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Sammanfattning 

Syftet med denna fenomenologiska uppsats var att ta reda på om det fanns skillnader 

beträffande vad de kvinnliga och manliga studenterna vi har talat med upplevde som 

stressande. Dessa skillnader skulle ha analyserats med hjälp av Berger och Luckmanns teorier 

om socialisering, samt West och Zimmermans, Butlers och Hirdmans tankar kring genus. 

Avsikten var också att jämföra resultatet med tidigare forskning. Studien genomfördes med 

hjälp av en kvalitativ metod och insamlandet av data skedde vid semistrukturerade intervjuer 

med fyra manliga studenter och fyra kvinnliga studenter. 

Studien visade inga tydliga skillnader mellan vad de studerade kvinnorna och männen 

upplevde som stressande. Dock fanns vissa tendenser till att kvinnorna oroade sig mer över 

problem, framtiden och vad som skulle ske. Detta var något de upplevde som stressade. 

Männen hade en annan inställning till problem och framtiden, dvs. att man inte behöver oroa 

sig, det kommer att lösa sig till slut. Kvinnorna tenderade också att vara missnöjda med sina 

prestationer och ständigt kräva mer av sig själva. Även detta var något som de ansåg vara 

stressande. 

 

Nyckelord 

Stressorer, stress, genus, socialisation, performativitet 



 

 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ...................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................. 1 

2 Tidigare forskning .......................................................................... 2 

2.1 Teoretisk bakgrund ................................................................................... 2 

2.2 Empiriska studier ...................................................................................... 4 

2.2.1 Könsskillnader i stress och hanterandet av stress ............................... 4 

2.2.2 Bidragande orsaker till stress .............................................................. 6 

3 Metod och data .............................................................................. 7 

3.1 Förförståelse ............................................................................................. 8 

3.2 Urval .......................................................................................................... 8 

3.3 Intervjuerna .............................................................................................. 9 

3.3.1 Skapandet av intervjumall ................................................................... 9 

3.3.2 Genomförandet av intervjuer .............................................................. 9 

3.4 Transkribering och kodning ..................................................................... 10 

4 Resultat ...................................................................................... 12 

4.1 Beskrivning av intervjupersonerna .......................................................... 13 

4.2 Resultatet av intervjuerna ....................................................................... 14 

5 Diskussion................................................................................... 18 

6 Källförteckning ............................................................................. 21 

6.1 Tryckta källor .......................................................................................... 21 

6.2 Elektroniska källor ................................................................................... 22 

7 Bilagor ........................................................................................ 24 

7.1 Bilaga 1 ................................................................................................... 24 

7.1.2 Frågor och svarsfrekvens från Medarbetarundersökning inom KTH 

2011 ........................................................................................................... 24 

7.2 Bilaga 2 ................................................................................................... 26 



 

 

 
 

7.2.1 Enkät ................................................................................................. 26 

7.3 Bilaga 3 ................................................................................................... 28 

7.3.1 Intervjumall ...................................................................................... 28 



 

  1 
 

1 Inledning 
Stress är utan tvekan ett samhällsproblem som skapar mänskligt lidande och stora 

samhällskostnader enligt Malmquist (2001). För mycket stress under en längre tid kan leda till 

att man kan få svårt att minnas och svårt att koncentrera sig. Man kan också få allvarliga 

sömnstörningar och problem med mag-, hjärt- och kärlsystemen menar Theorell (2002). 

Hjärt- och kärlsjukdomar, vilka enligt Währborg (2002) kommer vara den vanligaste orsaken 

till ohälsa och död för vuxna människor mellan 15 och 60 år. Människor som har problem 

med stress brukar ofta dricka mer, röka mer eller tröstäta (Levi, 2002). För mycket och 

långvarig stress kan leda till sjukdomar som bland annat fibromyalgi, utbrändhet, kronisk 

trötthet, depression och post-traumatisk stressjukdom (Theorell, 2002).  

I denna uppsats studeras fenomenet stressorer och om männen och kvinnorna i studien har 

olika stressorer. Stress är ett fenomen som ständigt debatteras och de faktorer som 

frambringar stress kallas stressorer (Selye, 1958: 52). Stress är ett aktuellt ämne som är både 

viktigt och intressant att studera.  

Kroppen hos en enskild individ reagerar likadant på varje slags stressande påfrestning som 

individen utsätts för menar Selye (1958: 52). En person som blir stressad av exempelvis 

tidsbrist eller hög ljudnivå kommer att kroppsligt reagera likadant på båda dessa stressorer.  

Människor har olika stressorer och någonting som verkar stressande för en person kanske inte 

alls påverkar en annan.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns skillnader mellan vad de kvinnliga och 

manliga studenterna vi har talat med upplever som stressande. Vi förväntar oss att hitta 

skillnader i vilka stressorer som påverkar de män och de kvinnor som har intervjuats. Dessa 

skillnader ska sedan analyseras med hjälp av de teorier som har valts. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställning formulerats. 

- Finns det någon skillnad beträffande vilka stressorer som kvinnorna och männen i 

studien blir påverkade av? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns skillnader mellan vad de kvinnliga och 

manliga studenterna upplever som stressande. Om det visar sig att det är så ska det analyseras 

med hjälp av socialisation och genusteorier. 

Berger och Luckmann (2010) definierar socialisation på följande sätt:  

”… det grundliga och konsekventa införandet av en individ i samhällets objektiva värld eller en 

sektor av den” (Berger och Luckmann, 2010: 154). 

Berger och Luckmann (2010) använder sig av Emile Durkheims (1982) tankar kring hur 

människan lär sig social interaktion. Durkheim (1982) menar att barn redan under de första 

timmarna i livet socialiseras in i den sociala miljön. Socialisation innebär att man lär sig hur 

samhället fungerar, och att vi får en ömsesidig definition på vår objektiva värld. Vi lär oss vad 

som är rätt och fel, vi lär oss att ta…  

”… över den värld i vilken andra redan lever” (Berger och Luckmann 2010: 154).  

För att förstå verkligheten använder vi oss av s.k. typifieringsscheman (Berger och 

Luckmann, 2010), som är lika för alla människor. Typifieringsschemat innebär att när man 

möter människor läser man av varandras egenskaper såsom ålder, etnicitet och kön. På samma 

sätt har man ett typifieringsschema för situationer i vardagslivet, som hur man beter sig i en 

butik eller på tunnelbanan och hur en kvinna respektive en man förväntas bete sig. 

Vardagslivet domineras av kunskap som tas för given som rutinhandlingar och det sociala 

kunskapsförrådet vilket Berger och Luckmann (2010) kallar recipe knowledge, 

kokbokskunskap. För vårt fokus i uppsatsen skulle det innebära att skillnader i vad kvinnor 

och män blir stressade av är något som de har socialiserats in i. De har också ett 

typifieringsschema över hur de ska vara samt att det går på rutin. Kunskap om vardagslivets 

verklighet tas förgiven och den är giltig för en själv och för alla andra till dess att problem 

uppstår som inte kan lösas med hjälp av den. Så länge som kunskaperna fungerar 

tillfredställande i vardagsverkligheten kommer inga förändringar att ske (Berger och 

Luckmann, 2010). 
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I det fall vi hittar några könsskillnader i vad som gör intervjupersonerna i vår studie stressade 

hoppas vi kunna analysera dessa med hjälp av socialisation då män och kvinnor socialiseras 

in olika i den värld vi lever. 

