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Sammanfattning:  

Kvinnor lever längre än vad män gör medan män har en bättre hälsa än vad kvinnor har. Att 
vara kvinna innebär en rad olika förväntningar i hur du bör agera för att leva upp till de 
normer som finns i samhället. Att förhålla sig till samhällets normer och ideal torde vara 
något som påverkar hälsan hos en individ. Det är genom våra ord och vårt sätt att agera som 
vi skapar och återskapa den struktur och de ideal som påverkar oss alla. Denna kvalitativa 
intervjustudie vill med hjälp av kvinnors narrativ, bidra till en ökad förståelse kring kvinnors 
hälsa med en koppling till könstillhörighet och identitet. Genom att tillämpa det 
socialkonstruktionistiska perspektivet på kön och identitet vill vi öka förståelsen kring de 
strukturer som påverkar kvinnorna i denna studie, att agera som de gör, vilket vidare har en 
påverkan på deras hälsa. Studiens resultat visar att kvinnors hälsa påverkas av de 
förväntningar som finns på deras kön, och att de formar deras identitet därefter. Kvinnorna i 
denna studie tenderar dock att tolka detta som egna val, snarare än något som hänger samman 
med könsmaktstrukturer.  

Nyckelord: narrativ, identitet, socialkonstruktion, kvinnor, genus, hälsa, sociala relationer. 

Abstract:   
Women live longer than men do, while men have better health than women do. Being a 
woman means a number of different expectations on how you should act to live up to the 
standards that exist in society. When an individual try to live up to the societal norms and 
ideals, it must have an effect on the individual’s health. It is through our words and our 
conduct that we create and recreate the structure and the ideals that affects us all. By the 
narratives of women, this qualitative interview study are aiming to contribute to, an increased 
understanding of women's health, in relations to their identity and gender. By applying the 
social constructionist perspective of gender and identity, we want to improve the 
understanding of the structures that affect women in this study, and forces them to act as they 
do. Actions that also might have an impact on the women’s health. Study results show that 
women's health is effected by the expectations society has towards the female gender. 
Women in this study are not aware of the impact that society have in the process toward 
creation of identity. They tend to believe that the expectations that they experience regarding 
a certain why of being, is a result of their own minds, and that it has little to do with gender 
power structures.    

Keywords: narrative, identity, social construction, women, gender, health, social relations.   
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Förord:  
Vi vill börja med att tacka de kvinnor som valt att ställa upp med sina berättelser om sig 
själva, utan er hade denna uppsats aldrig varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare 
Kitty Lassinantti för all kunskap du har bidragit med och det stöd du givit oss i vårt 
uppsatsskrivande. Vi vill också skänka ett stort tack till alla våra fina klasskamrater och lärare 
på det samhällsvetenskapliga programmet, som har medverkat till tre helt fantastiska år. 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till Malins man Marcus, som på alla sätt och vis 
bidragit till att denna uppsats varit genomförbar. Vi vill även skänka ett stort tack till Erikas 
familj, för att de har stöttat henne under hela denna process.     
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1. Introduktion 
2000-talets nya kvinnoideal har givit kvinnor utrymme att själva bestämma över sina liv. 
Detta har dock bidragit till att många kvinnor känner att de måste göra allt. Katrine Marcal 
genom Ylva Johansson menar att ”En hel generation kvinnor verkar ha tolkat de käcka 
utropen om att du kan bli vadsomhelst, till att du måste vara allt. Annars är du värdelös.” 
(Johansson, 2011). Som kvinna förväntas du ha en framgångsrik karriär, vårda dina barn, 
ägna tid åt hemmet, ha en vältränad kropp och ett stort socialt umgänge. Istället för att känna 
en frihet kring livets alla valmöjligheter känner kvinnor ett tvång i att vara lyckad på livets 
alla arenor, detta vilket kan vara en bidragande orsak till varför kvinnor mår psykiskt och 
fysiskt dåligt.  

