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I vårt informationssamhälle är stress något som vi alla upplever i någon form. Stress som 
egentligen är en naturlig reaktion men som vid långvarig påfrestning kan ge olika symtom och 
sjukdomar. Syftet med studien var att belysa hur stress påverkar kvinnors hälsa i Sverige idag. 
Metoden i detta arbete är en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Resultatet 
visar fem olika teman. Dessa teman är: Ekonomisk stress, psykosocial stress, arbetsstress, låg 
känsla av KASAM, samt relation/familj/stress. I denna studie har framkommit att det som 
stressar kvinnor mest är höga krav på arbetet och för liten påverkningsmöjlighet i 
kombination med krav och kontroll i hushållet. Kvinnor med en låg känsla av sammanhang i 
kombination med stress och höga krav löper fyra gånger så trolig risk att få diabetes typ 2. 
Författarens slutsats är att det behövs ytterligare forskning om kvinnors hälsa och framförallt 
om sjukdomar som är stressrelaterade och svåra att mäta rent vetenskapligt så som 
fibromyalgi och struma. 
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In our information society, stress is something we all experience in some form. Stress is 
actually a natural reaction, but prolonged stress may cause various symptoms and diseases. 
The purpose of this study was to elucidate how stress affects women's health in Sweden today. 
The method in this work is a study based on 10 scientific articles. The results show five 
different themes. These themes are: Economic stress, psychosocial stress, and work stress, 
low esteem by the SOC, and relationship / family / stress. This study has shown that the stress 
that most women are high demands at work and too little influence, combined with the 
demands and control in the household. Women with a low sense of connection combined with 
stress and high demands are four times more likely risk of type 2 diabetes. 
The author concludes that further research on women's health and particularly if the diseases 
are stress related and difficult to measure pure science such as fibromyalgia and goiter.  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Hälsa……………………………………………………………………………………………2 

Stress…………………………………………………………………………………………...3 

Vad händer i kroppen vid stress………………………………………………………………..5 

Faktorer som orsakar stress hos kvinnor……………………………………………………….6 

Skillnader/likheter mellan manlig och kvinnlig stress…………………………………………7 

Coping………………………………………………………………………………………….8 

Empowerment………………………………………………………………………………….8 

Kasam…………………………………………………………………………………………..9 

TEORETISK RAM…………………………………………………………………………...10 

Frågeställningar……………………………………………………………………………….10 

SYFTE………………………………………………………………………………………..10 

METOD……………………………………………………………………………………….11 

Val av metod…………………………………………………………………………………..11 

Urval…………………………………………………………………………………………..12 

Data…………………………………………………………………………………………...12 

Artikelgranskning……………………………………………………………………………..12 

Analys………………………………………………………………………………………...13

Etiska överväganden………………………………………………………………………….14 

RESULTAT…………………………………………………………………………………...15 

Ekonomisk stress……………………………………………………………………………...15 
 
Psykosocial stress……………………………………………………………………………..16 
 
Arbetsstress…………………………………………………………………………………...17 
 
Låg känsla av KASAM……………………...………………………......................................18 
 
Relation/Familj/Stress………………………………………………………………………...18 
 
Coping strategier………………………………………………………………………….......19 
 



 
 

DISKUSSION………………………………………………………………………………..20 
 
Metoddiskussion……………………………………………………………………………...20 
 
Resultatdiskussion…………………………………………………………………………….21 
 
Konklusion……………………………………………………………………………………25 
 
Referenslista…………………………………………………………………………………..26 
 
Bilaga 1……………………………………………………………………………………….29 
 
Bilaga 2……………………………………………………………………………………….30 
 

 

 



 

1 
 

INLEDNING 
 
 
Stress, d.v.s. en obalans mellan krav och resurser har blivit mer påtagligt i vårt samhälle idag. 
Ur en biologisk synpunkt så är vi människor fortfarande jägare, samlare och fiskare. Våra 
stressreaktioner är konstruerade så att vi ska klara fysiska hot (Vetenskapsrådet, 2002). Men 
idag utsätts vi för helt andra belastningar, medan vårt biologiska system är anpassade till 
andra förhållanden. När vi upplever något hotfullt är vi programmerade till flykt eller kamp. 
Ett överfullt skrivbord med arbete kan idag vara lika hotade som att möta ett vilt djur. Djuret 
hade vi försökt springa ifrån men det fungerar inte vid en stressfylld arbetssituation. Högen 
med arbete kommer då bara bli ännu större och skapa ännu mer stress (Währborg, 2003). 
 
Genom olika typer av påfrestningar, fysiska eller psykiska, inre eller yttre som vi utsätts för, 
kan stress uppkomma. Det kan vara tung fysisk belastning hemma eller på arbetet men även 
livshändelser, dåliga miljöer eller traumatiska händelser. Infektioner och sjukdomar innebär 
stress för kroppen men även brist på sömn, drogmissbruk, dåliga matvanor och annat som 
påverkar vårt välmående, kan ge upphov till stress (Lundberg & Wentz, 2008). 
 
Stress är idag ett av våra stora folkhälsoproblem, vilket leder till sänkt välbefinnande, lägre 
effektivitet, ökat mänskligt lidande samt sänkt livskvalitet och ökad konsumtion av hälso och 
sjukvård (Kostenius & Lindquist, 2006). Enligt FHI:s statistik så är kvinnors psykiska hälsa 
mycket bättre 2008 än år 2004. År 2008 var problem som ängslan, oro eller ångest, 
trötthetsbesvär, stress och nedsatt psykiskt välbefinnande mindre förekommande. Även 
huvudvärk och sömnproblem har minskat och kvinnors välbefinnande blir bättre med stigande 
ålder. Kvinnor är enligt FHI mer stressade än män och yngre kvinnor mer än äldre. Även 
utbildningsnivån spelar en väsentlig roll för den psykiska hälsan. Den fysiska hälsan har 
förbättrats något enligt den nationella folkhälsoenkäten, men kvinnor är sjukare än män 
(Folkhälsoinstitutet, 2008). 
 
Undersköterskor, förskollärare, fritidspedagoger, övrig kontorspersonal samt barnskötare är de 
fem vanligaste yrkena där psykisk ansträngning är som störst för kvinnor enligt en 
undersökning som gjorts mellan 2002-2005 (Folkhälsorapporten, 2009). Även kvinnors 
genomsnittliga arbetstid har ökat från åren 1979-2005. Den största ökningen står 
sammanboende kvinnor med barn i ålder 0-6 år, från 27 till 34 timmar i veckan. Därefter 
kvinnor med barn från 7-18 år, där ökningen i antalet arbetstimmar per vecka var från 29 till 
35 timmar. För ensamstående med barn har ökningen inte varit så stor i antalet timmar 
(Folkhälsorapporten, 2009). 
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BAKGRUND 
 
Hur man tolkar tillståndet hälsa och ohälsa beror på olika faktorer som har effekt på individen. 
Ålder, kön och arv, vilken familj man är född i, kan ha betydelse för individen. Men även 
religion, kultur, vilka vänner man omger sig med, samt vilken socialgrupp man tillhör, 
yrkesgrupp och dess status (Ewles & Simnett, 2005). 
 
 
 Hälsa 
 
Arvet, könet och vilken familj man bli född i kan man inte påverka. Vi har alla olika 
förutsättningar beroende på vilken socialgrupp vi tillhör men även vad vi har för kontaktnät. 
Som barn är det av stor vikt att vi hamnar bland rätt kamrater och har stöd från vår familj. 
Hälsa har definierats på olika sätt genom tiderna, enligt Platon 400 f.kr ”Hälsa ses i ett 
helhetsperspektiv, kroppen i samspel med omgivningen”. WHO:s definition av hälsa från 
1948 ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, andligt och socialt välbefinnande, inte bara 
frånvaro av sjukdom eller svaghet”. Här har hälsan tre dimensioner: 
 
• Fysisk hälsa: Kroppens funktioner, kondition och styrka. 
• Social hälsa: Miljö, interaktion och sammanhang. 
• Psykisk hälsa: Självbild, samt den inre balansen. 
 
 Enligt WHO (1991) så är ”Hälsa en resurs och förutsättning för mänskligt liv”(Rydén & 
Stenström, 2000). Hälsobegreppet har förändrats över tid och numer frångår man den 
biomedicinska förklaringsmodellen, d.v.s. att hälsa skulle vara frånvaro av sjukdom. I den 
humanistiska förklaringsmodellen är individen i centrum.  Hälsa är individens upplevelser av 
välbefinnande, mening och känsla av sammanhang. Så i den humanistiska modellen är ”Hälsa 
ett jämviktstillstånd av fysisk, psykisk, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både 
är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv” (Kostenius & Lindquist, 2006). Läkaren 
Galenos definierade redan på tvåhundratalet e.kr hälsa som ”ett tillstånd i vilket vi varken 
lider ont eller är förhindrade från det dagliga livets funktioner (Nordenfelt, 1991). Han menar 
vidare att det centrala vid tillståndet hälsa är när det råder balans mellan en persons 
handlingsförmåga och dennes mål för handling (Nordenfelt, 1991). 
 
I Norge genomförde man en studie mellan åren 1997 till 2000. Denna studie gick ut på att ta 
reda på hur vanliga människor ser på begreppet hälsa och vad det innefattar för dem. Det var 
forskare vid universitetet i Oslo som gjorde undersökningen. De frågade 80 personer i 
åldrarna 16-93 år från olika geografiska områden och social bakgrund. Resultatet visar att 
hälsa måste ses ur ett helhetsperspektiv och att det är individuellt vad man lägger i begreppet. 
Men de var överens om att hälsa innefattar en kombination av flera olika faktorer.  
 

 En upplevelse att man trivs 
 Att kropp och själ fungerar tillfredställande 
  Att man klarar sitt dagliga liv 
 Närhet till naturen 
 En förmåga att se positivt på livet 
 Att man har kontroll över sin livssituation 
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De intervjuade lägger vikten vid helheten, och forskare menar att det ligger i linje med 
positiva-holistiska-subjektiva skolan när det gäller av förklaringen av begreppet hälsa. De 
intervjuade utgår ifrån sig själva och vad som de kan förväntas vid sin ålder, livssituation och 
eventuellt sjukdomstillstånd. Det slutgiltiga resultatet blir att det är individens upplevelser och 
ingen annat som bestämmer dennes föreställningar om hälsa (Läkartidningen, 2002). 
 
 
 Stress 
 
Stressbegreppets fader, Hans Selye, var forskare i Kanada på 1940-talet. Han sysselsatte sig 
med att hitta ett grundmönster för hur organismen reagerade vid stora påfrestningar. Ganska 
snart upptäckte han en gemensam nämnare för det kroppsliga reaktionsmönstret hos 
människor och djur som utlöstes vid allvarligt hot. Han försökte komma på en benämning på 
reaktionsmönstret och valde ordet stress. 
Tidigare, redan på 1930-talet var det en annan forskare vid namn Walter Cannon som beskrev 
kamp och flyktresponsen. Han analyserade djurs beteenden och kroppsliga reaktioner och 
fann då att djuren anpassade sig vid yttre hot för att hantera hotfulla eller stressfyllda 
situationer (Perski, 1999). Selye kom fram till att det fanns tre huvudfaser i utvecklingen av 
stressreaktioner, alarm, motstånd samt utmattningsfasen (Theorell, 2003). 
 

 Alarmfasen: Här avstannar alla aktivitet för att vi ska kunna fokusera på vilken strategi 
vi ska använda oss av mot angriparen. Valet av strategi kan vara både medvetet och 
omedvetet. 