Enligt Judith Butler är genus kulturellt skapat (Butler, 2007: 55) och inte lika orubbligt som 

det biologiskt skapade könet. Samhället har förväntningar på hur en kvinna eller en man ska 

vara. Dessa förväntningar har skapats ur den kulturella betydelse som könet har fått och är det 

som formar människan. Även om man biologiskt föds med manligt eller kvinnligt kön är det 

samhällets förväntningar och könets kulturella betydelse som skapar genus. Det är också 

möjligt att någon som kroppsligt föds till man eller kvinna skapar ett genus som kulturellt sett 

inte passar till det könet (Butler, 2007: 56). Ur Butlers synsätt skulle de stressorer som man 

påverkas av inte vara knutna till det biologiska könet utan till det kulturella genus man 

formats till. 

Även West och Zimmerman (1987: 125) skriver om kön och genus. Kön är biologiskt skapat 

och genus är en status, vilken är skapad genom psykologiska, sociala och kulturella medel. 

Genus är något som skapas genom upprepning i sociala situationer. West och Zimmerman 

(1987: 127) skriver också om könskategorier vilket kan placeras någonstans mellan kön och 

genus. Enligt dem är könskategorin det kön som man kategoriseras som av folk runtomkring 

sig.  

Butler menar att genus kan vara tillfälligt (Butler, 2007: 77). En man kan därför ha 

egenskaper som enligt samhällets förväntningar skulle tillskrivas kvinnligt genus och en 

kvinna kan ha egenskaper som enligt samhällets förväntningar skulle tillskrivas manligt 

genus. Eftersom dessa egenskaper inte nödvändigtvis är varaktiga kan genus ses som 

handlingar istället för en identitet.  För att förstå en person och dennes identitet måste man 

enligt Butler (2007: 67) tilldela personen ett genus. 

Enligt Butler (2007: 77-78) är genus performativt, vilket innebär att det har skapats genom 

upprepning av handlingar. Upprepande av handlingar som enligt samhällets förväntningar är 

kvinnliga skapar kvinnligt genus oavsett om de utförs av en person med manligt eller 

kvinnligt kön och på samma sätt skapar upprepning av manliga handlingar ett manligt genus 

oavsett vem som utför dem. Dessa handlingar, som ju kulturellt sett är resultatet av genus är 

alltså det som har skapat genus.  
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Butler har ofta kritiserats för sina texter. Bland annat av Geoff Boucher (2006: 115) som 

menar att Butler hävdar att kön inte är naturligt skapat utan en diskursivt, kulturellt skapad 

konstruktion och att genus performativt skapar kön. Martha Nussbaum (1999: 2) menar att 

Butlers text inte riktar sig till experter eftersom hon inte förklarar hur hon tolkar komplicerade 

teorier så som Foucault eller Freud. När man skriver för forskare och experter är det enligt 

Nussbaum (1999) kutym att argumentera för vilken tolkning man väljer att göra. Butler 

förklarar heller inte svåra idéer och teorier i detalj (Nussbaum, 1999: 2) vilket gör texten 

svårläst för den oinvigde. 

Grunden till de handlingar och beteenden som vi anser vara kvinnliga respektive manliga kan 

analyseras med Hirdmans (2001) tankar kring hur vi har skapat och återskapat genus. 

Hirdman (2001) menar att det finns ett genuskontrakt mellan könen vilket är byggt på den 

’naturliga lagen’ (Hirdman, 2001: 85).  

”Sköter hon sig och föder hon barnen tar han hand om henne och försörjer henne – detta i enlighet 

med den ”naturliga lagen”, vilken förvisso alltjämt strukturerar många människors största fält av 

”självklarheter” i deras inre föreställningsvärldar.” (Hirdman, 2001: 85).  

Hirdman (2001) menar att vi har skapat ett stereotypt genuskontrakt som gör oss bundna i vårt 

genus vilket vi handlar utefter och som bekräftar den naturliga ordningen. Med begreppet 

’den naturliga lagen’ menar Hirdman (2001) att kvinnan bär barnet, hon bär bördan.    

Butlers (2007) genusteori är tillämpbar för att kunna analysera eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor. Butlers (2007) teori ska användas för att analysera de könsskillnader som vi 

hoppas hitta. Det genom att med hjälp av performativitet visa hur de stressorer som skiljer sig 

åt mellan männen och kvinnorna i studien har skapats till följd av det genus som personerna 

har antagit. Utgångspunkten är att de egenskaper man har till följd av det genus man har 

skapat kan leda till att stressorer, typiska för just det genuset, skapas.  

2.2 Empiriska studier 

2.2.1 Könsskillnader i stress och hanterandet av stress 

Vi har inte hittat någon forskning som fokuserar på skillnader mellan vilka stressorer som 

påverkar kvinnor respektive män dock finns det studier som tittar på könsskillnader i hur man 

hanterar stress. 
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Higgins, Duxbury och Lyons (2010) har studerat skillnader mellan hur män och kvinnor i 

förhållanden där båda parterna arbetar hanterar stress som uppstått ur rollöverbelastning. 

Författarna definierar rollöverbelastning som en konflikt mellan olika roller man förväntas 

leva upp till. Tids- och energibrist gör att man inte klarar av att uppfylla alla de roller man vill 

anta vilket leder till stress. 

Författarna till studien ställde upp 13 olika hypoteser till hur män och kvinnor skiljer sig åt 

när de hanterar sin stress. De hittade inga skillnader i hur krav från familjen eller krav från 

arbetet skapar rollöverbelastning. De hittade heller inga skillnader mellan hur män och 

kvinnor omstrukturerar sina familjeroller för att hantera sin stress. Däremot fann de att 

kvinnor oftare än män hanterar sin stress genom att söka stöd eller skära ned på det som de 

blir stressade av. Det fanns inget stöd för att omstrukturering av familjeroller minskar stress 

mer för kvinnor än för män. Däremot hjälper det män mer än kvinnor att hantera sin stress 

genom att omstrukturera sina arbetsroller. 

Iwasaki, MacKay och Mactavish (2005) har studerat skillnader i hur kvinnliga och manliga 

chefer använder sin fritid för att hantera stress. Även om många hanteringsmetoder var 

gemensamma för båda könen hittade författarna metoder som var specifika för män och 

metoder som var specifika för kvinnor. Urvalet bestod av 36 personer, dessa delades sedan 

upp i tre fokusgrupper bestående av en grupp med 12 kvinnor, en grupp med 12 män och en 

grupp med 6 kvinnor och 6 män. Alla deltagare var chefer i en stad i västra Kanada och 

samtliga deltagare tog även regelbundet verksamhetsbeslut för organisationen/företaget. Innan 

undersökningen fick de uppskatta på en femgradig skala, deras stressnivå i arbetet, 

familjelivet, privatlivet och rent generellt. De som på åtminstone tre av frågorna svarade 

mellan tre och fem valdes ut att delta i studien. 

