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Sammanfattning
Bakgrund: Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket
kan leda till ett så kallat “duktig flicka” syndrom som orsakas av individuella, psykologiska
och samhälleliga faktorer.
Syfte: Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga
kvinnor vid prestation.
Metod: En litteraturstudie har genomförts där 10 stycken vetenskapliga artiklar har
analyserats och utgjort resultatet.
Resultat: Studiens resultat har delats upp i sex olika teman, där alla påverkar konstruktionen
av den “duktiga flickan”: självkänsla, prestation, genus, normer, socialt stöd och
arbetsplatsen.
Diskussion: Studiens resultat påvisade att det är flera riskfaktorer som påverkar utvecklandet
av syndromet. Alla som utsätts för en av dessa riskfaktorer utvecklas inte till “duktiga
flickor”, utan med största sannolikhet så är det en kombination av flera riskfaktorer som gör
att en individ utvecklar ohälsa i relation till prestation.
Slutsats: Psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation är ett folkhälsoproblem. För att
komma tillrätta med det är det viktigt att belysa både yttre och inre faktorer hos individen
samt sociala konstruktioner.
Nyckelord: Duktig flicka, normer, genus, prestation, självkänsla, krav, psykisk ohälsa,
kvinnor

Abstract
Background: Many women experience high expectations of themselves and their
achievement. That can lead to a so-called "good-girl” syndrome, which is caused by
individual, psychological and social factors.
Purpose: The main purpose of this work is to investigate possible factors that can cause
mental illness among young women in performance.
Method: A literature study was conducted in which 10 scientific articles were analyzed and
discussed.
Result: The results of this study raised six themes describing, which all of them contributes to
the construction of the “good-girl”: self-esteem, performance, gender, norms, social support
and workplace.
Discussion: The results of this study showed that there are several risk factors that affect the
development of the “good girl” syndrome. If someone is exposed to one of these risk factors it
will not imply that the individual will automatically turn into a "good girl", most likely, it is a
combination of several risk factors that causes an individual to develop mental illness in
relation to performance.
Conclusion: Mental illness among young women in performance is a public health problem.
To address this, it is important to illuminate both external and internal factors of an individual
as well as social constructions.
Keywords: Good-girl, norms, gender, performance, self-esteem, demands, mental illness,
women
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Inledning
Psykisk ohälsa i synnerhet hos unga kvinnor är ett allvarligt folkhälsoproblem (Wiklund &
Strömbäck, 2013). En ökning av självrapporterad mental och subjektiv ohälsa kan ses hos
unga kvinnor i Sverige, vilket innebär att känna sig eller tro sig vara sjuk. Det kan visa sig i
form av smärta, sömnproblem, ångest och andra stressrelaterade problem (Wiklund &
Strömbäck, 2013). Redan i uppväxten formas det sociala könet utefter de genuskonstruktioner
som präglar samhället, genom bland annat stereotypiska könsroller, normer gällande
prestation och kvinnans plikttrogenhet (Josefson, 2005). Self-efficacy kallas den typen av
tilltro som både kan gynna och missgynna i en prestation beroende på om self-efficacy är låg
eller hög (Faskunger, 2013). Många unga kvinnor utvecklar prestationsrelaterad psykisk
ohälsa, vilket benämns som “duktig flicka syndromet” (Perski & Rose, 2011).
Projektet syftar därför till att belysa faktorer i relation till prestation som orsakar psykisk
ohälsa bland unga kvinnor.

Bakgrund
I den svenska litteraturen som finns utgiven framställs den “duktiga flickan” som en kvinna
med höga ambitioner om att prestera i arbetslivet, engagera sig i det sociala livet och i
arbetslivet. Hon ska ständigt visa framfötterna och vara felfri, det vill säga strävan efter
perfektion på alla plan (Renstig & Sandmark, 2005; Perski & Rose, 2011).

Vad är en duktig flicka?
Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket kan leda
till ett så kallad duktig flicka syndrom (Perski & Rose, 2011). Där ligger fokus på både
individuella psykologiska faktorer, men även på samhälleliga faktorer. Faktorerna bidrar till
att unga kvinnor utsätts för stress som leder till att de kan bli sjukskrivna (Perski & Rose,
2011). Perski & Rose (2011) menar att de mest utsatta är kvinnor med en prestationsbaserad
självkänsla, vilket medför att kvinnorna känner att de behöver prestera för att känna sig
duktiga. I boken duktighetssyndromet menar författarna att en bidragande faktor till att
kvinnor drabbas av duktighetssyndromet är kombinationen av strävan efter perfektion
tillsammans med en avsaknad av kunskap kring regler och normer i arbetslivet. Kvinnor
uppfostras till att inte vara krävande och att inte ta plats; kvinnor ska prestera och vara till
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lags. Det uppstår lätt problematik då normer och självkänsla medför att det är svårt att säga
till när arbetsuppgifterna blir övermäktiga (Renstig & Sandmark, 2005).