 Motståndsfasen: Har vi misslyckats i första fasen så är detta nästa steg. Här har vi fått 
mycket energi för att klara av vår motståndare. I dagligt tal, vi orkar nästan hur mycket 
som helst och tål påfrestningar bra. 

 Utmattningsfasen: Om vi haft mycket påfrestningar under lång tid så inträder denna 
fas. Vi blir extremt trötta, en trötthet som inte går över trots att vi sover. Man kan även 
få problem med sömnen, svårt att sova eller att man vaknar väldigt tidigt. Olust inför 
dagens arbete eller smärre fysiska problem (Theorell, 2003). 

 
 
Försöket att definiera fenomenet stress av forskare har genom åren genomgått olika faser 
(Cassidy, 2003). Man kan urskilja två beståndsdelar, dels en yttre faktor, men även inre 
fysiologiska och psykologiska störningar. Man kan säga att stress handlar om störningar i 
individens samspel med miljön, men även yttre krav (Rydén & Stenström, 2000). All stress är 
inte av ondo, det finns även en så kallad positiv stress som kan kopplas till förväntningar och 
positiva utmaningar. Man kan säga att det finns tre olika stressmodeller, stimulus, respons och 
transaktionsmodellen. I den förstnämnda så är stress som ett stimulus som finns i 
omgivningen och som ställer krav på individen. Responsmodellen riktar sig till upplevelsen 
hos personen och transaktionsmodellen beskriver stress som en överföring mellan individ och 
miljö och omfattar även de två förstnämnda reponserna (Cassidy, 2003).  
 
Lazarus menar att definitionen av stress lägger tonvikten på förhållandet mellan individ och 
miljö. De specifika dragen hos en individ redovisas och den miljöbetingade händelsen 
redovisas för sig. Den psykologiska stressen är relationen mellan individ och miljö, där 
dennes kognitiva värderingar avgör om dennes resurser är tillräckliga för att behålla sitt 
välbefinnande. Lazarus kognitiva teori går ut på personens sätt att uppfatta sig själv och sin 
egen verklighet och detta som en förklaring till sättet som hon/han reagerar eller handlar på 
(Lazarus & Folkman, 1984).  
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Lazarus (1984) benämner tre olika typer av värderingar. 
 
 

 Den primära: Inkluderar uppfattningen om en händelse är betydelselös, förväntat 
positiv eller stressande. Om man anser att något är stressande kan detta delas in i tre 
former, redan upplevd skada eller förlust, hot, förlust eller skada som individen 
förväntar sig ska ske och till sist en händelse/utmaning där individen förväntar sig en 
vinst eller något positivt. 
 

 Den Sekundära: Innefattar individens uppfattning och tro om vad som kan ske eller 
kommer att kunna ske. Inkluderar även ett omdöme om vilken coping strategi som 
man kan använda och som man använt vid tidigare tillfälle. Man förväntar sig ett 
resultat och det på grund av tidigare lösningar på liknande problem. 

 
 Omvärderingar: Ny information från individ eller omgivning förändrar värderingar. 

Omvärderingarna kan vara resultat av kognitiva coping försök.  De kognitiva 
värderingsprocesserna är inte alltid medvetna. 

 
 
Seyle utvecklade sina teorier och han skiljde på två typer av stress, den goda och den onda. 
Eustress (den goda) ansåg Seyle ha att göra med positiva händelser som överraskningar eller 
medverkan i ett anpassningsprogram som var hälsosamt. Distressen (den onda) bidrar till en 
anpassning som är ohälsosam och kan leda till sjukdomar (Währborg, 2003). Stressreaktionen 
är ett sätt att återställa kroppen. Vår kropp har en otrolig förmåga att hantera de stressorer som 
vi utsätts för till vardags, men det är en långvarig eller upprepad belastning i form av 
ohanterade stressorer som ger negativa konsekvenser för vår hälsa och kan i värsta fall leda 
till utbrändhet (Kostenius & Lindquist, 2006).  
 
Vi är mer eller mindre mottagliga till stress. Inom psykologin så talar man om två olika 
personlighetstyper, typ A och typ B. Vad som är utmärkande för personer med typ A beteende 
är att de kan tänka och göra två saker samtidigt. De försöker hinna med fler och fler 
aktiviteter på kortare tid. Pratar snabbt, blir lätt irriterade när de står i kö eller om trafiken rör 
sig för sakta. De gestikulerar mycket när de pratar och kan bli irriterade av att se någon utföra 
något som de kunde gjort mycket snabbare och bättre själva. Dessa personer har en tendens 
att överreagera på sitt arbete som i sin tur studier har visat att detta beteendemönster ger ökad 
risk för hjärtåkommor. Personlighetstyp B är precis tvärtemot typ A, de blir sällan arga och 
upprörda. De unnar sig vila och avkoppling utan att känna dåligt samvete och har ingen 
känsla för att något brådskar (Smith, Nolen-Hoeksema, Fredriksson, 2006). 
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Vad händer i kroppen vid stress 
 
Det är i hjärnan som det hela börjar och vår hjärna består av flera våningar. Vår perception av 
omgivningen äger rum i neokortex, vår så kallade däggdjurhjärna. Här finns flera miljoner grå 
nervceller som understöds av gliaceller. Vår copingförmåga är beroende av neokortex, om vi 
inte klarar att bemästra eller lösa de stimuli vi exponeras för så överlåter neokortex dem 
vidare till paleokortex, den så kallade fågelhjärnan. Här finns limbiska systemet och våra 
känslor, som har haft ett stort överlevnadsvärde för vår art. I närheten av detta system finns 
hypotalamus, som ger upphov till flera av de stressfysiologiska funktioner, denna del är en 
startpunkt, den stressfysiologiska startpunkten. Hormoner frisätts, nervsystemet aktiveras och 
även våra muskler, samt immunförsvaret blir också påverkat. Eftersom alla kroppens organ 
sammankopplas med hjärnan och det stressfysiologiska effektorsystemet aktiverats så kan 
stressen orsaka sjukliga förändringar i många organ. En process börjar och en registrering 
görs i hjärnan. Därefter kommer reaktionen som i sin tur ger en förändring på organnivå. 
Denna process benämns patogenes. När vi blir stressade så avspeglar det sig i vårt beteende 
antingen med irritation eller med uppgivenhet. Stress påverkar minne, koncentration, 
uppmärksamhet men även andra neuropsykologiska faktorer försämras. När stressreaktionen 
startar i hjärnan (i amygdala) blir resultatet en psykisk och fysiologisk reaktion, slutresultatet 
av det sistnämnda blir ökade mängder av dopamin, adrenalin samt noradrenalin som bildas i 
kroppen. De som lider av långvarig stress är trötta i både kropp och själ, men kan även ha 
anspänning i musklerna, som i sin tur kan leda till muskelömhet, smärta och trötthet. Men 
även hormonellt händer det saker. Det är en normal funktion hos människan att hormonerna 
aktiveras övergående vid kortvarig stress. Det är när dessa system aktiveras en längre tid som 
kroppsliga och beteendeförändringar uppstår. Hos kvinnan medverkar FSH vid frisättning av 
ägg från äggstockarna, LH, ett annat hormon, stimulerar bildning av östrogen. Kvinnor har 
även androgener, ett manligt könshormon. Vid stress ökar andelen manligt könshormon, detta 
kan i sin tur ge en ökad okänslighet för insulin och metabolt syndrom. Tillväxthormonet GH 
kan vid långvarig stress ge bristande tillväxt. En ökad produktion av kortisol och en 
minskning av könshormoner ger en tilltagande bukfetma (Währborg, 2003). De är biologiska 
skillnader i vår kropp vid kortvarig (akut) respektive långvarig stress. Det som händer i vår 
kropp vid kortvarig stress kännetecknas av ökad puls och andning, musklerna blodfylls och 
smärtkänsligheten minskar, immunförsvaret stärks tillfälligt. Vi långvarig stress blir man 
fysiskt och psykiskt utmattad, kronisk trötthet, sömnsvårigheter, svårigheter med minnet, 
humörsvängningar, depression etc. Det som händer i kroppen är att hjärtat slår långsammare, 
blodtrycket sjunker, musklerna blir stela och ömma, smärtkänsligheten ökar, immunförsvaret 
försämras. När man utsätts för fara utsöndrar kroppen två stresshormon, adrenalin och kortisol. 
Nervsystemet gör bedömningen av situationen och görs bedömningen att angrepp är den bästa 
strategin så kommer utsöndringen av adrenalin att dominera. Vid flykt däremot så styrs vi av 
kortisolet. Så vid kortvarig stress blir det ett påslag av adrenalin och vid långvarig stress har vi 
en ökad produktion av kortisol (Läkartidningen, 2004). 
Om vi skulle ställas inför en hotfull situation ställs vi inför valet kämpa eller fly. Anser vi att 
vi inte kan klara av situationen så flyr vi, annars stannar vi och kämpar. Om vi ska kämpa 
behöver vi krafter i överkroppen och det ser kroppen till att vi får. Från midjan och uppåt 
tillförs syre som bränsle så att vi ska kunna få kraft att bemästra situationen. Beslutar vi oss 
för att fly så tillförs alla resurser från midjan och nedåt så att vi ska kunna springa därifrån. 
Detta sköts automatisk av sympatiska nervsystemet. Hjärnan får ett tillskott av energi så att vi 
ska kunna organisera på bästa sätt. Kroppen reagerar med att höja blodtrycket och pulsen även 
musklerna spänns. Hjärtmuskeln får arbeta hårdare för att tillföra syre så snabbt som möjligt. 
Blodet blir tjockare för att vi inte ska förblöda vid eventuell skada och blodets bana dirigeras 
om så det kommer dit det behövs bäst (Perski, 1999). 
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Faktorer som orsakar stress hos kvinnor 
 
Livsvillkoren för kvinnor har ändrat sig över tid och mycket har att göra med uttåget på 
arbetsmarknaden, vilket givetvis har fört med sig konsekvenser. Vardagslivet på 50-talet såg 
helt annorlunda ut. Då arbetade kvinnan hemma med att ta hand om hem och barn till 90-
talets dubbelarbetande kvinna som både arbetar i och utanför hemmet. Detta gör att hon 
känner sig stressad och splittrad för att hon inte räcker till. Ofta lägger hon skulden på sig 
själv och går med ständigt dåligt samvete (Larmén, 1996).  
Larmén tar upp stressforskning i sin bok ”Kvinnor och stress”. Här kan man t.ex. läsa om vad 
i kvinnans livsvillkor som orsakar stress. Den forskning som gjorts har huvudsakligen handlat 
om arbetslivets stress och varit inriktad på prestation, att vara så snabb och effektiv som 
möjligt, vilket är lätta saker att mäta. Kvinnor har en tendens att värdera situation efter hur 
engagerad hon är i situationen. Detta har forskare tittat på och kommit fram till att det kan 
bero på att kvinnorollen ställer mer varierande krav. En kvinnas identitet har många fler roller 
än sin yrkeskarriär, som t.ex. mammarollen . Den emotionella stressen, samt de många olika 
krav som man ställs inför i samhället idag på olika roller som vi förväntas ha, kan inte mätas 
på samma sätt som prestation i arbetslivet. Detta gör den kvinnliga stressen mer osynlig. 
Dessa ord skriver Larmén i sitt förord: ” Vi känner oss klämda mellan den nya och gamla 
kvinnorollen, mellan man och barn, mellan kraven att vara duktig mor och en duktig 
dotter/svärdotter. Vi försöker leva upp till alla motstridiga krav och förväntningar och känner 
oss ofta otillräckliga. Inte konstigt att vi blir stressade”(Larmén, 1992). 
 