Studien visade att både kvinnorna och männen använder sig av ett flertal olika metoder för att 

hantera sin stress, exempelvis socialt umgänge på fritiden, att använda fritiden för att komma 

ifrån sina stresskapande tankar, att resa eller att skratta. Männen i studien behövde känna att 

de hade kontroll vilket de har på sin fritid, de behöver också ge 100 % i det de gör på fritiden, 

exempelvis när de spelar golf eller något liknande. Kvinnorna använde sin fritid för att 

förebygga stress snarare än för att använda den för att slappna av när de väl blivit stressade. 

Till skillnad från männen använde de också konst och kulturella aktiviteter som ett sätt att 

reducera stress. Den kritik som kan riktas mot studien är att urvalet är väldigt litet, vilket kan 

innebära att resultatet skulle kunna bero på slumpen.   
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Kristina Orth-Gomér (2002: 42) har studerat stresshormonmönster hos män och kvinnor. Hon 

har kommit fram till att mäns stresshormoner är som högst på dagtid för att sedan sjunka fram 

emot kvällen medan kvinnors stresshormoner går upp på kvällen och är som högst kring 

klockan åtta. Männen och kvinnorna i studien hade samma sorts arbete. 

Marianne Frankenhaeuser (1993) har kommit fram till att mäns adrenalinnivå ökar kraftigare 

än kvinnors när de utsätts för stress. De män i undersökningen som hade en hög adrenalinnivå 

presterade bättre än männen som hade en låg adrenalinnivå. Trots detta presterade kvinnorna, 

som hade en mycket lägre adrenalinnivå, lika bra som männen. I en annan undersökning i 

Finland där studenter fick skriva prov för studentexamen kom Frankenhaeuser (1993) fram 

till att det fanns stor skillnad mellan hur nöjda kvinnliga och manliga studenter var och hur 

väl de uppskattade sin prestation. Männen uttryckte att de var nöjda och hade presterat bra, 

medan kvinnorna var i allmänhet missnöjda och kände sig otillräckliga. Även de kvinnor som 

presterat bra uttryckte en känsla av otillräcklighet. Att känna sig otillräcklig och missnöjd 

med sin prestation är något som kan fungera som en stressor. Marianne Frankenhaeusers 

(1993) studie kan därför användas för att dra paralleller till resultatet av vår studie. 

2.2.2 Bidragande orsaker till stress 

I Kungliga Tekniska Högskolans medarbetarundersökning från 2011 

(Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 2011 Huvudrapport) ställdes 

ett antal frågor som anses vara tillämpbara i denna studie. Undersökningen skickades ut till 

3535 personer och besvarades av 2197 personer. 889 av dessa var kvinnor och 1308 var män. 

I tabellen i Bilaga 1 (ibid) redovisas mäns och kvinnors svar var för sig.  

Resultatet av studien visar att männen i viss mån oftare än kvinnorna upplever att de kan 

påverka mängden arbete. Männen upplever också att de har lättare att återhämta sig mellan 

perioder av hög arbetsbelastning än vad kvinnorna gör. Männen upplever större krav än 

kvinnorna på att arbeta även på fritiden. Kvinnorna känner sig oftare stressade på grund av sin 

arbetssituation. Det framgår dock inte av studien vilka arbeten deltagarna har, vilket innebär 

att de skillnader som hittats kan bero på arbetsuppgifter snarare än kön. Frågorna är ändå 

något som kan användas för att identifiera vad som kan ha en stressande verkan. Därför har vi 

valt att använda oss av dem som grund för vår intervjumall och vår enkät. 

Christina Engman (2002: 63) arbetar på Arbetsmiljöinspektionen i Örebro och har jobbat med 

fokusinspektion som är en metod för att diagnostisera stress på jobbet. Engman (2002: 71) har 
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gjort en lista över faktorer som bidrar till stress i arbetslivet. Denna lista har använts som ett 

redskap för att skapa intervjufrågor. Genom att titta på vilka stressorer som vanligtvis 

påverkar människor blir det lättare att identifiera ämnen där könsskillnader kan förekomma. 

De faktorer som Engman (2002: 71) urskiljer är: 

1. Otrygghet. Ständiga förändringar och nedskärningar. 

2. Dåligt ledarskap. 

3. Brist på handledning och information. 

4. Brist på inflytande och avlastning. (Låg känsla av delaktighet). 

5. Många och svåra arbetsuppgifter under stor tidspress. 

6. Många enkla men monotona arbetsuppgifter. 

7. Dåligt kamratskap. 

8. Mål- och rollkonflikter. 

9. Olösta konflikter, ouppklarade problem. 

10. Frustration, att känna sig hindrad. 

3 Metod och data 
Denna uppsats har en fenomenologisk ansats med transcendental inriktning. Fenomenologisk 

ansats innebär att man vill studera intervjupersonernas upplevelse av ett fenomen (Creswell, 

2007), i detta fall stress. Transcendental inriktning innebär att man reflekterar över sin 

förförståelse, för att öka medvetenheten om den och på så vis också öka validiteten i studien 

(Creswell, 2007). Uppsatsen syftar, som tidigare nämnts, till att ta reda på om det finns några 

skillnader mellan vilka stressorer som påverkar de män och kvinnor vi talat med samt att 

försöka analysera detta med hjälp av de teorier som har valts. För att göra detta måste 

intervjupersonernas uppfattning om fenomenet stress och stressorer utredas. En 

fenomenologisk ansats var därför ett naturligt val. Vi valde att göra en kvalitativ studie 

eftersom det är den bästa metoden för att ta reda på hur intervjupersonerna upplever 

fenomenet stress. Intervjupersonerna får då tala fritt kring ämnet vilket gör att vi kan få fram 

information som vi skulle ha missat om vi istället genomfört en kvantitativ studie. För att 

intervjupersonen ska kunna berätta om sin upplevda stress har vi använt oss av en 

intervjumall och en enkät.  
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3.1 Förförståelse 

Förförståelsen påverkar vårt sätt att tolka vår omvärld (Thurén, 2007). Ofta sker det 

undermedvetet. Vår förförståelse hjälper oss att typifiera det vi ser och dra slutsatser om 

betydelsen av de intryck vi tar in. Utan förförståelse skulle vi inte klara av att läsa en text från 

vänster till höger eller knyta våra skor innan vi går ut. Vi behöver en viss förförståelse för att 

kunna vara del av samhället, vi behöver också en viss förförståelse för att kunna skriva den 

här uppsatsen.  

Det finns en risk för att forskarens förförståelse påverkar dennes förmåga att objektivt återge 

intervjupersonernas uppfattningar (Creswell, 2007). För att på bästa sätt kunna beskriva denna 

uppfattning bör man i så stor utsträckning som möjligt reflektera över sin egen förförståelse 

när empirin beskrivs och analyseras. Det innebär inte att effekten av förförståelsen har 

eliminerats men vi har varit tydliga med och reflekterat över den. 

