell. Fokus ligger på att klättra, komma längre och bli bättre. Men 

hur blir det när ‖stegen‖ upptäcks finnas även i privatlivet? Hur klarar kvinnor med aktuella 

förutsättningar att prestera optimalt inom fler områden än ett? Att jonglera de områden inom 

vilka kvinnan ska prestera; hur påverkar det självbilden?  

 

De personliga anledningarna till valet av ämne ligger i hur jag som privatperson ofta stöter på de 

traditionella könsrollerna i kontakt med vänner, släktingar och även bland barn inom 

förskoleverksamheter, där jag vikarierar. Ofta är det inte något som ifrågasätts utan en 

självklarhet i vardagen. Att mammorna har två jobb, ett hemma innefattande barn samt 

hushållsarbete och ett på arbetsplatsen är en självklarhet – papporna jobbar ju hela dagarna och 

de brukar ju ansvara för bilkörningen och klippandet av gräsmattan! Reflektion kring att 

gräsmattan endast behöver klippas på sommaren och bilen inte används så ofta uppstår inte. 

Gällande mammornas ansvar för barnen innefattas även idrottsaktiviteter. Ett område som är 

tidskrävande och kräver en viss prestation av kvinnan i hennes mammaroll. Pappornas roll i 

sammanhanget är mer lustfyllt och har intresse som grund. Ansvarsområdena blandas sällan 

eftersom mamma gör det mammor gör, och pappa det pappor göra – även om det är en ojämn 

fördelning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta kapitel är att komma fram till hur kvinnor kan påverkas av idealen för mödrar 

inom idrottsorganisationer. Detta genom att besvara nedanstående frågeställningar:  

 

 Vilka förväntningar vilar på mammor aktiva inom idrottsorganisationer? 

 Vilken press kan mammorna utsättas för i och med de kvinnoideal som finns inom 

idrottsorganisationer? 

 Hur ser föreställningen om mammor och pappor ut under sina barns idrottsutövande 

utifrån de existerande idealen? 

                                                 
149 Colette Dowling, Den perfekta kvinnan (Stockholm, 1988), s. 12. 
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Metod 

Observation  

I min observation fungerade jag som en deltagande observatör, något som Katrine Fangen 

beskriver som en metod där observatören är delaktig som både forskare och människa. Med 

deltagande menar Fangen att observatören inte ska avgränsa sig totalt från de människorna han 

eller hon observerar. Författaren menar att integreringen med människorna på fältet motverkar 

en känsla av objektifiering och stress hos vederbörande.150 Jag genomförde min observation som 

en deltagande observation på deltid. Fangen redogör för hur begreppet innebär att forskaren 

utför en observation i sitt eget samhälle som denne har fri tillgång till.151 

 

När jag sökte fält för utförandet av observationen vände jag mig till en bekant. Han förmedlade 

kontakten mellan mig och huvudtränaren i idrottslaget vars träning jag skulle observera. Jag 

kände att jag blev accepterad omedelbart av samtliga tränare och stämningen var rakt igenom 

god. Katrine Fangen vill förklara detta med att min relation med min bekant resulterade i att han 

gick i god för mig. Eftersom han introducerade mig för huvudtränaren så har gruppen i stort 

lättare att acceptera mig.152 (Min bekanta hade en relation till samtliga tränare även om han stod 

huvudtränaren närmast). Det viktigaste som observationen resulterade i för min del var den 

första versionen av min frågeställning. Detta kan ses vara grundläggande för den inledande fasen 

av en studie som denna.  

Intervjuer  

Mina intervjuer med samtliga informanter varade mellan 20-30 minuter och utfördes med ett 

intervjuschema som utgångspunkt. Jan Trost diskuterar standardisering samt strukturering av 

intervjuscheman. Han redogör för hur en hög standardisering är vanlig vid kvalitativa intervjuer. 

Trost beskriver vidare hur låg standardisering är präglad av graden av anpassning efter 

informanten, exempelvis så kan intervjuaren likna informanten i dennes sätt att prata.153 Detta 

förespråkas av författaren när han rekommenderar att ‖ta seden dit man kommer‖.154 Trost 

beskriver vidare en intervju av låg standardisering med att den har stor möjlighet till variation, 

som han nämner som positivt för en kvalitativ intervju.155  

 

Mina intervjuer har haft ett strukturerat frågeschema som grund för intervjun, dock har jag valt 

att inte begränsa studien genom att följa den till punkt och pricka. Förtydligat har intervjun varit 

                                                 
150 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2004), s. 31. 

151 Fangen, s. 108. 

152 Fangen, s. 63. 

153 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund, 1993), s. 39. 

154 Trost, s. 77. 

155 Trost, s. 39. 
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strukturerad men i praktiken var gränserna mer diffusa. Möjligheten till variationen ser jag som 

grunden för att informanten ska ha möjlighet till att göra egna utspel och komma med egna 

funderingar. I intervjuform existerade därför plats för följdfrågor och sidospår. 

Grundad teori 

För att bearbeta den data som blev resultatet av min transkribering har jag använt mig av 

Grundad teori och gjort en öppen kodning.156 Efter att ha bearbetat mitt material enligt metoden 

blev resultatet tre kategorier, dessa kategorier kom i analysen att bli rubriker under vilka utvalda 

citat fick verka som grunden för min analys. Kategorierna i sig kom att symbolisera huvuddragen 

i min intervju, med andra ord de ämnen som var mest genomgående.  

Presentation av informanter 

Nedanstående informanter är återgivna på ett sådant vis att de ej kan identifieras, men 

fortfarande ge en uppfattning om ålder, kön och fält: 

 

Kön: Man Ålder: 26 år Sport: Fotboll Sysselsättning: Jobbar 

Kön: Kvinna Ålder: 16 år Sport: Fotboll Sysselsättning: Studerar  

Kön: Man & pappa Ålder: 39 år Sport: Fotboll Sysselsättning: Jobbar 

Kön: Kvinna Ålder: 21 år Sport: Tennis (Tränare) Sysselsättning: Studerar/Jobbar 

Kön: Kvinna & mamma Ålder: 42 år Sport: Fotboll Sysselsättning: Jobbar 

 

Metoden som Alan Bryman kallar snöbollsurval blev aktuell i denna undersökning. Fältet för 

temat rymde människor med insyn i sporten och dess anhängare. Genom dessa människor fick 

jag sedan kontakt med informanter och genom dessa nya informanter.157 Urvalet av informanter 

är relativt blandat när det kommer till kön, ålder och sysselsättning. Jan Trost diskuterar bredden 

på informanter och säger att variation är att föredra vid kvalitativa intervjuer. Vidare kom 

informanterna mig tillhands genom en så kallad ‖Gate keeper‖ eller ‖Grindvakt‖: en person som 

har tillgång till fältet och kontakt med potentiella informanter. Personernas ålder och kön kan 

dock ha varit ett resultat av grindvaktens välvilja; ambitionen att bistå mig med intressanta och 

givande informanter.158 En grindvakt brukar flitigt användas i samband med ett strategiskt urval. 

Eftersom personen som förmedlat kontakten med informanterna till mig även är en yrkesperson 

har jag valt att benämna personen som en grindvakt. Möjligtvis kan det påstås att urvalet inleddes 

med en grindvakt, för att efter kontakt med första informanten komma att bli ett snöbollsurval 

där informanten genererar nya informanter.159 

                                                 
156 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Thousand Oaks, 2008), s. 195 ff. 

157Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 115. 

158 Trost, s. 137 ff. 

159 Trost, s. 141. 
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Mitt val av informanterna är brett, allt ifrån barn till tränare och föräldrar. Jag anser att mina 

informanter bidrog med en bredd som gav avkastning. De hade olika syn på studiens tematik och 

kompletterade varandras uttalanden. Exempelvis kunde tränaren ge sin syn på ämnet ur en mer 

utomstående synvinkel. Att tränaren inte var släkt med mödrarna som medverkade under 

idrottsträningarna bidrog med en annan aspekt av ämnet. Samtidigt anser jag att de informanter 

som var föräldrar kunde ge en syn på de andra föräldrarna utifrån sitt föräldraskap. Detta ledde 

till kompletterande uttalanden vilket resulterade i att materialet blev mer djupgående. De 

informanter som var före detta idrottsutövare i sin barndom kunde återge sin syn på mödrar och 

prestation. Detta genererade användbara citat som återgav den press som mödrar kan känna i sitt 

moderskap. Samtliga informanter är inte längre aktiva inom idrottsorganisationerna, vilket var 

något som underlättade intervjuerna då jag upplevde att de hade fått distans till den tiden i deras 

liv. Jag upplevde att det underlättade för dem att reflektera över frågorna när det nu handlade om 

minnen, inte något som var aktuellt i deras liv nu. 

 

I uppsatsen har jag ansett det vara viktigt att människor ur olika åldrar har fått tillfälle att återge 

sin syn på mammor i idrotten. Trost diskuterar hur variationen bland informanterna fungerar väl 

tillsammans med kvalitativa intervjuer.160 Variation rörande informanter under kvalitativa 

intervjuer anses vara representativt för just kvalitativa intervjuer. Trost redogör för en liknelse 

med blommor där han försöker förklara skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa 

intervjuer: 

 

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så ska man göra en 

kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta ett 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie. Man kan här använda en metafor: 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå ut 

och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och 

hur deras livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna variation och 

försöka förstå deras variation.161 

 

Citatet påvisar kvantitativa studiers lämplighet med statistiska syften, om syftet är att ta fram 

statistik, samtidigt som kvalitativa studier kopplas till syften som letar efter ett mönster. Min 

kvalitativa intervju söker precis som citatet berättar ett mönster. De statistiska aspekterna är inte 

av intresse för denna studie då det inte är av betydelse. Detta eftersom studiens fokus ligger på 

mönstret som kan urskiljas mellan förväntningar och möjligheter. 

                                                 
160 Trost, s. 140. 
161 Trost, s. 32. 
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Ljudupptagning 

Jag vill även nämna att jag använt mig av en bandspelare vid intervjuerna. Bryman motiverar valet 

av bandspelare med att forskaren kan höra hur informanterna säger saker och ting fler gånger, 

vilket han menar kan vara av betydelse för studien. En nackdel som Bryman tar upp är att 

bandspelarens närvaro kan ha en negativ inverkan på informanten och bandspelarens potentiella 

inverkan på deras svar. Han menar att bandspelaren kan göra informanterna extra medvetna om 

att deras svar ‖förevigas‖. 162 

Avgränsningar 

Avgränsningarna i denna antologi påverkar givetvis även mitt kapitel. Samtliga författare till 

denna antologi har valt att lägga fokus på kvinnors relation till press. Detta innebär indirekt att vi 

väljer att lägga mindre tyngd vid det manliga perspektivet. För min del motiverar jag det 

övergripande fokus på kvinnor med mina egen erfarenhet. Att vara kvinna idag ger mig 

möjligheten att se problematiken ur ett liknande perspektiv som föremålet för tankarna i 

intervjuerna; mammorna.  

 

Etikdiskussion 

Under en samhällsvetenskaplig undersökning som denna läggs naturligt fokus på etik då 

problematik lätt kan uppstå. För att underlätta hanteringen av etik har fyra etiska riktlinjer tagits 

fram av staten och anslagsgivande instanser vilka även Alan Bryman redogör för. En av dessa är 

informationskravet som säger att forskaren ska informera de inblandade kring undersökningens 

syfte. Detta innebär att informanterna även ska informeras kring vilka moment som innefattas i 

denna undersökning. De inblandades rätt att när som helst under undersökningen ifråga får 

avbryta sig medverkan innefattas även av informationskravet. Vidare nämner Bryman 

nyttjandekravet som säger att den data som insamlas endast ska användas till erkänt ändamål. 

Samtyckeskravet innebär att de medverkande själva bestämmer kring sin medverkan, dock kan 

målsmans tillstånd krävas för minderåriga medverkan. Till slut så har vi konfidentialitetskravet 

som innebär att den information som insamlas kring informantens person skall behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett säkert ställe, det vill säga där obehöriga ej har 

tillträde till informationen.163 

 

I mitt fall försökte jag uppnå de olika kraven delvis genom det informationsbrev som jag skickade 

ut till informanterna. I brevet informerades de om studiens syfte, deras möjlighet till att när som 

helst avbryta sin medverkan, den största möjliga konfidentialiteten kring informationen samt ett 

förtydligande om att data endast ska användas till studiens syfte. 

 

                                                 
162 Bryman, s. 310 f.  
163 Bryman, s. 440 f. 
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Vid mina intervjutillfällen genomfördes intervjuerna i enrum tillsammans med informanten (på 

deras begäran). Det fanns två undantag då informanterna hade sin sambo närvarande på platsen. 