Duktiga flickor och prestation
Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2017a) definierar perfektionism som strävan
efter perfektion, vilket syftar till att ha de bästa möjliga egenskaperna i alla väsentliga
avseenden (Nationalencyklopedin, 2017b). Perfektionism kan vara bra och drivande; att hålla
i ordning, försöka överträffa sig själv, få resultat och är bra för självkänslan (Perski & Rose,
2011). Individen måste tillåta sig själv att begå misstag, annars kan de höga kraven i
kombination med stark rädsla för att göra fel och göra andra besvikna leda till en
perfektionism som är direkt skadlig: Neurotisk perfektionism. Den här läggningen
kännetecknas av oförmågan att uppleva arbetsglädje, oflexibla höga krav, realistiska och
osunda höga normer, mål som gäller allt och alltid samt drivet av rädsla för att misslyckas.
Neurotisk perfektionism kännetecknas även av fokuset på att inte göra fel och en ångestfylld
inställning till utmaningar. Gapet är ofta stort mellan vad individen vill och vad individen
förmår och har en självkänsla styrd av prestation. Individen strävar efter att undvika negativa
konsekvenser och har mål med avseende att öka självkänslan, vilket leder till att misslyckande
orsakar sträng självkritik hos individen. Perfektionismens ambitioner kan leda till kronisk
stress, ihållande frustration, missnöje och tillslut psykisk ohälsa (Perski & Rose, 2011).

Psykisk ohälsa
Begreppet psykisk ohälsa har genom tiderna använts i tillstånd som bland annat
sinnessjukdom, psykisk sjukdom, vansinne och psykisk störning. Psykoser,
förstämningssjukdomar som t.ex. depression och ångesttillstånd är de största grupperna inom
allvarliga former av psykisk störning. Utmattningssyndrom och utbrändhet är två former av
psykisk ohälsa som ofta kan ses på arbetsplatser på grund av för högt ansvar i relation till
upplevd förmåga (Pellmer & Wramner, 2007). En person som lider av depression eller
ångeststörning har två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt. Symptom för
psykisk ohälsa är bl.a. magvärk, huvudvärk, dåligt självförtroende, aggressivitet och ängslan
(Pellmer & Wramner, 2007).
Riskfaktorer som är kopplade till personer med psykiska problem är bland annat övertid,
svagt socialt nätverk och låg social status. Sedan 1990-talet har riskfaktorer relaterade till
arbete ökat. Fler kvinnor än män drabbas av ängsla, oro, ångest och sömnproblem (Pellmer &
Wramner, 2007).

5

Statisk över psykisk ohälsa bland unga kvinnor
Bestämningsfaktorer för psykisk ohälsa är bland annat yrkesstatus, inkomst eller
utbildningsnivå, vilka klassas som socioekonomiska faktorer. Emellertid kan psykisk ohälsa
inte enbart förklaras av socioekonomiska faktorer, då det även kan bero på andra faktorer;
omgivande yttre riskfaktorer kan vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa
(Stressmottagningen, 2016). En undersökning som SCB gjorde 2014 om levnadsförhållanden
påvisar att kvinnor i jämförelse med män lider i större utsträckning av ängslan, oro eller
ångest; i åldersgruppen 16-29 år var det 51% kvinnor jämfört med 32% män som upplevt
ovannämnda symtom (Folkhälsomyndigheten, 2016).
De riskfaktorer som har tagits upp som möjliga orsaker är bland annat höga krav på en
arbetsplats där det är liten möjlighet att vara med och påverka, brist på stöd och sympati samt
otillräcklig visad uppskattning för utfört arbete (Stressmottagningen, 2016). I en studie som
undersökte anställda i Sverige angav 27% kvinnor under 31 år att de hade känt psykiska
påfrestningar i form av obehag över att gå till jobbet ett flertal gånger per vecka eller i
månaden, jämfört med männen i samma åldersgrupp där det var 23% som kände så
(Företagshälsor, [2016:1], 2016).

Vad konstruerar en duktig flicka?
Följande stycken kommer att förtydliga vilka utmärkande faktorer som bidrar till att duktighet
hos unga kvinnor kan komma att bli sjuklig.

Identitet
Nationalencyklopedin definierar begreppet identitet som: “självbild, medvetenhet om sig själv
som en unik individ” (Nationalencyklopedin, 2017c). Identiteten handlar först och främst om
en medvetenhet om att individen är levande (vitalitet) - att det finns en skiljelinje mellan sig
själv och andra. Det innebär även att individen kan styra tankar och handlingar, att identiteten
är densamma i grunden samt att det bara finns ett jag. Kroger (2007) menar att identitet är en
grundstruktur hos människan, vilken fastställer riktning i individens liv och hjälper till vid
beslutsfattning.
Sedikles & Brewer (2001) menar att individens identitet kan särskiljas i tre områden: den
individuella, den relativa och den kollektiva identiteten. Den individuella identiteten
inbegriper mål, värderingar, tro, självkänsla hos individen och vad individen vill vara i
framtiden. Den relativa identiteten handlar om jaget i relation till andra; hur är jag som
medarbetare, som vän, förälder eller klient. Den kollektiva identiteten fastställer till vilka
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grupper individen vill tillhöra, känslor eller attityder som utvecklas i från individens
grupptillhörighet.