Vi som författare till denna uppsats talar inte för alla kvinnor, men för en hel del av dem, när 
vi påstår att mycket av de samtalsämnen som förekommer i diskussioner med andra kvinnor, 
handlar om just de val vi gör i livet och varför. Det kan handla om att kritisera sin egen kropp 
eller det egna engagemang i sitt liv, ”jag är för tjock och behöver verkligen gå ner några kilo 
nu till sommaren” eller ”om jag bara hade ansträngt mig lite mer, eller varit lite mer aktiv, då 
hade det blivit så bra”. Samtidigt som de flesta kvinnor kan forma sina liv utefter hur de 
själva önskar, något som torde vara positivt, mår kvinnor psykiskt och fysiskt dåligt.  

Trots att de flesta av oss kan instämma i att var och en av oss har rätt till att vara den vi är och 
att bli accepterade för detta, kan nog många hålla med om att vi någon gång i livet funderat 
kring orättvisor och utanförskap samt ställt oss frågan: ”duger jag som jag är?”. I dagens 
samhälle vilket vi alla är en del av, finns det olika normer och värderingar som ger uttryck 
hur du bör vara som man eller som kvinna. Dessa värderingar är något som vi alla är 
medskapare till. Värderingar som återskapas genom att vi förhåller oss till de givna och oftast 
oskrivna reglerna i samhället. Enligt oss som författare av denna uppsats, är samhället och vår 
könsidentitet en social konstruktion skapad av oss som medborgare i samhället, för att det ska 
bli enkelt för oss att navigera i vår vardag. Men gör verkligen dessa sociala konstruktioner av 
verkligheten att vi kan leva ett enklare liv? Bidrar samhällets värderingar och våra normer till 
att göra oss lyckligare som individer? I en tid där vi kvinnor i all högsta grad är fria, betyder 
det att vi är lyckliga? Är vi äntligen på väg emot ett jämställt liv, där män och kvinnor 
värderas lika högt och där vår könstillhörighet inte begränsar oss?  

1.1 Kvinnors hälsa 
Enligt folkhälsomyndigheten mår män bättre än kvinnor då kvinnor i större utsträckning 
upplever svår ängslan, oro eller ångest. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor brukar 
antidepressiva medel eller annan lugnande medicin i jämförelse med män 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Självmordsförsök och självmordstankar är lika vanligt 
förekommande bland män som hos kvinnor. Det är dock vanligare att män faktiskt begår 
självmord medan det hos kvinnor är vanligare med självskadebeteende 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Kvinnor blir även sjukskrivna i större utsträckning än män (Statistiska centralbyrån [SCB], 
2014). De orsaker som bidragit till att en högre grad kvinnor sjukskriver sig kan bero på en 
ökad arbetsbelastning på kvinnor samt en upplevelse av höga fysiska och psykiska krav 
(Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Helsing, 2009, 3-5). Samtidigt som 
arbetsbelastningen ökat på kvinnor fortsätter det att existera höga krav på kvinnor vad det 
gäller att underhålla hemmet. Enligt SCB är ett av de uppställda målen i den svenska 
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jämställdhetspolitiken att det ska vara en jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet samt att kvinnor och män förväntas ta samma ansvar för dessa (SCB, 2014). 
Statens offentliga utredningar visar i en jämförande rapport som berör jämställdhetspolitiken 
att mellan åren 1990 till och med 1991, och mellan år 2010 till och med år 2011, har kvinnors 
hemarbete minskat, medan mäns hemarbete varit konstant (Statens offentliga utredningar 
[SOU], 2014, s. 8). Trots detta visar en tidsanvändningsundersökning från SCB att kvinnor 
läger ned 26 timmar och 52 minuter i veckan på obetalt hemarbete medan män lägger ned 21 
timmar och 14 minuter (SCB, 2010).  

1.2 Studiens syfte 
Mot bakgrund av att tidigare forskning menar att det riktas höga krav mot kvinnor i dagens 
samhälle att prestera på många områden, samt att detta också anses påverka kvinnors 
psykiska och fysiska hälsa på ett negativt sätt, är syftet med denna uppsats att få en fördjupad 
förståelse för kvinnors självupplevda hälsa kopplat till deras könsidentitet. För att avgränsa 
vår studie har vi valt att inrikta oss på unga kvinnliga studenter, i åldersspannet 20-29 år. Vi 
menar att unga kvinnliga studenter torde ha ett flertal sociala roller, både i klassrummet och i 
det privata livet, något som kan påverka deras hälsa.   