Inte i rummet där intervjun genomfördes men i lägenheterna ifråga. Jag vill där dra kopplingen till 

konfidentialitetskravet då informanternas svar var menade att stanna mellan oss två men sambon 

var inom hörhåll vid båda tillfällena. Viktigt var att informanterna var medvetna om detta och 

införstådda med att deras svar kunde överhöras av sambon.  

Teoretiska utgångspunkter 

Mikael Nordenmark diskuterar hur arbetsliv och familjeliv är två aspekter i de flesta individers liv. 

Vidare hur det kan överföras även på studenter där studierna får motsvara arbetslivet. Att kunna 

få livet att fungera på dessa två plan är viktigt för välmåendet, att kunna få de multipla sociala 

rollerna att korrelera. Rollstressteorin menar att få rollerna att fungera tillsammans kan vara 

mycket svårt och därmed komma att bli ett stressmoment. När engagemanget ska vara 

fullkomligt på två plan som inte fungerar utifrån varandra kan det bli problematiskt. 

Forskningsresultat menar att de krav som jongleringen av dessa roller kräver, kan vara mycket 

svåra att leva upp till och en konflikt mellan de sociala rollerna kan uppstå. Anledningen till att 

situationen kan uppfattas som konflikt- samt stressgrundande förklaras genom kontrollmodellen. 

Robert Karasek och Töres Theorells kontrollmodell redogör för att krav är stressgrundande då 

hög belastning sker på ett litet belastningsutrymme. Stora yrkesmässiga samt emotionella krav 

menar författaren leder till en negativ känsla inför situationen. Konflikterna mellan rollerna 

resulterar i ett för högt tempo för individen, vilket kan leda till mental ohälsa.164 Johan Plate 

diskuterar samma fenomen och beskriver konflikten med att förklara att när skillnaden mellan 

prestation och krav blir för markant uppstår det han kallar prestationsstress.165 

Tidigare forskning 

Att räcka till 

Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten berör i sin studie hur kvinnor ser på press och 

vilken press de själva tror vilar på dem. De menar utifrån sina intervjuer att kvinnor kopplar 

‖stress och konflikter‖ till ‖värderingar och förväntningar‖. De diskuterar hur de olika ideal som 

kvinnorna försöker jämka samman kan resultera i problematik i familjeprojektet, svårigheter i att 

få dem att korrelera. Oförmågan att leva upp till de skilda idealen synliggörs i vardagen då 

möjligheterna ställs på sin spets.166 

 

I studien redogör författarna för hur förnekandet av stress är en del av ett ideal. Många av 

kvinnorna som de intervjuade återgav att de inte var stressade, följt av att de berättade om ett 

                                                 
164 Mikael Nordenmark, Arbetsliv, familjeliv och kön (Umeå, 2004), s. 44 f. 

165 Johan Plate, Prestationspsykologi i praktiken (Farsta, 1994), s. 54. 

166 Margareta Bäck - Wiklund & Birgitta Bergsten, Det moderna föräldraskapet (Falun, 1997), s. 136 ff. 
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antal stressiga situationer som de upplevt. Stressen är en slags motsats till idealet om att ha 

fullkomlig kontroll eller som kvinnorna benämnde det: Att räcka till. Den otillräcklighet som de 

inte vill kännas vid berättar författarna finns i tre dimensioner; en är rörande familjen - oron kring 

att inte kunna tillgodose familjens behov, den andra är att inte vara så pass kompetent som hon 

väntas vara, den tredje berättar om oron rörande oförmågan att hinna. Kvinnorna anser att de 

bör leva upp till dessa dimensioner eftersom det är deras ansvarsområden. Klarar de inte av att 

jonglera dessa olika punkter så upplevs en oförmåga att leva upp till dessa ideal.167 Den ‖Heliga 

fredagen‖ är ett begrepp som kan kopplas till prestation och en känsla av skuld. Bäck-Wiklund 

och Bergsten redovisar för hur längtan efter en familjegemenskap oftast är central för 

modernitetens mödrar. Längtan efter en gemensam picknick där familjen kan vårda 

sammanhållningen inom familjen och utöva grupptillhörighet. Fredagen hemma i soffan med god 

mat, TV och umgänge kan liknas vid denna picknick i dagens samhälle. Författarna återger en 

informants ord när de berättar hur mamman ifråga känner ångest inför att avbryta umgänget med 

att somna på soffan.168 

 

Bäck-Wiklund och Bergsten berör även hur barnen är ett centrum för mammornas livsplaner, ett 

slags utgångsläge. I detta centrum så finns även vissa behov som barnen behöver få uppfyllda 

vilka är ‖äta-byta-sova-skydda‖, en gammal ekvation för barns välmående som utvecklas med 

åren men i stort sett ser likadan ut. Barnens olika behov uppfattas som akuta och blir därför 

livsplanens kärna.169 

Mamman och skulden 

Ylva Elvin-Nowak beskriver begreppet skuld som ett fenomen som kräver eftertanke samt 

resonerande tankar. Hon vill beskriva skuld som uppenbarelsen inför att ha handlat fel och vid 

insikten kommer skulden. I skuldens farvatten infinner sig en förståelse inför hur agerandet 

borde ha sett ut; en slags inre röst som tillrättavisar jaget. Författaren skriver vidare om sina 

intervjuer med mödrar och hur de har en vardagsrelaterad skuld knuten till barnen. Dock vill 

informanterna inte benämna specifika situationer då de känt skuld, utan det är en konstant känsla 

som vilar över informanterna men som är hanterbar. Ändock är det inte ofta skulden är direkt 

relaterat till det ‖riktiga‖ barnet. Ofta är skulden kopplad till en bild av hur hon agerat och hur 

hon anser att det kunde ha påverkat barnet. Bevis för att det skulle ha en negativ inverkan på 

barnet existerar inte, vilket visar på att kvinnans skuldkänslor ofta är ett resultat av det egna 

dömandet.170 

 

Elvin-Nowak skriver vidare hur barnets välbefinnande och utveckling anses vara tätt anknutet till 

mammans tillgänglighet under barnets uppväxt. Denna tillgänglighet är en möjlighet vid en god 

                                                 
167 Bäck-Wiklund & Bergsten, s. 137. 
168 Bäck-Wiklund & Bergsten, s. 105 f. 
169 Bäck-Wiklund & Bergsten, s. 106. 
170 Ylva Elvin-Nowak, I sällskap med skulden (Stockholm, 2001), s. 40 ff. 
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balans mellan arbetsliv samt familjeliv. Tillgängligheten får inte uppnås genom att mamman är 

hemma efter mammaledigheten då en icke yrkesaktiv mamma är en dålig mamma som inte kan 

släppa taget om sina barn och är något av en ‖hönsmamma‖. Barnets behov av mamman ska 

tillgodoses men inte på bekostnaden av mammans behov. Detta ska leda till att barnet växer upp 

lyckligt och förskonat från framtida svårigheter. Mammans ageranden, känslor och 

sinnesstämning anses ha en direkt inverkan på hur barnet utvecklas, mår och kommer att må 

framåt i tiden. Författaren fortsätter diskutera att barnens välbefinnande och framtida villkor är 

beroende av hur mamman ‖känner, gör och tycker‖ i dagens samhälle. 171 

Analys 

I analysen av intervjuerna ligger fokus på tre kategorier med följande namn: Mamma borde, Mamma 

tycker och Träna med mamma. Min önskan är att kategorierna främst ska belysa synen på vad som 

betraktas som ‖kvinnligt‖ i idrottssverige. Gällande citaten har min vilja varit att de ska vara så 

representativa för intervjuerna som möjligt. Tilläggas bör att jag är införstådd med att total 

representativitet inte är möjlig med ett begränsat antal citat. För övrigt är analysens funktion att 

bistå arbetet med en djupare förståelse för intervjumaterialet, genom jämförelser med tidigare 

studier samt teorier. Ett utfall som erfarna forskare önskar efter att ha arbetat med grundad teori 

är just en teori. För min del anser jag att det är för mycket att vänta sig av min analys vid detta 

tidiga stadium som student. 

 

Påpekas bör att informanterna återger minnen från sin tid som aktiva inom idrottsorganisationen. 

Det handlar om ett antal år som har passerat sedan återgivna händelser utspelades. Informanterna 

var aktiva i sina roller som utövare, tränare men även föräldrar vilket läsaren bör ha i åtanke när 

denne läser analysen. 

Mamma borde 

Denna kategori handlar om barnens förväntan på sin mamma och de behov de har rörande 

henne. Närmare bestämt handlar det om hur olika mammor har agerat i sin modersroll och hur 

barnen har reagerat på mammornas val i vardagen kopplat till deras idrottande. Vidare kan 

exempel på mammornas flackande mellan de olika rollerna utskiljas i denna kategori, något som 

kommer att bli centralt i analysen. 

 

Jag kommer ihåg en gång när mamma pratade i telefon en hel träningsmatch och det var ju lite 

tråkigt eftersom alla andra föräldrar var med och hejade. 

 

I citatet beskriver en av informanterna hur han kände sig lite utanför. De andra barnens 

föräldrars delaktighet i deras spelande bidrog till att informanten ifråga kände att hans situation 

var annorlunda. Informanten blev inte bekräftad på samma sätt som de andra barnen i och med 

                                                 
171 Elvin-Nowak, s. 36 f. 



 53 

frånvaron av hejandet. I detta fall fick telefonen och personen i andra änden uppmärksamheten 

från mamman, vem som var föremålet för samtalandet framgick inte i intervjun. Att det var en 

träningsmatch var inte en faktor för informanten. Att mamman var där men inte visade 

uppmärksamhet och bekräftelse var det som fokus lades på. Även det faktum att hon inte 

agerade som de andra föräldrarna verkar ha varit något som hade en inverkan på informanten. 

 

Bäck-Wiklund och Bergsten redovisar för hur längtan efter en familjegemenskap oftast är central 

för modernitetens mödrar. Längtan efter en gemensam picknick där familjen kan vårda 

sammanhållningen inom familjen och utöva grupptillhörighet.  Jag tycker mig se att sättet 

författarna beskriver fredagskvällarnas helighet på, påminner om informantens syn på idrottande i 

familjesammanhang. För många av informanterna och deras familjer var idrotten en 

samlingspunkt, likt Bäck-Wiklund och Bergstens fredagskväll. Författarna redogjorde vidare för 

hur deras informanter uppgav hur ett avbrott av gemenskapen kring fredagskvällen, var något av 

det värsta de visste. Författarna menar att gemenskapsritualerna störs vilket gjorde kvinnan i detta 

fall upprörd.  Kopplingarna till citatet är tydliga och informanten som uttalade citatet kände 

förmodligen att den gemenskapsritual som utövades under denna träningsmatch raserades av 

mammans mobilpratande. 

 

Ibland hade mamma inte tid att komma på matcher och så eftersom hon jobbade helg, och då 

blev man ju lite ledsen. 

 

I förra citatet påvisades hur en fysiskt närvarande mamma kan vara mentalt frånvarande. I detta 

citat handlar det dock om en omöjlighet att vara på plats vid en match. Informanten återgav hur 

mammans jobb gjorde det svårt för henne att närvara på hennes matcher vilket gjorde henne 

ledsen. Vid en närmare granskning av citatet så syns de olika rollernas kollision: mammarollen 

och arbetsrollen. Dotterns reaktion på mammans frånvaro förstärker citatet och ger företeelsen 

ett problematiskt skimmer – I denna situation räckte inte hennes mamma till; de olika rollerna var 

inte fyllda, endast mammans yrkesroll. Tilläggas bör att det är ekvationen mamma, anställd, 

begränsad tid som inte går att lösa. Skulle en av faktorerna försvinna skulle ekvationen gå att lösa. 

Bäck-Wiklund och Bergsten berör kvinnors vilja att räcka till, hur denna vilja försvåras av att de 

vill räcka till på flera olika plan som jag vill likna vid: familj, jobb och tid.172  Att räcka till som 

mamma/fru samtidigt som hon ska leva upp till förväntningarna på jobbet och allt detta under en 

tidspress är en jongleringsakt som är högst aktuellt under det moderna moderskapet. I citatet 

ovan har mamman svårigheter med att få familjeliv och arbetsliv att korrelera vilket förstärks av 

dottern genom hennes besvikelse. Författarna beskriver hur att lyckas jonglera dessa olika 

dimensioner av livet framgångsrikt är ett ideal; ett ideal av den ömma, framgångsrika modern 

med fullständig kontroll. Ju mer hon förlorar greppet om kontrollen desto längre ifrån idealet 

glider hon.  

                                                 
172 Bäck – Wiklund & Bergsten, s. 137. 



 54 

Samma brist på engagemang som uppfattades av informanten ovan, som visades genom 

användandet av mobiltelefonen kan även återses i kommande citat. Citatet rörde fikaansvaret 

som cirkulerade bland föräldrarna inom idrottsgruppen. Intervjun gled in på huruvida det fanns 

bra och dåligt fika och då blev följande citat aktuellt: 

Det fanns mammor som köpte fika, dem som inte riktigt hade tid. 

