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Unga kvinnors upplevelser av arbetsrelaterad stress 

 
Bennifer Philmon 

 
Tidigare forskning beskriver att stress är en riskfaktor för ohälsa och 
det är ett arbetsmiljöproblem. Ohälsa bland unga kvinnor ökar i 
dagens samhälle. Syftet med studien var att finna olika kvalité i 
stresskänsla hos unga kvinnor och hur deras arbetssituation kan 
inverka på deras arbetsrelaterade stressupplevelse. För att få mer 
kunskap kring ämnet stress, har det undersökts hur kvinnor berörs av 
stress i deras arbetssituation och hur kvinnorna hanterar sin 
stressupplevelse på deras arbetsplats. Åtta kvinnor som dagligen 
upplevde arbetsrelaterad stress samt arbetat minst i sex månader, 
intervjuades. Kravet för att delta i studien var att de hade arbetat minst 
i sex månader.  Analysen resulterade i temana känslor, ohälsa, känsla 
av tidsbrist och hanteringsstrategier. Magknip, ångest, hög 
arbetsbörda och tidsbrist kunde vara orsaker till stressupplevelse. Med 
hjälp av planering, strukturering, ventilera med kollegor och listor 
kunde kvinnorna hantera sin stresskänsla. Stress som uppstår på 
arbetet kan beröra kvinnornas hälsa negativt. 
 
Key words: stress, women, work related stress, coping  

 
 

Inledning 
 
Stress är ett ämne som är aktuellt i dagens i samhälle. Tidigare forskning visar på att stress 
kan vara en av orsakerna till varför människor exempelvis blir sjukskrivna 
(Försäkringskassan, 2015). Stress kan tolkas och upplevas på olika sätt hos olika människor. 
Ljung och Friberg (2004) beskriver stress ur ett fysiologiskt perspektiv, som en situation där 
kroppens strävan att upprätthålla jämvikt hotas av inre eller yttre stimuli. Med hjälp av vårt 
stressystem, möter vi människor situationen med fysiologiska och beteendemässiga 
reaktioner. Exempel på reaktioner kan vara ökad uppmärksamhet, hög blodtryck, ökad 
hjärtfrekvens och omdistribution av blodet till hjärna och skelettmuskulatur (Ljung & Friberg, 
2004).  

Ekelöf (2013) har visat att stress är en riskfaktor för ohälsa, och det är ett 
arbetsmiljöproblem. Exempelvis att förhållanden på arbetsplatsen, kan dra igång de 
kroppsliga stressreaktionerna på samma sätt som rent fysiska hot mot kroppens jämvikt 
(Ljung & Friberg, 2004). Olika symptom för ohälsa när det berör stress kan vara t.ex. trötthet, 
sömnproblem, huvudvärk, magont eller depression (Ljung & Friberg, 2004). Orsaken till att 
olika symptom för ohälsa kunde kopplas ihop med stress, var för att flera organsystem 
påverkades (Ljung & Friberg, 2004). Studier på kvinnor har visat att stress kan leda till dålig 
sömn, som sedan leder till konstant trötthet, som i sin tur leder till sjukdomskänsla och 
därefter söker de vård (Vahle-Hinz, Bamberg, Dettmers, Friedrich, & Keller, 2014). Kvinnor 
tycks ha affektiv reaktivitet som exempelvis djup nedstämdhet som svar på sin dagliga 
mellanmänskliga stress (O´Neill, Cohen, & Tolpin, 2004). Unga kvinnors ohälsa ökar i 
dagens samhälle (Ekelöf, 2013). 
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Långvarig stress är något som är vanligt i dagens samhälle och kan framkalla ohälsa. 
Långvarig stress kan orsaka depression, bukfetma, ökad risk för typ 2- diabetes samt hjärt-
kärlsjukdomar. Detta kan vara på grund av regleringen av stressystemet (Ljung & Friberg, 
2004). Ljung och Friberg (2004) nämner även i artikeln att ” det finns studier som pekar i 
riktning mot att kortvarig stress stimulerar immunförsvaret, medan lång-varig stress försämrar 
immunsystemets funktion” (Ljung & Friberg, 2004, s. 1092).  

Stress kan vara positivt och negativt (Green, Decourvill, & Sadava, 2012). Positiv stress 
kan leda till att människor känner sig exalterande över att utföra exempelvis vissa 
arbetsuppgifter. De känner sig engagerade över att utföra arbetsuppgifter under en viss 
tidsram. Koncentrationsförmågan och uthålligheten ökar, men detta är endast aktivt under en 
vis tidsperiod menar Ljung och Friberg (2004). Anledningen till att den endast är aktiv under 
en viss tidsperiod är för att det alltid finns en biologisk yttersta begränsning, och för att det 
minskar chansen till att ohälsa uppkommer. Människors stressystem är anpassad för en 
kortvarigare aktivering för att sedan vila ut sig för att kunna samla krafter på nytt (Ljung & 
Friberg, 2004). Det kan orsaka problem, om människor känner sig utmattade för att de arbetar 
hårt under en långtidsperiod (Ljung & Friberg, 2004). När människor utsätts för förväntningar 
och krav exempelvis från en chef och individen upplever att hon eller han inte är kapabel till 
att utföra dessa krav, så utsätts de för negativ stress (Arbetsmiljöverket, 2001). Det vill säga 
när människor upplever att vissa arbetsuppgifter som de har blivit tilldelade, är för svåra för 
att utföra, upplever de inte har någon kontroll över situationen. Vilket innebär negativ stress. 

 
 

Arbetsrelaterad stress hos unga kvinnor 
 
Människors stressupplevelse kan se olika ut, och enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (i.d.) 
visade en studie på allmänna faktorer som uppstår inom arbetsrelaterad stress hos både 
kvinnor och män. Det kan exempelvis vara att de inte har tillräckligt med kontroll över sina 
arbetsuppgifter, för höga arbetskrav och brist på socialt stöd från omgivningen på 
arbetsplatsen. Cox (1993) har visat att arbetsrelaterad stress uppstår på grund av tidspress. För 
kvinnor kunde det handla om för många arbetsuppgifter att utföra under en viss tidsperiod, 
vilket gjorde att kvinnorna känner sig stressade över att uppfylla organisationens mål och krav 
(Cox, 1993). 