1.3 Frågeställning 
- Hur beskriver kvinnor i denna studie sin självupplevda hälsa i relation till deras 
könsidentitet? 

1.4 Disposition 
Efter att vi i vår inledning ovan presenterat studiens bakgrund, syfte och frågeställningar, 
kommer vi i nästa avsnitt behandla den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen vi har 
valt att presentera behandlar inledningsvis kvinnors allmänna identitetsskapande, 
könstillhörighet och hälsa. Avslutningsvis kommer den tidigare forskningen beröra kvinnliga 
studenters hälsa mer specifikt. Efter avsnitten om den tidigare forskningen presenteras 
uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram. Vi har valt ett socialkonstruktionistiskt 
ramverk och vi diskuterar här också för studiens centrala begrepp som identitet, kön och 
hälsa. 

Nästa avsnitt i vår studie behandlar vilka metodologiska utgångpunkter vi följt. Här redogör 
vi inledningsvis vad den narrativa metoden och den narrativa analysen innebär. Senare 
behandlar vi den kvalitativa intervjun samt de teman vi följt under intervjuerna. Där efter 
redogör vi för den valda analysmetoden som utgår ifrån en tematisk analys.  

Efter avsnittet med metodologiska utgångspunkter följer resultatavsnittet, där vi presenterar 
studiens resultat i två steg med en avslutande sammanfattning. Inledningsvis kommer den 
preliminära tolkningen där vi redogör för de fyra första teman vi uppfattade efter vår första 
tolkning av respondenternas narrativ. Därefter behandlas den sekundära tolkningen av 
resultatet, där vi redogör för en utvecklad tolkning av de preliminära teman vi inledningsvis 
använder. Här kommer fyra nya teman vilka underbygger vårt resultat där vi genom den 
socialkonstruktionistiska referensramen presenterar de utvalda citaten samt analyserar 
respondenternas narrativ. Detta avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt, här för vi en diskussion kring uppsatsens 
resultat. De första avsnitten behandlar en diskussion kring studiens syfte och mål, därefter 
behandlas den tidigare forskningen samt den teoretiska och begreppsliga referensramen. 
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Avsnittet där efter berör en diskussion kring vår utveckling och fördjupning av 
resultatetdelen. Denna del har vi valt att benämna som fördjupad tolkningen och 
resultatdiskussion. Den utgår från resultatets tematiska del och innebär den tredje 
utvecklingen efter den preliminära och sekundära tolkningen av vårt material. Där efter följer 
den metodologiska reflektionen. Avslutningsvis diskuterar vi uppsatsen eventuella brister och 
förtjänster, samt blickar framåt mot vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning   
I detta avsnitt behandlas ett urval av artiklar inom forskningsområdet utifrån begreppen 
identitet, kön och hälsa. För att finna forskning för detta använde vi oss av två olika 
sökdatabaser vilka blev sökningens utgångspunkter; Discovery service och Sociological 
abstracts. Våra sökord var identity, social construction, women, gender, social relations, 
health, narrative. Den övergripande sökningen visade begränsning i forskning kring 
identitetsskapande utifrån perspektivet kön. Forskning rörande hälsa fanns det dock 
tillfredsställande mängd av vilket förenklade processen att finna relevant tidigare forskning, 
men innebar samtidigt att en avgränsning behövdes. Avgränsningen skedde till artiklar vilka 
behandlade ämnet könsidentitet, kvinnors hälsa och kvinnliga studenters hälsa. 

2.1 Att skapa könsidentitet    
Denna studie kommer behandla identitetsskapandet utifrån könstillhörigheten för att senare få 
en ökad förståelse kring självupplevda hälsan hos kvinnorna i denna studie. Därför var det av 
stort värde att få tidigare forskning vilket berör skapandet av identitet samt olika perspektiv 
inom ämnet. Vår inriktning på identitetsskapandet är, vilket ovan nämns, könstillhörigheten 
vilken påverkar identitetsskapandet. För att förstå våra respondenter vill vi i detta avsnitt få 
en bättre bild vad som påverkar kvinnornas könsidentiteter.  