Precis som alla andra människor så har vi personliga erfarenheter av att påverkas av stressorer 

i olika situationer. En av anledningarna till att intresset kring genusskillnader i stressorer 

väcktes var diskussioner kring dessa skillnader bland studenter vi känner. I diskussionerna 

framträdde stora skillnader i vad som verkade ha en stressande effekt hos kvinnor respektive 

män.  

3.2 Urval 

Tanken att undersöka universitetsstudenter väcktes när vi av en slump kom att diskutera 

ämnet. Det finns redan forskning som har undersökt genus och stress hos äldre personer som 

är mitt uppe i sin karriär och sitt familjeliv. Vi ville istället se om det finns könsskillnader i 

vilka stressorer som påverkar unga människor vilka inte har hunnit påbörja sin karriär eller 

bildat familj. Vår förhoppning är att kunna bidra med något nytt till forskningsfältet. I studien 

intervjuas fyra kvinnor och fyra män som samtliga är universitetsstuderande i åldern 21-23 år. 

Urvalet gjordes genom att personer i vår egen umgängeskrets kontaktades och tillfrågades om 

de känner någon som ville ställa upp på en intervju. Två av de personer som kontaktades 

tackade nej. 

Aspers (2007: 70) skriver att det är viktigt att forskaren är bekant med fältet denne studerar. 

Det för att kunna förstå och tolka de uttryck och begrepp som intervjupersonerna använder. 

Vi har därför en fördel av att själva vara studenter när vi studerar studenter. 
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3.3 Intervjuerna 

3.3.1 Skapandet av intervjumall 

För att få fram relevant och jämförbar information från intervjupersonerna har en intervjumall 

utformats. Eftersom studien baseras på semistrukturerade deduktiva intervjuer är det viktigt 

att förbereda intervjuerna i förväg (Aspers, 2007). Detta ger forskaren stödet av en 

intervjumall men också friheten att utforska nya ämnen som uppkommer under intervjuns 

gång. 

En enkät skapades som intervjupersonen fick fylla i innan intervjun och som sedan användes 

som utgångspunkt under intervjun. Intervjun inleddes med ett antal frågor kring 

intervjupersonens vardag och när och hur stress kan uppstå. 

Enkäten baserades till stor del på ett antal frågor i KTH:s medarbetarundersökning 

(Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 2011 Huvudrapport) som 

ansågs vara relevanta ur ett stressperspektiv. Dessutom användes de mest relevanta av de tio 

bidragande orsakerna till stress i arbetslivet som Christina Engman (2002) ställt upp. Ett antal 

frågor skapades sedan för att ta reda på vilka av dessa stressorer som intervjupersonen 

upplever i sin vardag och hur de påverkar personen. Det är inte så vanligt att man använder en 

enkät vid fenomenologiska studier men vi ansåg att det skulle underlätta eftersom 

intervjupersonen fick reflektera över stress i sin vardag innan intervjun började. 

3.3.2 Genomförandet av intervjuer 

För att kontrollera att intervjumallen fungerade valde vi att efter första intervjun utvärdera den 

för att se om några förbättringar kunde göras. Intervjupersonen fick själv välja miljö och 

intervjun genomfördes därför hemma hos intervjupersonen. Intervjupersonens familj var 

hemma vid tillfället men även om de hördes så var det enligt vår bedömning ingenting som 

verkade påverka intervjun. Intervjun inleddes med en presentation av studien samt en 

förklaring av det etiska ramverk (Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011) som 

forskningen baseras på. Ett kort stycke om detta fanns också nedskrivet på enkäten där det 

förklarades att intervjun är helt frivillig och att intervjupersonen när som helst kan avbryta. Vi 

förklarade också att allt som sägs kommer att hanteras anonymt och att varken namn eller 

andra personuppgifter kommer att publiceras. Intervjupersonen fick sedan läsa igenom och 

fylla i enkäten. Sedan ställdes de inledande frågorna och intervjupersonen fick svara fritt på 
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dessa. Intervjun fortsatte genom att frågor ställdes med utgångspunkt från enkäten där 

intervjupersonen fick berätta vilka situationer denne tänkt på vid ifyllandet av enkäten. 

Följdfrågor ställdes sedan för att ta reda på hur intervjupersonen reagerat vid dessa situationer 

och för att utreda andra intressanta trådar som kommit upp under intervjun. Intervjun blev 

lyckad och eftersom intervjumallen fungerade bra beslutades att inga förändringar behövde 

göras till de kommande intervjuerna.  

De nästkommande sju intervjuerna inleddes även de med en kort genomgång av studien samt 

etiken. Alla intervjupersoner fick själva välja var de ville intervjuas. En av intervjupersonerna 

hade till en början ett annat förslag men eftersom det inte fungerade rent praktiskt så kom vi 

överens om en annan plats. Vid två tillfällen blev intervjuerna störda men i övrigt fanns 

ingenting som avbröt samtalen. Intervju åtta avbröts kort av att en av intervjupersonens 

familjemedlemmar meddelade att hon skulle gå ut en stund. Detta var dock inget som ansågs 

påverka utfallet av intervjun. Vid intervju sju, som genomfördes på ett café kom kyparen och 

frågade om påtår men intervjun fortsatte därefter som vanligt. 

All intervjuerna genomfördes på samma sätt som den första intervjun genom att 

intervjupersonen först fick besvara enkäten. Sedan ställdes de inledande frågorna kring 

intervjupersonens vardag vilka sedan följdes upp med frågor kring enkätsvaren. För att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika att intervjupersonen svarade utan att tänka efter före 

bad vi dem alltid att exemplifiera med händelser från deras vardag. Det säkerställde att 

intervjupersonen inte av rutin svarade på frågorna utan att först ha fått chans att reflektera 

över dem. Avslutningsvis tillfrågades intervjupersonerna om de hade något annat att tillägga 

eller några frågor till intervjuaren. Det fanns ingen tanke bakom vem av oss som skulle göra 

vilka intervjuer. Sandra genomförda tre intervjuer med män och en intervju med en kvinna, 

Jonas intervjuade tre kvinnor och en man.   

3.4 Transkribering och kodning 

Efter att alla intervjuer var klara inleddes arbetet med att transkribera dem. Intervjuerna 

delades upp mellan oss så att den person som intervjuat även transkriberade intervjun. 

Förhoppningen var att vi skulle kunna utveckla vår intervjuteknik genom att höra vilka 

misstag vi gjort. Det är nyttigt att reflektera över sin egen prestation och på vissa ställen 

visade det sig att vi instämmer i det som intervjupersonen sa. Dessa instämmanden kommer 
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uteslutande vid de tillfällen då intervjupersonen har pratat klart och precis innan vi ska ställa 

nästa fråga. Vi tror därför inte att de påverkade utfallet av intervjuerna. 