När stress uppstår hos människor kan deras uppförande, uppfattning och tankar förändras 
(Europeiska arbetsmiljöbyrån, i.d.). Det finns fyra huvudkategorier av olika stressymptom på 
individnivå, nämligen känslomässiga reaktioner, kognitiva reaktioner, beteendemässiga 
reaktioner och fysiologiska reaktioner. Känslomässiga reaktioner innebär att människor 
upplever ångest, sömnproblem, depression och utbrändhet. Medan den kognitiva nivån 
innebär att människor upplever koncentrationssvårigheter, de måste fatta ett beslut och lära 
sig nya saker. Den beteendemässiga nivån handlar om symptom som missbruk av alkohol och 
tobak, medan på den fysiologiska nivån kan det uppstå försämrad immunitet, hjärtproblem 
eller ryggproblem (Europeiska arbetsmiljöbyrån, i.d.).  

Att arbeta är en central del för många människor och följderna av den arbetsrelaterade 
stressen är ett stort problem, både för de anställda och för 
organisationen som exempelvis kvinnorna arbetar på (Wickramasinghe, 2010). 
Arbetsrelaterad stress hos unga kvinnor har många konsekvenser, delvis för att de har hög 
frånvaro och deras ekonomi blir negativt påverkad. Det är vanligt med arbetsrelaterad stress 
hos kvinnor och det kan bero på att de arbetar, har barn, samt att de har ansvar för hushållet 
vilket kan leda till hög frånvaro. När barnen blir sjuka, är det oftast kvinnorna som tar ledigt 
från arbetet för att stanna hemma med barnen. Kvinnorna har flera uppgifter i livet, de måste 
kombinera arbete, ta hand om barnen och ta hand om hushållet. Med alla dessa olika 
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ansvarstaganden ökar det risken för ohälsa. När kvinnor upplever stress över arbetet påverkar 
det inte bara deras arbetssituation, utan allt annat utanför arbetet (Eklund, 2014). 

Den arbetsrelaterade stressen som förekommer hos unga kvinnor är, när det exempelvis är 
för svåra arbetsuppgifter och när det är mer än vad kvinnorna klarar av att hantera. De 
reagerar på att det är mycket som måste utföras under en tidsperiod, vilket är en av orsakerna 
till stressupplevelse (Leka, Griffiths, & Cox, 2003). Cox (1993) presenterar nio kategorier 
som är kända för att vara associerade med anställdas erfarenhet av stress.  Tidspress är en av 
kategorierna som presenteras och medför hög arbetsbelastning och brist på kontroll över 
situationen. De övriga kategorierna är ” organizational function & culture, role in 
organization, career development, decision latitude, interpersonal relationship at work, home 
work interface, task deisgn och work schedule” (Cox, 1993, s. 36). Arbetssituationer kan 
upplevas som stressande när det finns krav på arbetsuppgifterna, och som inte är anpassade 
till de kunskaper och färdigheter kvinnorna har. Framförallt när kvinnorna upplever sig ha lite 
kontroll över arbetsuppgifterna, och får lite socialt stöd från de anställda på arbetsplatsen. 
Vilket kan jämföras med negativ stress, där individen utsätts för krav och förväntningar ifrån 
chefen, och individen anser sig inte vara kapabel till att utföra arbetsuppgifterna 
(Arbetsmiljöverket, 2001). Arbetsschema är en kategori som kan skapa stresskänsla hos 
människor. Att arbeta olika skift, oflexibla arbetstider eller långa och obekväma arbetstider är 
stressande hos människor. Kategorin roll inom organisationen kan innebära dålig relation till 
kollegorna, brist på socialt stöd samt konflikter med kollegorna på arbetsplatsen. Dessa är 
exempel på vissa brister på arbetsplatsen som kan vara orsaken till stresskänsla hos kvinnorna 
(Cox, 1993). 

Kvinnor är särskilt utsatta för den negativa effekten av stress som kan vara sjukskrivning, 
och som kan uppstå under långvarig stress. De som drabbas är kvinnor som jobbar 
exempelvis dubbelt så mycket än vanligt, vilket leder till att kvinnorna blir uttröttade (Blix, 
Perski, Berglund, & Savic, 2013).  Kvinnor är mer utsatta för kronisk stress och reagerar mer 
inåtvända än vad män gör (Blix et al., 2013). De reagerar mer emotionellt via depressioner, de 
upplever smärta i kroppen eller har hjärtrubbningar (Blix et al., 2013). Kvinnor rapporterade 
in mer negativa psykiska hälsa symptom än män (Turner & Avison, 2003). 

När arbetsrelaterad stress uppstår på arbetsplatsen drabbas personalen av trötthet. Ekelöf 
(2013) menar på att stress och trötthet går hand i hand med varandra. När människor är 
stressade påverkas deras sömn genom att de sover sämre samt att immunsystemet blir 
aktiverat under stress (Ekelöf, 2013). Enligt Ekelöf (2013) finns det flera studier som visar att 
utmattning är en av de väsentligaste faktorerna för subjektiv hälsa. Subjektiv hälsa innebär 
hur friska vi upplever att vi är, eller hur sjuka vi känner att vi är. När människor i arbetslivet 
börjar må dåligt av stress, visas det genom att de har korttidsfrånvaro (Urwin, 2006). Exempel 
på korttidsfrånvaro innebär att människor har frånvaro från jobbet under en kortare period, för 
att sedan komma tillbaks till arbetsplatsen och därefter vara borta under en kortperiod som i 
sin tur kan leda till långtidsfrånvaro (Urwin, 2006).  
 
 
Stresshantering hos unga kvinnor 
 
Människor kan hantera sin stresskänsla på olika sätt. För att människor ska kunna minska sin 
stresskänsla, behöver individen försöka begripa vad som är skälet till stresskänslan på 
arbetsplatsen. En orsak till stress hos kvinnor och män kan vara organisationens miljö. För att 
ta reda på vad som kan vara orsaken till stressupplevelsen med särskilt fokus på miljöfaktorer, 
kan ett hjälpmedel vara att göra en riskbedömning, som handlar om en systematiserad 
utvärdering av arbetsmiljörisker till följd av olika stessorer på arbetsplatsen (Urwin, 2006). 