Meningen var sagt i ett tonläge som gjorde att jag uppfattade att informanten tyckte att dessa 

mammor inte bidrog med ‖bra‖ fika. Dessutom var ansvaret förlagt på mamman och det var inte 

aktuellt att pappan hade delat ansvar för fikat. Fika var mammans ansvar och när hon inte hann 

baka föll inte det ansvaret på pappan utan det blev mammans ansvar att finna en lösning, i detta 

fall att köpa fika. Samtidigt fanns det en tendens att se ner på den bristande prestationen, att 

mamman inte hade prioriterat att ordna bra, hembakat fika. 

 

Här kan en koppling göras till rollstressteorin då mammorna som benämns i citatet inte hade tid 

att leva upp till det ideal som vill att de ska bistå med hemmagjort fika. En annan tidskrävandet 

aspekt i mammornas liv resulterade i att baka fick stå åt sidan och fikat fick köpas. Konflikten 

löstes för mammornas del genom att köpa fika. Dock återuppstår konflikten genom att andra i 

omgivningen tycker att det är mer eller mindre dåligt av dem att bidra med köpt fika. Med ens 

blir gruppens ideal svåra att leva upp till och en rollstress blir aktuell.  

Mamma tycker 

Informanterna uppmärksammade mödrarna inom idrotten när de inte presterade som förväntat. 

När mödrarna inte lever upp till de förväntningar som moderskapet lägger på dem, blir barnen 

bland de som blir mest besvikna och möjligheten att de förstärker känslan av otillräcklighet hos 

mödrarna är stor. Hur besvikelsen från informanternas håll kan påverka mammorna berörs 

senare i texten. I följande kategori ligger tyngden istället på informanternas syn på vad mödrarna 

tycker, vad som är viktigt och hur de se på sina barns idrottande. Om en närmare granskning sker 

med djupare eftertanke så märktes det under intervjuns gång att de åsikter informanterna trodde 

att mödrarna hade, också var något som de förväntade sig att mödrarna skulle ha. Genomgående 

för samtliga citat är en omtanke, men inte endast på det enkla, givande sättet utan också genom 

‖tjat‖.  

 

Ja, mamma tyckte väl mer att det var viktigast att man hade kul liksom. 

 

När det gällde informantens mammas engagemang gällande idrotten samt hur stort intresset var 

för just sporten och att informanten sysslade med just denna sport nämndes i detta citat. 

Informanten trodde att mamman inte brydde sig om vilken sport informanten ägnade sig åt utan 

att mamman tyckte att informanten hade roligt var det som var viktigast. Tilläggas bör att 

informanten i samma veva återgav att pappan däremot, tyckte att valet av sporten var viktig och 

att valet av just denna sport var extra roligt eftersom pappan själv hade utövat samma sport. 
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Informanten nämnde även hur pappan hade haft del i valet av sport för denne och var noggrann 

med att informanten skulle gå på träningarna. När citatet nämndes uppfattade jag en slags 

otvungenhet över det hela; att informanten fick ha sin egen vilja och göra sina egna val, det 

viktiga var ju att denne hade kul. 

 

Genuskontrakt är aktuellt att koppla till citatet ifråga då citatet och kompletterande kommentarer 

ger intrycket att olika ansvarsområden innehas av föräldrarna. Hur mamman ska vara glad för 

informantens mentala välbefinnande då denne utövar idrotten, medan pappan står för intresset 

för sporten i sig och för upprätthållandet av vissa måsten kopplade till deltagandet i 

idrottsorganisationen. Vidare diskuteras hur genussystemet visar på föreställningar och mönster 

kring vad som är manligt och kvinnligt ansvarsmässigt. Synen på hur du ska vara med ditt kön 

som utgångspunkt överförs mellan generationerna.173 Jag uppfattar pappan som mer delaktig i 

informantens sportande, vilket skulle kunna förklaras med att pappan har ett slags ansvar för att 

könets ansvarsområden och strukturer ska förmedlas till sonen. Genom att vara aktiv, medveten 

och ha åsikter om hur saker ska skötas kan pappan tyckas sköta förmedlandet av genussystemet. 

Inte bara genom att förmedla att ‖killar ska spela fotboll‖ utan även hur killar ska vara måna om 

regler och bestämmelser med sporten som utgångspunkt. 

 

Mest typ att hon tjatade om att man inte skulle glömma viktiga saker som exempelvis prov och 

idrottskläder. 

 

Allt rörande idrott handlade dock inte om att ha kul vilket även återses i ovanstående citat. 

Måsten rörande vardagen tog också sin plats, vilket en av informanterna uppmärksammat. Jag 

tolkar det som att informanten är negativt inställd till mammans förmananden och påminnelser 

rörande alla måsten, genom ordvalet ‖tjat‖. Dock erkänner informanten att det gällde ‖viktiga‖ 

saker vilket jag anser är ett slags erkännande av ‖tjatet‖; det är befogat. Jag anser även att citatet 

ifråga påvisar mammans ansvarsområde, hur det är hennes ansvar att påminna om såväl prov 

som idrottskläder till träningen. Tittar jag på tidigare citat inom denna kategori tycker jag mig 

även se att hon arbetar för en balans i barnens liv genom att verka för både lust och mening. 

 

De gångerna mamma lämnade så var det ju mycket så där: ‖Ja, nu tar ni hand om varandra‖! 

 

Förmaningar gällde inte endast sakliga måsten som prov och saker informanterna inte fick 

glömma, utan även omsorgen rörande syskon som en del av informanterna hade i samma 

idrottsgrupp. Citatet i sig är intresseväckande då mamman lämnar över en del av det som kan 

uppfattas vara hennes ansvar till informanten och dennes syskon då hon inte kan närvara. Bilden 

det förmedlar är att ansvaret inte kan falla mellan stolarna utan alltid ska innehas av någon. 

Någon ska inneha ansvaret, kan inte mamman ta det ska hon förmedla det. Jag upplevde att 
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informanten kände sig van vid uttalandet då denne skrattade lite lätt vid citatet, kanske eftersom 

det kan tyckas vara lite utav en klyscha. 

 

Återigen vill jag knyta an till genuskontraktet eftersom citatet berättar om en slags 

ansvarsfördelning. På mamman ligger ansvaret att påminna om vad som måste göras och vad 

som skall tas med dagen efter. Skulle informanten ifråga glömma detta så skulle ansvaret 

fortfarande ligga på henne och inte på exempelvis pappan. Bäck-Wiklund och Bergsten diskuterar 

vidare hur kvinnan i tvåförsörjarfamiljen har multipla sociala roller och är den ansvarige för 

hemmet samtidigt som hon förväntas vara lika aktiv inom yrkeslivet.174 Med andra ord så hör det 

till hennes ‖uppgifter‖ att ‖tjata‖, och detta tjatet vill jag knyta an till ansvaret för att vissa 

aktiviteter blir genomförda. 

Träna med mamma 

Hur informanterna uppfattade mödrarnas ‖tyckanden‖ och hur de återgav vad de trodde var 

mödrarnas åsikter var talande för förväntningarna på mödrarna. Informanterna har en syn på hur 

mödrarna borde agera och vara. Vidare låg tyngd på vilka roller mammorna faktiskt har och hur 

deras ansvarsområden rörande barnen ser ut i vardagen. I denna kategori kom även pappan in i 

analysen under en kortare del. Delen rörande pappan kom att påvisa hur genussystemet kan 

överföras mellan generationer inom en idrottsorganisation. Från att ha berört hur informanterna 

uppfattat mammornas åsikter och uttalanden i vissa situationer fortsätter vi in på hur 

informanterna återger och ser på mammornas relation till barnen när de utövar sin idrott. I 

följande citat återger informanterna föräldrarnas delaktighet under matcher, exempelvis genom 

att motivera barnen: 

 

Jadå, heja på gjorde de ju för fullt så att säga. Mycket pappor som var med och coachade när 

grabbarna hade bollen och skrek och sådant där men inte så att det störde tränarna men hejade 

på ordentligt och körde och… Mammorna var ju mer dämpade men ändå uppmuntrande då. 

Papporna var alltid med och catchade upp efter matcher och sådär då. Var med lite i pratet på 

väg till omklädningsrummet och sådär då. Vilja veta… För då blir det ju roligare att kolla på 

mina matcher… Om man förstår reglerna. Men mamma styrde väl lite mer med fika och så om 

det var vår tur eller pratade med de andra mammorna. 

 

Citatet återger hur papporna var starkt engagerade i det tekniska idrottandet och ville vara högst 

delaktiga i hur strategin såg ut. En vilja att vara med i laget kan också urskiljas ur deras vilja att 

även vara delaktiga i eftersnacket i omklädningsrummet men även genom deras sätt att agera som 

någon slags kompletterande tränare till laget. Mammorna uppges hålla en mer låg profil och ägna 

sig åt det mer funktionella som exempelvis fikat efter matchen. Var inte fika aktuellt spenderade 

de tid med de övriga mammorna för att bli en del av den gruppen. Förtydligat så tog papporna 
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rollen närmast sporten medan kvinnorna skötte det som måste skötas för att sedan sluta an till 

den större gruppen kvinnor och delta i gemenskapen. 

Bäck-Wiklund och Bergsten diskuterade hur kvinnors livsplans kärna är att se till att barnens 

grundläggande behov tillgodoses. Kan tyckas att de lever upp till sitt ansvar gällande att bidra 

med föda, genom att bistå med exempelvis fika. Fikat kan få mammorna att känna sig mer 

lyckade genom att bistå med något som anses vara fundamentalt för barns välmående om än, 

som i detta fall, i en liten skala. 

 

Jag tänker främst på en tjej som ofta hade sin mamma där och mamman verkade som ett stöd 

för dottern när hon blev lite osäker, eh, när hon kanske kände att de andra i gruppen sa 

någonting eller frågade henne någonting och så tittade hon på sin mamma för något slags 

medgivande att det var ok och… Jaa… 

 

Mammornas ansvar för barnens fysiska välmående existerar i både litet och stort, men även på ett 

mentalt plan när det kommer till sportande inom en idrottsorganisation som i citatet ovan. Citatet 

kommer från en tränare inom en idrottsorganisation och återger hur en av de aktiva var osäker i 

gruppen och var i behov utav mammans bekräftelse och godkännande. Mamman ifråga försökte 

verka som ett stöd och uppmuntra interaktion och delaktighet. Citatet påvisar ett slags mentalt 

band mellan mamma/dotter som kräver ett godkännande inför ageranden från mammans sida. 

Min uppfattning av tränarens återgivna syn på situationen är att mamman jobbar för att dottern 

ska fungera självsäkert och självständigt. Att hennes ständiga behov av bekräftelse skulle ge med 

sig och ge plats för barnets eget beslutstagande. 

 

Mammans tillgänglighet för barnet under träningarna kan kopplas till Elvin-Nowaks studier där 

det framgår att tillgängligheten är knutet till hur bra mamman är i sin föräldraroll. Givetvis vill 

mamman i citatet leva upp till förväntningarna på hennes moderskap, vilket hon gör genom att 

aktivt vara tillgänglig för sitt barn genom bekräftande utspel som exempelvis nickningar. Vidare 

ska mamman även verka för att barnet ska utvecklas för att leva upp till moderskapets ideal. I 

citatet framgår det även att mamman vill se sin dotter utvecklas och börja anamma en större 

självständighet i enlighet med moderskapet ideal.175 Elvin-Nowak beskriver den optimala mamma 

som en individ som kan jonglera tillgängligheten med det engagemang som yrket kräver. Detta 

ska resultera i ett lyckligt barn enligt det synsätt som författaren redogör för. Då kan kopplingen 

även göras till multipla sociala roller och rollstressteorin. Att inneha svårigheter att leva upp till 

förväntningarna i både yrkes- och familjeliv kan resultera i rollstress, en situation där rollerna inte 

kan fungera utifrån varandra utan genererar tidsbaserade konflikter. 

 

Mamma gärna liksom ville hjälpa dem mycket med läxorna och sådana grejer. De barnen som 

hade börjat få läxor då så att säga. Ehm, att mamma var väldigt delaktig och så kommer jag 
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ihåg att dem pratade om föräldramöten och sådär. Jag hörde även föräldrarna prata sinsemellan 

eftersom deras barn var kompisar. 

 

Det goda moderskapet är ett ideal för de flesta av mödrar i dagens samhälle. Att vara kvinna, fru 

och mamma innefattar flera ideal där det goda moderskapet är en av de som bör uppfyllas.176 

Även i detta citat återger tränaren hur mammorna hade en vilja att vara en faktor i barnens 

utveckling och lärande. I citatet återges även en vilja att vara delaktig i sociala forum som är 

kopplade till barnet, exempelvis föräldramöten. Den övergripande tolkningen av citatet är att 

mamman är mån om att leva upp till moderskapets ideal och främja dotterns utveckling på flera 

plan. 