Transkriberingen utfördes genom att ljudfilerna flyttades över från telefonen som användes 

för att spela in, till datorn där vi lyssnade på några ord i taget samtidigt som vi ordagrant 

skrev ned det som sades. Vissa saker så som hostningar och ljud i bakgrunden har uteslutits 

eftersom de inte ansågs relevanta. Aspers (2007: 149) skriver att detaljnivån av en 

transkribering kan variera beroende på vad syftet med intervjun är. En lingvists transkribering 

måste vara mycket mer noggrann än de flesta andra forskares. Eftersom denna uppsats 

studerar intervjupersonernas upplevelse av fenomenet stress är det inte relevant vilket 

kroppsspråk de använder. Aspers (2007: 149) skriver också att hummanden och liknande inte 

behöver skrivas ut i transkriberingen om de inte anses vara meningsbärande. Det är något som 

vi har tagit till oss och endast hummanden och pauser som antyder att intervjupersonen är 

osäker på sitt svar har tagits med i transkriberingen. Vi bedömde själva vad som var 

betydande och vad som kunde uteslutas. De namn som använts i uppsatsen är figurerade för 

att inte bryta mot anonymitetskravet och för att underlätta för läsaren. 

Efter att intervjuerna transkriberats inleddes kodningen. Den första intervjun kodades 

tillsammans för att komma överens om vilka koder som skall användas. Koderna har skapats 

induktivt utifrån vad intervjupersonerna upplever som stressande. Vi delade sedan upp de 

resterande intervjuerna emellan oss. Vi läste igenom varandras kodningar för att se till att vi 

tolkade koderna på samma sätt. Därefter analyserades transkriberingarna för att hitta mönster. 

Genom att föra över koderna till en tabell redogjorde vi för vilka koder som förekommer i 

varje intervju. För att enkelt kunna analysera materialet sammanställdes sedan kod för kod 

vilka som förkommit vid intervjuer med män respektive kvinnor. 

När kodningen var klar fanns följande 15 olika koder. Dessa kommer nedan att förklaras och 

närmare redogöras för. 

1. Tidsstress – intervjupersonen upplever stress av att ha ont om tid. 

2. Stress över skolan på fritiden – intervjupersonen känner en press att plugga även på 

fritiden. Man upplever det som stressande att man aldrig känner sig färdig med skolan. 

3. Stress över att det finns andra saker man borde göra istället – intervjupersonen 

uttrycker stress över att det finns måsten, exempelvis skolarbeten, som inte blir gjorda. 
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4. Brist på återhämtning – intervjupersonen uttrycker att denne inte hinner återhämta sig 

mellan perioder med hög arbetsbelastning. 

5. Stress över rastlöshet – intervjupersonen uttrycker stress över att inte ha någonting att 

göra. 

6. Ekonomisk stress – intervjupersonen uttrycker stress över att ha ont om pengar. 

7. Brist på handledning och information – intervjupersonen uttrycker stress över att 

sakna information eller handledning. 

8. Stress över att leva upp till andras förväntningar – intervjupersonen uttrycker stress 

över att inte kunna leva upp till de förväntningar som andra har på en. 

9. Mycket att göra – intervjupersonen uttrycker stress över att ha mycket saker att göra 

på en gång. 

10. Omkullkastade planer – intervjupersonen uttrycker stress över att dennes planer inte 

gick i lås. 

11. Stress över något som ska ske – intervjupersonen uttrycker stress och oroar sig över 

något som ska ske i framtiden. 

12. Press på sig själv – intervjupersonen uttrycker stress över att ha höga krav på sig själv. 

13. Brist på kontroll – intervjupersonen uttrycker stress över att inte kunna kontrollera vad 

som sker. 

14. Det-löser-sig-attityd – intervjupersonen uttrycker en attityd om att man inte behöver 

oroa sig eftersom det nog löser sig ändå. Detta är inte en stressor utan ett tecken på 

avsaknad av stress. 

15. Känsla av att vara otillräcklig – intervjupersonen uttrycker stress över att inte räcka till 

och att man inte gör tillräckligt. 

4 Resultat 
Syftet med denna uppsats är, är som ovan angivit, att ta reda på om det finns skillnader mellan 

vad de kvinnliga och manliga studenterna vi talat med upplever som stressande. Att vara 
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student innebär mycket självständigt arbete där man själv måste planera sitt arbete och ta 

ansvar. Man har många deadlines att ta hänsyn till, så som tentor, seminarieuppgifter och 

inlämningar. Det förekommer också många grupparbeten som kräver samarbete och 

gemensam strukturering. Att vara student innebär även att man har en låg inkomst och 

dessutom är det vanligt med en osäkerhet kring framtiden. De flesta av våra intervjupersoner 

lönearbetar för att få in extra inkomst. 

4.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

Kerstin som är en av våra intervjupersoner har studerat i snart tre år och ska fortsätta att 

studera i minst två år till. Hon har ett extrajobb på kvällar och helger som omfattar bland 

annat politiska uppdrag. Hon bor kvar hemma hos sina föräldrar. 

Lisa har även hon studerat i tre år och funderar på att fortsätta studera, ingenting är dock ännu 

bestämt. Hon bor hemma hos sin mor och utöver skolan är hon aktiv i en förening.  

Bosse har också pluggat i tre år, han tar snart sin kandidatexamen. Han har sökt andra 

utbildningar till hösten som han hoppas komma in på. Som en sista livlina har han också sökt 

kurser som han med säkerhet kommer bli antagen till. Bosse jobbar extra några kvällar i 

veckan, på ett arbete där han själv kan styra sina tider och planera. Bosse bor hemma hos sina 

föräldrar.  

Olle är färdigutbildad i vår efter tre års högskolestudier. Olle har ett extrajobb vilket han har 

möjlighet att fortsätta med efter studierna. Dock vill han hitta ett nytt arbete där han har 

användning för sin utbildning. Olle har en egen lägenhet där han bor ensam.  

Britta tar också kandidatexamen i vår efter tre års utbildning. Hon bor hos sin mor men ska 

snart flytta ihop med sin pojkvän. Även Britta har ett extrajobb men hon letar efter ett nytt 

jobb där hon får användning av sin utbildning.  

Anna har studerat i ett och ett halvt år och har lika lång tid kvar till examen. Hon praktiserar 

inom ramen för sin utbildning. Anna bor ensam i sin lägenhet.  

Lasse har studerat i tre år på universitet och tar examen till våren. Han bor hemma med sina 

föräldrar och är mycket intresserad av sport. Han är tränare för ett idrottslag. 
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Nils har studierat i tre år och tar kandidatexamen i vår men tänker fortsätta att plugga i 

ytterligare två år. Nils har en egen lägenhet som han bor själv i. Nils är politiskt engagerad 

och arbetar relativt mycket för att vara en student.  

4.2 Resultatet av intervjuerna 

Eftersom det här är en uppsats med fenomenlogisk ansats har vi i vårt resultat utgått ifrån vad 

intervjupersonerna upplever som stressande. Det är inte vår egen uppfattning om vad som är 

stress som är centralt utan vilka fenomen som intervjupersonerna upplever vara stressorer. 