Den traditionella bilden på kvinnan från förr är en motpol till dagens kvinnobild. På många av 
våra kända konstverk från renässanstiden avbildades kvinnan med ett ansikte som utstrålade 
lugn och harmoni. Då var hennes roll att föda barn och vårda samt säkra släktens fortlevnad 
(Vetenskapsrådet, 2002).  Idag så yrkesarbetar det stora flertalet kvinnor och samtidigt sköter 
hem och barn. Även om utjämningen mellan könen har kommit långt i Sverige så 
förvärvsarbetar i stort sett lika många kvinnor som män. Förvisso arbetar många kvinnor 
deltid men har i de flesta fall huvudansvaret i hemmet. Att kvinnor oftare har problem med 
stress och rollkonflikter kan bero på enligt Wentz & Lundberg, lågt inflytande på arbetet samt 
monotona arbetsmoment (Wentz & Lundberg, 2008). Belastningen på de yrkesarbetande 
kvinnorna har ökat i och med nedskärningar och besparingar på arbetsplatserna, mindre 
personal ska göra samma arbetsuppgifter inom t.ex. vård och omsorg. 
 
Enligt en studie som gjorts på kvinnliga och manliga mellanchefer så visas att männens 
stresshormonskurva har en topp mitt på dagen och som sedan sjunker mot kvällen. 
Kvinnornas stresshormon däremot har en likvärdig kurva under arbetsdagen, men en markant 
ökning på kvällen (Vetenskapsrådet, 2002).   
Stressbegreppet är inte bara relaterat till arbetet utan även hur helheten ser ut. Livsstilsfaktorer 
spelar in och hälsoeffekter av dessa. Miljö, matvanor, motion, friskvård, rökning etc. men 
även kopplingen mellan individens sociala situation och fysiska miljö (Wentz & Lundberg, 
2008). 
 
Numer finns det en del studier om kvinnors stressupplevelser och stressmönster. När man 
pratar om den externa miljön stimuli så är det svårt att få fram något vetenskapligt. 
Karaktären av dessa är ofta svåra att mäta, beskriva eller fånga upp på ett bra sätt. Man har 
identifierat externa enskilda stressorer som påverkar många individer men effekten av de 
sammantagna potentiella faktorerna är svåra att värdera. Man talar om den totala stressbördan, 
d.v.s. alla faktorer som kan ge upphov till dysfunktionell stress tillsammans. Det kan vara 
mobiltelefonen som skapar tillgänglighet dygnet runt och raderar ut gränsen mellan arbete och 
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fritid. Ett annat exempel kan vara det stora utbudet av information som vi har idag som tv, 
Internet, sms etc. Dessa saker gör det svårt för oss att få en stund för sig själv, stillhet och 
mental vila, de tillfällena blir mer sällsynta (Währborg, 2003). 
 
 
Skillnader/likheter mellan manlig och kvinnlig stress 
 
Enligt Christina Maslash så finns det inte så många studier om just detta, för det är först under 
det senaste decenniet som skillnader mellan könen har uppmärksammats. Hon menar att 
utbrändhet ser olika ut hos män respektive kvinnor. Hos kvinnan är det den emotionella 
utmattningen vanligare och mer intensiv än hos männen, de reagerar istället mer känslokallt 
och upplever en förändring i känslan av vem de är och hur kroppen hänger ihop. De känner 
sig overkliga och konstiga, det kan gälla kroppen eller personligheten. Man kan även 
ifrågasätta sin identitet, detta kallas depersonalisering. Det finns studier enligt Währborg som 
bekräftar att kvinnor oftare än män utvecklar relationsrelaterad stress. Vad som är mer vanligt 
hos kvinnor är familjestress och stress i samband med skilsmässa och separation, men även 
vid konflikter i förhållandet. Mycket talar för att kvinnor känner mer stress och tidspress än 
män (Währborg, 2003). 
 
I en annan studie (2005) så visas att det finns skillnader i upplevd stress och exponering av 
stressfaktorer mellan män och kvinnor. Kvinnor har en större tendens för depression och visar 
större reaktivitet till stress. Män däremot visar en större reaktivitet till stress när det gäller det 
fysiologiska, och ökat bruk av negativa hälsoeffekter som rökning eller alkohol. När det gäller 
förhållandet stress, depression och hälsa är kvinnor mer utsatta av den fysiologiska inverkan 
av psykologisk stress än män. Kvinnor och män har likvärdiga nivåer av upplevd stress, men 
kvinnorna redogjorde för att de utsattes för mer stress. Det har även framkommit i studien att 
upplevd stress, depression och ångest har en stark anknytning till hälsoproblem men endast 
för kvinnor. När det gäller att hantera upplevd stress så har coping teknikerna betydelse, män 
använder problemlösning oftare än emotionell teknik, kvinnorna precis tvärt om. När det 
gäller stressrelaterade hälsoresultat så har coping strategierna betydelse. Vårt immunsystem 
fungerar bättre med emotionell strategi än problembaserad. Inne i kroppen så utsöndras en 
större mängd oxytocin när kvinnor blir stressade, vilket kan vara till hjälp för andra typer av 
stress och verka som skyddande buffert (Weekes, MacLean, Berger, Dale, 2005).  
 
 
Genusforskningen inom medicinen har genomgått en kraftfull utveckling sedan 1998. Den 
folkhälsovetenskapliga forskningens syfte är att förbättra hälsan för underställda grupper och 
har fokus på teori och metodutveckling samt erfarenhetsmässig kunskapsutveckling. Ett 
exempel kan vara varför kvinnor rapporterar en högre självrapporterad ohälsa än män när det 
gäller rörelseorganens sjukdomar, men även nedsatt arbetsförmåga som följd av psykisk 
ohälsa eller annan sjukdom. I en analys i Folkhälsopolitiska rapporten från 2005 så visar 
Eivergård hur den biomedicinska modellen visar på skillnader mellan män och kvinnor. 
Denna teoretiska utveckling har även visat att det finns skillnader inom grupperna kvinnor 
och män, som kan kopplas till socioekonomisk status, makt, etnicitet samt sexualitet 
(Hammarström, 2008).  
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Coping 
 
Det finns många olika teorier om hur man ska hantera stress så att man inte blir sjuk av den. 
Enligt Lazarus (1984) så är coping detsamma som lyckad anpassning. Men då måste 
individen förstå relationen mellan coping och resultatet, med andra ord individen måste förstå 
vad som är hjälper och skadar och i vilka situationer. Lazarus menar vidare att coping inte får 
jämställas med herravälde över miljön. Individen kan inte styra över alla stressituationer, så 
därför måste individen acceptera, tolerera eller ignorera situationer som denne inte själv kan 
styra över. Coping är en process, ett ständigt kognitivt och beteendemässigt försök att klara av 
olika krav som uppfattas betungande för individen. Coping inbegriper två övergripande 
funktioner, problemfokuserad samt känslofokuserad. Det förstnämnda innefattar att man kan 
bemästra eller få till en förändring på de problem som orsakar stress i miljön. Den andra 
funktionen är att kunna reglera de känslomässiga svar man får på problemen. Vid ett stressigt 
möte så påverkar dessa funktioner varandra, vilket kan både förenkla och försvåra. 
Lazarus menar vidare att praktisera kontroll, d.v.s. det sätt som individen hanterar stress är till 
viss del beroende på dennes resurser, så som hälsa, energi, existentiella uppfattningar etc. Att 
praktisera kontroll kan sägas vara coping och kontroll i fråga om allmänna eller 
situationsbetingade övertygelser är en värderingsprocess. Det sociala stödet är en 
grundförutsättning för att nå ett bra anpassningsresultat (Lazarus & Folkman, 1984). När det 
gäller människors coping strategier så är det individuellt för var och en. Adaptiv coping, d.v.s. 
den förändring som uppkommer genom anpassning. Detta kan vara att djupandas, positiv 
affirmation, kost och motion, andlighet, meditation etc. Vissa individer använder sig av 
maladaptiva beteenden inom coping där de undviker problemet. De tar till andra sätt att 
hantera problem så som alkohol, ilska, isolering eller att de handlar över sina tillgångar 
(Lazarus & Folkman, 1984).  
För individen är det viktigt att få vara medbestämmande och kunna styra över sitt eget liv, 
men även att känna att man har tillgång till de resurser som man behöver för att få till en 
förändring. För att kunna få till en förändring krävs motivation och den får man om man 
förstår hur allt hänger ihop.  
 
Empowerment   
      
Det finns undersökningar som visar att desto fler människor som känner att de kan kontrollera 
sitt öde, även om det bara gäller att fastställa sina egna tidsfrister eller att ha möjligheten att 
äga ett initiativ eller projekt, desto större motståndskraft har individen mot stress och dess 
negativa effekter (Seidl, W. 2009). Empowerment begreppet uppfanns i USA på 1970-talet i 
samband med ett utvecklingsarbete med utsatta grupper. Det är en process som används inom 
hälsofrämjande sammanhang för att ge individen möjlighet att bemäktiga sig inflytande över 
sin egen livssituation och skapa medvetenhet. Vilket inte alltid är så lätt, men en 
grundförutsättning för hjälp till självhjälp. Sambandet mellan krav, kontroll, stöd och upplevd 
stress har visat att ju mer påverkningsmöjligheter en individ har i sitt arbete ju mindre är 
risken för stressrelaterade sjukdomar. Empowerment går ut på att alla människor har lika 
värde och att de är kapabla att styra sitt eget liv (Kostenius & Lindquist, 2006).  
Hälsa förknippas med livskvalitet men även med välstånd i samhället. Hälsa är även en resurs 
och frånvaron av detsamma har blivit en viktig fråga i flera västländer tack vare den ökande 
graden av sjukskrivningar, då speciellt stressrelaterade och psykiska sjukdomar. Enligt WHO 
så syftar Empowerment till att rusta utsatta individer och grupper genom att stärka deras 
grundläggande livskunskap och öka deras påverkan på underliggande sociala och ekonomiska 
villkor. Vidare menar WHO att Empowerment är som en process som hjälper människor att få 
bättre kontroll över beslut och åtgärder som påverkar deras hälsa. Empowerment föreslås 
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inkludera individuella mål som t.ex. förmåga, kontroll samt självständighet, en process som 
leder till ökat inflytande över beslut och påverkar individens liv. Empowerment processer 
innebär att den enskilde kan identifiera problem och formulera viktiga mål och strategier för 
att övervinna problem och nå målen (Arnesson & Ekberg, 2005). 
 
Kasam   
 
En hög känsla av sammanhang kan sammanliknas med hög self-efficacy, optimism, fysiskt 
välbefinnande och positiva coping strategier, samt låg upplevd stress  
(Zirke, Schmid, Mazurek, Klapp, Rauchfuss, 2007). 
I dagens samhälle där det händer saker hela tiden är det viktigt att känna en känsla av 
sammanhang. Aaron Antonovsky var en känd företrädare inom medicinsk sociologi. Han har 
genom sin forskning kommit fram till att hälsa inte bara handlar om livsmiljö, kropp och själ 
utan även hur samhället i stort ser ut och hur man lyckas leva där. KASAM innehåller tre 
grundstenar:  
 

 Begriplighet: Innebär enligt Antonovsky om i vilken utsträckning man upplever 
information och intryck i tillvaron som förståeliga, strukturerade och förutsägbara. 
 

 Hanterbarhet: För att kunna hantera måste man ha resurser till sitt förfogande och 
kunna agera utifrån de krav som ställs. 