 

Kopplingen är densamma här som vid övriga citat inom kategori tre; mamman vill prestera väl 

som mamma inom de områden hon anser vara under hennes ansvar. Dock finner jag ett syfte i 

att innefatta citatet i kategorin eftersom den påvisar hur genomgående fenomenet varit i studien. 

Här kan även genuskontraktet betraktas som en aktuell teori för att förklara citatet. Mer bestämt i 

hur informanten beskriver hur mamma är mån om att se efter dessa områden i informantens liv. 

Pappa nämns inte vilket ger ett intryck av att ansvaret för exempelvis läxor och barnets sociala 

välmående låg inom mammans ansvarsområde. Att detta område var mammans ansvarsområde 

stärker rollstressen. 

Slutdiskussion 

Signifikant för den inledande kategorin var de förväntningar mamman inte levde upp till. Mamma 

borde kom att belysa informanternas syn på mammans fadäser inom sitt ansvarsområde. Mamma 

tycker belyste i en större utsträckning mammans syn på vad hon vill att barnen ska uppnå med 

henne som plattform. Den tredje kategorin Träna med mamma fokuserade på hur mamman 

verkade i träningssammanhang, främst med träningsplatsen som fält i relation till sitt/sina barn. 

Analysen med kategorierna Mamma borde, Mamma tycker och Träna med mamma kom att resultera i 

ett fokus på de ansvarsområden som tilldelas utefter kön. Med andra ord de olika roller som ska 

fyllas till fullo samt mammarollens ideal. Vid närmare granskning på området ideal för mödrar blev 

skuld och skam aktuellt, vilket även kunde kopplas till rollstressteorin. Tidigare forskning kring 

skuld och skam bland mödrar kom att bli högst aktuellt när rollerna inom teorin inte kunde fyllas 

till fullo. I sina olika roller i livet finns kravet att prestera, i förhållande till varandra blir 

svårigheterna mer eller mindre svåra eftersom rollerna sällan tar hänsyn till varandra. Prioritera 

blir nödlösningen på pressen att fylla samtliga roller till fullo. Vid en konflikt rollerna emellan får 

en av dem stå åt sidan, vilket sedan kan komma att få kvinnan att känna skuld inför sitt 

‖bristande‖ moderskap. 
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Enligt genuskontraktet tenderar kvinnans ansvarsområde att bli barnen, även om mannen har ett 

visst ansvar. De samlade analyserna gav intrycket om att männen var något utav ett andraval, det 

vill säga när kvinnan tvingas prioritera andra måsten kan mannen vara ‖snäll‖ och fylla upp de 

områden inom modersrollen som kvinnan inte lyckades sköta i och med exempelvis arbetsliv. Att 

mamman ska sköta utveckling, välmående och det logistiska gällande barnen var en genomgående 

tendens i analysen. Dock var det genuina intresset för barnets idrottande pappans ansvarsområde, 

även om ansvaret kan tolkas som mindre tungt i jämförelse med mammans ansvar. Mammans 

måsten inom idrottande framstod som större och mer krävande i och med att behovet av henne i 

sammanhanget uppfattades som större. Även om pappan bistod med sitt intresse så var 

frånvaron av honom och intresset för sportandet inte något som belystes av informanterna under 

intervjun. Mammans tillkortakommanden gällande exempelvis kvaliteten på fika efter matcher 

något som uppmärksammades av barnen som något av en statussymbol. 

 

Genomgående för analysen var mammans vilja att räcka till. Behovet av att inneha barn som 

återspeglade hennes ambitioner för dem, men även ett tillfredsställt barn; ett barn som utvecklas, 

blir sedd och är välmående i aspekten att växa upp i en sammanhållen familj. Problematiken 

visade sig ligga i oförmågan att uppnå det idealet som de flesta mammor upplevdes ha inför sig 

själva i en familjeaspekt. Detta samtidigt som en perfekt kvinna/mamma även är toppresterande 

på sin arbetsplats. Viljan att räcka till gick som ovan skrivet, att återkoppla till de två teorier som 

är aktuella för studien. Teorierna ifråga redovisar hur problematiseringen av situationen är 

uppbyggd, närmare bestämt hur rollernas oförmåga att korrelera ligger till grund för en stress. 

Rollernas bristande förmåga att samspela leder till att en kvinna med ambitionen att prestera 

maximalt i alla roller blir stressad. Stressen blir ett faktum då rollerna krockar tidsmässigt och 

tvingar fram nödlösningen prioritera. När kvinnorna tvingades prioritera exempelvis jobbet, blev 

modersrollen lidande då den inte kunde levas upp till. 

 

Vid slutet av min analys började jag reflektera över vad jag kunde ha gjort annorlunda för att 

uppnå ett mer djuplodande och omfattande resultat. Jag kom fram till att en uppföljande 

observation av fältet under en match hade bistått mig med andra infallsvinklar (då matcher har en 

tendens att generera fler föräldrar), och möjligtvis påvisat tendenser som hade kunnat styrka mitt 

resonemang. Vid en kompletterande observation vid ett bättre valt tillfälle tror jag att de 

tendenser jag lade märke till i mitt material hade befästs på ett mer tillförlitligt sätt samt hade 

resulterat i ett mer komplett arbete.  

 

Vidare vill jag även resonera kring hur en annorlunda grupp av informanter hade påverkat min 

studie. Närmare bestämt om fler mödrar hade fått vara informanter till min studie och som första 

handskälla fått återge sin syn och sina känslor inför kraven de eventuellt känner i vardagen. 

Materialet hade möjligtvis blivit rikare och saknat de antaganden som varit grundläggande för min 

studie. Dock vill jag argumentera för mitt medvetna val att använda mig av informanter som haft 

insyn på området och gruppen jag valt att fokusera min studie på. Med min studie ville jag 
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undersöka hur omvärlden såg på mamman och allt hon förväntas vara. Hade jag använt 

mödrarna som informanter hade det varit antaganden kring de verkliga förväntningarna från 

omvärlden. Nu använde jag mig av individer som hade egna förväntningar på mödrarna. Detta 

eftersom jag ville studera hur omvärlden såg på mammarollen i ett idrottssammanhang och 

analysera hur det påverkade mödrar ur en mental aspekt – fokus stress och press. Sammantaget är 

jag nöjd med mitt val av informanter och vid ett annat val av informanter, exempelvis mödrarna 

själva, hade studien fått en helt annorlunda infallsvinkel vilket hade resulterat i ett annat fokus på 

studien vilket inte var min avsikt.  

 

Skulle jag få möjligheten att göra en fortsatt studie inom området hade jag valt att lägga mer 

fokus på observationer eftersom jag tror att det skulle resultera i fler djupdykningar inom 

området. Jag hade även valt att göra intervjuer med en tydligare skuldtematik som i denna studie 

har framgått vara en aspekt för kvinnors välmående i ett samhälle starkt präglat av rollstress. 
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”Kvinna, det är någonting vackert…” 

– En kvalitativ studie kring normer och föreställningar om kvinnan –  

Författad av Emelie Baiden 

 

‖/…/jag tycker det finns väldigt många saker som en tjej ska vara, väldigt många bitar som ska 

falla på plats för att man ska vara en bra kvinna‖. Så här resonerade en av kvinnorna jag intervjuat 

kring hur hon såg på föreställningen om kvinnans roll idag och de val som ska göras i livet och 

hur dessa ska struktureras till en helhet. Min önskan har varit att studera just detta; kvinnors syn 

på kvinnan, inte i relation till mannen utan i relation till varandra. Att se hur kvinnan upplever sin 

vardagliga situation och om omgivningens förhållningssätt spelar en stor roll i hennes 

föreställning om sig själv. Jag önskade se om det fanns spontana och avslappnade tankar kring 

detta och i så fall fånga dessa för att få en inblick i hur kvinnor av vår samtid ser på att prestera i 

olika sammanhang. Vad vill de göra med sina liv och varför? Vidare önskade jag studera vilka 

aspekter som motiverar dem i sina livsval och samtidigt vilka aspekter som får dem att avstå från 

andra val i livet. Citaten i antologins gemensamma inledning visar på hur kvinnan axlar flera roller 

i vardagen och de förväntningar som finns på henne. Valet av min studies inriktning grundar sig i 

önskan att gestalta kvinnan bakom alla roller och belysa förväntningarna. Sex stycken kvinnor 

har, i enskilda samtal, berättat om sina tankar kring ämnet. I detta antologibidrag kommer 

resultatet av dessa samtal presenteras. Jag kommer att återge det som informanterna berättade 

efter intervjuernas inledningsfråga: Om jag säger Kvinna, vad tänker du på då? 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med min studie är att belysa kvinnors upplevelse och föreställning om den egna 

kvinnorollen. Avsikten är främst att gestalta kvinnor i olika åldrars syn på de enligt dem själva 

eventuellt rådande normer kring att vara kvinna. Studiens tre frågeställningar är följande: 

 

 Upplever informanterna några rådande normer kring att vara kvinna? 

 Om så är fallet, upplever de något krav från sig själva och/eller omgivningen att leva upp till 

dessa?  

 Vilka aspekter kan ligga till grund för deras reflektioner och upplevelser kring de eventuellt 

rådande normerna?  

Metod  

Det är viktigt för forskaren att inte utan vidare acceptera och reproducera etablerade 

värderingar.177 I mina metodval har jag därför haft i åtanke det Madeleine Sultán Sjöqvist skriver, 

                                                 
177 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 56f.  
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om vikten av att spegla ‖informanternas egna erfarenhetsvärldar‖.178 För att i mitt fall få en så 

genuin bild som möjligt över upplevelsen av kvinnan i samhället har mitt fokus lagts på 

individnivå vilket, enligt Katrine Fangen berikar studier av denna sort.179 Nedan kommer jag att 

redogöra för mitt tillvägagångssätt i framställningen av denna studie. Jag kommer även redovisa 

för hur jag samlat in och bearbetat min empiri, kortfattat presentera mina informanter samt hur 

jag forskningsetiskt förhållit mig genom arbetet. 

 

Fältobservationer  

Som första kontakt med mitt fält utförde jag en så kallad öppen observation, som innebär att all 

pågående verksamhet studeras.180 Denna ägde rum under en studentaktivitet i en universitetslokal 

med sex stycken studenter närvarande. Som forskare kan det vara problematiskt att få tillträde till 

vissa miljöer. Då kan det krävas tillåtelse från exempelvis en chef, denna fungerar således som en 

grindvakt.181 För att få ett godkänt tillträde till observationsplatsen i mitt fall tog jag mailkontakt 

med ansvarig person som sedan gav tillstånd och även var delaktig vid tillfället.  

 

Under ungefär en timme observerade jag en grupp på sex personer med både män och kvinnor. 

Genom könsfördelningen bland deltagarna ansåg jag mig få en bra inblick i hur könsroller kan te 

sig i praktiken. När alla var samlade innan verksamheten började inledde jag med att presentera 

mig själv, min studie och deras frivilliga deltagande. I och med detta hade jag följaktligen i åtanke 

det som Martyn Hammersley och Paul Atkinson tar upp att information om forskarens närvaro 

kan påverka aktörernas handlande.182 För att dokumentera det som hände valde jag att föra 

fältanteckningar under observationstillfället. Jag är medveten om att även detta kan göra 

forskarens närvaro mer påtaglig och således även påverka den pågående verksamheten.183 För att 

minimera uppmärksamheten över min närvaro valde jag att inte anteckna så mycket på plats, utan 

dokumenterade det övergripande såsom språkbruk och handlingsmönster, för att sedan renskriva 

direkt efter observationen. Det var efter observationen och bearbetning av fältanteckningar från 

densamma som mina kommande frågeställningar växte fram, vilket jag senare kommer att 

förklara under rubriken Grundad teori.  

Kvalitativa intervjuer 

Jag har genomfört sex stycken individuella intervjuer som pågick i ungefär 30-45 minuter vardera. 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i min önskan att inte styra resultatet allt för 

                                                 
178 Madeleine Sultán Sjöqvist, ”Vi blev muslimer”: Svenska kvinnor berättar. En religionssociologisk studie av 

konversionsberättelser (Uppsala, 2006), s. 57.  

179 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 32.  
180 Magnus Öhlander, ‖Deltagande observation‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 78. 

181 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 282. 

182 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: Principles in practice (New York 2007), s. 211.  