Kön och genus
För att hålla isär och definiera begreppen kön och genus, kan kön belysas som biologiskt och
genus som en social konstruktion, socialt kön. Kön koncentrerar sig på fysiologiska och
anatomiska differenser mellan kropparna, vilket särskiljer kropparna i de två könen,
manskroppen och kvinnokroppen (Nationalencyklopedin, 2017d). Genus handlar om vad som
anses vara typiskt manligt och kvinnligt; kulturella, sociala och psykologiska skillnader
mellan kvinnor och män. Genuskonstruktioner är således inte medfött och är förenade med
sociala föreställningar om kvinnlighet och manlighet i samhället, mellan individer och
grupper (Nationalencyklopedin, 2017e).
I skolan särskiljs könen i läroböcker, vilket förstärker stereotypa könsroller. Redan i förskola
förväntas flickor att vara duktiga och ta ansvar (Josefson, 2005). I boken duktighetsfällan
citeras Lars Dencik, professor i socialpsykologi. Han menar att det är viktigt att ha tillit till sig
själv i nutida samhälle, då kravstrukturen inte ser ut som tidigare. När fyraårige Simon
kommer till dagis är det ingen som säger ”Varsågod och sitt. Nu ska du leka med Lego”.
Simon förväntas själv se sig omkring och välja vad han ska göra. Så ser livet i förskolan ut
och så ser arbetslivet ut. Det krävs att varje enskild individ hittar sina gränser – samtidigt som
det alltid går att välja något bättre, prestera lite mer eller vara lite mer social. Således mår
kvinnor dåligt av kraven när de helst tenderar att axla både en traditionell mansroll och en
traditionell kvinnoroll samtidigt (Rose & Perski, 2011).

Normer
Normer är oskrivna regler i ett samhälle eller population som individer förväntas att följa i
beteende och livsstil (Nationalencyklopedin, 2016). Normer innefattar även idéer och
föreställningar. Normer talar om vad som anses normalt och hur individer ska agera för att
passa in i samhällsstrukturen eller arbetsplatsen. Individer kan omedvetet begränsas och
ofrivilligt kategoriseras i sociala hierarkier och i olika kontexter via maktspel. Normer kan i
positiv mening innefatta artighet och människors lika värde, men även innefatta sådant som
begränsar utövande av självhävdelsebehov och handlingsutrymmet hos människan (RFSL
Ungdom, 2008).
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Self-efficacy
Self-efficacy har sitt ursprung i socialkognitiva teorin. Self-efficacy är tilltron till sig själv att
utföra en handling eller förändra en vana. Under den här typen av tilltro kan det även råda
hinder för förändring (Faskunger, 2013). Enligt teorin Socialkognitiva teorin påverkas ett
beteende med att individen, individens handling eller beteende och den omgivande miljön
samspelar med olika faktorer. När människan ska uppnå framsteg eller förändring i något
specifikt avgörs det av förmågan att ta sig igenom påfrestande situationer och av self-efficacy
(Faskunger, 2013). Tilltron är en viktig faktor för att kunna ändra på ett beteende eller utföra
en handling och uppnå resultat. Vidare är tilltron viktig för att även sträva efter att bevara
rådande situation (Pellmer & Wramner, 2010).

Teorier
Nedan redogörs teorier som i studien kan användas för att analysera och förklara utvald
forskning.

Karasek
Samspelet mellan upplevt krav och upplevd kontroll indikerar stressnivå hos individen. Vid
låg grad av egenkontroll och hög nivå av yttre krav leder det till psykisk och fysisk ohälsa.
När egenkontroll brister på grund av kravnivån kan individen inte använda sin energi fullt ut.
Om individen känner större kontroll än de krav som ställs sker en positiv effekt. Om individen
ställs inför högre krav än den egna kontrollen sker en negativ effekt. Kraven kan man se som
stressfaktorer i arbetet och kan vara exempelvis tidspress och arbetsmängd.
Kontroll kan ses som egen kontroll, stimulans och utveckling på till exempel en arbetsplats
över den egna förmågan att lösa arbetsuppgifter, känna stimulans och utveckling på
arbetsplatsen. En tredje faktor kallas för socialt stöd och har använts som komplettering till
modellen under senare tid (Ganster & Perrewé, 2010).

Social Learning theory och Self-efficacy
Self-efficacy är en vidareutvecklad modell av Artur Banduras teori social learning theory som
är en social inlärningsteori. Fokus ligger på beteendeförändring där individen och
förhållningen till emotionella, beteende och kognitiva modeller sker. Individens tilltro till att
utföra en handling och hur individen förutspår hur resultatet kommer att vara kallas för selfefficacy. Individen påverkas av utomstående faktorer och andra krafter i samhället (Pellmer &
Wramner, 2010).
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Ovannämda faktorer ska undersökas för att leda uppsatsen vidare till en förståelse av vad som
bidrar till konstruktionen av duktiga flickor och tillsammans med utvalda teorier även förklara
hur prestation kan vara möjliga orsaker till psykisk ohälsa hos unga kvinnor. Individens
normer och självkänsla gör det svårare att kunna yttra missnöje när arbetsuppgifterna blir en
påfrestning (Renstig & Sandmark, 2005). Undersökningar visar att höga krav på en
arbetsplats där det är liten möjlighet att vara med och påverka, brist på stöd och sympati samt
otillräcklig visad uppskattning för utfört arbete leder till psykisk ohälsa (Stressmottagningen,
2016).

Syfte
Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga kvinnor
vid prestation.