Bowleg menar att vägledning kring forskning av kvinnor ändrades 2001 till att forskning 
skulle sträva efter att även behandla korsningar av de faktorer som påverkar en grupp. Det var 
nödvändigt då man ansåg att dessa kategoriserades till en homogen grupp trots att det finns 
stora skillnader inom dessa minoritetsgrupper. Även ordet minoritet har flera definitioner. 
När en kvinna anses ingå i gruppen "kvinnor" har den etniska bakgrunden, eventuella 
handikapp, klassbakgrunden, ålder, sexualiteten och så vidare även påverkan. Det är vanligt 
att dessa omständigheter glöms bort och om man inte diskuterar komplexiteten vilket berör 
detta kan ett resultat bli väldigt missvisande. Alla ovannämnda omständigheter kan vara ett 
inflytande på hälsan. Att diskutera och erkänna intersektionalitet ger ett teoretiskt ramverk 
som kan bidra med en bättre förståelse för flera sociala identiteter. (Bowleg, 2012, s. 1267)   

Det finns skillnad hur man förväntas inta sin könsroll och könsrollen förändras även över tid. 
I Australien gjordes en kvantitativ longitudinell undersökning av hälsa där man utgick från de 
många olika roller kvinnor förväntas att ha där över 40 000 kvinnor deltog (Lee & Power, 
2002, s. 199). De utgick från tre olika åldrar och resultatet av denna studie visar att kvinnor 
utan meningsfulla arbeten eller sociala roller hade sämre psykisk hälsa. Studien visade även 
att de yngre kvinnorna hade lättare att ta sig ann fler sociala roller än de äldre. Detta kan vara 
enligt Lee och Power vara ett resultat av att de unga kvinnorna i Västvärlden idag förväntas 
kunna balansera och kombinera en karriär med familjefunktionen. De kvinnor i studien vilka 
hade svårigheter att ta sig an sociala roller uppvisade en sämre hälsa. Studien visade även att 
de kvinnor vilka hade svårigheter att ta sig an sociala roller skulle höja sin hälsa om de tog 
sig an fler sociala roller (Lee & Power, 2002, s. 209-213).  Denna rapport påvisar att kvinnors 
hälsa är en komplex problematik samt att det finns flera orsakssamband till kvinnors ohälsa 
(Lee & Power, 2002, s. 213).  

2.2 Kvinnors hälsa   
Eftersom syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kvinnors hälsa sökte vi 
tidigare forskningen inom ämnet för att få en förståelse för vilka förväntningar som finns på 
det kvinnliga könet för att där efter undersöka hur dessa påverkar kvinnor. En annan 
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komponent under denna rubrik var de praktiska orsaker vilka kvinnor upplevde påverkade 
både den psykiska samt fysiska hälsan. Först behandlar vi en artikel som är skriven av 
Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund och Hensing. Där menar dem att flera tidigare studier 
har påvisat att höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd ökar risken för psykiatriska 
sjukdomar och sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro kan dock bero på exempelvis en ökad 
arbetsbelastning och en upplevelse av höga fysiska samt psykiska krav. Personrelaterade 
egenskaper som "överengagemang" tenderar ha samma påverkan på individen. (Holmgren, 
Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Hensing, 2009, s. 3-5)  

Holmgren med flera konstaterar även att kvinnor sjukskriver sig i högre grad än män. De 
mest framstående anledningarna till denna skillnad är ett ökat krav på fysisk och psykisk 
arbetsbelastning. Medverkande i Holmgrens m.fl. studie var arbetande kvinnor i ålder 
trettioåtta och femtio. De 424 kvinnor som deltog i studien vid Göteborgs universitet fick 
inledningsvis genomgå en hälsoundersökning. Temakategoriseringen kom att vara "upplevd 
stress på grund av otydlig organisation och konflikter" samt "upplevd stress på grund av 
individuella krav och engagemang". (Holmgren m.fl., 2009, s. 3-5)  