 
 Meningsfullhet: Detta är drivkraften och starkt känslomässigt grundad i människan. 

Med hjälp av den får man motivation att skaffa sig de resurser och kunskaper som man 
behöver för att klara uppgiften (Kostenius & Lindquist, 2006). 

 
 
Helhetsperspektivet är viktigt när man ser till en persons livssituation, det inkluderar både 
privat och arbetsliv.  
Vid en tvärsnittsstudie som gjordes 2002 ”Hög känsla av sammanhang kan ha hälsofrämjande 
effekter” så skickades livsfrågeformulär ut till ett hundratal slumpmässigt utvalda kvinnor.  
450 av dessa svar användes och matades in i Folkhälsostudiens databas.  Syftet med studien 
var att undersöka sambandet mellan självskattad hälsa, livskvalitet, sjukdomsförekomst men 
även biologiska och sociala skillnader hos medelålders kvinnor som hade rapporterat låg, 
medel eller hög KASAM. Vid resultatet så kunde man konstatera att det fanns skillnader 
mellan kvinnor med låg, medel och hög självskattad känsla av sammanhang. De kvinnor som 
hade likartade riskfaktorer gällande ålder, rökning och diabetes, där hade de med medelhög 
eller hög känsla av sammanhang mindre symtom och färre av dem kontrollerades för 
sjukdomar. Dessa upplever också att de har en bättre hälsa och livskvalitet. Man såg ingen 
större skillnad mellan de tre utvalda grupperna när det gällde social bakgrund som utbildning 
och yrke. Vad man kan utläsa av detta är att en känsla av sammanhang och biologiska 
mekanismer kan sammankopplas och gynnar hälsoeffekterna (Läkartidningen, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

TEORETISK RAM     
 
KASAM har valts som teoretisk ram för denna studie. En fråga som den kände sociologen 
Aaron Antonovsky sökte ett svar på var hur olika människor klarar sig olika bra även om 
miljön var den samma. Vem bär ansvaret för individens hälsa? Till viss del har man ansvar för 
sitt eget liv, men även samhället har ett ansvar. Man kan inte påverka i vilken familj man är 
född eller vilka föräldrar man får. Det finns alltid individuella skillnader, genetiskt, en del har 
mer tur än andra etc. Men oavsett vart vi befinner oss, om vi är man eller kvinna, svart eller 
vit, så har det ett avgörande inflytande på de livserfarenheter som skapar en svagare eller 
starkare känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).  
I dagens samhälle där det händer saker hela tiden och ständigt nya normer dyker upp så är det 
viktigt att veta vilka vi är och vart vi tillhör. Antonovsky formulerade en princip som han 
kallade ”sense of coherence” och med den principen menade han att vi uppfattar upplevelser 
av verkligheten omkring oss som begripliga om det går att förutsäga att de att saker som pågår 
i verkligheten har en mening (Perski, 1999). Enligt Antonovsky så beskrivs känslan av 
sammanhang som en global inriktning för att svara på livets stress. Eftersom individer med en 
starkare KASAM tenderar att motstå skadliga effekter av stress genom att definiera stimuli 
antingen som icke stressorer eller som godartade (Antonovsky, 2005).  

 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vilka faktorer stressar kvinnor i Sverige idag? 
 
Vilka coping strategier använder sig kvinnor av för att hantera stress och hur påverkar detta 
deras hälsa? 
 
 Kan KASAM påverka sjukdomstillstånd? 
 
 

SYFTE 
Syftet med studien är att få kunskap om hur stress påverkar kvinnors hälsa i dagens Sverige. 
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METOD 
 
Val av metod 
 
Metoden som valts är en litteraturstudie, som gjorts utifrån det valda området. Enligt Friberg 
(2006) kan man genom en litteraturöversikt kartlägga kunskapsläget inom ett visst område, 
dessa områden kan i sin tur bidra med ökad förståelse för resultatet. I denna studie av 
betydelse för vad som stressar kvinnor i Sverige och om olika coping strategier. 
 
 
 

 
Figur 1. Arbetsgångens olika faser vid en litteraturöversikt (Friberg, 2006). 
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Urval 
 
Till denna studie användes vetenskapliga artiklar. Med vetenskaplig artikel innebär att artikeln 
publicerades första gången i en tidskrift och blev då tillgänglig för alla som vill läsa om ämnet. 
Texten ska ha en enhetlig design samt vara granskad av oberoende forskare peer reviewed 
(Forsberg & Wengström, 2008).  I urvalet valdes kvalitativa och kvantitativa artiklar till 
resultatdelen både nationella och internationella. Avgränsningarna gjordes, arbetet inkluderar 
vetenskapliga artiklar från år 2003-2010.  
 
 
 
Data 
 
Artiklarna söktes i databaserna ELIN och PubMed. I ELIN användes sökorden: female stress, 
stress and female in Sweden, stress and gender in Sweden, health and female in Sweden. 
I PubMed: Stress, stress and female and gender, female and stress in Sweden, health and 
female, coping. Alla dessa sökord kan relateras till syftet och kombinerades så sökningen blev 
systematisk. Samtliga abstract lästes för att stämma överens med syftet. Detta resulterade i 10 
användbara artiklar som skulle granskas. 
.  
 
Artikelgranskning 
 
Den sökning som författaren utförde gjordes i två databaser och gav denne till att börja med 
tusentals träffar. Genom att ändra och specificera sökorden så kom författaren ner i 154 
stycken som denne ansåg kunde ha relevans till syftet. För att göra denna bedömning läste 
författaren sammanfattningen av samtliga artiklar. När denna procedur var genomförd återstod 
15 artiklar som lästes i sin helhet och efter detta återstod 10 artiklar som användes i resultatet. 
De artiklar som valdes bort klarade inte granskningen för relevans av syftet. Resultatdelen 
bygger på nationella och internationella vetenskapligt granskade artiklar. 
 
Den granskning som gjorts av artiklarnas kvalitet har utgått från Friberg (2006) som innebär 
att vissa kriterier ska uppfyllas för att studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ och därtill 
även av god kvalitet. Det ska finnas ett evident formulerat och avgränsat problem, ett tydligt 
formulerat syfte, samt en väl framställd metod. Därtill ska det framgå hur data har analyserats, 
vad resultatet visar och författarnas tolkning av resultatet vid kvalitativa studier. Vid 
kvantitativa studier ska statiska metoder redogöras för och även vilka argument som förts 
fram. I de granskade studierna ska det finnas ett etiskt resonemang, och en metoddiskussion. 
Dessa kriterier har använts vid granskningen av samtliga 10 artiklar som författaren använt sig 
av i resultatdelen. 
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Analys 
 
Syftet med en litteraturstudie är för forskaren att skaffa sig en bild av befintlig forskning inom 
ett visst kunskapsområde, detta för att få en överblick av vad som tidigare studerats. Denna 
litteraturstudie har utförts i tre olika steg för att analysera olika studier, utgått ifrån Friberg 
(2006). Enligt Friberg (2006) så beskrivs arbetet med att analysera studier som en process av 
att röra sig från en helhet till delar för att slutligen skapa en helhet igen. De utvalda artiklarna 
ska läsas på ett grundligt sätt. Enligt Polit & Hungler (1999) så finns tio steg att följa vid en 
litteraturstudie. 
 
Steg 1: Identifiering av sökord 
Steg 2: Identifiera möjliga källor genom elektronisk eller manuell sökning 
Steg 3: Lokalisera lovande referenser 
Steg 4: Bedömning av referensernas relevans och lämplighet 
Steg 5: Utelämnande av orelevanta artiklar  
Steg 6: Läsning av relevanta artiklar samt notera stödord 
Steg 7: Identifiera nya referenser genom andras källor och referenser 
Steg 8: Organisering av artiklarna 
Steg 9: Bearbetning av materialet 
Steg 10: Nedskrivning av litteraturöversikt 
 
 
I första steget formulerades de sökord som skulle användas. Till att börja med användes 
sökorden stress, female stress och female stress in Sweden. Eftersom syftet med studien var 
att undersöka hur stress påverkar kvinnor i Sverige så var det realistiskt att börja med dessa. I 
följande fem steg genomfördes sökning via databaserna ELIN och PubMed, insamling av 
lokaliserad information och referenser gjordes. De artiklar som valdes ut efter titel i första 
skedet kunde snabbt sorteras bort om de inte stämde in med studiens syfte. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, ha genomgått en peer review 
och vara skrivna på engelska, samt finnas i fulltext.  Författaren använde sig av artiklar från 
2003 och framåt för att få så uppdaterad forskning som möjligt. De artiklar som var äldre än 
från 2003 och skrivna på annat språk än svenska och engelska togs inte med. Nyckelord som 
passade syftet användes vid urvalet av artiklar och de som inte stämde in valdes bort. Därefter 
lästes abstracten och de artiklar som stämde in på nyckelorden sparades.  I steg sex och sju 
lästes samtliga utvalda relevanta artiklar i sin helhet och numrerades från 1-10. Studierna 
granskades även så att de var vetenskapliga. I steg åtta och nio lästes artiklarna ytterligare en 
gång för att skapa en bättre förståelse och markeringar av relevanta delar gjordes. Genom att 
markera relevanta delar i de olika studierna så skulle det förenkla mitt arbete när författaren 
sedan gjorde en mindre sammanfattning av artikeln. När sammanfattningen skrevs låg fokus 
på artikelns syfte och resultat. Detta för att få en uppfattning om innehållet och kunna urskilja 
likheter respektive skillnader i de olika studierna.  Därefter gjordes en sammanställning av 
skillnader och likheter som valts att lägga fokus på, dessa bildade i sin tur generella områden. 
De utvalda artiklarna indelades inom dessa områden, som redogörs för i resultatdelen. 
Analysen har resulterat i teman för att få en struktur Polit & Hungler, 1999). Slutligen i steg 
tio strukturerades resultaten och skrevs ner. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
 Då en studie endast bygger på en litteraturöversikt så behöver man inte något tillstånd från en 
etisk kommitté. Men det finns fyra grundläggande etiska principer som tagits hänsyn till. 
Autonomprincipen som säger att man ska visa respekt och integritet och inte blotta någon 
deltagare. Godhetsprincipen som innebär att man som forskare strävar efter att göra gott och 
förhindrar och/eller förebygger skada. Med principen att inte skada menas att ingen får komma till 
skada på grund av den gjorda studien. Rättviseprincipen innebär att man har som mål att 
eftersträva ett rättvist urval när man söker artiklar (Olsson & Sörensen, 2001).  
Vid tolkning och översättning av tidigare forskning har materialet översatts på ett för författaren 
korrekt sätt och behandlats med respekt gentemot författarna. En viktig aspekt att tänka på vid en 
litteraturstudie är att granska respektive studies kvalité. En annan viktig aspekt är att se efter om 
forskaren fört något etiskt resonemang i sin studie samt om denne följt de gällande de etiska 
reglerna (Friberg, 2006). 
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RESULTAT 

 

Efter en analys av de 10 utvalda artiklarna så framkom följande faktorer som stressar kvinnor 
i Sverige idag samt vilka coping strategier som den svenska kvinnan använder sig av. 

 
Artiklar Ekonomisk 

stress 
Psykosocial 
stress 

Arbetsstress Låg känsla 
av KASAM 

Relation/familj
stress 

1 X X X  X 
2  X X  X 
3 X  X  X 
4  X X X  
5  X X   
6  X    
7   X X  
8 X X   X 
9  X    
10  X X X X 

 
Tabell 1: Sammanfattning av analys. 