Wickramasinghe (2010) menar på att det finns tre exempel på olika sätt att minska eller 
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lindra sin stressupplevelse på arbetsplatsen. Primär prevention kan exemplifieras med 
planering, sekundär prevention kan t.ex. vara andningsteknik och den sista är behandling för 
stressrelaterade ohälsa. Planera upp sina arbetsuppgifter är ett sätt för att minska stressen på 
arbetsplatsen, exempelvis genom att strukturera upp arbetsuppgifterna, omstrukturera vissa 
arbetsuppgifter eller organisatoriska utvecklingsinitiativ. Den sekundära prevention som är 
andningsteknik används för att kunna slappna av. Med hjälp av sin andningsteknik, är det ett 
sätt som kan underlätta att hantera sin stresskänsla på. Ett tredje alteternativ som 
Wickramasinghe (2010) tar upp i sin studie är att ta hjälp via behandling, exempelvis gå till 
rådgivning eller tala med någon annan om sitt problem. När kvinnorna blir tilldelade svåra 
arbetsuppgifter kan de uppstå stresskänsla. Med hjälp av socialt stöd från kollegorna och 
chefen på arbetsplatsen kan deras stresskänsla minska (Arbetsmiljöverket, 2009). 
Coping är ett engelskt begrepp som översätts till stressbemästring eller stresshantering. 
Stresshantering (coping) definieras som ”kontinuerligt förändrade kognitiva och 
beteendemässiga ansträngingar för att handskas med specifika externa eller interna krav som 
bedöms belasta eller överstiga människors tillgångar” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141). 
Lazarus och Folkman (1984) visar på att bemästringstrategier (coping strategies), som 
används för att hantera stress kan delas in i emotionell, problemfokuserad och undvikande 
coping. Matud (2004) visar på att kvinnor använder sig mer utav en emotionellt fokuserad 
coping för att hantera stresskänslan. De vill minska emotionell stress som är associerade med 
en stressande situation (Matud, 2004). Kvinnorna söker socialt hjälp utifrån, det vill säga 
deras omgivning och har en del önsketänkande (Wickramsinghe, 2010). En av orsakerna till 
att kvinnorna använde sig utav en emotionell fokuserad coping, var för att de upplevde 
somatiska symptom och psykologisk lidande. Problemfokuserad coping innebär att 
människorna försöker hitta strategier, för att underlätta exempelvis vissa arbetsuppgifter, 
istället för att uppgifterna ska anses som påfrestande. När individer bedömer att de inte kan 
genomföra arbetsuppgifter, men samtidigt har någon form av kontroll över situationen, kan de 
komma att använda problemfokuserad coping. Med hjälp av en plan över vad som måste 
göras och när arbetsuppgifterna måste vara klara, minskar det risken för stresskänslan 
(Lazarus & Folkman, 1984). Undvikande coping innebär åtgärder som temporärt minskar de 
hot människor känner (Lazaurs & Folkman, 1984). Att använda sig av en undvikande coping, 
innebär att stresshanteringen blir sämre och kan leda till ohälsa. Att undvika sin 
stressupplevelse under längre tid, kan leda till ett flyktbeteende. Människor ignorerar sina 
känslor och dricker istället mer alkohol eller röker mer cigaretter (Lazaurs & Folkman, 1984). 
Mezo och Baker (2012) visar på att kvinnor rapporterade in färre livsstress än vad män 
gjorde, kvinnor rapporterar mer negativ psykisk hälsa symptom.  

En central aspekt av stresshantering är locus of control (kontrolluppfattning), som innebär 
om människor uppfattar att kontrollen över sitt liv ligger inom sig själv eller utanför sig själv. 
Locus of control kan i sin tur delas in i intern locus of control och extern locus of control. 
Intern locus of control innebär att människor måste själv vidta åtgärder med problem som 
uppstår, medan extern locus of control innebär att människor tenderar att tro att en stor del av 
vad som händer är utanför deras kontroll (Caliendo, Cobb-Clark, & Uhlendorff, 2015).  
Mezo och Baker (2012) visar på att kvinnor rapporterade in färre livsstress än vad män 
gjorde, kvinnor rapporterar mer negativ psykisk hälsa symptom.  

 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Forskningsläget visar att det är betydelsefull att forska vidare på om ämnet stress hos kvinnor 
i arbetslivet. Kvinnor upplever stress dagligen, och behöver få ökad kännedom om ämnet 
stress. Kvinnor behöver få mer kunskap om, hur stress kan beröra människor på olika sätt och 
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de behöver få ökad kunskap om hur de ska gå tillväga för att minska stressupplevelsen. Med 
ökad kunskap inom ämnet stress och stresshantering, kan det leda till mindre ohälsa i vårt 
samhälle. Syftet med studien blev därför att finna olika kvalité i stresskänsla hos unga kvinnor 
och hur deras arbetssituation kan inverka på deras arbetsrelaterade stressupplevelse. De 
frågeställningar som användes för att kunna besvara studiens syfte var: (1) Hur berörs kvinnor 
av stressen som uppstår i en arbetssituation? (2) Hur hanterar kvinnor de stressupplevelser 
som uppstår	   på deras arbetsplats?	  	  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna som medverkade i studien var åtta kvinnor mellan 22 och 26 år	  som hade arbetat 
från sju månader till två år på sin nuvarande arbetsplats. De som deltog i studien var kvinnor 
som upplevde olika typer av stress på sin arbetsplats. De flesta deltagare valdes ut genom ett 
handplockat urval, där fokus var att hitta kvinnor som var olika varandra genom exempelvis 
olika etnicitet, åldersskillnader och olika yrken som har olika hög stressgrad. Men en av 
deltagarna valdes ut via en bekvämlighet/tillgänglighetsurval det vill säga att intervjuaren tog 
kontakt med en deltagare som var sjukskriven på grund av stress. Kriterierna som gällde för 
att delta i studien var att deltagarna var kvinnor och hade arbetat minst i sex månader Det var 
totalt elva kvinnor som var intresserade av att delta i studien och av dessa elva personerna 
valdes åtta kvinnor ut för att delta i studien. Ett internt bortfall förekom, där en intervju blev 
avbruten. Deltagarna i studien fick ingen ersättning för sin medverkan. 
 