Nedan visas ett diagram över vad kvinnorna och männen i studien upplever vara stressande. 

 
Diagram 1. Diagrammet visar hur ofta varje kod förekommer i intervjuer med kvinnor respektive män. Den blåa färgen representerar 

männens svarsfrekvens och den röda färgen representerar kvinnornas.  
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Kodningen och analysen av materialet visade att det inte fanns så stora skillnader i 

upplevelser av stressorer för männen och kvinnorna i undersökningen. Två stressorer som 

återkom hos sju av de åtta intervjupersonerna var ’tidspress’ och ’mycket att göra’. Dessa två 

stressorer går lite i hand i hand med varandra. Stressen som intervjupersonerna berättar om är 

ofta relaterad till att de skjuter upp saker så att det blir stressigt inför deadlines. Den sortens 

stress är ofta självförvållad något som en av intervjupersonerna själv kommer in på.  

”Förut har det varit mycket i skolan å då har jag varit stressad över det, man har tenta, man har 

inlämning, man måste göra det å det. Det är sådana saker man blir stressad över.” (Bosse). 

”Fast de kurserna som vi läser nu på sistone har varit ganska slappa, fast i höstas på XX och nu på 

XY så är det jättejättemycket saker som man bara måste lära sig för att det är så och så. Att benen 

och musklerna heter det de heter och då är det svinhög arbetsbelastning och man är barrikaderad 

med böckerna hela tiden liksom. (Anna). 

Bosse har mycket att göra i skolan vilket är något han stressar upp sig över. Att bli stressad 

över tentor och inlämningar är typiskt för våra intervjupersoner, det skapar hög 

arbetsbelastning under en kort tidsperiod. Även Anna har perioder med högre arbetsbelastning 

än normalt. Dessa perioder skapas av att de kurser hon läser är varierar i intensitet och kräver 

olika stor arbetsinsats. 

Två andra stressorer som liknar varandra är ’stress över skolan på fritiden’ och ’stress över 

andra saker man borde göra istället’. Dessa koder återfinns hos två män och två kvinnor i 

undersökningen. 

”Men det är som sagt om jag är stressad över skolan, dålig period i skolan så går det ut över 

fritiden också, för då kanske man inte riktigt kan slappna av, att man inte kan göra det här, man 

känner alltid att man har något liggandes på sig, för man kan ju alltid plugga lite mer, så känner 

jag.” (Bosse). 

”Jag har ju fortfarande en c-uppsats att skriva och även om jag gör något annat så är ju det i 

tankarna hela tiden att jag borde skriva på den, så det blir ju ingen återhämtning då.” (Britta). 

Dessa två citat kommer från en man och en kvinna och visar att vetskapen om att det finns 

skolarbeten man borde göra även när man är ledig är något som både män och kvinnor i 

undersökningen upplever som stressande. Detta medför att de upplever att de inte kan slappna 

av på sin fritid och därför inte riktigt kan återhämta sig. Värt att notera är dock att även om de 

ständigt har skolan i tankarna så gör de ändå andra saker på fritiden, vilket i sig har en 

återhämtande verkan. Så länge man har tid för återhämtning är ’mycket att göra och 
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’tidspress’ inte den sortens stress som leder till utbrändhet, men eftersom det här är en 

fenomenologisk studie är det intervjupersonernas uppfattning och definition av stress som är 

intressant. Den stress som de känner skulle också kunna bero på dåligt samvete över att de 

lagt för lite tid på skolan. 

”Jag tänker på min vardag som den ser ut idag. Att det är mycket runt omkring mig som jag inte kan 

kontrollera och det gör att jag känner mig lite stressad över det. […] Just nu har jag mycket saker 

som händer både i mitt privatliv som jag inte kan kontrollera som stressar mig och det händer även 

saker i skolan och med det här projektet som jag håller på med som jag inte kan kontrollera. Så det 

är en punkt där jag har gjort allt jag har kunnat göra men där jag inte kan kontrollera utfallet. Som 

inte är ett utfall som jag vill ha.” (Lisa). 

Det här citatet visar på hur brist på kontroll kan skapa stress. Koden ’brist på kontroll’ är 

något som sex av intervjupersonerna upplever; tre män och tre kvinnor. Citatet ovan är ett 

exempel på hur brist på kontroll kan uttrycka sig, en annan intervjuperson upplever det som 

stressande när hon inte kan påverka situationen. 

”Och det är ofta så på universitet att man inte har så bra koll på vad exakt det är som man ska 

kunna utan man får två böcker och så vet man att det kommer en tenta och man har alltid gamla 

tentor. Men där kan jag ofta känna att en stor stressfaktor är att just känna att man inte vet vad man 

ska, man har inte kontroll över det här ska jag lära mig eller kunna. Utan det är bara att läsa de här 

böckerna, kunna de här böckerna och det kan vara ganska stressande.” (Olle). 

Citatet ovan visar hur en intervjuperson blir stressad av att sakna information och handledning 

om vad han förväntas kunna till tentorna. Fem av åtta intervjupersoner kan ibland uppleva 

’brist på information och handledning’. Tre av dessa är kvinnor och två av dem är män. En 

annan intervjuperson berättade om hur stressad hon blev av att sakna information till ett 

grupparbete. Hon berättar också att hon kan känna sig stressad av att det inte finns någon som 

man kan vända sig till med frågor om utbildningen. 

Två kvinnor och en man i undersökningen känner stress över ’saker som ska ske’, såsom 

tiden efter att studierna är avslutade. De uttrycker oro över att inte få jobb inom det som de 

har utbildat sig till och över att bilda familj. Oavsett var man är i livet är det normalt att känna 

oro över vad som ska ske i framtiden och detta behöver inte nödvändigtvis leda till stress som 

får allvarliga konsekvenser. Intervjupersonerna uttryckte dock att de upplever detta som 

stressande. 
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Några av koderna som skapades återkom inte i mer än en intervju. Dessa koder är ’brist på 

återhämtning’, ’stress över rastlöshet’ och ’ekonomisk stress’. Koden ’omkullkastade planer’ 

återkom i två intervjuer. 

Sex av åtta intervjupersoner har upplevt ’stress över att leva upp till andras förväntningar’. 

Fyra av dessa var kvinnor och två var män.  

”[…] och framför allt för mig handlar om att om jag har planerat något som drabbar andra 

människor men för mig är det ganska lugnt. Men om det är något som jag har anordnat för någon 

annan för dennes skull så är det nog en större stressfaktor, skulle jag nog säga, än för min egna 

skull.” (Olle). 

”Men exempelvis det här projektet som jag håller på ordna med nu. Det är ett projekt som jag gör 

med andra för mig väldigt kompetenta människor och eftersom jag är projektledare så känns det 

som att de ställer krav på hur jag ska genomföra det. Så att det är mest därifrån som det kommer.” 

(Lisa). 