Studien utförd av Holmgren m.fl. visar på att en otydlig organisation och konflikter var mer 
förekommande bland offentligt anställda medan höga individuella krav och engagemang var 
mer förekommande hos högre yrkesklasser. De två mest rapporterade orsakerna till 
arbetsrelaterad stress var ökad arbetsbörda och konflikter på jobbet. Ytterligare orsaker var 
höga krav på sig själv i arbetet, engagemang i arbetet samt att de tänkte på arbetet utanför 
arbetstid. Den minst betydande orsaken var otydliga arbetsuppgifter och sömnlösa nätter. 
Dock menar Holmgren m.fl. att den främsta anledningen till arbetsrelaterad stress är arbetets 
påverkan på fritiden, följt av lågt inflytande på arbetet, otydlig organisation, konflikter samt 
individuella krav. Svårigheter att sätta gränser visades även påverka kvinnornas stressnivå. 
Holmgren m.fl. menar dock att diskussionen kring hur vida den upplevda stressen har 
negativa konsekvenser återstår (Holmgren m.fl., 2009, s. 5).  

Toivanen, Gisselmann och Lindfors menar i deras vetenskapliga underlagsrapport att det 
finns flertalet statistik på medellivslängden i Sverige sedan mitten av 1700-talet vilka alla 
visar att kvinnor har haft längre medellivslängd än män. Det föreställningar som finns av kön 
kan vara en stark påverkan till detta. Så som att kvinnor äter mer hälsosamt och män ägnar 
sig åt mer riskfyllda beteenden (Toivanen, Gisselmann & Lindfors, 2012, s. 8-9). Toivanen 
m.fl. menar att mäns drickande har historiskt varit mer accepterat än kvinnans (Toivanen 
m.fl., 2012, s. 9). Enligt Idler genom Toivanen m.fl. är mäns självskattade hälsa bättre än 
kvinnors. Den självskattade hälsan har starka samband med andra hälsomått och dödlighet. 
Dock menar Toivanen m.fl. att det finns tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns ohälsa 
där kvinnor uppges ha sämre resultat på flest områden. Kvinnor har bland annat mer besvär 
med värk vilket bidrar till att många får en nedsatt arbetsförmåga. Kvinnor har i större 
utsträckning än män psykiska besvär (Toivanen m.fl., 2012, s. 10). Därför kan det vara av 
stor betydelse att få en ökad förståelse kring kvinnors hälsa. De menar alltså att de 
föreställningar vilka finns på könen kan vara en stor orsak till att kvinnor har en längre 
medellivslängd än män. Där den förväntningen vilket finns på kvinnan att leva en hälsosam 
livsstil samt att inte vara risktagande kan vara med och påverka. Genom att studera kvinnorna 
i denna studies föreställningar kring att kvinnors självskattade hälsa är sämre än mäns, men 
även hur de upprätthåller sin hälsa, torde vi få en fördjupad förståelse i deras narrativ.    
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Enligt Denton genom Toivanen m.fl. har forskare i Sverige granskat sambandet mellan 
kvinnors och mäns hälsa och fördelningen av betalt och obetalt arbete som utförs bland 
högutbildade och heltidsarbetande kvinnor och män i tjänstemannayrken mellan 32 och 58 år. 
Detta resulterade i att kvinnor hade huvudansvaret för hushålls- och omsorgsarbete. Ett utfall 
av detta har blivit att kvinnliga tjänstemän har mer muskelvärk jämförandevis med manliga 
tjänstemän. Denton genom Toivanen m.fl. menar att den stress och överbelastning som 
uppstår vid upprätthållandet av flera roller kan vara en påverkansfaktor på hälsan. Lundberg 
menar enligt Toivanen m.fl. att konflikter mellan rollerna kan öka risken för kroniska 
sjukdomstillstånd. (Toivanen m.fl., 2012, s. 14) 