 
Material 
 
Frågorna som användes till undersökningen var en egen utformad intervjuguide som bestod 
av öppna frågor (Langemar, 2008). Intervjuguide utformades så att den hade frågor som var 
lämpliga till studiens syfte, frågeställningar samt för att stärka reliabiliteten. Intervjuguiden 
hade 15 frågor och sedan fanns det fria följdfrågor som användes för att få en större förståelse 
för kvinnornas beskrivning av deras stressupplevelse. Intervjuguiden hade olika frågeområden 
som bestod av bakgrundsfrågor, stressrelaterade frågor och frågor med deltagarnas tankar. 
Stressrelaterade frågeområdet innehöll frågor som belyste studiens syfte och studiens två 
frågeställningar. Hur påverkas du av stress? Vad är det som orsakar stress för dig i 
arbetslivet? var frågor som belyste första frågeställningen hur berörs du av stressen som 
uppstår i en arbetssituation? i enighet med allmän stressteori (Ljung & Friberg, 2004). Övriga 
frågor som belyste andra frågeställningen handlade om hur kvinnornas välmående blivit 
påverkad av stresskänslan som uppstår på arbetsplatsen, och vad det var som bidrog till att de 
kände sig stressade. Hur hanterar du stress? vad skulle du vilja göra för att minska din egen 
stressupplevelse? var exempelvis frågor som belyste andra frågeställningen hur hanterar du 
stress på din arbetsplats? i enighet med teori om stresshantering (Lazarus & Folkman, 1984). 
Övriga frågor som belyste andra frågeställningen handlade om hur kvinnorna går tillväga för 
att hantera stresskänslan som uppstår på arbetsplatsen och vad de kan göra för att minska 
deras stresskänsla. Frågorna i intervjuguiden var inte anpassade för varje enskild person utan 
det var allmänna frågor.  

I början av intervjun var det bakgrundsfrågor som fick kvinnorna att beskriva deras 
arbetsuppgifter, för att få en förståelse för vad kvinnorna arbetade med och därefter kom de 
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frågor om stress. I slutet av intervjun fick kvinnorna berätta om det var något de hade att 
tillägga, om det var något intervjuaren hade glömt att fråga, eller om respondenterna hade 
något viktigt att berätta som de tyckte kunde vara till stöd för arbetet. De fick även berätta lite 
kort om vilka de var, ålder och om deras tidigare utbildning. Intervjuaren började brett och 
sedan gick på mer relevanta frågor som tillhör studien om stress, det vill säga en trattteknik 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer förutom en spelades in på en mobiltelefon 
och överfördes	  till datorn.  
 
 
Procedur 
 
För att komma i kontakt med deltagare som skulle vara med i studien gick intervjuaren 
tillväga genom att presentera sig själv och sin studie. Intervjuaren postade ett missivbrev på 
Facebook samt att intervjuaren tog kontakt med två olika företag i Mellansverige. Efter några 
dagar tog intervjuaren kontakt med de som lämnade intresseanmälan, till att delta i studien via 
e-post och kom överens om tid och plats för intervju. Intervjuerna utfördes på deltagarnas 
arbetsplats samt på biblioteket i en högskola i Svealand. Innan intervjun startades igång gick 
intervjuaren igenom syftet med studien för att de ska få en uppfattning om vad intervjun 
handlar om samt de fyra etiska principerna. 

Intervjuaren gick igenom informationskravet, deltagarna informerades om studiens syfte 
och frågeställningar och vad det innebar att vara med i undersökningen. Sedan presenterades 
samtyckeskravet, intervjuaren informerade deltagarna om att det är frivilligt att delta i 
undersökningen och att deltagarna får avbryta intervjun om det finner det lämpligt. 
Intervjuaren informerade deltagarna om att deras integritet förblir skyddad och inga anhöriga 
ska kunna lista ut vem som är vem, och vem som har sagt vad det vill säga 
konfidentialitetskravet. Den sista etiska principen som togs upp var nyttjandekravet. 
Deltagarna blev informerade om att all insamlad data endast skulle användas för den uppsats 
de informerats om Vetenskapsrådet (2002).  

Innan intervjuerna utfördes fick intervjuaren ett godkännande från deltagarna för att kunna 
gå vidare med undersökningen. Efter undersökningen gav intervjuledaren ut sin 
kontaktinformation till deltagarna ifall de hade frågor om undersökningen eller om det ville ta 
del av det slutliga resultatet. Undersökningen varade mellan 45-60 minuter och intervjun 
utfördes enskilt och inte i en grupp då det var fokus på kvinnornas enskilda stressupplevelse 
och intervjuaren ville inte att kvinnorna skulle påverka eller bli påverkade av varandra.  
 
 
Databearbetning 
 
Med hjälp av all inspelad data arbetade intervjuaren parallellt med transkriberingarna och 
intervjuerna. Efter all transkribering blev det ca 40 sidor totalt. 

När alla intervjuerna var transkriberade och klara läste intervjuaren om allt material för att 
få en djupare förståelse. De var viktigt att få en förståelse för vad deltagarna vill få fram 
istället för vad de har sagt.  

Metoden intervjuaren har utgått ifrån har varit empiristyrd det vill säga induktiv, att man 
utgår utifrån all insamlad data som intervjuaren har fått tillgång till (Langemar, 2008).  

Efter alla transkriberingar var genomförda gick intervjuaren vidare med 
meningskoncentrering. Intervjuaren gick igenom varje intervju och valde ut textpartier som 
kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar. När intervjuaren var färdig med detta, 
komprimerades de långa textpartier till ett par korta ord som speglade studiens syfte och 
frågeställningar (Kvale & brinkmann, 2009). Totalt blev det 62 meningsenheter som speglade 
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deltagarnas intervjuer. Som minst var det åtta meningsenheter per deltagare, och som mest var 
det tio meningsenheter per deltagare. När alla listorna var färdigställda, läste intervjuaren alla 
meningsenheter för att underlätta förståelsen för vad som hade sagts. Därefter slogs alla de sju 
listorna med meningsenheter ihop till en gemensam lista med alla meningsenheter. Sedan 
öppnades ett nytt dokument där alla upprepade meningsenheter togs bort ifrån 
meningsenhetslistan och saker som inte var relevanta för studiens syfte och frågeställning 
togs även bort. Listan gick ifrån totalt 35 meningsenheter till 29 meningsenheter och därefter 
abstraherade intervjuaren ytterligare genom att ta bort vissa meningsenheter som inte var 
relevanta för studien. Intervjuaren kopplade ihop meningsenheter med varandra, för att 
försöka få fram det mest väsentliga för studien. Tillslut blev det totalt 20 meningsenheter kvar 
och ett nytt dokument skapades där 20 meningsenheter blev färdigställda i en tabell. 
Intervjuaren kontrollerade om exempelvis en eller flera deltagare hade sagt något som stämde 
in för varje meningsenhet. Därefter abstraherades meningsenheterna ytterligare genom att slå 
ihop vissa meningsenheter som hade en koppling till varandra och det togs även bort en del 
meningsenheter som inte var lika relevant för att få fram det centrala från alla intervjuer. 