Dessa två citat kommer från en kvinna och en man. Olles uttalande visar på att det kan vara 

värre för honom om andra drabbas av hans misstag än om han själv gör det. Lisa uttrycker en 

stress över att leva upp till det som de andra förväntar sig av henne. Denna skillnad mellan 

kvinnor och män är något som är genomgående för alla de sex intervjuer där den här koden 

förekommer. Rent generellt är kvinnorna i studien mer oroliga för vad andra ska tycka än vad 

männen är. 

En annan sorts stress som kvinnorna i studien upplever i större utsträckning än männen är 

’känsla av att vara otillräcklig’. Dessa personer upplever att de hela tiden måste prestera och 

att det de gör inte är tillräckligt bra. De är ofta missnöjda om de inte når ett visst mål och 

sätter därmed ganska hög press på sig själva. Tre kvinnor och en man upplever sådan stress. 

”Det beror ju främst på att arbetsbelastningen kommer i vågor och arbetsbelastningen är olika lång 

och många gånger får man bita ihop till då aktiviteterna tar stopp, jag kör ju hårt tills jag får det 

jag vill, det är så jag fungerar.” (Kerstin). 

”Och jag har ganska höga förväntningar på mig själv, det tror jag nog, och det kan jag känna att 

jag jämför mig som så många gör, med vänner och bekanta. Att jag kan bli stressad över hur långt 

jag har kommit i mitt liv jämfört med andra vänner som liksom har kommit längre som det går 

väldigt bra för, det kan jag känna mig väldigt stressad av, över. Jag jämför mig nog ganska mycket 

med andra mina vänner och så.” (Olle). 
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De här två exemplen visar hur intervjupersonerna kan känna sig otillräckliga och missnöjda 

med sin arbetsinsats, något som kan leda till att de pressar sig själva. Sju av åtta 

intervjupersoner berättade att de blir stressade av de höga förväntningarna de har på sig 

själva. Fyra av dem var kvinnor och tre var män. Även om höga förväntningar på sig själv 

inte är stress ur ett medicinskt perspektiv så är det ett fenomen som intervjupersonerna 

uppfattar som stressande. ’Press på sig själv’ är därför en stressor för de sju personerna. 

Vårt syfte var att ta reda på om det fanns skillnader mellan vad de kvinnliga och manliga 

studenterna som vi studerat upplever som stressande. Vi har hittat vissa tendenser till att 

skillnader förekommer även om de inte alltid framgår tydligt i vårt diagram. Bland männen 

som vi har pratat med finns det generellt en inställning att man inte behöver oroa sig så 

mycket för det kommer ändå att lösa sig till slut. Detta är något som genomsyrar intervjuerna 

med männen i mycket av det de talar om. Kvinnorna däremot är mer stressade över framtiden 

och saker som de inte kan styra över. Utifrån intervjuerna med kvinnorna i studien upplever vi 

att de sällan är helt nöjda med sin prestation, utan att de ofta kräver mer av sig själva än vad 

männen gör.   

5 Diskussion 
I denna uppsats har vi utgått från Berger och Luckmanns (2010) definition av socialisation. 

Socialisation innebär att man lär sig hur den redan existerande världen fungerar, hur man ska 

bete sig, hur saker och ting fungerar och vad som förväntas av var och en. Med hjälp av 

Berger och Luckmanns (2010) teori förväntade vi oss att kunna analysera eventuella 

könskillnader hos intervjupersonerna, om det är så att kvinnorna och männen i studien har 

socialiserats in till att bli stressade av olika stressorer. Butlers (2007) teorier om hur 

performativitet skapar genus är den andra teorin vi använde oss av. Hennes teori bygger på 

tanken att upprepade handlingar hos kvinnor och män är det som skapar genus. Det biologiska 

könet styr inte nödvändigtvis vilket genus man har. Med hjälp av Butlers (2007) samt Berger 

och Luckmanns (2010) teorier kan vi analysera intervjupersonernas olika stressorer ur ett 

genusperspektiv. Tanken att använda oss av Berger och Luckmanns (2010) och Butlers 

(2007) teori var att de kunde komplettera varandra och tillsammans belysa hur olika kön och 

genus kan skapa skillnader i stressorer. West och Zimmermans (1987) tankar kring att genus 

skapas genom kulturella, psykologiska och sociala medel har använts för att delvis styrka 

Butlers (2007) åsikter men även för att visa på skillnader. Teorierna är lika men skiljer sig 
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ändå åt eftersom att de inte är helt överrens om hur genus har skapats. West och Zimmermans 

(1987) teori om genus innebär att man upprepar handlingar i sociala situationer och är därmed 

en länk mellan Butlers (2007) och Berger och Luckmanns (2010) teorier. Hirdmans (2001) 

teori handlar om att det biologiska könet har skapat ett kontrakt mellan män och kvinnor 

vilket är naturligt och som styr hur könen ska förhålla sig till varandra. Vår förhoppning med 

att använda Hirdmans (2001) teori var att ha en annan syn på hur genus skapas. Detta för att 

ha en annan utgångspunkt under analysen av eventuella skillnader mellan männen och 

kvinnorna i vår studie. 

Vårt syfte var att ta reda på om det fanns skillnader mellan vad de kvinnliga och manliga 

studenterna som vi studerat upplever som stressande. Även om det inte alltid var tydligt 

utifrån en första anblick finns det tendenser till skillnader i attityd och missnöje över sin egen 

prestation. Männen är mindre oroliga än vad kvinnorna är över framtiden och saker som ska 

ske. Männen har en mer avslappnad inställning till problem, de anser att saker och ting löser 

sig. Kvinnorna uttryckte däremot ett missnöje över sin egen prestation och oroar sig i större 

utsträckning. Kvinnorna blir stressade över dessa saker, vilka därför fungerar som stressorer 

för dem. Männen upplever inte samma stress över dessa saker och saknar därför vissa av de 

stressorer som kvinnorna har. Rent generellt är dock inte intervjupersonerna så stressade att 

det finns en risk för deras hälsa. I tidigare stressforskning har man ofta fokuserat på ett urval 

av personer som befinner sig mitt uppe i karriär och familjeliv. Vi ville istället studera ett 

urval som inte hade formats utifrån dessa variabler för att se om det fanns könsskillnader 

redan i studieåldern. Dock visar våra resultat att studenterna vi studerat inte är särskilt 

stressade. Det hade varit lättare att hitta skillnader avseende vad män och kvinnor blir 

stressade av i ett urval av personer som är stressade i en större utsträckning.  