Ekonomisk stress 

I en studie (2004) som gjorts så kan betydande ekonomiskt ansvar ge negativa hälsoresultat. 
Syftet med studien var att bedöma sambandet mellan ekonomisk stress och självskattad hälsa 
hos ett urval svenska föräldrar. Genom att skicka ut en enkät till ett slumpmässigt urval till 
600 personer i åldrarna 21-81 år boende i Malmö. Den totala svarsfrekvensen var 69 %. 
Frågeformuläret omfattade demografiska variabler, livsstilsfaktorer, socialt nätverk, socialt 
stöd, arbetssituation, ekonomiska villkor och självskattad hälsa. Bland de som svarade var 824 
föräldrar med minst ett hemmavarande barn. Som grupp har svenska föräldrar ansetts särskilt 
utsatt för ekonomisk stress. Följande indikatorer för ekonomisk stress mättes: Svårigheter att 
klara sin måntliga ekonomi, såsom hyra, telefon, försäkringar, el etc. samt även problem med 
att få pengarna att räcka till mat och kläder som familjen behöver. Nästan alla ensamstående 
föräldrar som deltagit i undersökningen har svårt att fullfölja sina månatliga betalningar. 
Förutom att den ekonomiska stressen är ett tänkbart hot mot en förälders hälsa så finns en 
bredare betydelse. Det har tydligt visat att familjer som lever under ekonomisk stress oftare 
upplever familjeproblem. Ensamstående mödrar med ekonomiska problem har visat ett 
minskat psykiskt välbefinnande och en minskad kapacitet som stödjande förälder. Den 
ekonomiska stressen kan även ses som en psykosocial stress faktor, som påverkar hälsan 
(Olivius, Östergren, Hansson, Lyttkens, 2004).  

Psykisk ohälsa har betydande sociala och ekonomiska konsekvenser för både den enskilde 
individen och samhället. Faktorer som är starkt kopplade till psykiska ohälsosymtom är dåligt 
socialt stöd, sysselsättningsstatus, ekonomiska svårigheter. I en studie från 2004 så framkom 
att 40 % av kvinnorna var måttligt eller mycket oroliga eller nedstämda. Yngre personer hade 
sämre psykisk hälsa än äldre. För att få en god psykisk hälsa så krävs balans i sociala 
relationer, hushållsarbete, sysselsättning, samt personlig ekonomi (Molarius, Berglund, 
Eriksson, Eriksson, Lindén-Boström, Nordström, Persson, Sahlquist, Starrin, Ydreborg, 2009). 
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Psykosocial stress- ett samspel mellan de psykiska och sociala förhållandena. 
 
Ihållande psykosocial stress som ofta relateras till arbetet är en påverkande faktor till 
utvecklandet av sjukdom. I Sverige fördubblades sjukskrivningarna 2003, kvinnor utgör 70-
80 % av denna grupp. En studie (2009) har gjorts med 195 kvinnor i åldersgrupp 21-60 år 
som varit långtidssjukskrivna för någon stressrelaterad sjukdom, vilket kan vara depression, 
stress, utbrändhetssyndrom, utmattning syndrom, ångest etc. De mest framträdande symtomen 
var mental och fysisk utmattning. Psykosocial stress kan ofta manifestera sig i form av smärta. 
De som deltog i studien var försäkrade i Alectra Company, ett stort svenskt försäkringsbolag, 
som försäkrar cirka 600 000 anställda i privata företag, främst tjänstemän. Företaget har en 
databas som innehåller information om anställdas sjukledigheter som överstiger tre månader. 
När patienter varit sjuka mer än tre månader så skickas brev ut till de berörda som har någon 
stressrelaterad sjukdom. Därefter kontaktas de per telefon och erbjuds att delta i en klinisk 
studie med innehållande intervju och frågeformulär. Skriftligt samtycke erhöll från alla 
deltagarna.  Av denna studie framkom att de troliga faktorerna till sjukdom var: 
Arbetsrelaterad stress 39 %, stressiga familjeförhållanden 9,3 %, kombination av arbete och 
familj stressorer 49, 3 %, icke identifierade stressorer 2,1 % (Åsberg, Nygren, Leopardi, 
Rylander, Peterson, Wilczek, Källmèn, Ekstedt, Åkerstedt, Lekander, Ekman, 2009). 
 
Huvudvärk är vanligt bland kvinnor och orsakerna kan vara många. Vid ett 
Universitetssjukhus i Stockholm studerades en arbetsgrupp med kvinnor. Syftet var att 
undersöka hur kvinnorna som upplevt spänningshuvudvärk hanterar smärtan i jämförelse med 
en kontrollgrupp friska individer utan smärta, samt hur dessa båda grupperar hanterar stress. 
Huvudvärk i allmänhet rapporteras inträffa i samband med psykosocial stress och 
känslomässiga konflikter. Totalt 400 kvinnor tillfrågade, 87 % var sjuksköterskor och 13 % 
var biomedicinska teknologer. Antalet kvinnor som rapporterade att de haft huvudvärk under 
de senaste tre månaderna var 257 stycken (78 %) Frekvensen av huvudvärk varierade och 
57 % rapporterade ett samband mellan stress och huvudvärk. Det framkom även olika coping 
strategier och de mest använda smärtstillande coping strategierna var: Intag av medicin, vila, 
avleda uppmärksamheten, ignorera etc.  Av de deltagande kvinnorna så var det 90 % som inte 
varit hos läkare på grund av sin huvudvärk (Raak & Wahren, 2005). 
 
En annan grupp kvinnor med upplevd stress på arbetet utsågs genom en enkätundersökning 
till samtliga anställda i ett svenskt landsting, 6 118 vårdanställda. Av de 3 976 kvinnor som 
svarade på enkäten var det 45 som uppmätte kriterier för yrkesmässig utbrändhet och erbjöds 
att delta i en kontrollstudie. Kvinnorna i studien var i åldergrupp från 39-62 år. 
I kontrollgruppen med friska deltagare ingick 84 kvinnor, åldersgrupp 23-62 år. De fick 
genomgå en fysiologisk undersökning med olika provtagningar som en del av ett 
stressförebyggande program på företaget. Syftet med studien var att undersöka om hormoner, 
cytokiner och cellulära tillväxtfaktorer kan vara relaterade till långvarig psykosocial stress. 
Resultatet visade markanta skillnader i de tre ämnesgrupperna. MCP-1 (ett protein som 
förmedlar inflammatoriska sjukdomar oxidativ stress) nivåerna var mer än dubbelt så höga i 
sjukfrånvarogruppen jämfört med kontrollgruppen. VEGF (ett protein för nybildning av 
blodkärl, en hämning av detta hindrar nya blodkärl att bildas) nivåerna var tre gånger så höga 
i sjukfrånvarogruppen och EGF (även kallad cytokiner, produktion av detta är ofta svar på 
infektion) nivåerna var mer än dubbelt så höga jämfört med den friska gruppen. 
Sjukfrånvarogruppen hade markant lägre nivåer av prolaktin och TSH (Åsberg, Nygren mfl., 
2009). I nyligen genomförda undersökningar (2009) antyds att könsskillnader i stress 
reaktivitet kan vara central för att förstå anknytningen mellan psykosociala faktorer och fysisk 
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hälsa hos kvinnor. Kvinnor har en högre hjärtfrekvens än män vid exponering av stress även 
mönstret av cerebralt blodflöde skiljer sig åt (Rao, 2009).  
 
Arbetsstress 
 
Den kombinerade effekten av betalt och obetalt arbete, gällande stress och hälsa har utförts på 
kvinnor. Kvinnor med högre befattningar i Sverige är friskare än befolkningen i genomsnitt 
för kvinnor, men de känner mer stress från det betalda arbetet och har fler symtom än män. I 
denna studie valdes deltagarna ut från fyra yrkesgrupper, både män och kvinnor. Genom att 
lämna ut ett frågeformulär till 1025 kvinnor varav 529 stycken kvinnor valdes ut. 73,2 % av 
de 529 kvinnorna var mellan 40-58 år.  Samtliga hade barn och var eller hade varit gifta, 73 
stycken bodde utan partner. Enligt studien uppkom markanta skillnader i timmar när det gäller 
avlönat arbete, hushållsarbete samt barnomsorg. Männen förvärvsarbetar 2,7 timmar mer per 
vecka medan kvinnor ägnar 5,7 fler timmar per vecka till hushållsarbete och 3,6 timmar/v mer 
till barnomsorg. Kvinnor värderar stress på betalt arbete samt konflikt mellan krav och 
kortroll i hushållsarbetet högre än män. Även symtom rapporterar kvinnor i högre grad än 
män. 30 % av kvinnorna hade två eller flera återkommande symtom varje vecka. 
De flesta kvinnor uppgav att de hade huvudansvaret för de flesta dagliga sysslorna, så som 
disk och städning, handling, matlagning etc. Även för barnomsorgen uppgav de flesta av 
kvinnorna att de hade huvudansvaret för.  För både kvinnor och män som arbetar mer än 45 
timmar per vecka, är risken för stress gällande betalt arbete högre oavsett graden av obetalt 
arbete (Berntsson, Lundberg, Krantz, 2005). 
 
Kvinnor rapporterar mer yrkesmässig ohälsa och har mer sjukskrivningar än män. I följande 
studie från 2009 deltog 424 kvinnor, de fick besvara en enkät om frågor gällande 
arbetsrelaterad stress, sin egen hälsa samt sjukskrivningar. I resultatet framkom att 10 % av 
kvinnorna upplevde att stressnivån var hög på grund av en otydlig organisation och konflikter. 
Stressnivån var hög även vid individuella krav och engagemang, 25 %, ansåg att det var så. 
33 % upplevde arbetsrelaterade störningar på sin fritid och 22 % ansåg att de hade liten 
påverkan på arbetet. Alla kategorier arbetsrelaterad stress var sammankopplade med höga 
odds att få sjukdomssymtom (Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund, Hensing, 2009). 
 
Ett sjukdomstillstånd som kan vara följden på långvarig stress är utbrändhet. Ett annat ord för 
utbrändhet är utmattningssyndrom och de som drabbas upplever en enorm trötthet som inte 
går att vila upp sig ifrån. Andra symtom som inträffar är att man får minnesstörningar och 
koncentrationsproblem. I en studie som gjorts jämfördes patienter med utbrändhet med en 
kontrollgrupp friska individer för att se om det fanns skillnader i fysiska, psykosociala samt 
arbetsvariabler. Vad som framkom var att det finns skillnader både mellan män och kvinnor 
men också mellan kvinnor i utbrändhetsgruppen och den friska gruppen. Kvinnor med 
utbrändhet har en högre grad av sömnstörningar än män. 72 % av dessa kvinnor arbetar med 
människor, de rapporterar att de har lägre kontroll över sitt arbete och mer arbete i hushållet. 
Även en högre arbetslöshet, höga krav på arbetet samt ett mer stillasittande arbete än den 
allmänna populationen. 
Patienterna i studien hade högre poäng för utbrändhet än kvinnor i den allmänna populationen. 
49.5 % uppgav lågt emotionellt stöd jämfört med 27 % av kvinnorna i befolkningen (Stenlund, 
Ahlgren, Lindahl, Burell, Knutsson, Stegmayr, Slunga- Birgander, 2007). 
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Det finns samband mellan faktorer på arbetet och i familjelivet samt långsiktiga 
sjukskrivningar, detta framkom i en studie där 283 kvinnor deltog. Resultatet av studien 
visade att bristande behörighet för arbetsuppgifter, missnöje på arbetsplatsen och fysisk 
belastning kunde kopplas samman med långa sjukskrivningar hos kvinnor. Men även för hög 
mental ansträngning i de arbetsuppgifter man har samt brist på inflytande på arbetstid. Av alla 
de sjukskrivna kvinnorna så ville 93 % börja arbeta igen och 54 % kunde börja omgående om 
en förändring av sysselsättningen var möjlig eller att deltidsarbete var genomförbart. Andra 
aspekter som spelar in är att ju yngre man är som förstföderska, antal barn samt 
huvudansvaret för egna barn var förknippade med långvarig sjukskrivning. Brist på inflytande 
på arbetsplatsen är en av de starkaste arbetsrelaterade riskfaktorerna därtill även bristande 
behörighet för arbetsuppgifter (Sandmark, 2007). 
 