Det blev totalt 13 meningsenheter kvar efter all abstraktion. Meningsenheter som hade 
koppling tillvarandra slogs ihop till ett tema. Exempel på meningsenheter som slogs ihop var, 
meningsenheten Hög arbetsbörda skapar stress och meningsenheten Sjukskriven på grund av 
stress samt meningsenheten Tänker rationellt och strukturerar upp saker och meningsenheten 
Hanterar stress genom att göra listor. Det blev det totalt fyra teman. 

En av intervjun användes för att validera teman från analysen, genom att se om hennes 
svar kunde relateras till något av de framställda temana. Intervjuaren fick inte tillåtelse till att 
spela in samtalet och därmed fick intervjuaren anteckna vid sidan om och ingen transkribering 
blev utförd. Efter intervjun var utförd, gick intervjuaren igenom och kompletterade 
anteckningarna. Med hjälp av materialet som samlades ihop kunde intervjuaren finna uttryck 
för olika teman. Magont, huvudvärk och ångest var något som kvinnan beskrev när hon 
berättade om hur hon berördes av stress, samt att hon beskrev att hon hanterade stress genom 
att strukturera upp arbetsuppgifterna, vilket kunde identifieras med två teman stresskänsla och 
stresshantering. 

 
 

Resultat 
 
Resultaten av analysen av de åtta intervjuerna presenteras i Tabell 1. Först redovisas 
meningsenheterna, det vill säga deltagarnas upplevelser och känslor som har förts samman 
och blivit ett tema. De fyra teman som redovisas i Tabell 1 är känslor, ohälsa, känsla av 
tidsbrist och hanteringsstrategier. Den första frågeställningen, hur kvinnor berörs av stress på 
sin arbetsplats, belyses av temat känslor, men förekommer även i temat ohälsa och lite i temat 
känsla av tidsbrist. Den andra frågeställningen, hur kvinnor hanterar sin stress på sin 
arbetsplats belyses av temat hanteringsstrategier. Temana känslor, ohälsa och 
hanteringsstrategier beskrev kvalitén i stresskänslan hos unga kvinnor, medan temat känsla av 
tidsbrist belyser hur en arbetssituation kan inverka på den arbetsrelaterade stressen 
 
 
Tabell 1 
Tematisering av åtta kvinnors arbetsrelaterade stresskänsla 
 
Exempel på meningsenheter   Tema 
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Magknip     Känslor 
Humörsvängningar 
Ångest och oro 
 
Hög arbetsbörda skapar stress    Ohälsa 
Svårt att hantera stress  
Sjukskriven på grund av stress 
 
Otillräcklig      Känsla av tidsbrist 
Deadlines orsakar stress 
Krav och mål är stressfyllt 
 
Andas och försöker ta det lugnt   Hanteringsstrategier 
Strukturera arbetet 
Ventilera med kollegorna 
   
 
Känslor 
 
En del av deltagarna hade samma beskrivning på hur stress berör dem. Meningsenheterna 
magknip, humörsvängningar och ångest och oro tematiseras till ett tema känslor.  
Meningsenheterna magknip, huvudvärk och konstant trötthet benämndes av alla deltagare. De 
flesta deltagarna beskrev sina känslor genom att säga, att de alltid känner sig trötta under 
arbetstid och utöver arbetstid på grund av stress. Känslan av att känna en konstanttrötthet för 
att det är så mycket att göra, påverkar deltagarna. De beskriver det som en ond cirkel, där 
tröttheten inte försvinner så länge stressen som uppstår på arbetsplatsen inte försvinner. En 
deltagare förklarar det med att säga ”det tar tid att varva ner på kvällarna, och man har svårt 
att sova bra under stress. När man vaknar så är man fortfarande trött och så går man till jobbet 
trött”. Kvinnorna beskrev att när dem påverkas av stress så känner dem sig konstant trötta. 

En deltagare beskrev sina känslor med att säga ”stress har blivit psykosomatiskt för mig, 
att ja ibland får ont i magen när ja kommer hit, att ja får ibland lätt ont i huvudet av stressen”. 
Deltagaren menar på att eftersom hon vet att det är mycket som måste utföras under dagen 
leder det till att hon får magknip och hon får ont huvudet.  

De flesta nämner även att de har humörsvängningar som varierar en hel del och någon 
deltagare beskrev att på grund av humörsvängningarna som uppstår påverkar det hennes 
omgivning utanför arbetsplatsen ”ja får lätt humörsvängningar, under stress och de följer me 
mig hem och blir sjukt irriterad på min familj för ingenting”. Samtliga deltagare beskriver att 
ångest och oro är något som de känner av under stress. Att vara orolig över att inte kunna 
utföra arbetet i tid ger de flesta deltagaren ångest. Någon deltagare beskrev att hon var rädd 
för att förlora jobbet om hon inte låg i fas med arbetsplanen.  

 
 

Ohälsa 
 
De tre meningsenheterna hög arbetsbörda skapar stress, svårt att hantera stress och 
sjukskriven på grund av stress tematiseras till ett tema som är ohälsa. De åtta deltagarna i 
studien beskriver att, på grund av hög arbetsbörda på arbetsplatsen leder det till att det skapar 
stress. När det är för mycket att göra på korttid leder det till stress som i sin tur leder till 
ohälsa. En deltagare beskriver att det är svårt att hantera sin stress, för att deltagarens 
arbetsuppgifter är alltid stressrelaterat. Deltagaren menar på att det finns alltid något som ska 



	   9	  

göras och det är blir svårt att hantera sin stress när det inte finns en återhämtningsperiod. “De 
ä konstant stress, ja upplever inte att min arbetsbörda går till en normal balans” vilket i sin tur 
kan leda till att individen blir sjuk.  