Metod
Design
Studien är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att beskriva och kartlägga befintlig
kunskap genom att kritiskt granska och analysera vetenskapliga publikationer och litteratur
inom ett avgränsat område (Forsberg & Wengström, 2008). En litteraturöversikt belyser hur
situationen ser ut inom ett specifikt område, sätter läsaren i situationen och väcker en
motivation till empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2008). Genom en litteraturöversikt
uppmärksammas vad som redan har undersökts och vad som behöver mer forskning (Bryman,
2011). Studien är en allmän litteraturöversikt, då en systematisk litteraturstudie kräver mer
tid, en större fördjupning och kritisk granskning jämfört med en allmän litteraturöversikt
(Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Forsberg & Wengström (2008) kan en allmän
litteraturöversikt innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar, till skillnad från en
systematisk litteraturstudie. Emedan ovannämnda artiklar kommer att ingå i denna studie är
det följaktligen en allmän litteraturöversikt.

Sökord
Duktig flicka, normer, genus, prestation, självkänsla, krav, psykisk ohälsa, Jaget
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Inklusions‐ och exklusionskriterier
Inklusionskriterier är endast artiklar och litteratur som är peer-review mellan år 1985-2016,
skrivna på engelska eller svenska och där abstract finns med inkluderat i sökningen. Studierna
kan ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats och innefatta kvinnor, önskvärt mellan 18-30 år,
eftersom kvinnorna befinner sig en åldersfas där de går från gymnasiet ut i arbetslivet.
Exklusionskriterierna är studier som inkluderar mammor eller arbetslösa.

Datum för sökningen
Insamling av relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes 1/5-7/5 2017.

Redovisa sökprocessen
Sökprocessen resulterade i många träffar även efter avgränsning peer-review. Därefter lästes
artikelns rubrik och abstrakt. Efter det valdes artiklar som besvarade studiens syfte ut. Vi
sammanställde litteratursökningen i en tabell (se Bilaga 1). Sökningarna resulterade i 7
artiklar som ansågs svara an på studiens syfte. Dessa artiklar analyserades och granskades
djupare.
Då sökningen resulterade i många resultat men utan relevant eller tillräckligt användbar data i
valt område, kompletterades databassökningen med en manuell sökning. Den manuella
sökningen genomfördes på olika sätt: dels gjordes sökningar på titlar och dels på författare
som återfunnits i de valda artiklarna i sökprocessen. Under sökprocessen i databasen DiVA
Portal har ett antal examensarbeten och rapporter uppkommit. Utifrån intressanta arbeten
gjordes därefter en manuell sökning där referenslistor granskades. Anledningen till att andra
examensarbeten granskades var för att de innehöll ett eller flera sökord som var relevanta för
denna litteraturstudien. Totalt lästes 11 abstract utifrån manuell sökning samt 4 fulla artiklar,
vilket resulterade i 3 användbara artiklar. En sammanställning över samtliga utvalda artiklar
finns i Bilaga 2.

Relevanta databaser
Datainsamling har skett genom sökning i databaserna Medline (EBSCO) och Sage Journals,
då de innehåller folkhälsovetenskapliga studier. Sökorden som användes var kvinnor, selfesteem, work stress, self-efficacy, genus, normer, depression och prestation. De studier som
valdes ut har haft som syfte att undersöka kvinnors psykiska ohälsa och självkänsla och även
psykisk ohälsa i samspel med normer och genus.
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Analys
För att skapa en helhetsbild samt för att säkerhetsställa förståelse och innebörden av artiklarna
har de lästs ett par gånger. Friberg (2006) menar att hur tolkning av data i kvalitativ forskning
sker är beroende av läsarens förståelse. Grunden i analysarbetet har identifierat likheter och
olikheter i urvalet av artiklar och litteratur. Utvalda artiklar har kategoriserats i ett Exceldokument med kolumnerna: författare, utgivningsår, titel, metod, summering och nyckelord.
De teman som har hittats var självkänsla, prestation, genus, normer, socialt stöd och
arbetsplatsen.

Resultat
Arbetsplatsen - en arena i förändring
Ett arbete är inte enbart förknippat med en inkomst och den socioekonomiska statusen, utan är
även en nyckel till socialisering, möjligheten till utveckling och personlig tillväxt. Det blir ett
sätt att medverka i den sociala rollen och nätverk. Det har skett förändringar i arbetsformen
där de mentala och emotionella kraven utmärks i större grad än fysiska krav (Siegrist, Starke,
Chandola, Godin, Marmot, Niedhammer & Peter, 2004). Globalisering av ekonomin har de
senaste årtionden skapat ett samhälle i ständig förändring. Ständiga omorganiseringar och
förändringar på arbetsplatsen har kommit att bli en norm som inte ifrågasätts på moderna
organisationer, till följd av målet att hela tiden effektivisera arbetet (Widerberg, 2006).
Effektivisering leder till att intensiteten på arbetsplatsen ökar och det har blivit normalt att “ha
för mycket att göra” (Widerberg, 2006). Studier visar att när det är vedertaget att alltid ha för
mycket att göra, blir det såldes normalt att individerna upplever psykisk ohälsa i form av
kroppsliga symtom på stressen som bland annat trötthet, sömnproblem, smärta i rygg, nacke,
huvud och leder (Widerberg, 2006).