Holden, Lee, Hockey, Ware & Dobson gjorde en longitudinell studie över Australiens 
befolkning för att undersöka vilken inverkan socialt stöd har på hälsa samt livskvalitet bland 
unga vuxna kvinnor (Holden, Lee, Hockey, Ware & Dobson, 2014, s. 486). I studien fann 
dem en positiv förbindelse mellan de åtgärder vilka utfördes inom deras sociala relationer 
samt den allmänna hälsan. Denna longitudinella studie sträcker sig med data över tolv år samt 
påvisar att lågt socialt stöd innebär en försämrad hälsa (Holden, m.fl., 2014, s. 489-90). De 
sociala relationerna i denna studie påvisar alltså att det finns ett samband till hälsan samt 
livskvaliteten. Det skulle innebära att unga vuxna kvinnor gynnas av att ha ett brett socialt 
nätverk som finns där för individen i form av socialt stöd.   

En annan studie gjord vid ett franskt gas- och elföretag, där 20 624 personer deltog försökte 
påvisa i vilken utsträckning sociala relationer påverkade hälsan (Melchior, Berkman, 
Niedhammer, Chea & Goldberg, 2002, s. 1819). Melchior m.fl. menar i sin studie att 
kvinnors dåliga hälsa ofta är förknippat med brist på tillfredsställelse med sociala kontakter 
samt lågt socialt stöd. Detta kan även bero på vilken yrkeskategori man tillhör, men enligt 
Melchior m.fl. (2002, s. 1821) har de sociala relationerna den främsta påverkan på 
hälsoeffekter. För vår studie innebär detta att undersöka i vilken utsträckning respondenternas 
nära relationer, som familj, partner, vänner samt kollegor, påverkar deras självupplevda hälsa. 
Det är även viktigt att kvinnorna har en tillfredställande syn på det sociala stödet de får ifrån 
nära relationer.   

2.3 Kvinnliga studenters hälsa och identitetsskapande   
Då vår studie vill bidra med en fördjupad förståelse kring hur kvinnliga studenter upplever 
sin hälsa, var det viktigt för oss att även finna tidigare forskning vilken inriktade sig på 
studenter som målgrupp, för att se eventuella särdrag hos just studerande kvinnor.   

En tvärsnittsstudie gjordes under tidsperioden år 1995-2005 bland 9900 unga vuxna i 
Värmland. Två olika variabler mättes, vilka var den psykiska och fysiska hälsan samt sociala 
relationer, i syfte av att jämföra sambandet dem emellan. Första variabeln som mättes 
använde en psykosomatisk skala som effektmått, vilket innebär en mätning av både de 
psykiska och fysiska hälsoproblemen. Skalan fungerar genom att ett lågt värde innebar låga 
hälsoproblem medan ett högt värde innebar höga psykosomatiska problem. Den andra 
variabeln som mättes var de sociala relationer de studerande hade, i olika skalor, där de fem 
olika alternativen utgick ifrån "alltid" till "aldrig" i syfte av att mäta relationer i klassen samt 
relationen till lärarna (Bergh, Hagquist & Starrin, 2010, s. 700). Denna studie påvisade att 
flickor har en sämre hälsa än pojkar och att det finns ett samband mellan sämre sociala 
relationer och sämre psykosomatisk hälsa. Kopplingen mellan dessa ändras inte heller efter år 
eller kön. Enligt Berg, Hagquist och Starrin överensstämmer deras studier tidigare 
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undersökningar angående psykosocial stress bland studerande (Bergh, m.fl, 2010, s. 701-
702). Denna studie visar den effekt sociala relationer och socialt stöd har på hälsan. Det har i 
tidigare studier framkommit överensstämmande resultat med tidigare undersökningar 
angående psykosocial stress bland studerande. Anknytningen vilken kan göras till vår analys 
är att respondenterna kan känna av en sämre psykosocial hälsa och ökad stress vid de fall då 
individen har lågt socialt stöd samt begränsade sociala relationer. 