Medan en annan deltagare berättade att under en period när det var mycket att göra på 
arbetet valde hon att ignorera sin stresskänsla. När hon fick ledigt i två dagar reagerade 
hennes kropp och därmed fick feber. Deltagaren sammanfattade det kort genom att beskriva 
det som att, det är som en röd tråd ”gör man ingenting åt sin stress, kommer du få problem 
både psykisk och fysiskt och sedan kommer det leda till en sjukskrivning, det är som en 
rödtråd”.  

Sjukskrivning på grund av hög arbetsbörda finns det två deltagare som har varit med om. 
En deltagare beskriver att hon har varit sjukskriven i sex månader och kommer vara det fram 
tills sommaren. Deltagaren beskriver att anledningen till sjukskrivningen var för att hon hade 
en skada i ryggen och utförde tunga lyft. Sedan beskrev även deltagaren att ”eftersom ja bara 
jobbar på utan att säga nej, så har de blivit att ja har blivit utmattad”. ”Nu är ja sjukskriven på 
grund av stress å ryggen”. Att undvika att hantera sin stresskänsla kan leda till ohälsa. 
 
 
Känsla av tidsbrist 
 
Meningsenheten otillräcklig, meningsenheten deadlines orsakar stress och meningsenheten 
krav och mål är stressfyllt har tematiserats till temat känsla av tidsbrist. Samtliga deltagare i 
studien ansåg att deadlines är en stor faktor för stresskänslan. De menar på att det inte finns 
tillräckligt med tid för att utföra det arbetet som ska göras inom en viss period. Deltagarnas 
känslor som uppstår under tidsbristen är bland annat” att man inte räcker till att man har för 
mycke att göra”, ”stress är när man andas på ett visst sätt å när man känner att man inte räcker 
till” och ”känner att jag inte räcker till för de är för mycke att göra”. Tidsbristen på 
arbetsplatsen leder till att samtliga deltagarna kände sig otillräckliga för att utföra arbetet 
inom en viss tid.  

Att ha krav och mål att uppfylla under en tidsperiod är ett stressmoment i deltagarnas liv 
”de är mycke som ska hinnas me på en å samma gång, de är mycke som inte kan planeras och 
det är stressfyllt”.  
 
 
Hanteringsstrategier 
 
De tre meningsenheterna andas och ta de lugnt, strukturera arbetet och ventilera med kollegor 
går under temat hanteringsstrategier. Olika hanteringsstrategier hos deltagarna stämde in till 
en viss del på varandra. Samtliga deltagare beskrev hur de gick tillväga när de hanterar stress 
på arbetsplatsen och att andas och försöka ta det lugnt beskrev alla deltagare att det var det de 
gjorde. Exempelvis ”Jag försöker ta de lugnt och andas, försöker tänka på va ja kan göra för 
att lösa saken för att undvika stress” och ” brukar ta några djupa andetag, försöka stanna upp. 
I bland kan de låsa sig i bröstkorgen för man inte har tagit ett riktigt djup andetag” är ett sätt 
deltagarna hanterar sin stress på. 
  Deltagarna beskrev att strukturera sitt arbete för dagen, genom att exempelvis göra listor 
underlättar att hantera sin stresskänsla på. En deltagare beskrev sin hanteringsstrategi genom 
att, ”ja brukar skriva upp allt som ä kvar att göra på en lapp, så att ja ser svart på vitt vad de ä 
ja ska göra för dagen”. En annan deltagare beskrev sin hanteringsstrategi genom att ”Ja 
försöker tänka rationellt försöker strukturera upp de som inte är strukturerat, försöker tänka va 
ska ja göra först å försöker beta av ba okej, va ä viktigast att göra just nu. Ja gillar listor 
mycket så bara att göra listan å rada upp på va som ska göras, minskar stressen avsevärt å de 
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hjälper mig att hantera det”. Genom att göra listor med arbetsuppgifter som ska utföras under 
dagen, får deltagaren en helhetssyn på hur mycket det är som ska göras och vad det är som 
ska göras. Sedan tas de uppgifter som gjorts bort från listan, och betar av varje arbetsuppgift 
en efter en. 

Flera deltagare beskrev att, prata ut med någon om sin stressupplevelse, var ett sätt som de 
hanterade sin stress på. En deltagare beskrev, genom att prata ut om hur all stress på jobbet 
påverkar deltagaren negativt kan underlätta mycket. Deltagaren beskrev att det underlättar om 
det är med en kollega man ventilerar med, för att kollegan har mer förståelse för situationen 
än för någon som är utifrån det vill säga någon som inte arbetar på samma arbetsplats. En 
annan deltagare beskrev det på så sätt att tala ut med någon i sin närhet är ett bra alternativ av 
att minska sin stressupplevelse. Att prata ut om sina känslor kan hjälpa genom att ”tyngden” 
som finns på axlarna faller ner. Att prata ut med någon kan leda till att ens vänner, kollegor 
eller familj kommer med tips eller visar förståelse, vilket kan minska stressupplevelsen. 
Nästan alla deltagare upplyste om att tala ut med någon är ett bra sätt för att hantera sin stress. 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att finna olika kvalité i stresskänsla hos unga kvinnor och hur deras 
arbetssituation kan inverka på deras arbetsrelaterade stressupplevelse. Till följd av syftet togs 
det reda på hur kvinnorna i studien berördes av stressen som uppstår i deras arbetssituation. 
Resultaten i studien visade på att stressen som uppstår på arbetsplatsen är främst på grund av 
hög arbetsbörda, där kvinnorna arbetar under tidspress. Det undersöktes även hur kvinnorna 
hanterade de stressupplevelser som uppstår på deras arbetsplats. Samtliga kvinnor hanterade 
sina stressupplevelser exempelvis med hjälp av andningstekniker, planering och listor med 
arbetsuppgifter som måste utföras. 