Genus - Kvinnor är mer utsatta än män
Studier indikerar att kvinnor är mer utsatta än män i modernt arbetsliv. Kvinnor förväntas
fortfarande att vara “duktiga flickor” och göra alla uppgifter ordentligt samt sätta andras
behov före sina egna. När arbetsuppgifter intensifieras ses det ofta som en positiv utveckling,
vilket leder till problem för kvinnor på arbetsplatser, likväl som hemma (Widerberg, 2006).
Studien visar att unga kvinnor ser jämställdhet som naturligt i teorin, men i praktiken ligger
äldre normer och genus av synen på kvinnan kvar. Unga kvinnor med en enorm livslust och
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aptit på livet som utvecklar psykisk ohälsa med kroppsliga symtom och har ett ohållbart högt
tempo i vardagen är mer sårbara i kombinationen med duktig flicka syndromet. Kvinnorna är
ofta ovetande om skadan de gör på sin hälsa, då det fortfarande är tabubelagt att prata och visa
utåt om trötthet och psykisk ohälsa det höga livstempot ger (Widerberg, 2006).

Självkänsla - Inre och yttre faktorer
Studier visar att individer med prestationsbaserad självkänsla känner sig mer pressade att
påvisa, hävda sig och förtjäna sitt eget-värde genom prestation, vilka även är mer benägna att
uppleva större jobbosäkerhet då de riskerar att förlora den arena som är betingad till deras
självbild (Blom, Richter, Hallsten & Svedberg, 2015). Om en individ baserar sin självkänsla
på ett attraktivt yttre visar studier att de ägnar mer tid åt beteenden relaterade till just
utseendet än en individ som inte betingar sin självkänsla på sitt utseende, allt för att kunna
känna sig så värdefull som möjligt (Crocker, 2002). Studier visar att självkänsla som grundas
på externa faktorer får mer negativa följder likställt med självkänsla baserad på interna
faktorer i egenskap av intelligens, godhet och ovillkorlig acceptans av sig själv (Crocker,
2002). Crocker (2002) menar att självkänsla som är baserad på yttre faktorer som är bunden
till andras bedömningar är mer sårbara för skada mot det självvärdet än individer vars
självkänsla är grundad på sin egen bedömning. Författarna belyser vidare att om självvärdet
bestämts utifrån andras bedömning och ligger utanför den egna kontrollen ökar risken för
psykisk ohälsa som stress och ångest.

Krav och kontroll - tilltron till den egna förmågan
Self-efficacy som tidigare nämnts är tilltron till sig själv att ha det som krävs för att utföra en
handling. Den evaluerar och bedömer den objektiva situationen för att få känslan av kontroll
(Schaubroeck & Merritt, 1997). Det hela influeras av den objektiva situationen och våra
individuella skillnader. De tre huvudsakliga indikatorerna av stressutlösare är control, demand
och self-efficacy. Om individen besitter hög self-efficacy i relation till arbetskraven kan det
ge upphov till salutogena effekter genom att ta itu med arbetsrelaterade stressorer. Selfefficacy föreslås även vara skadligt vid hög grad. Det kan vara att tilltron till att man har det
som krävs är hög men att individen inte besitter hög kontroll över utfallet. Individen skyller
sedan på sig själv vid okontrollerade situationer (Schaubroeck & Merritt, 1997).
Effort-reward imbalance (ERI) model indikerar att när det råder en obalans mellan hög insats
och låg belöning uppstår kronisk arbetsrelaterad stress. På en arbetsplats uppstår ett utbyte
mellan insats som kan ses som en del av ett normbaserat socialt kontrakt och belöning.
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Belöning erhålls genom karriärmöjligheter med goda anställningsvillkor, pengar och
högaktning. Modellen poängterar vidare att avtal inte alltid består av ett balanserat utbyte
mellan insats och belöning. När individen känner att den inte belönas tillräckligt eller känner
uppskattning leder det till negativa känslor (Siegrist et al., 2004).

Prestation - som skapar psykisk ohälsa
Ett flertal observationer visar att betingad, instabil eller låg självkänsla är relaterad till och
orsakar psykisk ohälsa i form av frustration, ångest, nedstämdhet och liknande symtom
(Crocker, Karpinski, Quinn & Chase, 2003). Studier visar att personer som har en hög nivå av
prestationsbaserad självkänsla utgör en riskgrupp för utbrändhet, då de ständigt pressar sig
själva till att prestera, vilket kan leda till en obalans i utbytet mellan motivation och
bekräftelse (Di Paula & Campbell,2002; Siegrist et al., 2004 ). Individer som utsätter sig för
högre prestation än vad som är nödvändigt, förväntar sig även att i högre grad belönas för sitt
arbete (Siegrist et al., 2004). När självkänslan är betingad yttre faktorer upplevs framgång
speciellt bra, då individen känner sig värdefull och självkänslan höjs tillfälligt. Misslyckanden
uppfattas som smärtsamma, då de får individen att känna sig misslyckad och värdelös, vilket
leder till att självkänslan minskar (Johnson & Forsman, 1995).