183 Bryman, s. 293.  
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mycket. Istället syftade mina intervjuer till att ge stort utrymme åt informanternas egna spontana 

reflektioner kring ämnet, vilket Hammersley och Atkinson menar att denna intervjuform 

möjliggör.184 Etnografiska intervjuers karaktär ligger ofta nära den vid konversationer vilket jag 

avsåg att anamma i mina utförda intervjuer.185 Innan intervjuerna fokuserade jag på vikten av att i 

samråd med informanterna bestämma intervjuplatser, vilket Eva Fägerborg lyfter fram som en 

viktig aspekt.186 Jag var mån om att informanterna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. 

Platser som valdes ut var bland annat ett kafé, en tom föreläsningssal på ett universitet samt 

församlingslokaler. 

 

Den observation som jag inledningsvis gjorde genererade två av studiens informanter genom den 

kontakt jag fick med dem då de deltog vid tillfället. Efter observationstillfället tog jag kontakt 

med dessa kvinnor angående intresse av vidare deltagande i studien. För kontakt med övriga fyra 

informanter har jag vänt mig till personer i min bekantskapskrets som är bosatta i olika svenska 

städer, genom dessa har jag sedan kommit i kontakt med de resterande informanterna. Denna 

urvalsmetod är vad Alan Bryman skulle beskriva som snöbollsurval som till viss del även kan ses 

som ett bekvämlighetsurval. Snöbollsurval innebär att det genom en persons eller grupps nätverk 

vidare etableras fler informanter.187 Anledning till detta val grundade sig i min önskan till bred 

variation i urvalsgruppen och Bryman skriver även att det är denna urvalsmetod som över lag 

används inom kvalitativ forskning.188   

 

Tanken bakom mitt urval av informanter, kvinnor med religiösa trosuppfattningar, grundade sig i 

mitt ursprungliga fokus för studien. Till en början hade jag för avsikt att studera om religion kan 

ha en inverkan på föreställningen om kvinnan hos de religiösa kvinnorna själva. Jag kom att 

ändrade mitt fokus och syftade inte längre till att låta religion stå i förgrunden för min studie. 

Detta val gjorde jag för att inte begränsa mina frågeställningar. Istället önskade jag bredare 

frågeställningar som lämnade utrymme för fler eventuella aspekter än enbart religion. Den 

religiösa trosuppfattningen skulle inte längre vara den enda utgångspunkten utan en av flera. 

Innan intervjuerna påbörjades intresserade jag mig för att studera om kvinnor upplever normer 

kring att var kvinna, vilket även blev studiens syfte. Huruvida religion hade en inverkan på detta 

lät jag min sista frågeställning få besvara. Därmed kommer jag att förhålla mig till informanternas 

religiösa trosuppfattning i analysen och diskussionen, dock är det inte det centrala. Jag kommer 

att presentera informanterna under rubriken Studiens informanter.  

 

                                                 
184 Hammersley & Atkinson, s. 117. 

185 Hammersley & Atkinson, s. 117.  

186 Eva Fägerborg, ‖Intervjuer‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 66. 

187 Bryman, s. 115.  

188 Bryman, s. 115 f.  
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Grundad teori 

Efter att jag utfört samtliga intervjuer och omvandlat det talade till skriftspråk genom 

transkribering började jag behandla materialet enligt grundad teori. Ett steg i den metod jag utfört 

var den Juliet Corbin och Anselm Strauss benämner som en öppen kodning.189 Metoden innebar 

att mina data delades upp i mindre delar och bearbetades stegvis. Det slutliga resultatet blev ett 

antal kategorier som visade upp de ämnen som genomgående berörts. Dessa kommer jag att 

presentera i analysens inledning. Samma metod som på intervjumaterialet tillämpade jag även på 

de fältanteckningar som jag hade efter observationstillfället. Resultatet efter kodning av 

fältanteckningarna från observationen, de slutliga kategorierna, utgav grunden för mina valda 

frågeställningar och intervjufrågor. Genomgående i kodningen från observationen var 

förhållningssättet mellan aktörerna och hur dessa anammade olika roller i samspelet. Ramarna för 

dessa roller och den egna upplevelsen kring dessa var det jag vidare skulle intressera mig för. 

Således blev bearbetningen av observationen grunden för mitt fortsatta arbete.   

 

Studiens informanter 

Mina informanter är sex stycken kvinnor. De är bosatta i två större svenska städer, i skilda åldrar, 

har olika etniska bakgrunder och samt skilda religiösa trosuppfattningar. Jag önskade ha 

informanter i olika åldrar för att fånga upplevelser kring skilda stadier i livet. ‖Maria‖ är 24 år, 

ensamstående och universitetsstudent, hon studerar på lärarprogrammet. ‖Sofia‖ är 26 år, 

ensamstående och efter sin socionomexamen har hon arbetat inom yrket på skilda arbetsplatser. 

‖Karin‖ är 20 år, ensamstående och även hon studerar på universitet där hon läser på 

civilingenjörsprogrammet. ‖Natalia‖ är 20 år och läser ett universitetsprogram med 

statsvetenskap och nationalekonomi som huvudämnen. ‖Katja‖ är 42 år, utbildad civilekonom 

och arbetar med integrationsfrågor i den stad hon bor i. ‖Miriam‖ som 39 år och arbetar som 

lärare på ett gymnasium. De sistnämnda kvinnorna bor med make och fler än ett barn. 

Etik 

Genomgående under processen med denna studie har jag i största möjliga mån förhållit mig till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta för att försäkra mig om att informanternas 

deltagande ska innebära trygghet för dem samt att desamma ska vara införstådda med deras 

delaktighet samt studiens syfte. Nedan ska jag presentera hur jag tillämpat principerna i praktiken. 

 

För att informanterna skulle vara införstådda med sin medverkan och dess betydelse gav jag såväl 

skriftlig information i förväg i form av ett informationsbrev som muntlig information i samband 

med intervjuerna. Fägerborg belyser denna information till deltagarna som en viktig faktor i deras 

                                                 
189 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Thousand Oaks, 2008), s. 195 ff.   
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slutliga beslut om deltagande.190 I brevet beskrev jag således inledningsvis kort antologins tema 

och syfte samt beskrev min egen studies syfte och metod i en mindre presentation. Därefter 

följde information kring eventuellt deltagande i studien och vilka rättigheter som medverkan 

innefattade. I brevet inkluderades bland annat mina kontaktuppgifter för att informanterna vid 

intresse lätt skulle kunna komma i kontakt med mig med eventuella frågor och tankar. 

Informationskravet innebär dels att medverkan ska få avbrytas efter egen önskan när som helst 

under processen.191 Så även i samband med observationen informerade jag muntligt om min 

studie då jag var mån om deras samtycke till min närvaro. För att få in samtycke till deltagande i 

och med intervjuerna valde jag att efter visat intresse skicka ut informationsbrevet med min 

kontaktinformation. Önskade någon av informanterna att inte längre delta så gavs friheten att dra 

tillbaka sin medverkan utan konsekvenser för denne. Vid intervjutillfällena upprepade jag 

informationen om deras medverkan och studiens syfte och metod. Detta gjorde jag bland annat 

för att förtydliga eventuella missuppfattningar och i syfte att poängtera informanternas frivillighet 

och således minska upplevelsen av beroendeförhållandet mellan forskaren och deltagare vilket 

Vetenskapsrådet avråder ifrån.192 

 

Två av mina informanter tog jag först mailkontakt med efter observationstillfället och efter visat 

intresse kontaktade jag dessa igen och informerade mer om min studie. Vidare skickade jag brevet 

i god tid innan intervjutillfället. De övriga fyra av mina informanter fick brevet genom den 

stödperson som inledningsvis förmedlade informationen. Även dessa fick sedan ett brev skickat 

till sig av mig för att kunna ta ställning till eventuellt deltagande. Anledningen till att jag först lät 

stödpersonerna kontakta de tänkta informanterna var för att dessa inte var bekanta med mig. Min 

förhoppning var att även här motverka beroendeförhållande genom att de fick ta ställning utan 

direkt kontakt med mig som okänd person. Oscar Pripp skriver om detta och belyser vikten av 

att informantens ställning till forskaren inte får bli en beroendeposition och således leda till valet 

av samtycke.193 

 

Ett annat av Vetenskapsrådet etiska krav innebär bland annat att i största möjliga mån ge 

informanterna och information kring dessa konfidentialitet.194 För att förhålla mig till detta 

fingerade jag samtliga namn i informantpresentationen ovan. Exempelvis nämnde jag inte i vilken 

stad de bor eller på vilket universitet de studerar vid. Redan i transkriberingsarbetet av 

                                                 
190 Fägerborg, s. 65.  
191 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer: inom humanistisk–

samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 7. 
192 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer: inom humanistisk–

samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 10. 

193 Oscar Pripp, ‖Reflektion och etik‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 

53. 

194 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer: inom humanistisk–

samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-03-16), s. 12. 
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intervjuerna avidentifierade jag de medverkande genom att inte skriva ut eller omskriva all 

information som kunde leda till viss identifiering. I vidare analys har jag låtit skriva ut information 

kring informanterna något generellt för att minska igenkännande. Steinar Kvale lyfter fram att 

detaljer som exempelvis fingeras eller inte skrivs ut ändock kan framgå underförstått i citat och 

liknande.195 

 

Teoretiska utgångspunkter  

För att få en djupare förståelse samt för vidare bearbetning av min insamlade empiri har jag 

analyserat den huvudsakligen utifrån två teorier. Resonemang kring framtiden där 

familjebildande, karriär och livsval återfanns var återkommande i mina intervjuer. Därför såg jag 

teorin kring det biografiska schemat som en relevant teoretisk utgångspunkt. För att sedan analysera 

kvinnornas övergripande tankar och föreställningar kring den egna rollen som kvinna valde jag 

teorin kring genuskontraktet.  

 

Det biografiska schemat 

Som beskrivet i antologins inledning så består det biografiska schemat av normmodeller utifrån vilka 

vi ordnar vårt individuella livsförlopp. De skilda faserna i livet kan i och med detta förenas och 

förstås som en helhet genom de sociala instruktioner som mallarna utgör.196 Anna-Liisa Närvänen 

skriver om detta och belyser hur det finns sociala överenskommelser om lämplig ålder för bland 

annat familjebildande. Dock kan en individ handla i en annan ordning än vad schemat säger eller 

avstå helt från vissa val och aktiviteter. Enligt Närvänen sker detta däremot inte ‖utan 

omgivningens förundran‖. Således finns det definierade faser i livet vilket även påverkar 

exempelvis våra framtidsförväntningar.197 Biografiska scheman kan liknas med socialt 

konstruerade vägar genom livet, bestående av en början, en urskiljbar bana samt ett slut. Den 

normativa innebörden och det sociala ursprunget i detta bidrar till att den sociala ordningen både 

vidmaktshålls och reproduceras.198 

 

Genuskontrakt 

Yvonne Hirdman beskriver denna teori och skriver om dess definition. Hon menar att det kan 

förstås just som ett kontrakt, en ‖kulturell nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma 

sammandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter‖.199 När det kommer till 

rationaliteten menar Hirdman att det utgörs av att mannen besitter ansvar, försörjning och 

beskydd och kvinnan har födandet, uppförandet och beroendet på sin sida. Således tydliggörs 

                                                 
195 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 158. 

196 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och socialordning: en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonalens uppfattningar om 

handlingsmöjligheter i arbetet (Linköping, 1994), s. 45. 

197 Närvänen, s. 45. 

198 Närvänen, s. 64. 

199 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 84. 
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‖könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar‖.200 Hirdman menar att 

genom historien och än idag stod/står kvinnan för symbios medan friheten har tillskrivits 

mannen. Genom detta kan det ses som att de båda könen varit varandras begränsningar och 

möjligheter och har i och med detta fått olika status i förhållande till varandra.201 

 

Tidigare forskning  

Svenska studier har gjorts kring kvinnlighet, normer och ideal, bland annat av Anja Hirdman som 

har studerat den yttre skönheten. I studien Tilltalande bilder undersöker hon hur maskulinitet och 

femininitet framställs i text och bild i den mediala kulturen.202 Ett annat exempel är upplevelsen 

kring sexualitet, genus och klass hos unga kvinnor som Fanny Ambjörnsson har forskat kring. I 

studien I en klass för sig behandlas kvinnliga gymnasieelevers syn på just dessa teman i relation till 

deras syn på varandra.203 Jag har fokuserat på två andra studier som jag anser ligger närmre min 

egen, med liknande målgrupp och med ett fokus mer lagt på rollen att var kvinna i relation till 

den vardagliga pressen att leva upp till omgivningens krav och föreställningar. Nedan kommer jag 

att redogöra för de generella resultaten i dessa studier. 