 
Låg känsla av KASAM 
 
Arbete, stress och låg känsla av sammanhang förknippas med typ 2 diabetes hos medelålders 
svenska kvinnor i åldergrupp 35-56 år. Analyser har gjorts av kombinationen stress genom 
höga krav och lågt beslutsutrymme med en grupp med normal glukostolerans och med 
personer med typ 2 diabetes. Resultatet visar att kvinnor med låg känsla av sammanhang löper 
fyra gånger så trolig risk att drabbas av diabetes typ 2. När KASAM kombineras med krav, 
hittas inga föreningar. De personer som hade hög KASAM och lågt beslutsutrymme löper 
ingen risk för att utveckla diabetes typ 2 (Agardh, Ahlbom, Andersson, Efendic, Grill, 
Hallqvist, Norman, Östensson, 2003). 
Förekomsten av arbetsrelaterad stress och den egna hälsan för kvinnor så visar studier att 
kvinnor redogör för en mer yrkesmässig ohälsa än män (Holmgren, Dahlin-Ivanoff, m.fl., 
2009).  

Relation/familj/stress 
 
Det har visat sig att familjer som lever med ekonomisk stress ofta upplever familjeproblem 
Ekonomiska påtryckningar hos ensamstående mödrar har visat minskat psykiskt 
välbefinnande och även minskad kapacitet att vara stödjande förälder (Olivius, Östergren, 
m.fl., 2004). 
Arbetsbelastning och höga krav för betalt arbete skapar stress som är förenat med krav och 
kontroll i hushållet för kvinnor. Enligt en studie som gjort så framkom att männen arbetade 
2,7 timmar mer i avlönat arbete medan kvinnor ägnade 5,7 timmar mer till hushållsarbete 
samt 3,6 timmar mer till barnomsorg än män.  
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Könsskillnader i betalt och obetalt arbete subjektiva bedömningar av stress, konflikter, 
kontroll och rapportering av symtom. Denna analys utgjordes på 529 kvinnor och 440 män. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell: 2 Översikt av könsskillnader i betalt och obetalt arbete. 
 
(Berntsson, Lundberg, m.fl., 2006). 
 

Coping strategier 
 
 Vid ett universitetssjukhus i Sverige gjordes 2005 en studie med en kvinnlig arbetsgrupp för 
att studera frekvensen av spänningshuvudvärk. De använde de sig bland annat av ett så kallad 
JCS, ett frågeformulär om coping strategier. Frågeformuläret JCS fokuserar på hur en person 
klarar att hantera en stressad situation i vardagen. Detta instrument stämmer teoretiskt sett 
med Lazarus och Folkmans stress och coping synsätt. Frågeformuläret är indelat i åtta delar: 
 
1. Ta tag i problemet direkt.  
2. Undvika problem 
3. Positivt tänkande 
4. Pessimistisk 
5. Känslomässigt 
6. Lindra symtom, göra saker för att må bättre 
7. Hjälp av stödjande resurser 
8. Självständigt 
 
De mest använda coping stilarna i studien var att tackla problemet direkt, positivt tänkande 
samt självständighet som berodde helt på individen själv.  
Vid smärta användes liknande strategier såsom undvikande, omtolkning av smärta, ignorera, 
ökad aktivitet etc. (Raak & Wahren, 2005). 
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor, här har coping strategier visat sig 
vara betydande för kvalitet och justeringar av livet. I en kvantitativ undersökning med 
bröstcancersjuka kvinnor framkom att strategier som socialt stöd, positiv kognitiv 
omstrukturering, och att göra ändringar var de mest användbara. I kvalitativa analyser visade 
det sig att kvinnor använder olika strategier för olika aspekter av stressfaktorer. För att hantera 
ilska och depression brukades det sociala stödet. För hjälp med oro inför framtiden användes 
positiva kognitiva omstruktureringar. En annan sjukdom som stress har inverkan och t.o.m. 
utlösa är IBS. Denna sjukdom kännetecknas av symtom som magbesvär eller smärta p.g.a 
förändring i tarmen. Här får patienten ofta negativa känslor och att undvika coping kan 
förvärra tillståndet. När det gäller sjukdomstillstånd så är upplevd stress och coping stilar en 
stor del i resultatet av välbefinnande och egenvård (Rao, 2009).  

(Timmar/vecka) Kvinnor Män 
Betalt arbete 43,5 46,2 
Hushållsarbete 16,7 11,0 

Barnpassning 17,5 13,9 
(Skala 1-7)   
Stress p.g.a arbete 5,1 4,8 
Konflikt p.g.a krav 3,8 3,4 
Kontroll över hushållet 5,7 5,2 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap hur stress påverkar kvinnors hälsa i 
dagens Sverige. Författaren valde att göra en litteraturstudie som genomförts genom att följa 
de tio stegen som redogörs i Polit och Hungler (1999). Metoden som användes var lätt följa 
från steg ett till tio. Analysmetoden och valet av litteraturstudie gav möjlighet att skapa en 
överblick över ett speciellt område i detta fall hur stress påverkar kvinnors hälsa i Sverige. Tio 
vetenskapliga artiklar har analyserats, detta för att belysa hur kvinnors hälsa påverkas av 
stress. 
 
I sökningen av artiklar valdes en avgränsning till år 2003-2010. Detta för att få så uppdaterad 
forskning som möjligt. Artiklarna skulle uppfylla kriteriet att finnas tillgängliga i fulltext 
vilket gjorde att sökningen begränsades och artiklar kan ha missats. Svårigheten som 
författaren upptäckte var att de artiklar som verkade stämma bra till syftet fanns inte 
tillgängliga att ladda ner. Därmed känns studien lite styrd utifrån vad som finns tillgängligt på 
databasen. För att samla in data gjordes ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar med 
hjälp av riktade sökord i databasen ELIN och PubMed, anpassade efter det valda syftet. 
Genom att kombinera sökord kunde ett begränsat antal artiklar väljas ut. Vid första sökning i 
PubMed på t.ex. stress så fick författaren 410685 träffar, vidare sökning på stress and female 
gav 129124 träffar. I nästa steg stress, female and Sweden 2826 träffar som resulterade i 30 
stycken lästa abstract och tre användbara artiklar. Författaren använde sig av nyckelord som 
stämde in med syftet på studien vid urvalet av artiklar, de som inte stämde in med nyckelordet 
valdes bort. Där nyckelordet stämde lästes abstractet. Därefter lästes de utvalda artiklarna i sin 
helhet och numrerades. Vidare granskade artiklarna så att de var vetenskaplig och därefter 
lästes artiklarna än en gång och markeringar gjordes. Markeringarna var sedan till hjälp för 
mig när en mindre sammanfattning skulle skrivas. Vid sammanfattningen så fokuserade 
författaren på artikelns syfte och resultat och detta för att få dels en uppfattning om innehållet 
men också för att kunna urskilja likheter och skillnader. Dessa delar bildade så småningom 
generella områden. När det var gjort så var det enkelt att sortera och dela in i olika teman. 
 
De artiklar som använts i resultatet är vetenskapligt granskade d.v.s. att de har genomgått en 
peer review, författaren anser därmed att resultatet är tillförlitligt. För att få en helhetsbild av 
insamlad data så finns en sammanställning av artiklarna som presenteras i bilaga två.  En 
sådan sammanställning ger enligt Polit och Hungler (1999) en snabb överblick av litteraturen 
för läsaren.  
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa och få kunskap om hur stress påverkar kvinnors hälsa i 
dagens Sverige. I resultatet framkom fem olika teman, dessa teman är: Ekonomisk stress, 
psykosocial stress, arbetsstress, låg känsla av sammanhang samt relation/familj/problem/stress. 
 
Ekonomisk stress 
 
Resultatet i denna studie visar att nästan alla ensamstående föräldrar som deltagit i studien har 
svårt för att klara sin månatliga ekonomi. Det har också visat sig att föräldrar som lever under 
ekonomisk stress oftare upplever familjeproblem. Ensamstående mödrar med ekonomiska 
problem har uppgett ett minskat psykiskt välbefinnande. Den ekonomiska stressen kan även 
ses som en psykosocial stressfaktor som i sin tur påverkar hälsan (Olivius, Östergren, m.fl., 
2004).  
Ensamstående kvinnor med barn som behövde ekonomiskt bistånd var mellan 21-25 % under 
perioden 1994-2005 (Socialstyrelsen, 2010).  
I Sverige idag så har vi lågkonjunktur och många ensamstående mödrar har det svårt att få 
ihop sin ekonomi. Man vill ju att ens barn ska få ha det som andras och försöker att ge dem 
samma förutsättningar som barn med två arbetande föräldrar.  Eftersom många kvinnor 
arbetar inom den offentliga sektorn där lönerna inte är så höga så kan det vara ekonomiskt 
stressande. Arbetslöshet är ytterligare en stressfaktor för ekonomin, att få 80 % från A-kassan 
är inte detsamma som att få en full lön. Att bli sjukskriven idag när det ser ut som det gör med 
ersättning kan för många betyda en enorm katastrof och ekonomiskt dilemma. Enligt FHI så 
är ekonomisk och social trygghet en av de mest grundläggande förutsättningar för folkhälsan, 
stress och social otrygghet ger ohälsa framförallt psykisk ohälsa (Folkhälsoinstitutet, 2009). 
Psykisk ohälsa har betydande ekonomiska och sociala konsekvenser och detta kan kopplas till 
dåligt social stöd, sysselsättningsstatus samt ekonomiska svårigheter. I en studie från 2004 så 
var 40 % av kvinnorna måttligt eller mycket oroliga och yngre personer hade sämre psykisk 
hälsa än äldre (Molarius, Berglund, m.fl.,2009). Detta kan bero på att idag måste man studera 
längre för att få en bra utbildning, och trots en bra utbildning så kan det vara svårt att få ett 
arbete. Många yngre får bo kvar hemma för att finansiera sina studier och det kan skapa 
slitningar mellan generationerna. Att leva på studiebidrag gör det svårt att klara av att ha sitt 
egna och den ekonomiska stressen är ett faktum.  
 