Temat känslor tillhör frågeställningen, hur kvinnorna i studien berörs av stresskänslan som 
uppstår i en arbetssituation. Temat känslor innehöll meningsenheter som samtliga 
undersökningsdeltagare hade tagit upp under intervjuerna. Deltagarna berördes av stress på 
olika sätt genom t.ex. konstant trötthet, depression, huvudvärk. Som kan relateras till tidigare 
forskning, där kroppens strävan att upprätthålla jämvikt hotas av inre eller yttre stimuli (Ljung 
& Friberg, 2004). Tidigare forskning visade på att förhållandet mellan arbetsrelaterad stress 
och dålig sömn kan leda till ohälsa (Vahle-Hinz et a., 2014). Dessutom har tidigare forskning 
fastställt att dålig sömn under stress, har betydelse för att immunsystemet aktiveras (Ekelöf, 
2013). Att må dåligt under en långtidsperiod, kan påverka människors välmående negativt 
(Ljung & Friberg, 2004). När individen mått dåligt under en längre period uppstår det 
destruktiva effekter som exempelvis sjukskrivning (Blix et al., 2013).  

Ohälsa var ett tema som beskrev vad som orsakade vad och vad det kunde leda till. Temat 
ohälsa tillhör frågeställningen, hur kvinnorna i undersökningen berörs av stressen som uppstår 
i en arbetssituation. Deltagarna var eniga om att hög arbetsbörda är en av orsaken till varför 
stress förekommer på deras arbetsplats. Leka et al. (2003) menar på att stress uppstår i 
människors liv när det gäller svåra och problematiska arbetsuppgifter, och det påverkar deras 
reaktion till mängd av arbete. Stress förekommer när relationerna på arbetsplatsen är dåliga 
och när arbetsuppgifterna kräver mer tid än vad de har tillgång till (Cox, 1993). Vilket kan 
göra arbetsbördan övermäktig. Deltagarna i studien är i början av deras yrkesliv och 
erfarenheten av stress kan ha en annan betydelse för deltagarna, än för andra människor som 
har arbetat i exempelvis över fem år. Deltagarna kan uppleva stress på arbetsplatsen för att de 
upplever att allt är nytt och det är nya saker att ta in (Lazarus & Folkman, 1984). Deltagarna 
menade på att det var svårt att hitta en balans mellan sina arbetsuppgifter och sin 
stressupplevelse. Vilket kan leda till förändring i deras beteende och fysiologi, som kan leda 
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till konsekvenser för kvinnornas hälsa både fysiskt och psykiskt (Leka et al., 2003). Magont, 
depression, huvudvärk var olika symptom för ohälsa (Ljung & Friberg, 2004). Ohälsan kan i 
sin tur exempelvis leda till sjukskriving. Flera uppgav att det var rädda för att behöva 
sjukskriva sig, då det visar på att de inte uppfyller tjänstens krav om att vara stresstålig.  

Frågeställningen hur kvinnorna i studien berörs av stressen som uppstår i en 
arbetssituation, tillhör temat känslan av tidsbrist. Som inledningsvis beskrevs är tidsbrist på 
arbetsplatser en av de möjliga orsakerna till anställdas stress (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 
i.d). Vissa arbetsuppgifter var tvungna att utföras inom en viss tid och därmed upplevde 
deltagarna sig otillräckliga. De beskrev känslan genom att säga att dem inte räckte till, för att 
de inte hann med det som skulle utföras, vilket kan kopplas till Lazarus och Folkmans 
definition av stress (Lazarus & Folkman, 1984). Leka et al. (2003) belyste att deltagarna inte 
kunde hantera sina arbetsuppgifter vilket medför att dem mår dåligt över det. De hade brist på 
kontroll över sina arbetsuppgifter. Cox (1993) visar på att tidspress innebär hög 
arbetsbelastning, brist på kontroll över situationen. Vilket i sin tur kan kopplas till kvinnornas 
stressupplevelse av tidspressen som förekommer på arbetsplatsen.  Kvinnorna menade även 
på att, på grund av tidsbristen som förekom på arbetsplatsen var det svårt att hantera sin 
stresskänsla. Med hjälp av vårt stressystem, möter vi människor situationen med fysiologiska 
och beteendemässiga reaktioner (Lazarus & Folkman, 1984). Deltagarna i studien hade en 
underordnad roll på deras arbetsplatser och därmed begränsade till att fatta egna beslut över 
sin arbetssituation De beskrev det som att det var svårt att försöka ta sig an med sin 
stresskänsla när det handlade om tidspress.  

Temat hanteringsstrategier beskrev frågeställningen, hur kvinnorna hanterar de 
stressupplevelser som uppstår på deras arbetsplats? Deltagarna var medvetna till en viss mån 
om hur de hanterade sin stresskänsla. Meningsenheten att ventilera med en kollega, vänner 
eller familj var en förekommande meningsenhet hos alla deltagare. Tidigare forskning har 
fastställt på att det fanns tre olika sätt att hantera sin stress på och genom att prata ut om sina 
stressupplevelser, minskades stresskänslan (Wickramasinghe, 2010). Att andas och ta det 
lugnt var även ett sätt som deltagarna hanterade sin stress på. Wickramasinghe (2010) visade 
på att genom avslappning som innebär exempelvis andningstekniker kan individen minska sin 
stresskänsla, vilket samtliga av deltagarna använde sig utav. Det fanns deltagare som tyckte 
det var svårt att hantera sin stresskänsla och valde att undvika sin stresskänsla. Lazarus och 
Folkman (1984) belyste att när människor undviker sin stresskänsla kan det leda till ohälsa, 
människor kan börja hitta andra dåliga vanor för att ignorera sin stresskänsla genom att börja 
dricka alkohol eller bruka cigaretter. Tidigare forskning har konstaterat att problemfokuserad 
och emotionellt fokuserad coping är olika strategier som används för att hantera stress 
(Lazarus & Folkman, 1984). Med hjälp av emotionellt fokuserad coping talar kvinnorna ut 
om deras stresskänsla med andra människor, det vill säga att kvinnorna söker socialt stöd som 
leder till att stresskänslan minskar. Kvinnorna i studien använde sig utav problemfokuserad 
coping när de hittade olika strategier för att lösa exempelvis arbetsuppgifter, istället för att 
bedöma arbetsuppgifterna som besvärliga och sedan ger upp (Lazarus & Folkman, 1894). 
Några undersökningsdeltagare uppgav under intervjun att de valde att ignorera sin hälsa för 
att de upplevde att det inte fanns någon lösning på arbetssituationen. Vilket Lazarus och 
Folkman (1984) i tidigare forskning visar på att undvika att hantera sin stresskänsla är ett sätt 
som gör att det orsakar ohälsa. 