 

Helene Brembeck är etnolog, i hennes intervjuundersökning Inte bara mamma presenteras 

resultatet av intervjuer med 28 unga kvinnor, i åldrar mellan 16-32 år med små barn. Brembeck 

skriver att syftet med denna studie var att ‖presentera nya ‖tendenser‖ – fenomen, problem, 

tematik – i synen på moderskap bland unga kvinnor.‖204 Läsaren får ta del av kvinnors gångna väg 

till föräldraskap och deras tankar och upplevelser kring att vara mamma. Eva Magnusson är 

professor i psykologi. I hennes studie Vardagens könsinnebörder under förändring presenteras ‖vad kön 

kan och får betyda i ett antal svenska kvinnors vardagsliv idag.‖205 Magnusson har intervjuat 20 

kvinnor och i studien redovisas dessa statsanställda kvinnors tankar kring att balansera vardagen, 

familj och sina roller på arbetsplatsen. Åldersgrupperna som finns representerade i studien är från 

29 till 59 år.206 

 

Ett av resultaten som återfinns i Magnussons studie är den kring kvinnornas balanserande av 

vardagen. Det var ofta kvinnan som ansvarade och utförde detta arbete ensam, då familj och 

arbetsplats normalt inte var lika involverad. Således tydliggjordes balansen eller obalansen mellan 
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den egna individen i rollen som yrkesarbetare och mor/maka/omsorgsgivare.207 Liknade aspekter 

berörs i Brembecks resultat där kvinnorna uttryckte en önskan att få vara ‖sig själv‖. Detta 

innebar för informanterna att de kunde vila från de förpliktelser och krav som de upplevde ställs 

på modersrollen.208 Under hennes studie gestaltades moderskapet, enligt kvinnorna, som 

någonting inte endast begränsat till att få barn. Moderskapet kunde där istället förstås som en 

‖institution som kan anses vara uppbyggd av traditionsenliga ideologier, föreställningar och idéer 

som en mamma ska förhålla sig till‖.209  

 

Analys 

Efter kodningen av transkriberingarna hade jag utvecklat fem till sju stycken kategorier i varje 

enskild intervju. När detta var färdigt övergick jag till att jämföra och försöka finna samband 

mellan kategorierna från samtliga intervjuer och på så sätt skapa mig en helhetsbild av materialet. 

Denna helhetsbild skulle komma att bestå av följande tre kategorier: Tvåsamhet, Den biologiska 

klockan och Vara kvinna. Tvåsamhet behandlar informanternas syn på partnerskap och singelliv i 

relation till framtidsförväntningar. Den biologiska klockan belyser kvinnornas uppfattning kring 

föräldraskap och kvinnans roll som moder. Vara kvinna behandlar slutligen upplevelsen kring 

olika föreställningar om kvinnan. Här gestaltas informanternas tankar kring kvinnlighet och hur 

de bemöter eventuella normer och ideal från omgivningen.  

 

Tvåsamhet 

När vi under intervjuerna talade om såväl informanternas situation i dagsläget som deras tankar 

kring framtiden var ett återkommande ämne tvåsamhet. Flera informanter uttryckte en 

förhoppning och önskan att träffa en man och gifta sig längre fram i livet. Tankarna uttrycktes 

bland annat i relation till familj och hur kvinnorna såg på att bilda familj. Det berördes även i 

relation till deras funderingar kring omgivningens uppfattning om ett heterosexuellt partnerskap. 

 

Sofia: för mig handlar det om att det här vill jag göra med mitt liv och när jag träffar kärleken 

någon dag så ska vi kunna göra det tillsammans /…/ medan jag kan mötas av Nej men vadå, 

det är väl klart att du måste ha en partner liksom, en man? vad då alltså att det bara är det som 

är viktigt, det är det som är deras livsmål och sen får det blir vad det blir. 

 

Citatet visar på hur informanten hade planer på att leva tillsammans med en partner men ville att 

det skulle ske på ett annat sätt än vad hon upplevde att omgivningen ansåg. Sofia kände att andra 

kvinnor i hennes omgivning tydligt strävade efter att finna en man i livet. Hon uttryckte att hon 

inte aktivt sökte efter en man utan såg fram emot den dagen när hon ‖träffar kärleken‖. Jag tolkar 

det som att Sofia upplevde en norm kring partnerskapets plats i livets skilda faser men valde att 
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avstå ifrån normen och det hon uttryckte som ‖deras livsmål‖. Under livet passerar vi faser och 

byter då även vad som kan kallas för status. Det kan vara skilda saker som uttrycker övergångar i 

livet så som utbildning eller familjebildande.210 För Sofia var det inte av stor vikt att i dagsläget 

dela vardagen med en man för sakens skull utan hon fortsatte hellre i den fas, singellivet, hon 

befann sig i då. Trots att hon uttryckte en uppfattning av att ‖ det är väldigt mycket med det här 

samhället säger att du ska ha en partner och leva tillsammans‖ såg hon ändå på sin situation som 

en del av en helhet som hon var tillfreds med. Sofia sade att det i livet finns fler värden än att 

finna en man vilket hon menade att hennes religiösa tro hjälpt henne att inse. Upplevelsen av en 

norm, att hon som kvinna i sin ålder skulle finna en man fanns där, men hon ansåg att hon 

genom sin religion fick distans till dessa normer.   

 

De sociala mallar som utgör det biografiska schemat bidrar med riklinjer att följa och förhålla sig 

till för att skapa sammanhang i livets val och skeenden.211 Hur informanterna förhöll sig till detta 

skilde sig dem emellan och Maria ser jag som ett exempel här. När vi talade om hennes liv idag 

och hur hon såg på att finna kärleken under den närmsta framtiden var hennes berättelse något 

olik de andra kvinnornas. Hon formulerade sina tankar så här: 

 

/.../jag tänker på det ganska mycket, jag tänker att det vore gött att träffa nån för man känner 

väl lite det här med den biologiska klockan.  

 

Maria är två år yngre än Sofia och de befinner sig inte bara i en åldersmässig skillnad utan den ena 

studerar medan den andra arbetar. Trots det att Maria är yngre uttryckte hon en starkare önskan 

att finna en partner inom en snar framtid. Skillnaden här anser jag även visar på deras tankar 

kring partnerskapet. Sofia talade kring sina mål i livet och att om tvåsamheten infinner sig idag eller 

längre fram så är det av vikt att dessa målsättningar inte rubbas. Maria och de andra kvinnorna 

uttalade inte i ord en motsats till detta men betydelsen av ‖den biologiska klockan‖ tog sig 

tydligare i uttryck här. Känslan och önskan av att byta fas i livet i och med partnerskap återgavs 

på olika sätt och hade skilda betydelser hos informanterna.  

 

Det fanns även en annan sida av föreställningen kring singellivet hos de yngre informanterna vilken 

kan ses och förstås genom teorin kring genuskontraktet. Det Hirdman berör kring könens 

inneboende längtan kring symbios och frihet212 anser jag tog sig i uttryck hos kvinnorna. 

 

/…/samtidigt känner jag att just nu känns det väldigt bra att vara singel för att jag kan träffa 

mina kompisar när jag vill och flytta vart jag vill och aa det känns bra även fast man så 

småningom vill ha en kille för det är ju det. 
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Enligt denna informant påverkar övergången från singelliv till ett partnerskap även vardagens 

möjligheter. Hirdman tar upp hur genuskontrakten innebär förhandlingar mellan könen vilket 

deras handlingsmönster kan visa på. Mannen har genom tiderna stått för friheten och på så sätt 

varit ‖frihetens väktare‖ för kvinnor. Kvinnor har alltså varit den symbiotiska möjligheten och 

själva målet i mannens liv.213 Längtan efter en frihet har kvinnor haft, på samma sätt som mannen 

längtat efter det symbiotiska. De informanter i min studie som fann sig tillfreds med singellivet 

uttryckte även en tillfredställelse över den frihet som de upplevde detta innebar för dem. Här ser 

jag en mottsättning till Hirdmans teori. I detta fall var det kvinnan som upplevde sig besitta frihet 

i och med frånvaron av en partner och inte i och med ett samliv med en man. Mot detta kan jag 

se ett alternativ, att de kände att partnerskapet kommer att innebära en symbios som de önskade 

skjuta upp till en senare fas i livet för att få leva längre i frihet. Detta inser jag kan ses som ett 

hårdraget resonemang men jag önskar ändå tydliggöra tanken att förhandlingar mellan könen 

påverkar utfallet av genuskontraktet. Poängteras här bör även det Hirdman skriver om paradoxen 

i livet, å ena sidan har vi tryggheten och anpassningen, å andra sidan ovissheten och det otrygga 

och fria.214 Citatet ovan ser jag som ett bra exempel på detta, informanten berättade att samtidigt 

som hon trivs som singel och den upplevda friheten vill hon ändå så småningom dela sitt liv med 

en annan person. 

 

Ovan analyserade kategori, tvåsamhet, visar på hur några av kvinnorna upplevde en norm kring 

partnerskap och dess plats i det som kan ses som det biografiska schemat. I den ålder några av 

dem befann sig i (omkring 20-26 år) fick en vardag utan en partner ibland förklaras och motiveras 

gentemot omgivningen. Fyra av de intervjuade kvinnorna var ensamstående och tillfreds med den 

situationen de befann sig i för tillfället. I olika grad uttryckte de dock en önskan kring kommande 

tvåsamhet som för de flesta var en stor del av deras respektive framtidsförväntningar. Två av 

informanterna var gifta och under intervjuerna med dem berördes inte ämnet i samma 

utsträckning som med de andra. Däremot samtalade vi om exempelvis familj och kvinnans roll i 

barnafödandet. Mina informanters tankar och värderingar kring detta berörs i nästa kategori 

nedan.  

 

Biologiska klockan 

Alltifrån hur många barn till om kvinnorna överhuvudtaget planerade familj och barn 

diskuterades under intervjuerna. Två av informanterna levde tillsammans med make och barn, de 

andra var ensamstående så tankarna kring ämnet såg annorlunda ut. Särskiljandet mellan att en 

kvinna får ett barn och att planera barnafödandet berördes under intervjuerna. Återkommande 

var deras upplevelse att hitta balansen mellan att arbeta och vara hemma med barnen, vilket 

Maria talade kring så här: 
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Jag tycker att det är många kvinnor som bara skaffar barn som en accessoar och egentligen 

bara är intresserade av sin karriär och sig själva och sina intressen liksom, jag vet inte riktigt om 

det funkar för barnens skull och att man skaffar barn så är det samtidigt någonting man ger 

upp man är inte längre första prioritet tänker jag. 

 

Hennes uppfattning av andra kvinnors prioriteringar i och med barnafödande visar även en sida 

av hur hon ser på föräldraskapet. Maria menar att preferenserna i vardagen inte kan koncentreras 

enkom runt individerna själva utan även på deras barn. Citatet är hämtat från den diskussion vi 

hade kring att göra karriär i förhållande till föräldraledighet under barnens tidiga år. Hon 

berättade att när hon var liten kände hon att båda hennes föräldrar var närvarande och 

samarbetade i hemmet. Detta vill hon föra vidare till sin egen eventuella framtida familj och 

tycker det är viktigt att mycket av sitt fokus i livet hamnar på de barn man får. Liknande 

resonemang återkom under de andra intervjuerna men där såg kvinnorna annorlunda på att ‖ge 

upp något‖ vid barnafödande och familjebildning. Karin exempelvis menade att inget behöver 

uppoffras däremot lade även hon tyngd vid att prioriteringarna behöver förändras. Bland annat 

berättade hon att hon inte planerar att arbeta lika mycket om och när hon får barn men såg inte 

detta som att offra något. Liknande uppfattning fanns hos kvinnorna i Magnussons studie. Dessa 

var äldre än både Karin och Maria men likheter i synen på familj och arbete återfinns. Även 

kvinnorna i Magnussons studie framhöll familjen som viktigt för dem, det var uttalat att detta 

gick före i valet mot betalt arbete.215 Motsvarande i min studie ser jag bland annat Karin som 

formulerade hennes tankar som: ‖/…/det är mycket mer förödande att ge upp sin familj för ett 

jobb än att ge upp ett jobb för sin familj, det är ganska uppenbart‖. Balansen mellan yrkesarbete 

och föräldraskap tog sig även i uttryck under intervjun med Katja. Erfarenheter kring detta 

beskrevs i relation till vikten av att vara en närvarande förälder. Hon upplevde sig ha varit mer 

närvarande med sitt yngsta barn jämfört med när de två äldsta var små då hon arbetade mycket. 

Jag tolkade hennes tankar under samtalet som att hon även reflekterade över sina barns 

biografiska schema. Hon tänkte på hur hennes moderskap såg ut under deras barndom och hur 

detta skulle komma att påverka dem längre fram i livet.  