Socialt stöd - under prestation
Socialt stöd kan ha en positiv effekt på den fysiska och psykiska hälsan. Det sociala stödet
kan reglera och dämpa de arbetsrelaterade och vardagliga psykologiska kraven (Johnson &
Hall, 1988). Studien Living close to the edge (Wiklund, Öhman, Bengs & Malmgren-Olsson,
2014) belyser problematiken av unga kvinnors upplevelser av obalans och kaos i livet och
hantering av brist på socialt stöd från ett socialt perspektiv. De unga kvinnorna försökte göra
sitt bästa och leva upp till höga standarder i parallella sociala arenor. Studien visar att
kvinnorna ofta kände sig otillräckliga och saknade socialt stöd (Wiklund et al., 2014).
Obalans i livet uttrycktes som ett problem, vilket inkluderar svårighet att balansera och
prioritera mellan olika aktiviteter och engagemang, mellan aktivitet och vila eller mellan att
vara social och att vara asocial (Wiklund et al., 2014). Ofta var stressproblematik förknippad
med en stor drivkraft, med perioder med för mycket arbete eller tryck eller med en önskan att
"vara överallt och göra allt". Många av dessa aktiviteter och ambitioner uppfattades som
positiva, men på lång sikt blev “för mycket av allt” svårt att hantera (Wiklund et al., 2014).
Deltagarna i studien uttryckte att de kände ett personligt ansvar för att hålla balansen i livet,
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en föreställning som speglade idealet av att kunna styra sina egna val och kontrollera sitt liv
(Wiklund et al., 2014).

Normer - Att leva upp till de yttre kraven
En studie visade att det pågick en ständig kamp hos unga kvinnor på arbetet för att vara “god
nog”, vilket ofta uppfattades som obelönade, samtidigt som kvinnorna inte erkände de yttre
kraven som orealistiska, och många beskyllde sig själva för att de inte levde upp till
samhällets förväntningar. Många kvinnor led ofta i tystnad medan de ensamma försökte
upprätthålla en social fasad av framgång eller normalitet (Wiklund et al., 2014).

Diskussion
Metoddiskussion
Datainsamlingen till studien gjordes genom tre databaser för att hitta så många relevanta
artiklar som möjligt. Avsikten har varit att få in så relevanta teman som möjligt i vår
sökprocess för att uppnå ett givande resultat. Styrkorna i litteraturstudien är att artiklarna som
valdes ut belyser olika synvinklar på studiens valda problem, då det inte finns många studier
som undersöker problemet ur en helhetsbild. En svaghet kan vara att valt ämne inte är
nämnvärt utforskat, vilket har inneburit att artiklar från och med 1985 har inkluderats i
litteraturstudien. En fördel under denna process var att arbeta med studien tillsammans med
någon annan, då det har varit två personer som skrivit tillsammans och lätt att gå igenom de
sökningar där många träffar uppkom.