Hill och Vaughan har gjort en sekundär studie av tidigare data vilket behandlade 
semistrukturerade intervjuer med 19 läkarstuderande angående deras könserfarenheter med 
medicinsk skola i syfte av att försöka förstå vilka mekanismer som kopplar elevernas 
erfarenheter med de nationella trenderna i deras karriärval (Hill & Vaughan, 2013, s. 547). 
De berättelser med koppling till könserfarenheter kom uteslutande från de deltagare som var 
kvinnor. De visade sig uppleva en svårighet i att förena rollen att vara kvinna med rollen 
inom den kirurgiska domänen då den var manligt dominerande. Enligt Hill och Vaughan 
definierades deltagarens könserfarenhet som vilken erfarenhet som helst där deltagarens kön 
fördes till förgrunden. Det var exempelvis en deltagande som hade en praktikant som 
kommenterade på hennes utseende och även om den erfarenheten inte var utmärkande 
kopplat till hennes kön blev den deltagande uppmanad att reflektera över hennes köns roll i 
händelsen (Hill & Vaughan, 2013, s. 550).  

Hill och Vaughan menar att studenter ser vem som har lyckats samt vilka aspekter som krävs 
för att nå den önskade positionen. Därför kan det vara svårt för kvinnor att tro att de skulle 
kunna nå framgång i en position som domineras av det manliga könet. Det var även av stor 
vikt att höra tidigare studenters tillvägagångssätt då de lättare kunde föreställa sig själva att 
göra detsamma (Hill & Vaughan, 2013, s. 550). I studien berättade en kvinna att hennes 
handledare hade informerat henne att hennes karriär skulle ta lite längre tid än de manliga om 
hon ville ha barn i framtiden. Kvinnan antogs för det första att vilja ha barn samt att man 
antog att hon skulle vara ansvarig över barnet vilket skulle leda till en störning i karriären. 
Mäns framgång ansågs vara ohotade av barnledighet (Hill & Vaughan, 2013, s. 551). Männen 
hade därför lättareatt se en potentiell framgång inom yrket eftersom det är någonting ohotat i 
deras natur. Hill och Vaughan beskriver att genom processerna se, höra och göra formar 
studenterna sina framgångsmål inom området och detta har påvisats underlätta för män då 
kvinnliga studenter hade svårt att föreställa en kirurgisk värld med kvinnor som anställda 
(Hill & Vaughan, 2013, s. 552).  

Hill och Vaughans artikel är kopplat till våra intervjupersoners narrativ då detta är en tydlig 
illustration på vilka faktorer som kan påverka i kvinnans identitetsskapande. Eftersom 
kvinnorna i denna studie presterar efter vad de observerar samt upplever, har detta en 
inverkan till de val kvinnan gör i livet. Även om samma påverkan gäller för män finns det vid 
ett flertal exempel manligt dominerande vilka det finns svårigheter för kvinnor att identifiera 
sig med, likt ovannämnda arenan, kirurgyrket.  

2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
I den tidigare forskningen har vi behandlat ett urval av artiklar utifrån tre underrubriker; att 
skapa könsidentitet, kvinnors hälsa samt kvinnliga studenters hälsa, i syfte av att få en 
bredare syn på kön, identitet och kvinnors hälsa. Inledningsvis presenterade vi en studie av 
Bowleg vilket berör den komplexitet som finns när en kvinna anses tillhöra gruppen 
"kvinnor". Vi anser att det är viktigt att belysa det intersektionella perspektivet då detta kan 
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göra stora skillnader. Men i vår studie har vi valt att fokusera på perspektiv kring 
könstillhörighet samt identitet, vilket innebär att det intersektionella perspektivet har mindre 
betydande roll för vår studie.  

Studier ifrån Lee och Power menar att könstillhörigheten medför en förväntas på kvinnor att 
ta sig an flera sociala roller, vilket just unga kvinnor anses ha lättare för. De menar i sin 
studie att det påverkar unga kvinnors hälsa positivt om du som individ tar dig an fler sociala 
roller. I nästa artikel tar vi upp de förväntningar vilka finns på det kvinnliga könet samt hur 
detta påverkar kvinnors hälsa. Holmgren m.fl. menar att självupplevda krav och lågt socialt 
stöd ökar risken för psykiska sjukdomar och Holmgren m.fl. menar även att kvinnors har 
högre sjukfrånvaro än män. Toivanen m.fl. menar vidare att kvinnor förväntas inneha en 
hälsosam livsstil.  