 

Bortsett från Katja och Miriam hade, som tidigare nämnts, ingen av de andra kvinnorna några 

barn. Om och när de planerade att bilda familj med barn fanns det delade åsikter om. Samtliga av 

dessa informanter talade kring barn när de talade om framtiden. Det var inte under den närmsta 

tiden som någon av dem hade planer på att få barn, en av motiveringarna till detta gestaltats i 

citatet nedan: 

 

Natalia: Jo men jag vill ha barn men inte förens jag är 26/27, alltså jag vill inte ha barn förens 

jag är klar med skolan alltså jag vill inte vara ung mamma och student det verkar bara jobbigt 

och sen vill jag vara stabil när jag får barn, jag vill inte gå runt och tänka på min ekonomi eller 
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mitt plugg och allt annat utan det vill jag kunna lämna bakom mig och jag vill kunna ge mina 

barn det bästa alltså det jag fick. 

 

Natalias erfarenheter av föräldraskap från sin egen uppväxt önskade hon ta med sig i sitt egna 

eventuella framtida föräldraskap. Huruvida hennes religiösa trosuppfattning hade någon inverkan 

på hur hon såg på familjen och föräldraskap berördes inte så tydligt under intervjun. Däremot 

nämndes andra aspekter bakom hennes tankar kring familjebildande. Hon var mån om att 

omständigheter såsom ekonomi skulle vara under kontroll innan hon hade för avsikt att få barn 

och universitetsstudierna ville hon också vara färdig med innan. Under intervjun berättar hon att 

familjen och främst hennes föräldrar alltid uppmuntrat henne i hennes studier och Natalia hade 

tankar på att studera vidare till en masterexamen efter sitt pågående studieprogram. Den prestige 

som hennes familj ansåg att utbildning medför menade hon sågs på annorlunda inom andra 

familjer med samma etniska bakgrund som henne. Hon var tacksam för föräldrarnas uppmuntran 

och såg hur andra i hennes omgivning inte hade lika stor förståelse för detta. Kommentarer från 

andra som exempelvis: ‖Men ska du verkligen plugga vidare, ska du inte gifta dig och skaffa 

barn?‖ fick Natalia att tänka på sin situation. Att gifta sig under en snar framtid kändes 

främmande för henne och som citatet ovan visar på hade hon inte heller planer på barnafödande 

förrän om flera år. Närvänen skriver att det biografiska schemat med dess normmodeller ingår i 

vårt allmänna vetande och skiljer sig mellan kulturer.216 Natalias upplevelse av schemats normativa 

inverkan kom från flera håll, dels från familjen men även från övrig omgivning. Hon ansåg att det 

är vanligt att kvinnor med invandrarbakgrund gifter sig och får barn tidigt men att hennes 

föräldrar hade en annan syn på detta. Föräldrarna såg hon som normbrytare vilket hon var 

tacksam över då det blev lättare för henne att legitimera sitt val, sina studier, inför sig själv.    

 

I citatet visar sig även Natalias önskan att inte bli en ung mamma samtidigt som studierna. Bland 

några av mina andra informanter som både var jämngamla och äldre än Natalia fanns tanken att 

bli äldre innan planer på föräldraskap. En kontrast till detta kan ses i Brembecks studie. 

Kvinnorna där som var yngre mödrar markerade detta medvetet inför sin omgivning bland annat 

genom ungdomlig klädsel.217 Av denna olikhet kan jag se en önskan att motivera och tydliggöra 

livssval, som påverkar den egna passagen genom faserna, både inför sig själv och inför 

omgivningen.  

 

De socialt skapta instruktionerna över hur våra livsfaser ska förenas till en helhet har som jag 

tidigare nämnt en normativ inverkan på oss. De påverkar oss i våra val och förväntningar på 

framtiden.218 När jag talade med Maria om hennes framtid berättade hon att hennes släkt ofta 

frågade om hon ‖träffat en kille än‖. Hon kunde uppleva en viss press i och med detta men 
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kände själv att hon gärna väntade ett tag med att ‖föra släkten vidare‖. Med ett tag menade hon 

kunde vara ungefär fyra år: 

 

/…/jag känner att längre kan jag nog inte hålla mig så känner jag, att jag vill sätta igång mitt liv 

då och jag vill få barn innan jag blir för gammal, hinna med några barn kanske. 

 

Om fyra år är Maria 28 år, vid den åldern ville hon gärna vara gift och ha ett meningsfullt arbete. 

Citatet anser jag visar på hennes syn på sitt liv och de faser hon planerar att gå igenom. Att få 

barn och bilda familj såg Maria som en självklar fas i hennes framtidsförväntningar, detta såg hon 

som att ‖sätta igång‖ sitt liv vilket hon ville göra innan hon blev ‖för gammal‖. Här kan det även 

ses som att Maria påverkats av de sociala överenskommelserna kring lämplig ålder för 

barnafödandet som Närvänen skriver om.219 En viss press kring barnafödandet upplevde Maria 

kom från hennes släkt där det var vanligt förkommande att giftermål och barnafödande ägde rum 

vid en ålder av 20-25 år. Däremot kände hon en trygghet och legitimitet utifrån sin 

trosuppfattning att vänta med detta. 

 

Huruvida det var av vikt att få egna barn och känslan inför detta berördes under intervjuerna med 

samtliga informanter. Här var åsikterna delade och några av informanterna ansåg att deras 

värderingar kring ämnet grundade sig i den religiösa trosuppfattningen. Miriam gestaltade en klar 

värdering i kvinnans roll i barnafödandet: 

/…/man utvecklas först och främst som en kvinna för att en kvinna ska få barn för att börja 

känna sig som en fullkomnlig människa, om du inte får barn om du inte uppfostrar barn och 

du inte ammar inte blir gravid då känner du att det fattas någonting 

Miriam är själv mamma och hennes tankar kring moderskapet skilde sig tydligt från de andra 

kvinnornas. Gemensamt för kvinnorna var synen på det naturliga att i att få barn och bli mamma. 

Miriam såg moderskap som något positivt och givande men samtidigt en nödvändighet i 

möjligheten för en kvinna att bli människa helt och fullt. Både Sofia, Karin och Maria beskrev att 

de inte såg det som en nödvändighet att få barn i framtiden utan såg andra meningsfulla värden 

också. Däremot beskriver Maria, efter lite eftertanke, sin syn på sin roll i det: ‖jag tror jag är lite 

gjord för att föda barn, alltså jag känner det, det är en dröm jag ändå har att få familj‖. Samtidigt 

som hon kunde se ett liv utan barn hade hon ändå en önskan till det. Några av de unga kvinnorna 

i Brembecks studie uttalade sig i liknande banor. Trots att de inte såg sig själva som särskilt 

mammiga var det för dem ändå en självklar framtida position i livet som kvinna. Det var något 

oundvikligt som de dock ville skjuta upp. De ville ‖leva klart först‖.220 Problematiken som 

gestaltas både i min och Brembecks studie är hur kvinnor, både då och nu, å ena sidan inte 

upplever någon närvarande längtan efter barn, men å andra sidan ser det som ett ideal, något 

naturligt och en framtida livsfas som kvinna. Hanteringen av detta förklaras av Brembeck som 
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menar på att hennes informanter gjorde det på ‖moderna kvinnors vis /…/ genom att skjuta den 

framför sig, senarelägga moderskapet‖.221 Anledningarna till att kvinnorna utan barn i min studie 

gjorde detsamma var olika men tydligt var att de sökte legitimitet för att vänta. För Karin var inte 

framtiden och barnafödandet planerad utan hon trodde att det skulle komma att kännas när det 

var dags, likt en inneboende biologisk klocka. 

 

I denna kategori framkom det att flera av informanterna såg på moderskapet som något naturligt 

och det fanns med i deras framtidsplaner. Det diskuterades kring hur deras livssituation skulle 

komma att se ut om de får barn och bildar familj i framtiden. Något som de hade delade tankar 

om var huruvida detta då kommer påverka eventuell karriär och den sociala vardagen. Ett liv utan 

barn sågs enligt några av kvinnorna ändå som ett gott liv. Motsvarande tankar var dock att 

barnafödande var en förutsättning för ett rikt liv som kvinna. Andra utmärkande egenskaper som 

de upplevde efterfrågades hos kvinnan samt hur de förhöll sig till dessa kommer att gestaltas i 

kategorin nedan. 

 

Vara kvinna 

Under intervjuerna kom vi, framför allt med tanke på studiens tema, in på informanternas 

definition av kvinnan. Även omgivningens bemötande utifrån informanternas kön samt 

eventuella krav att leva upp till diskuterades. Bland annat synliggjordes uppfattningar kring sig 

själv samt olika egenskaper som informanterna såg hos andra kvinnor bland annat på den mediala 

arenan: 

 

Maria: Jo det är klart det finns ju jättemycket ideal, framförallt media, det här med att man ska var 

så smal och snygg och i karriären, att man ska vara så bra och framåt, smart och att man ska 

hunnit med så mycket/…/. 

 

Citatet beskriver en ung kvinnas upplevelse av ett rådande ideal både kring den yttre skönheten, 

egenskaper och kring val i livet. Maria beskrev att hon själv inte känner någon press att leva upp 

till dessa normer men ansåg att bland annat media gestaltar kvinnan utifrån de ovan nämnda 

kriterierna. Vidare sade hon även att: ‖jag tycker det finns väldigt många saker som en tjej ska 

vara, väldigt många bitar som ska falla på plats för att man ska vara en bra kvinna.‖ Jag frågade 

om hon ansåg att hennes religiösa trosuppfattning hade någon inverkan på hur hon hanterade 

och förhöll sig normer och ideal. Hon svarade att den för henne bidrog till att ‖se bortom det 

ytliga‖ och bli lite frigjord från ideal och press att vara på ett visst sätt. Även Karin berättade att 

hennes religiösa tro gjorde henne starkare vilket hon menade även hjälpte som ett distanserande 

perspektiv på de normer hon upplevde fanns i samhället och i nära omgivning.  
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När vi under de skilda intervjuerna talade kring kvinnan idag kom vi även in på hur 

informanterna såg på kvinnlighet och hur detta gestaltades på olika arenor i deras vardag. En av 

kvinnorna skildrar sina tankar kring detta så här: 

 

Man kanske inte känner sig så kvinnlig som man skulle önska att man var ibland, som de man 

ser på film som slänger med håret och får alla killar runt sitt lillfinger, den rollen kanske jag inte 

alltid identifierar mig med. 

 

Känslan av en viss grad av kvinnlighet uttrycks här som en önskan och den kvinnlighet som 

ställts som exempel är den som lockar till sig det mottsatta könet. Genuskontraktet består av 

konkreta föreställningar om mannen och kvinnan, bland annat hur de ska vara mot varandra och 

vilken yttre attribut som anses vara lämpligt för det respektive könet.222 Citatet ser jag som ett 

exempel på hur en föreställning i det abstrakta kontraktet ter sig som en norm i praktiken. Både 

kvinnor och män lär sig dels genom social integration och dels genom socialisation hur de ska 

förhålla sig till varandra och sig själva i relation till kontraktets premisser.223 Den nivå som även tar 

sig i uttryck i informantens ord ovan är den kulturella överlagringen, en föreställning kring 

idealtypsrelationen mellan könen. När informanten identifierade sig med kvinnlighet skedde detta 

även i en relation till mannen och kvinnans möjlighet till kontakt.  

 

Under mina samtal med Karin och Natalia berördes ämnen som att passa in i olika sammanhang. 

Natalia beskrev sin uppfattning kring unga kvinnor och deras strävan att passa in och att de då 

klär sig liknande varandra. Hon själv hade inte samma strävan att ingå i ‖den stora majoriteten‖ 

av kvinnor. ‖Jag vill inte tillhöra en gråskala‖ motiverade Natalia sin ståndpunkt med. Under 

intervjun med Karin beskrev hon sin universitetsklass som en grupp med både män och kvinnor 

och hur hon uppskattade den goda stämning som blandningen bidrog med. Däremot fanns det 

kvinnor i hennes omgivning som hon ansåg axlande kvinnligheten på ett annat sätt än hon själv: 

 

Jag har kompisar också som inte skulle kunna tänka sig att gå till skolan osminkade utan att ha 

fixat med håret i fyra timmar på morgonen. 

 

Citatet är hämtat från vår diskussion kring kvinnligt skönhetsideal. Karin trodde att vi kanske inte 

alltid reflekterar över dessa ideal för att vi är så vana vid dem. Däremot sade hon att hon upplever 

sig stöta på normer och ideal var som helst i sin vardag. Bland annat då genom hennes omgivning 

vilket citatet visar. Samtidigt som hon kunde föreställa sig att kvinnor idag är vana vid de ideal 

som gestaltas fanns även en tanke att vi då kanske omedvetet känner press att leva upp till dessa. 

Att vi utan att tänka på det anpassar oss efter vissa föreställningar. Den socialisation som 

Hirdman lyfter upp som en aspekt kring genuskontraktet berör detta ämne. Direkt inlärning av 

subjektiva upplevelser och normativa attityder kring könen fungerar meningsskapande och 
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maktformande. Utifrån detta kan Karins resonemang om kvinnans omedvetna anpassande 

förstås.  