Psykosocial stress 
  
Sjukskrivningarna fördubblades år 2003 och kvinnor utgjorde 70-80 % av den gruppen. 
Resultatet visar att kvinnor är mer sjukskrivna än män och enligt Folkhälsorapporten (2009) 
så mår kvinnorna sämre. Nedsatt välbefinnande och värk är vanligt förekommande. Ihållande 
psykosocial stress kan relateras till arbete och är en bidragande faktor till sjukdom. Kvinnor 
har många olika roller och känslan av att inte räcka till, skapar stress och ständigt dåligt 
samvete. Inte nog med att kvinnor idag ska yrkesarbeta, gärna heltid och för att hålla sig ajour 
på arbetet så krävs att hon går vissa kurser. Många kvinnor arbetar dessutom i 
människovårdande yrken. Hon ska vara mor till sina barn med allt vad det innebär. Skjutsa 
och hämta på träningar, hjälpa till med läxor, laga mat, tvätt, listan kan göras långt. Men sen 
måste hon även ta hand om sig själv när hem och familj fått vad de behöver. Träna är ett 
måste, hon måste ju hålla sig i form och vara vacker. När allas behov är tillgodosedda så är 
det inte mycket energi kvar. Som Larmén skriver i sin bok ”Kvinnor och stress” (1996) så har 
kvinnor en tendens att värdera situationen efter hur engagerad hon är i situationen.  
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En kvinnas identitet har många fler roller än sin yrkeskarriär. Den emotionella stressen, samt 
de olika krav som man ställs för i samhället idag på olika roller vi förväntas ha, kan inte mätas 
på samma sätt som prestation i arbetslivet. Detta gör att den kvinnliga stressen är mer osynlig 
(Larmén, 1992). Nu är det ju några år sen detta skrevs men det ligger fortfarande något i det.  
Resultatet visar att spänningshuvudvärk är en vanligt förekommande åkomma när man 
upplever psykosocial stress och känslomässiga konflikter och i studien som gjorts (2005) med 
400 kvinnor vid ett universitetssjukhus i Stockholm så var det 57 % som uppgav ett samband 
mellan stress och huvudvärk. Inte många av dessa kvinnor endast 10 % sökte läkare de 
resterande 90 % använde sig av egna strategier, t.ex. värktablett eller vila. (Raak & Wahren, 
2005).  
 
Arbetsrelaterad stress 
 
Omorganisationer och neddragningar under 1990-talet gav en ökning av personer som 
arbetade under hög anspänning och saknade framträdande stöd. Antal personer som arbetade 
och hade för höga krav ställda på sig och för liten påverkningsmöjlighet ökade markant under 
perioden 1991-1999. Kvinnor från 24-35 % och män från 15-23 %. Den största ökning var 
bland kvinnor anställda inom Landstinget där ökningen var från 29 till 51 % och bland 
männen 23-41 %. Inom denna kategori är det människoorienterande yrken som kräver både 
fysisk och psykisk närvaro. Andelen kvinnor med hög anspänning är betydligt större både 
inom privat eller offentlig verksamhet. Hälften av dessa tycker att de saknar stöd från chefer 
och arbetskamrater. Yrken där var fjärde kvinna och man har för höga krav på sig och saknar 
stöd från arbetskamrater och chefer. Första stycket gäller kvinnor och det andra stycket män 
(Statistiska centralbyrån, 2001). 
 

 Grundskolelärare 
 Gymnasielärare 
 Kassapersonal 
 Hälso och sjukvårdsspecialister, läkare och tandläkare 
 Sjuksköterskor och barnmorskor 

 
 

 Gymnasielärare 
 Läkare, tandläkare, hälso och sjukvårdsspecialister. 
 Truckförare 

 
Resultatet visar att de som har för höga krav på arbetet och dessutom saknar stöd från 
arbetskamrater och chefer får oftare andra besvär som är kopplade till arbetet, som t.ex. olust 
att gå till arbetet, kroppslig trötthet, sömnsvårigheter, nack och ryggbesvär. När det gäller 
längre sjukskrivningar så är den grupp som saknar socialt stöd den största. Ju äldre man blir 
desto mer påtagliga blir besvären och längden på sjukskrivningstiden ökar (Statistiska 
centralbyrån, 2001). Mellan 1997-2003 fördubblades andelen av de som uppgav stress och 
andra psykiska påfrestningar i arbetet som orsak till hälsoproblem, detta gällde för både män 
och kvinnor. Idag har siffrorna sjunkit något enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
 
Yrkesmässig utbrändhet är inget nytt begrepp, redan på 1960-talet började amerikanska 
psykologer och psykiatriker använda begreppet ”burnout”. Det var först i mitten på 1970-talet 
som Christina Maslach identifierade tre huvuddimensioner av ”burnout” hos personer som 
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arbetade inom vårdyrket. De tre begreppen är, subjektiv försämring av arbetsprestation, 
empatibortfall gentemot de människor man arbetar med, samt emotionell utmattning.  
Att omorganisationer på en arbetsplats kan leda till sjukfrånvaro hos de anställda är inget nytt. 
Det finns ett flertal modeller från stressforskningen som försöker förklara vilka faktorer som 
orsakar negativ stress på arbetsplatsen. De två kändaste modellerna är effort-rewardmodellen, 
efter Johannes Siegrist och Karasek & Theorells Krav-kontroll modell. Effort-rewardmodellen 
beskriver en obalans mellan arbetarens ansträngning för det arbete han utför och den 
belöningen han får för det. Krav-kontroll modellen beskriver också en obalans, nämligen det 
krav som arbetet kräver i relation till den kontroll som arbetaren har över sin arbetssituation 
(Socialstyrelsen, 2003). 
 
I en studie från (2007) så framkom att kvinnor med utbrändhet har en högre grad med 
sömnstörningar än män, men också jämfört med den friska kontrollgruppen. Av dessa kvinnor 
arbetade 72 % med människor och uppgav att de hade en lägre kontroll på sitt arbete 
(Stenlund, Ahlgren, m.fl., 2007). Att det finns samband mellan faktorer på arbetet och 
familjelivet för de som blev långtidssjukskrivna, detta visade sig i en annan studie från 2007. 
Resultatet av studien att bristande behörighet för arbetsuppgifter, missnöje på arbetsplatsen 
och fysisk belastning kunde kopplas samman med längre sjukskrivningar. Ytterligare faktorer 
som spelar in var en allt för hög mental ansträngning i de arbetsuppgifter som man har, men 
även brist på inflytande gällande sin arbetstid (Sandmark, 2007). 
 
Många talar om att utbrändhet skulle vara helt relaterat till arbetet, vilket författaren inte 
riktigt håller med om. Enligt denne så handlar det om helheten. Man kan ha det hur bra som 
helst hemma men vantrivs på arbetet och det betyder inte att man måste bli utbränd för det. 
Vad det handlar om enligt författaren så är att känna känslan av sammanhang. Begriplighet, 
att man uppfattar inre och yttre stimuli som gripbara och att informationen är tydlig. 
Meningsfullt ska det vara, oavsett om det är på arbetet eller hemma och att man känner sig 
delaktig. Utbrändhet är kroppens sätt att säga till att man ska sakta ner tempot för att 
tillfriskna. Kanske det är så att kvinnor vill vara så duktiga, med det menar författaren att 
kvinnor idag har så mycket ansvar och bollar i luften att det tillslut tar stopp. För trots att hon 
är heltidsarbetande så ska hemmet vara välstädat, bullarna nybakade och trädgården pyntad 
och fin. Till detta kan tilläggas att hon måste hinna med att se sina barns fotbollsmatcher och 
gå den där yogakursen som hon alltid velat.  
 
Låg känsla av KASAM 
 
Arbete, stress och en låg känsla av sammanhang kan sammankopplas med typ 2 diabetes hos 
medelålders svenska kvinnor i åldersgrupp 35-56 år. Det har gjorts analyser av kombinationen 
höga krav och lågt beslutsutrymme med en kontrollgrupp samt med en grupp med typ 2 
diabetes och resultatet visar de kvinnor som har en låg känsla av sammanhang ökar troligtvis 
risken att få typ 2 diabetes med fyra gånger (Agardh, Ahlbom, m.fl., 2003). Enligt 
Antonovsky så är KASAM ett generaliserat och varaktigt sätt att se på världen och sitt liv i 
den” Alla individer sätter upp sina egna gränser, vad som föregår utanför dessa gränser är inte 
relevant för oss. Även om det är begripligt, hanterbart och meningsfullt så är det inte viktigt 
för oss. Detta område utanför kan vara snävt eller väldigt brett. Denna gräns innebär att man 
inte behöver känna att allt måste vara begripligt, hanterbart och meningsfullt för att ha en 
stark KASAM.  
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Relation/familj/stress 
 
Resultatet visar att arbetsbelastning och höga krav på arbete skapar stress och ohälsa som är 
förenat med krav och kontroll av hushållet. Kvinnor ägnar 5,7 timmar mer till hushållsarbete 
än männen samt 3,6 timmar mer till barnpassning. Räknar man timmar per vecka arbetar 
kvinnor 2,7 timmar mindre på arbetsmarknaden om man jämför med männen. När det gäller 
stress på grund av arbete, konflikt p.g.a krav samt kontroll av hushållet skiljer sig det sig även 
här. På en skala från ett till sju så rapporterar kvinnor högre poäng än männen (Berntsson, 
Lundberg, m.fl., 2006). En grund för god psykisk hälsa omfattar balans i sociala relationer, 
hushållsarbete, sysselsättning samt ekonomi (Molarius, Berglund, m.fl. 2009). 
 
Idag så är inte den traditionella kärnfamiljen lika vanlig som den var förr. Många lever med 
nya partner och med dennes barn i sin familj. Här kan det bli konflikter mellan mina barn och 
dina barn och inte alltid så lätt att lösa. Har man mindre barn så ska ju även den utflyttade 
föräldern ha sin kontakt och har man båda barn så kan det bli riktigt rörigt. Det är inte helt 
enkelt att pussla ihop det så att alla parter blir nöjda, här kan det bli en stressituation. Studier 
som författaren saknar är stress på grund av att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig. Detta 
är ett stort stressmoment i dagens samhälle. Mobilen som alltid gör att man är tillgänglig, 
Internet, media, chatt etc. Vi fullkomligt överöses med information hela tiden och vi kan inte 
ta till oss allt, hjärnan blir mättad. 
 
Coping strategier 
 
Utifrån en studie från 2005 mättes frekvensen av huvudvärk och de använde sig av ett 
frågeformulär om coping strategier. Vad de ville ha fram var hur en person klarade av att 
hantera en stressad situation i vardagen. Det som framkom som resultat var att de mest 
användbara coping stilarna var att tackla problemet på en gång, positivt tänkande samt 
självständigt d.v.s. det berodde helt på personen själv. Vid smärta så användes liknande 
strategier, men även smärtstillande tabletter och vila (Raak & Wahren, 2005). Coping är ett 
centralt begrepp eftersom stress uppstår i samspelet mellan individ sätt att ta påfrestningar och 
påfrestningarna själva. När vi reagerar så påverkar vi vår omgivning och då kan stressorerna 
ändras, de kan bli fler eller färre. Våra erfarenheter påverkas även av vår aktuella livssituation, 
vilket kan medföra att även vår coping förändras. Våra coping strategier beror inte enbart på 
vårt arv och barndomsupplevelser, utan kan förbättra vår förmåga att hantera påfrestningar. 
Det har gjorts studier på tvillingar om betydelsen av arvet, barndomsminnen och 
vuxenerfarenheter och resultatet visar att vuxenerfarenheter förklarar mer än hälften av 
variationen (Socialstyrelsen, 2001). Författaren anser att det spelar en väsentlig roll hur 
individens liv ser ut, man kan ha olika förutsättningar från början. Personligheten måste också 
ha betydelse, om man är en person som försöker att se det positiva även när det är motgångar 
så förmodar jag att man har lättare att finna strategier. För någon kan det kanske vara att tro på 
Gud, eller något annat som ger mening. Har man något eller någon att kämpa för så gör man 
allt vad som står i ens makt. 
 