Etiska aspekter
En litteraturstudie sammanställer tidigare gjorda studier och vid valet av artiklar bör etiska
övervägande göras, både gällande urval samt hur resultatet presenteras (Forsberg &
Wengström, 2008). De studier som har använts i denna studie har alla genomgått etisk
prövning. De artiklar vars originalspråk är engelska har citat återgivits på engelska för att
bevara dess innebörd. Friberg (2006) menar att det finns en risk med selektivt urval, och det
är därför viktigt att inte enbart välja studier som stödjer den egna utgångspunkten. För att inte
resultatet skulle kunnat vinklats har det inkluderats artiklar som belyser vårt valda ämne från
olika vinklar.
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Resultatdiskussion
Att vara en duktig flicka handlar dels om att vara till lags och leva upp till omgivningens
förväntningar, samtidigt som det är drivet från duktigheten som får kvinnorna att fortsätta
framåt. Ambivalens mellan yttre faktorer och inre driv tycks vara den mest påtagliga
upplevelsen hos unga kvinnor. Perski & Rose (2011) menar att behovet av att visa sig vara
duktig för omgivningen är vanligt bland människor, speciellt kvinnor, vilket i längden kan
komma att bli en utlösande faktor till allvarliga sjukdomar. Författarna menar således även att
prestationer kan för vissa individer vara ett sätt att bli bekräftade på (Perski & Rose, 2011).
I studien om prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet menar Hallsten, Josephson och
Torgén (2005) att utbrändhet delvis beror på ouppfyllda duktighetskrav och därmed dålig
självkänsla. I Wiklunds studie framhålls det att unga kvinnor som på grund av hög stress lever
på bristningsgränsen till vad de klarar av, ofta känner att de inte duger och arbetar hårt till de
upplever ett sammanbrott. Författaren menar vidare att unga kvinnors stress kan relateras till
moderniteten: strävan efter effektivisering och rationalisering, krav på prestation och
perfektion, kampen för social status samt möjligheter att välja och förändra.
Om man ser till Wiklunds resonemang till att vara duktig skulle det kunna tolkas som ett
stress- och prestationsproblem relaterat till det moderna samhället och dess maktförhållanden.
Kvinnan befinner sig mellan två arenor där hon på det ena ska sträva efter sin egen lust och
drivkraft och i det andra uppfylla de kraven som ställs på både arbetsplatsen och efterfölja
samhällets förväntningar (Wiklund et al., 2014). Vidare kan det sägas att kvinnan befinner sig
i en sits där både den teoretiska jämställdheten, men även de samhälleliga strukturella
normerna råder (Widerberg, 2006). Tidigare har det nämnts att kvinnan är mer utsatt i det
moderna arbetslivet (Widerberg, 2006). I de moderna organisationerna som utvecklats, har
arbetets effektivisering medfört en norm som inte ifrågasätts (Widerberg, 2006). Individers
egen uppfattning i en studie ansåg, likt idealet, att kontrollen över det egna livet och de egna
valen som görs var baserat på det personliga ansvaret (Wiklund et al., 2014).
I boken duktighetsfällan (Perski & Rose, 2011) intervjuas kvinnor som har fått en diagnos av
psykisk ohälsa på grund av prestation. I kvinnornas berättelser kan man se att de har blivit
uppfostrade efter den traditionella kvinnorollen, att sätta andra före sig själv och tagit ansvar
för hemmet. På arbetsplatsen förväntas kvinnorna att prestera, samtidigt som de förväntas att
inte klara av tilldelade arbetsuppgifterna; de ska vara duktiga flickor, men inte för duktiga.
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I ett samhälle som utvecklas till att vara mer individualistiskt anses de traditionellt kvinnliga
egenskaperna oönskvärda, rentav patologiska. Kvinnorna måste bryta med sitt ursprung, sin
tradition, för att skapa sig en hälsosam roll på arbetsplatsen (Perski & Rose, 2011).
Den utvecklade arbetsplatsen börjar ändra skepnad till behovet av mer psykisk och
emotionella krav snarare än fysiska (Siegrist et al., 2004). Individer behöver mer kontroll i
arbetet för att klara av de högre kraven som ställs (Schaubroeck, Lam & Xie, 2000). Om
individen känner större kontroll än de krav som ställs sker en positiv effekt (Ganster &
Perrewé, 2010).
Self-efficacy, tilltron till sig själv att ha det som krävs för att utföra en handling, bedömer den
objektiva situationen för att erhålla känslan av kontroll. Det hela influeras inte bara av den
objektiva situationen utan även våra individuella skillnader (Schaubroeck & Merritt, 1997).
Individens self-efficacy är således viktig för att ta till en responsstrategi och handskas med
uppgiften (Schaubroeck et al. 2000). En stressig situation uppstår när kontroll erfaras inte ha
använts bra, vilket sker för att individen får negativa signaler i form av feedback
(Schaubroeck et al. 2000). Individens självkänsla kan vara baserad på yttre faktorer men även
den egna bedömningen av självkänsla. Den sårbara är baserad på andras bedömningar och
anses vara den skadliga mot självvärdet. Ökad risk för psykisk ohälsa som stress och ångest
sker om andras bedömningar inte ligger hos individen (Crocker et al. 2003). Job demandcontrol modellen av Karasek indikerar att arbetsbördan ökar med ökningen av de
arbetsrelaterade kraven. En energiladdning hos individen uppstår när ett arbete är högt i
kontroll, det vill säga när utmaningen för att klara uppgiften känns för hög (Schaubroeck &
Merritt, 1997). I boken duktighetsyndromet (Renstig & Sandmark, 2005) menar författarna att
många kvinnor får stort ansvar, vilket de inte ofta är redo eller kunniga nog att axla. Det
medför höga krav, men minskad kontroll. Vidare skriver författarna att ökat ansvar kan ha
utvecklats från kvinnornas duktighet och övertidsarbete, vilket cheferna har tolkat som
hängivenhet till arbetet istället för till exempel underbemanning (Renstig & Sandmark, 2005).
Det är påvisat att yttre faktorer samverkar med individens egenskaper, vilket indikerar att
individer med hög prestationsbaserad självkänsla fungerar alldeles utmärkt i en god
arbetsmiljö, men löper högre risk att utveckla bland annat utmattningssyndrom i en
arbetsmiljö med sämre arbetsvillkor (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). Exempelvis
visar studier att individers perfektionistiska drag i relation till ett starkt kontrollbehov,
medverkar till att de är extra känsliga för situationer där kraven i arbetet överstiger den
kontroll de besitter för att kunna möta dessa krav. Dessa individer kännetecknas av
drivkraften av att alltid göra ett bra arbete, vilket antas vara en stressande situation för
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individer vars självkänsla är baserad på prestation (Hallsten et al., 2005).
Studier visar på att inneha stöd och support i svåra eller okontrollerbara situationer minskar
stress och kan även förhindra att stress uppkommer (Morrison & Bennett, 2009). Individens
upplevda stressituation formas av socialt stöd. Det som påverkar stödet är känslor, handlingar,
och fysiologiska responser som t.ex. vid stress (Ganster & Perrewé, 2010). De individer som
har ett starkt socialt stöd står emot mer när det kommer till stress än andra. När det råder brist
på socialt stöd kan det istället ge upphov till stressreaktioner (Ganster & Perrewé, 2010).
Direkta effekter av socialt stöd är en ökad känsla av samhörighet och högre självkänsla, vilket
ger en mer positiv livssyn och hälsosammare livsstil. Socialt stöd fungerar som ett skydd mot
de negativa effekter som hög stressnivå ger; genom att agera som en buffert och påverka en
persons kognitiva bedömning av en situation och att den egna förmågan av att lösa problemet
upplevs större än hotet samt att modifiera hantering av en stressfaktor (Morrison & Bennett,
2009).
Studiens syfte var att kartlägga de faktorer som kan påverka unga arbetande kvinnor negativt
vid prestation. Begreppet duktig flicka är ännu inget vedertaget begrepp, men
samhällsutvecklingen med strävan efter jämställdhet och tendenser av individualisering
medverkar till uppkomsten av duktiga flickor, vars självkänsla bygger på prestation och
känslan av att alltid behöva ta för sig samt vara andra till lags. Det får oss att tro att
samhällsfenomenet “den duktiga flickan” kommer öka i utbredning framöver.