 

Att vara kvinna innebar för några av informanterna även en viss mängd av kvinnlighet. 

Kvinnligheten kunde te sig på olika sätt och på olika arenor i samhället och vardagen. Hur 

kvinnorna hanterade upplevda ideal och normer påverkades för vissa av deras religiösa 

trosuppfattning. Värderingar som de fick från sin tro menade dessa bidrog till en distans till det 

samhället, media eller annan omgivning sade om den idealiska kvinnan. En annan tanke om 

kvinnans förhållningssätt till normer var att vi omedvetet anpassar oss efter dem eftersom vi av 

vana inte bemöter dem med reflexivitet. Denna anpassning kunde, enligt några av informanterna, 

minska känslan av press att leva upp till ideal och normer över hur en kvinna bör vara idag. 

 

Slutdiskussion 

Avslutningsvis önskar jag nu summera huvudresultatet av min studie genom att tydliggöra det 

som kategorierna ovan har visat. Det kommer att ske genom reflektioner över hur de tre 

grupperingarna i analysen här kan förstås mer som en helhet. Jag syftar till att vidare besvara 

studiens frågeställningar, även här med hjälp av mina valda teoretiska utgångspunkter.   

 

En av frågorna jag önskade få svar på i studien var om informanterna upplevde några rådande 

normer kring att vara kvinna. I ljuset av analysens resultat kan jag se att så är fallet. 

Återkommande var upplevelsen av att en kvinna ska finna en man att leva sitt liv med. 

Informanterna hade skilda uppfattningar kring när i livet detta skulle ske men återkommande var 

ändå erfarenheten av en sådan norm. Likt Hirdmans resonemang om det abstrakta kontraktet 

som könen förhåller sig till och förhandlar kring224 kan jag se hur flera av informanterna på olika 

nivåer av reflexivitet ställde sig till tvåsamheten. Flera av dem var förvisso tillfreds med att vara 

ensamstående men fler uttryckte sig i ord som ‖när‖ de kommer att träffa en partner snarare än 

‖om‖. Kanske är det som Hirdman menar, att vi socialiseras in i olika värderingar om könen som 

sedan etableras, i detta fall kärleksrelationer. När partnerskap diskuterades gjordes detta 

återkommande i relation till familjebildande. Vid frågan hur de såg på sin framtid var det hos 

nästan alla kvinnor karriär och familjebildande som var det som spontant kom först i tanken. 

Moderskapet tog sig i uttryck hos flera av kvinnorna som en naturlig fas i livet, vilket utifrån 

teorin om det biografiska schemat kan ses likt en social överenskommelse av barnafödandets 

självklara plats i livet. Partnerskapet, tvåsamhet, samt tanken och ibland önskan efter barn, den 

biologiska klockan, uttrycktes av många som en stor del i den egna framtidsförväntningen. 

Kvinnlighet sågs som en del av den egna och omgivningens föreställning om kvinnan. Den 

uppmärksammades genom andra kvinnors agerande samt i hur kvinnan gestaltas på andra arenor.  
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Studiens andra frågeställning var huruvida informanterna upplevde några inre krav eller 

påtryckningar från omgivningen att leva upp till de normativa föreställningarna kring kvinnan. 

När det gällde den biologiska klockan kunde jag tycka mig se att pressen från familjen, exempelvis 

släkttraditioner kunde påverka tanken kring när det är dags att få barn. Samtidigt kunde 

omgivningens uppmuntran till andra prioriteringar ha samma inverkan på informanterna. 

Upplevelsen kring att ‖vara‖ på ett visst sätt som kvinna var inte särskilt stark hos någon av 

informanterna. Den religiösa trosuppfattningen ser jag som en upplevd förutsättning för detta. 

Utifrån den skapades distans och förutsättningar att lättare kunna ifrågasätta sociala 

föreställningar och normer. Följaktligen besvaras till viss del även den sista frågeställningen; vilka 

aspekter kan ligga till grund för deras reflektioner och upplevelser kring de eventuellt rådande 

normerna? Hur kvinnorna integrerade upplevda normer i sina framtidsförväntningar kan förstås 

utifrån det biografiska schemat. Att de förhöll sig, även då de avvek ifrån dem, till de socialt 

konstruerade vägarna genom livet och det som normativt är tillskrivet livsförloppet. Kvinnornas 

övergripande tankar och föreställningar om den egna rollen som kvinna skilde sig åt dem emellan. 

De upplevde olika normer men ingen direkt press att leva upp till dem för att känna 

tillfredställelse. Det normativa hos kvinnan som lyftes fram under intervjuerna sågs av flera 

informanter också som det naturliga i livet. 

 

Slutligen kan jag se att i mångt och mycket var det som att flera av kvinnorna förhöll sig till några 

oskrivna, abstrakta förhållningssätt, ett genuskontrakt. De förhöll sig också till uttalade värderingar 

kring livet och människan, den religiösa trosuppfattningen. Den individuella framtidsplaneringen, det 

biografiska schemat, blev resultatet och del i en reproduktion i växelverkan med genuskontraktet. 

De levde övervägande sin vardag som de själva önskade, men upplevde på olika nivåer krav på 

prestation. Prestationerna handlade om att göra vissa livssval, ibland i motsättning till vad de 

själva planerat.  
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Gemensam slutdiskussion 

I denna avslutande del önskar vi belysa de fyra skilda studierna i relation till varandra och även 

besvara de gemensamt ställda frågeställningarna. Genom att svara på frågeställningarna önskar vi 

kunna återkoppla till och tydliggöra hur vi uppfyller studiens syfte. Syftet med vår antologi var att 

belysa om och i sådana fall hur informanterna upplever och definierar prestation i skilda 

sammanhang. Vidare önskade vi att studera om kvinnors livsvillkor och identitet kan påverkas av 

viljan och kravet att prestera.  

 

Resultatet i studien ‖Skolvardagen fylld av krav‖ blev att samtliga gymnasieelever upplevde och 

hade erfarenhet av stress. Det var inte enbart i skolan som eleverna upplevde stress utan även 

tiden utanför skolan. Högt ställda krav från föräldrar, från lärare och från eleverna själva var 

återkommande. Dessa krav var en bidragande faktor till den upplevda stressen och påverkade 

elevernas identitet samt upplevelsen av en stigmatisering. Prioriteringar i vardagen var 

dominerande i elevernas livsberättelser vilket även upplevdes vara ett måste för att hantera 

stressen. I studien ‖Alla utom jag…‖ blev resultatet att informanterna upplever utanförskap i och 

med deras arbetslöshet. Vidare upplever de att de avviker från vad som anses vara normalt men 

att det trots detta finns krav och förväntningar på hur de ska ta sig ur sin arbetslöshet samt hur de 

ska agera och tänka som arbetslösa. Resultatet i ‖Mamma packade gympapåsen…‖ blev att 

informanterna påvisade hur mödrarna kan påverkas av att behöva fylla de roller som ska fyllas. 

Vidare visar studien problematiken rörande hur olika ideal inte kan samspela med varandra. Detta 

skapar en situation kantad av stress, press och skuld. I studien ‖Kvinna, det är någonting 

vackert!‖ blev resultatet att informanterna upplevde normer kring partnerskap och barnafödande. 

Återkommande var en längtan efter framtida barnafödande och önskan om giftermål. Den 

upplevda pressen kom då omgivningen ansåg att kvinnorna borde träffa en man och få barn 

tidigare i livet än vad de själva önskade. Informanterna ansåg att det finns ideal i samhället över 

hur en kvinna bör vara men upplevde att de genom sin religiösa trosuppfattning till viss del 

kunde ifrågasätta dessa ideal.  

 

Ett genomgående mönster var att alla studier hade informanter som upplevde krav på olika 

nivåer. Högt ställda krav från jaget samt krav baserade på ideal förstärkta av omgivningen är de 

krav som är gemensamma för samtliga bidrag. I praktiken gestaltade sig de normativa 

föreställningarna exempelvis genom informanternas framtidsförväntningar, motivationen låg i de 

mål de innehade rörande vidareutbildning, yrkes- och familjeliv. När det gäller ideal försökte 

informanter dölja exempelvis sin arbetslöshet för att undvika den upplevda stigmatiseringen. 

Ideal för mödrar kräver en bild av en kvinna med total kontroll, något som ofta antas som fasad 

av kvinnorna då de egentligen upplever en slags rollstress som bygger på de olika rollernas 

oförmåga att korrelera.225 Som tidigare framgått är genuskontraktet en överenskommelse mellan 
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könen rörande bland annat ansvarsområden.226 Här kan vi se en koppling till rollstressteorin som 

i detta fall innehar genuskontraktet som grundläggande förutsättning. Genuskontraktets 

tillskrivelse av vissa ansvarområden i olika roller kan tyckas vara grunden till rollstress där 

oförmågan att sköta sina ansvarsområden är centralt. Vi har sett denna känsla av otillräcklighet i 

de skilda antologibidragen. Exempel på detta är när kvinnliga gymnasielever upplever sig behöva 

prioritera i vardagen för att skolan och fritiden inte kan kombineras som önskat. Liknande 

tendenser ser vi i mödrarnas prioriteringar gällande arbets- och familjeliv, exempelvis kan 

familjelivets roll få stå åt sidan då arbetslivets roll prioriteras att fyllas till bredden.  

 

Vad som synliggjorts i antologibidragen är hur kvinnors livsvillkor kan ses ha påverkats av 

upplevda krav. I studierna upplevde en majoritet av informanterna en vardaglig press som 

påverkade deras livskvalitet. Viljan att prestera det förväntade och det önskade vid rätt tid skapar 

denna vardagsstress. Det biografiska schemat påvisar, som tidigare nämnts, de sociala riktlinjer 

rörande vad du ska uträtta när under din livstid.227 Vi kan se att informanterna på olika sätt 

förhöll sig till dessa riktlinjer; att de är ett resultat av de etablerade värderingar som det 

biografiska schemat står för. Gymnasieeleverna kände att prestationen under skoltiden var viktig 

för att vid vuxen ålder kunna erhålla goda förutsättningar inför framtiden. Den viljan kan kopplas 

till de arbetslösa kvinnorna som kände att de inte kunde börja studera igen då de ansåg att de i sin 

ålder förväntades arbeta. I den åldern de befann sig i upplevde de det inte vara lämpligt att återgå 

till universitetsstudier, utan såg arbetslivet som en mer passande fas i deras liv. Känslan av ett 

ideal, att göra vissa livsval under en viss tidsperiod i det egna biografiska schemat så som 

exempelvis bilda familj fanns hos några av informanterna. Flera av informanterna i de olika 

studierna upplevde att arbete, utbildning eller familjebildande tillhörde en viss ålder i livet. Det 

blev som en balansgång mellan att inte uträtta något för tidigt eller för sent.  

 

Identitetsskapande bland informanterna berördes av olika fenomen i vardagen. I de arbetslösa 

kvinnornas fall accepterar de att bli kategoriserade in i ett fack utifrån sin arbetslöshet, de blir sin 

yrkesstatus. Detta samtidigt som de yngre kvinnorna, i en av de andra studierna kan ses ha 

insocialiserats i en föreställning om sitt kön. Att som gymnasieelev vara den ‖duktiga‖ tjejen tog 

delvis sig uttryck genom att känna högt ställda krav. Eleverna upplevde att deras 

identitetsskapande berördes av detta. Informanterna upplevde att mödrar inom 

idrottsorganisationer påverkades identitetsmässigt av att vara i en miljö där de måste fylla den roll 

som kvinnor ska fylla. Att bli tvingade in i ett fack på ett specifikt fält, uppfattade informanterna 

kunna påverka mödrarnas identitet på det kontinuerliga plan som träningar och matcher skapar. 

 

Olikheter gällande upplevda krav mellan studierna uppkom, vilket var väntat då fälten för 

undersökningarna var skilda. Exempelvis utfördes en av studierna med arbetslösa som 
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informanter vilket gör arbetsmarknaden/-sökandet till fältet, medan familjelivet utgjorde fältet för 

en annan studie. Medan arbetsmarknaden får stå för den offentliga sfären, står familjelivet för den 

privata sfären. I de olika sfärerna antas olika roller där kraven kommer från skilda aktörer. 

Organiseringen är heller inte uppbyggd på samma sätt i de olika sfärerna och det sociala 

samspelet blir en följd av detta.   

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att oavsett i vilken miljö och livsfas en individ befinner sig i 

upplevs krav att prestera i vardagens skilda miljöer. Återkommande var att pressen upplevs vara 

‖normal‖ bland informanterna, dock upplevde vi att informanterna under intervjuernas gång 

började problematisera sin situation i relation till intervjuernas tematik.  Detta anser vi påvisar de 

i samhället etablerade kraven kring att prestera. 
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