Det är mycket betydelsefullt med coping om man drabbas av en svår sjukdom som t.ex. 
bröstcancer. Här har studier visat att coping kan vara betydande för både kvalitet och 
förändring i livet. I resultatet visade det sig att bröstcancersjuka kvinnors strategier var socialt 
stöd, positiv kognitiv omstrukturering. Det framkom också att de cancersjuka kvinnorna 
använde sig av olika strategier för olika faktorer av stress. Ytterligare en sjukdom som stress 
inverkar på är en magsjukdom IBS, men här får patienten ofta negativa känslor och 
underviker coping, vilket kan göra så att de mår sämre (Rao, 2009). Författaren kan tänka sig 
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att när man får ett besked om en allvarlig sjukdom så kommer man in i olika faser. Först 
kommer man in i chockfasen och nästa fas som tar vid är reaktionsfasen. I dessa faser har jag 
svårt att tro att man använder sig av coping. Men därefter när bearbetningsfasen börjar då 
kommer nog coping strategierna in i bilden, som fortsätter i nyorienteringsfasen, men kanske i 
en annan form. 
 

KONKLUSION 
 
Denna litteraturstudie visar hur svenska kvinnors hälsa påverkas av stress men även vilka 
olika coping strategier som hon använder sig av för att hantera stress. 
 
Författaren tycker att arbetet har varit mycket intressant och har gett mycket kunskap och nya 
infallsvinklar. Resultatet i studien visar att det som påverkar kvinnors hälsa mest är 
arbetsstress och psykosocial stress. Men även att ekonomisk stress påverkar hälsan samt att 
gruppen ensamstående mödrar känner ett minskat psykiskt välbefinnande. Den psykiska 
hälsan har betydande ekonomiska konsekvenser som kan kopplas till dåligt socialt stöd och 
vad man har för sysselsättning. Resultaten visar att ihållande psykosocial stress ofta kan 
relateras till arbetet och är en faktor till utvecklandet av sjukdom, det mest framträdande är 
mental och fysisk utmattning, men kan även ge sig till känna med smärta. Huvudvärk är en 
vanlig åkomma vid stress för kvinnor. Vad som mer framkom i resultatet var att det går att 
mäta nivåerna av hormoner, cytokiner och cellulära tillväxtfaktorer för att se om det kan 
relatera till långvarig psykosocial stress. Resultatet visade att nivåerna var dubbel och t.o.m. 
tre dubbelt så höga. Kvinnor rapporterar mer yrkesmässig ohälsa detta på grund av otydlig 
organisation, höga krav ställda på sig och liten påverkningsmöjlighet, samt att de saknar stöd 
från arbetskamrater. Kvinnor med utbrändhet arbetar ofta i yrken där man vårdar eller tar hand 
om andra människor. Att arbete, stress och en låg känsla av sammanhang kan kopplas till typ 
2 diabetes hos medelålders kvinnor tycker författare är en intressant upptäckt. Men även att 
låg känsla av sammanhang kan öka risken fyra gånger för att utveckla diabetes typ 2.  
 
Arbetsbelastning och höga krav på arbetet skapar stress som är förenat med krav och kontroll 
även i hushållet. Vidare visade resultatet på att kvinnor ägnar mer tid i hemmet med 
hushållssysslor och även mer tid med barnpassning än män. När det gäller coping strategierna 
så var de mest använda, att tackla problemet direkt när det dök upp, positivt tänkande samt 
självständigt, som berodde helt på personen själv. Coping fyller en stor funktion vid svår 
sjukdom, och är betydande för kvalitet och förändring av livet. Strategier som används då är 
socialt stöd, positiv kognitiv omstrukturering. 
 
Författarens slutsats är att det behövs ytterligare forskning om kvinnors hälsa och framförallt 
om sjukdomar som är stressrelaterade och svåra att mäta rent vetenskapligt så som 
fibromyalgi och struma, för ju mer kunskap vi får desto bättre kan vi bemöta det. Denna 
studie kan vara till hjälp i ett hälsofrämjande arbete för att bemöta kvinnor med stress och 
komma fram till en förebyggande strategi med hjälp av coping och KASAM.   
Inför framtiden skulle författaren vilja forska om sambandet stress och struma.  
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Swedish families. 

Olivius, G., 
Östergren, P.O., 
Hansson, B.S., 
Lyttkens, C.H. 
(2004). 

Undersöka och 
bedöma sambandet 
mellan ekonomisk 
stress och 
självskattad hälsa. 

Enkätundersökning Av de föräldrar som 
utsätts för ekonomisk 
stress visade en 
signifikant ökad kvot 
för dålig självskattad 
hälsa. 

2. Novel 
biochemical 
markers of 
psychosocial stress 
in woman. 

Åsberg, M., 
Nyberg, Å., 
Leopardi, R., 
Rylander, G., 
Peterson, U., 
Wilczek, L., 
Källmén, H., 
Ekstedt, M., 
Åkerstedt, T., 
Lekander, M., 
Ekman, R. 
(2009). 

 Undersöka om 
hormoner, cytokiner 
och cellulära 
tillväxtfaktorer kan 
vara relaterade till 
långvarig 
psykosocial stress. 

Frågeformulär 
intervjuer 

Markanta skillnader i 
de tre 
ämnesgrupperna. 
MCP-1 nivåerna var 
mer än dubbelt så 
höga i 
sjukfrånvarogruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
VEGF nivåerna tre 
gånger så höga i 
sjukfrånvarogruppen 
och EGF nivåerna 
mer än dubbelt så 
höga jämfört med 
den friska gruppen. 

3. Gender 
differences in 
work-home 
interplay and 
symptom 
perceptions among 
Swedish white-
collar employees. 

Berntsson, L., 
Lundberg, U., 
Krantz, G. 
(2006). 

Analysera 
könsskillnader i 
betald och obetald 
arbetsbörda samt 
symtom hos svenska 
tjänstemän och 
kvinnor med barn. 

Frågeformulär Kvinnor med högre 
befattningar i 
Sverige är friskare än 
befolkningen i 
genomsnitt för 
kvinnor, men visar 
fler symtom än män 
samt mer stress från 
betalt arbete. 
Kvinnorna riskerar 
sin framtida hälsa. 

4. Work stress and 
low sense of 
coherence is 
associated with 
type 2 diabetes in 
middle-aged 
Swedish woman. 

Agardh, E.E., 
Ahlbom, A., 
Andersson, T., 
Efendic, S.,  
Grill, V.,  
Hallquist, J., 
Norrman, A. 
Östenson, C.G. 
(2003). 

Undersöka 
sammanslagningen 
av självrapporterade 
höga krav, lågt 
beslutsutrymme, 
arbets-stress och låg 
känsla av 
sammanhang hos 
medelålders svenska 
kvinnor med 
diabetes typ 2. 

Fallkontroll- studie 
 

Kvinnor med låg 
KASAM har fyra 
gånger så stor risk att 
få diabetes typ 2. 
Stressfaktorer som 
lågt beslutsutrymme 
i arbetet samt låg 
KASAM kan 
förknippas med 
diabetes typ 2 hos 
medelålders svenska 
kvinnor. 
Personer med hög 
KASAM och lågt 
beslutsutrymme 
löper ingen risk för 
diabetes typ 2. 
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5. Headache and 
coping in female 
working 
population. 

Raak, R.  
Wahren, K.L. 
(2005). 

Att studera 
frekvensen av 
spänningshuvudvärk 
i en arbetsgrupp 
med kvinnor och 
vad de har för 
coping strategi för 
att hantera 
smärta/stress. 
Jämfört med en 
kontrollgrupp friska 
kvinnor. 

Enkätundersökning Av de 257 kvinnorna 
som deltog uppgav 
78 % att de hade haft 
huvudvärk under de 
senaste tre 
månaderna. 
Frekvensen av 
huvudvärk var 
varierande både i 
styrka och tid. 90 % 
hade inte sökt läkare 
p.g.a huvudvärk men 
57 % rapporterade ett 
samband mellan 
stress och 
huvudvärk. 

6. Recent research 
in stress, coping 
and women´s 
health. 

Rao, K. 
(2009). 

Belysa de senaste 
rönen inom området 
stress och coping, 
specifikt kvinnors 
fysiska 
hälsotillstånd. 

Longitudinella 
studier 

Den transaktionella 
modellen av stress 
och coping är fortsatt 
grunden för 
forskning inom detta 
område – Kvinnor 
har en högre 
hjärtfrekvens än män 
och negativa effekter 
på återkommande 
stress. 
Könsskillnader i 
sjuklighet/coping. 
Olika 
sjukdomstillstånd 
och copingstrategier. 

7. The prevalence 
of work-related 
stress, and its 
association with 
self-perceived 
health and sick-
leave, in 
population of 
employed Swedish 
woman. 

Holmgren, K., 
Dahlin-Ivanoff, S.,  
Björkelund, C., 
Hensing, G. 
(2009). 

Undersöka 
förekomsten av 
arbetsrelaterad 
stress och dess 
samband med den 
självskattade 
upplevda hälsan och 
sjukskrivningar. 

Frågeformulär 10 % upplevde en 
hög stress på grund 
av otydlig 
organisation och 
konflikter. 25 % 
upplever hög stress 
p.g.a individuella 
engagemang och 
krav. 22 % 
rapporterade en liten 
påverkan i arbetet 
och 33 % uppgav 
arbetsrelaterade 
störningar på 
fritiden. 

8.Mental health 
symptoms in 
relation to socio-
economic 
conditions and 
lifestyle factors-a 
populations-based 
study in Sweden 

Molarius, A., 
Berglund, K., 
Eriksson, C., 
Eriksson, Hans .G., 
Lindén-Boström, 
M.,  
Nordström, E., 
Persson, C., 
Sahlquist, L., 
Starrin, B., 
Ydreborg, B. 
(2009). 

Undersöka hälsa, 
livsstil och 
levnadsvillkor i 
befolkningen. 

Postenkät 40 % av kvinnorna 
var måttligt eller 
mycket oroliga eller 
deprimerad . 
Faktorer som 
spelade in var brist 
på socialt stöd, 
sysselsättningsstatus, 
ekonomiska 
svårigheter, 
arbetslöshet. 
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9. Patients with 
burnout in relation 
to gender and a 
general population. 

Stenlund, T., 
Ahlgren, C. 
Lindahl, B.,  
Burell, G., 
Knutsson, A., 
Stegmayr, B., 
Slunga-Birgander, 
B. 
(2007). 

Utvärdera 
skillnaden mellan 
patienter med 
utbrändhet och 
jämföra med en 
allmän population 
med fokus på 
fysiska, 
psykosociala samt 
arbetsvariabler.  

Randomiserad 
studie 

72 % av kvinnorna 
med utbrändhet 
arbetade med 
människor. Kvinnor 
med utbrändhet var 
äldre och hade en 
högre 
utbrändhetspoäng än 
övriga befolkningen. 
49,5 % rapporterade 
lågt emotionellt stöd, 
27 % av 
befolkningen. Högre 
arbetslöshet, mer 
stillasittande arbete, 
högre arbetskrav 
rapporterades  än 
hos befolkningen i 
övrigt. 

10. Work and 
family: association 
with long-term 
sick-listing in 
Swedish women 

Sandmark, H.  
(2007). 

Undersöka 
sambandet mellan 
faktorer som arbete 
och familjeliv samt 
långsiktiga 
sjukskrivningar 
bland svenska 
kvinnor. 

Fall kontroll studie Långa 
sjukskrivningar kan 
förknippas med 
självrapporterade 
bristande behörigt i 
arbetsuppgifter, 
fysisk belastning, 
hög mental 
ansträngning i 
arbetsuppgifter samt 
brist på inflytande 
gällande arbetstider.  
Att vara ung 
förstföderska, antal 
barn samt 
huvudansvar för 
egna barn var 
förenat med 
långvarig 
sjukskrivning. 

 
 
 
  
 