Deltagarnas vilja till att försöka hantera sin stress var god. Studiens resultat tillsammans 
med tidigare forskning talar för att tidsbristen i kvinnornas arbetsuppgifter och känslan av 
otillräcklighet har koppling till kvinnornas arbetsrelaterade stresskänsla. 
 
 
Metoddiskussion 
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De flesta deltagarna i studien valdes ut via ett handplockat urval, där fokus var på att ha med 
kvinnor i studien som var olika varandra exempelvis olika åldrar, olika yrken etc. (Maxwell, 
2005). Olika arbetsplatser har olika stressgrad, och genom att använda mig utav ett 
handplockat urval kunde jag få en stor variation om deltagarnas stressupplevelse. En deltagare 
valdes ut via bekvämlighet/tillgänglighets urval, då hon var lämplig anpassad till studien. 
Deltagaren har haft problem med hennes stresskänsla under en lång period, vilket talar för att 
hon var relevant för studien. Nackdelen med bekvämlighets/tillgänglighets urval var, att 
deltagaren kunde anta att jag som intervjuare inte behövde få mer utvecklande svar, för att jag 
var medveten om deltagarens situation. Med hjälp av mina följdfrågor kunde jag få mer 
information och en tydligare bild om hur deltagarens stresskänsla upplevdes. Eftersom att jag 
använde mig utav följdfrågor, blev inte min studie negativt påverkad. En mättnad uppstod 
efter att sex deltagare hade blivit intervjuade. De flesta deltagarna hade liknande svar som 
återkom i intervjuerna och som besvarade studiens syfte och frågeställningar. Det kan ha varit 
att deltagarna i studien arbetade med arbetsuppgifter som var tidsbegränsade. Som resulterar 
på att de har liknande stresskänsla och stresshantering. De övriga två deltagare som 
intervjuades i efterhand, gav liknande svar på frågorna som dem andra. Deltagarna som deltog 
i studien var ett bra urval, eftersom alla som deltog i studien upplevde hög grad av stress på 
deras arbetsplats. 

En reliabilitetsbrist var att första intervjun som utfördes var inte lika utförlig som de övriga 
intervjuerna. Efter transkriberingen upptäcktes det att vissa svar jag fick under intervjun 
kunde ha utvecklats mer. Men validiteten var god allteftersom de övriga deltagarna gav mer 
information om deras stressupplevelse. Validiteten var acceptabel för att, syftet och de två 
frågeställningarna blev besvarade. Intervjuerna gav goda svar på syftet och frågeställningarna, 
vilket sedan belystes i resultatet för studien. Andra människor kan framöver upprepa 
undersökningen, då intervjuguiden ser likadan ut för varje deltagare.  

 
 

Slutsats 
 
Stress är aktuellt i dagens samhälle och med hjälp av denna studie har det påvisat att vissa 
människor inte vet hur stress ska hanteras (Lazarus & Folkman, 1984). Med hjälp av min 
studie är det relevant att fortsätta forska vidare om fenomenet stress, för att kunna få fram en 
karaktäristisk definition om vad stress innebär för dem som upplever det. Tidigare forskning 
(Cox, 1993) och resultatet i denna studie visar att människor berörs av stress på flera olika 
sätt, exempelvis trötthet och huvudvärk.  

Användbarheten i resultat för studien gäller att stresskänsla, känsla av tidsbrist och ohälsa 
ligger nära kvinnornas levda erfarenheter och skulle kunna användas för att gå vidare med att 
hitta sätt att karaktärisera stresskänslan så att den kan klargöras bättre för anställda, chefer, 
verksamma inom personalavdelningar och företagshälsovård. 

Resultaten i min studie kan vara överförbara till andra unga kvinnor i liknande 
yrkessituationer som studiens deltagare eftersom överenstämmelsen mellan tidigare forskning 
och mina resultat reflekterar att stress som uppstår på arbetsplatsen kan påverka kvinnornas 
hälsa negativt. Kvinnorna tvingas sjukskriva sig på grund av, svårigheter med att hantera 
stresskänslan som har uppstått. Med hjälp av resultatet i studien, har det bidragit med ökad 
kunskap om stresskänsla och stresshantering inifrån de individer som är stressade.  

I min studie har jag fokuserat på att finna kvalitéer i kvinnors stressupplevelse och deras 
hantering av stress, vilket jag anser det finns brist på i tidigare forskning. Det framgår tydligt i 
artiklar/litteratur om människans stresskänsla och olika sätt att hantera sin stressupplevelse på 
(Lasaruz & Folkman, 1984; Matud, 2004; Wickramsinghe, 2010). Det framgår dock inte 
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tydligt, hur kvinnor berörs specifikt av stresskänsla eller hur de går tillväga för att minska sin 
stresskänsla. Med andra ord bör det forskas vidare om stress med fokus på kvinnans 
stressupplevelser. Studien som jag har utfört kan bidra med, ökad kunskap och förståelse för 
hur stress kan upplevas och hanteras hos unga kvinnor. I denna studie berörs kvinnor av 
stressrelaterade konsekvenser genom att de känner sig trötta, har magont och de känner sig 
otillräckliga på grund av hög arbetsbörda. Kvinnorna hanterar sin stresskänsla genom att ta 
djupa andetag, planering över arbetsstrukturen och de använder sig utav listor. Med hjälp av 
listorna vet de, hur mycket arbete som ska utföras och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. 
Sedan stryker de varje arbetsuppgift, när de är klara med den uppgiften. På detta sätt hanterar 
de sina stressupplevelser. Resultatet visar även att tidsbrist när det gäller kvinnornas 
arbetsuppgifter är en stor orsak till att stress förekommer hos deltagarna. Förhoppningen med 
denna studie jag har gjort, är att den bidrar till att unga kvinnor vågar tala om sina 
stressupplevelser, och att de försöker hitta olika strategier för att hantera sina stresskänslor.  
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