Sammanfattande slutsatser
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som bidrar till att arbetande kvinnor
drabbas av psykisk ohälsa vid prestation. Resultatet visade att flera riskfaktorer finns som till
exempel förändring på arbetsplatsen, brist på socialt stöd, genus och normer (outtalade krav)
att leva upp till samt självkänsla baserad på yttre faktorer som till exempel prestation. Dessa
olika riskfaktorer verkar och påverkar den arbetande kvinnans syn på sig själv och roll på
arbetsplatsen. Det är således viktigt att belysa både yttre och inre faktorer hos individen och
sociala konstruktioner för att komma på en lösning på detta folkhälsoproblem; att vara så
duktig att det orsakar psykisk ohälsa. Det hade varit önskvärt att göra en mer omfattande
studie men inom ramen för detta arbete var det inte möjligt. Under arbetets gång har det inte
kunnat finnas någon vetenskaplig studie som undersöker psykisk ohälsa i kombination med
normer och arbetsrelaterad prestation hos kvinnor vilket hade varit intressant. Sedan skulle
det ha varit intressant att undersöka hur socioekonomiska faktorer samspelar i relation med de
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andra faktorerna i undersökningen. Även en fördjupning i hur individers olikheter i identiteten
att motstå yttre och inre påfrestningar vore intressant.
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Träffar

Lästa abstrakt

Lästa artiklar

Utvalda artiklar

SAGE Journals

Social Support AND stress AND Work

2791

3

2

1

SAGE Journals

burnout AND

4056

10

2

1

25648

20

3

1

940

6

2

1

658

4

1

1

Self-esteem AND Women

SAGE Journals

Gender AND work AND STRESS AND
Norms

Medine

Self-esteem AND Women AND
depression

Medline

Self-esteem AND
Achievement

Medline

Self-Efficacy AND work AND Stress

342

5

3

1

Medline

Work AND stress AND Effort

1181

3

1

1

11

4

3

Manuell
Sökning

Tabell 1 visar sökprocessen
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Bilaga 2
Sammanställning av utvalda artiklar
Författare och år

Titel

Metod

Sammanfattning

Keywords

Blom, V.,
Richter, A.,
Hallsten, L., &
Svedberg, P.
(2015)

The associations
between job
insecurity,
depressive
symptoms and
burnout : The role
of performancebased self-esteem

kvalitativ

Studien fann en koppling
mellan arbetsrelaterad
osäkerhet och både
depression och
utbrändhet.
Prestationsbaserad
självkänsla hos individen
reglerar hur individen
påverkas

burnout, self-esteem

Crocker, J.
(2002)

The costs of seeking
self-esteem

Kvalitativ

Om självkänsla baserad
på yttre, inre faktorer prestationsbaserad
självkänsla

Depression, Self-esteem,
performance/acheviement

Crocker J,
Karpinski A,
Quinn DM &
Chase SK (2003)

When grades
determine selfworth:
consequences of
contingent selfworth for male and
female engineering
and psychology
majors

kvalitativ

Undersöker hur positiva
och negativa prestationer
påverkar självkänslan

self-esteem,
performance/achievement,
depression

Di Paula, A. &
Campbell, JD.
(2002)

Self-esteem and
persistence in the
face of failure

kvalitativ

self-esteem,
performance/achievement

Johnson, J. V. &
Hall, E. M.
(1988)

Job Strain, Work
Place Social
Support, and
Cardiovascular
Disease: A CrossSectional Study of a
Random Sample of
the Swedish
Working Population

Kvalitativ

Kollar på hur personer
reagerar på olika
händelser i relation till
självkänslan. Grundas på
två studier
Undersöker relationen
mellan psykosociala
miljön och hjärt- och
kärlsjukdomar

Schaubroeck, J &
Merritt, D.E.
(1997)

Divergent effects of
job control on
coping with work
stressors: the key
role of self-efficacy

Kvalitativ

Studien undersöker med
hjälp av self-efficacy, om
kontroll på arbetsplatsen
är en positiv eller negativ
faktor till att hantera
arbetsrelaterade
stressfaktorer

work-stress, self-efficacy

24

social support, demands,
work stress

Schaubroeck, J.,
Lam, S.S. & Xie,
J. L. (2000)

Collective Efficacy
Versus Self-Efficacy
in Coping
Responses to
Stressors and
Control: A CrossCultural Study

Kvalitativ

Undersöker hur kontroll
och coping i utförandet
av krav, förhåller sig i
relation till kulturella
skillnader och selfefficacy

self-efficacy, work stress,
norms, control

Siegrist, J.,
Starke, D.,
Chandola, T.,
Godin, I.,
Marmot, M.,
Niedhammer, I.
& Peter, R.
(2004)

The measurement
of effort–reward
imbalance at work:

Kvalitativ

Obalansen mellan
prestation-krav (Effortreward) i arbetsmodeller

work stress, effort-reward

Widerberg, K.
(2006)

Embodying Modern
Times: Investigating
tiredness.

kvantitativ

Effektivisering av
arbetsplatsen, gamla
normer råder.

gender, work

Wiklund, M.,
Öhman, A.,
Bengs, C., &
MalmgrenOlsson, E.-B.
(2014)

Living close to the
edge : embodied
dimensions of
distress during
emerging
adulthood

kvantitativ

Undersöker personlig
upplevd erfarenhet av
stress hos unga tjejer och
unga kvinnor

stress, mental health,
gender

Tabell 2 visar en sammanställning av utvalda artiklar
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