I studien har vi utgått ifrån studenternas egna subjektiva uppfattning om vad de blir stressade 

av och utifrån detta har vi skapat koder kring vilka fenomen som fungerar som stressorer för 

personerna vi har intervjuat. I efterhand kan vi se att det hade underlättat att antingen ha en 

färdig definition av begreppet stress eller att be intervjupersonerna själva beskriva vad stress 

betyder för dem. En stressor som intervjupersonerna talar om, är att de blir stressade över att 

vara rastlösa. Det finns alltid fenomen som man kan prata om som gör en stressad eftersom att 

definitionen av vad som är stress är en subjektiv tolkning. Denna rastlöshet är förmodligen 

inget som kan leda till utbrändhet eller någon annan stressrelaterad sjukdom och är kanske 

inte en form av stress utan i vanlig bemärkelse bara rastlöshet. 
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Förförståelsen är något som kan påverka utfallet av en studie (Creswell, 2007). För att ha ett 

intresse för ämnet stress och för att påbörja denna uppsats var vi tvungna att ha en viss 

förförståelse. Under studiens gång har vi pratat om hur vår förförståelse kan påverka oss 

under en intervju, hur det kan påverka intervjupersonerna och hur det kan påverka oss när vi 

sammanställer det empiriska materialet. Vetskapen om vår förförståelse och att den kan 

påverka studien har hjälpt oss att vara öppna för nya synvinklar.   

Marianne Frankenhaeusers (1993) undersökning gjord på studenter i Finland visar att 

kvinnorna känner sig missnöjda och otillräckliga med sin prestation. Detta är också något som 

vi har sett tendenser till i vår studie. Kvinnorna som vi talat med uttrycker att de ofta är 

missnöjda med sin prestation och att de ständigt kräver mer av sig själva. Även om det också 

männen nämner detta verkar problemet inte vara lika stort för dem. 

Sammanfattningsvis har vi dock inte funnit någon tydlig skillnad i vilka faktorer som är 

stressande för kvinnor och män. Svaret på frågan ”Manliga och kvinnliga stressorer: finns 

det?” är alltså nej, inte såvitt vi kan se bland våra intervjupersoner. 

Det vore spännande att genomföra en kvantitativ studie liknande denna i en större omfattning 

för att kunna dra mer generella slutsatser kring manliga och kvinnliga stressorer. Man skulle 

då kunna dra paralleller till Kristina Orth-Gomérs (2002) resultat som visar att kvinnors 

stresshormoner går upp på kvällen medan mäns stresshormoner sjunker. Studien skulle då 

behöva omfatta äldre intervjupersoner som har större ansvar i familjen och yrkeslivet. Man 

skulle också kunna koppla till Higgins, Duxbury & Lyons (2010) och deras resultat kring 

rollkonflikter och hur män och kvinnor hanterar stress olika. Vidare kan man använda sig av 

Marianne Frankenhaeusers (1993) forskning kring manlig och kvinnlig stress. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

7.1.2 Frågor och svarsfrekvens från Medarbetarundersökning inom 

KTH 2011 

7.1 På min avdelning finns det klart definierade mål     

  
Stämmer dåligt 
eller inte alls Varken / eller 

Stämmer bra 
eller helt 

 
  

Kvinnor 22,7% 18,7% 57,0%     

Män 22,3% 17,7% 59,1%     

8.1 Jag kan påverka mängden arbete       

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 32,4% 19,2% 47,0%     

Män 20,9% 21,2% 57,7%     

9.1 Mitt arbete innebär att jag har stora arbetstoppar     

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 8,9% 13,8% 75,8%     

Män 7,0% 14,9% 77,6%     

                                                                                       

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 33,1% 25,8% 39,7%     

Män 29,3% 25,2% 44,6%     

                                      

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 18,6% 29,1% 51,0%     

Män 18,0% 30,6% 50,8%     

                                          

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 10,1% 24,4% 63,9%     

Män 8,6% 28,4% 62,5%     

                                                                

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 54,4% 15,2% 29,0%     

Män 39,9% 16,8% 42,5%     
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                                             klara mitt arbete   

  
Stämmer dåligt 
eller inte alls Varken / eller 

Stämmer bra 
eller helt 

 
  

Kvinnor 2,7% 6,5% 89,4%     

Män 2,2% 5,5% 91,8%     

28.3 Jag har pga. min arbetssituation känt mig stressad     

  
Sällan eller 
aldrig Ibland 

Ofta eller 
mycket ofta 

 
  

Kvinnor 28,7% 15,7% 54,3%     

Män 31,7% 17,8% 49,2%     

                                                     

  Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt Mycket dåligt 

Kvinnor 29,6% 51,8% 15,2% 0,032 0,002 

Män 30,1% 53,8% 14,0% 0,021 0,001 
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7.2 Bilaga 2 

7.2.1 Enkät 

Introduktion 

Den här intervjun är helt frivillig och om du inte vill svara på någon fråga eller alls delta 

längre är det bara att säga till så avbryter vi intervjun. Allt du säger kommer att hanteras 

anonymt och varken ditt namn eller dina personuppgifter kommer att finnas med i något 

publicerat material. Vi kommer börja med att du får fylla i denna enkät och sedan kommer vi 

börja med intervjun. Enkäten kommer vi att använda oss av under intervjun. 

Fyll i ditt svar 

Födelseår: 

Hur länge har du studerat? 

Hur länge har du kvar till examen? 
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Ringa in ditt svar    

Kön? Kvinna Man  

Var bor du? 
Med 

Föräldrar 

Själv eller 

med vän 

Med Sambo 

Hur ofta brukar du känna dig stressad? 
Varje dag Varje vecka Varje månad 

Upplever du otrygghet på grund av 
ständiga förändringar? JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du brist på handledning och 
information? JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du många och svåra 
arbetsuppgifter under svår tidspress? JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du monotona arbetsuppgifter? 
JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du dåligt kamratskap? 
JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du att du inte kan nå upp till de 
förväntningar andra har på dig? JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du olösta konflikter eller 
ouppklarade problem? 
 

JA, ofta JA, ibland Nej 

Upplever du frustration över att du 
känner dig hindrad att utföra ett mål 
eller en uppgift? 

JA, ofta JA, ibland Nej 

Kan du påverka din egen 
arbetsbelastning? JA, ofta JA, ibland Nej 

Finns det perioder då din 
arbetsbelastning är högre än normalt? 
 

JA, ofta JA, ibland Nej 

Hinner du återhämta dig mellan sådana 
perioder? 
 

JA, ofta JA, ibland Nej 

Kan du hålla isär fritid, arbete och skola? 
 JA, ofta JA, ibland Nej 

Känner du att du saknar den kompetens 
som krävs för den uppgift du utför? 
 

JA, ofta JA, ibland Nej 
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7.3 Bilaga 3 

7.3.1 Intervjumall 

Inledande frågor 

1. Hur ser en typisk vardag ut för dig? 

Finns det någon situation under en sådan dag som gör dig stressad? 

2. Om du har planerat in något och så blir inte det som du tänkt dig, hur reagerar du då? 

3. Vad är dina närmaste planer? 

4. Har du planerat vad du ska göra efter studierna? 

 Hur känner du inför det? 

5. Hur tänker du kring din framtid på längre sikt? Familj, karriär osv. 

6. Hur ser fördelningen av hushållsarbete ut i ditt hem? 

Vad har du för rutiner kring det? 

Avslutande frågor 

Finns det någonting som du blir stressad av som vi inte har tagit upp redan? 

Är det någonting som du vill tillägga i övrigt? 

Är det någonting som du vill fråga mig/oss? 