Lee och Power samt Bergh m.fl. har gjort studier där de kom fram till att sociala relationer 
har en positiv påverkan på hälsan, vilket vi även vill studera hos våra respondenter. Melchior 
m.fl. menar i sin studie att kvinnors dåliga hälsa ofta är förknippat med brist på sociala 
kontakter och socialt stöd. Hill och Vaughan har studerat kvinnor på mansdominerande 
områden, där resultatet visade att kvinnor har svårt att identifiera sig i dessa roller och har 
därför svårare att prestera inom dessa områden. Vår studie kommer ej att fokuseras på det 
område som studenterna studerar inom, och kommer därför inte behandla de yrkesval de 
senare gör. Kvinnorna kommer dock beröra områden i vardagen vilka är tydligt 
könsdominerade och därför har vi valt att ta med denna artikel.  

3. Teoretisk referensram och centrala begrepp 
I detta avsnitt presenterar vi det teoretiska ramverk som är grundläggande för denna uppsats 
samt vilka centrala begrepp som burit en primär roll för den. I arbetet att ta ut det teoretiska 
ramverket och dessa begrepp, har vi utgått från uppsatsens syfte samt frågeställningar. Den 
teoretiska och begreppsliga referensramen innehåller ett övergripande perspektiv på kvinnors 
skapande av identitet och kön samt dess påverkan på kvinnors hälsa. Detta resulterade i de 
två olika områden, socialkonstruktionism samt könsidentitet. Dessa två centrala begrepp 
genomsyrar senare hela resultatet.   

För att få en ökad förståelse kring kvinnors självupplevda hälsa, valde vi att koppla hälsan till 
identitetsskapande och till könstillhörigheten. Detta med det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som grundpelare. Det socialkonstruktionistiska perspektivet innehar en viktig 
funktion för kvinnornas narrativ, där den kan ge en förtydligande bild för den struktur som 
kvinnor omedvetet befinner sig inom. Teoriavsnittet vilket berör könsidentitet, går hand i 
hand med den sociala konstruktionen som formar den mänskliga identiteten. Detta vilket har 
en primär roll i hur vi framställer oss själva. Könsidentiteten formas efter de sociala 
konstruktionerna av vår identitet.   

Den teori vi valt att använda till denna uppsats är enbart teorier och ingen absolut sanning. 
Det finns naturligtvis andra teorier som kan bidra med andra tolkningar och svar på vår 
frågeställning eller på andra tankar inom detta ämne.    

3.1 Socialkonstruktionism     
För att få ett teoretiskt verktyg till vår uppsats ville vi utgå från det socialkonstruktionistiska 
perspektivet, då det ger en övergripande förklaring till olika fenomen i samhället. I detta 
avsnitt kommer vi här nedan redogöra det socialkonstruktionistiska begreppet för att senare i 
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avsnittet koppla detta till kvinnornas berättelser om hur de ser på sig själva, sin hälsa och de 
upplevda prestationskraven.   

Enligt Burr används begreppet socialkonstruktionism nästan enbart av psykologer och är en 
grundläggande komponent till den besläktade disciplinen sociologi. Det finns dock ingen 
generell förklaring till socialkonstruktionismen, men begreppet har ofta ett kritiskt perspektiv 
inför de synsätt på världen vi idag tar för givet. Begreppet kan vara ett verktyg för att 
ifrågasätta den konventionella kunskapen vi idag ser som det självklara. Burr menar att 
socialkonstruktionismen innefattar bland annat de föreställningar vilka vi har kring kön och 
genus, där kvinnor och män separeras som kategorier (Burr, 2003, s. 2-3). Burr menar att vår 
kunskap om världen inte är skapt av naturen och socialkonstruktionismen som sådan kan ge 
svar på det, genom att påvisa de konstruktioner vi skapar mellan oss människor. Dessa skapas 
igenom den dagliga interaktionen (Burr, 2003, s. 4).   

Mikro-socialkonstruktionism innebär enligt Burr den dagliga interaktionen människor i 
mellan vilket påverkar strukturen. Microperspektivet möjliggör flera alternativa synvinklar 
och förklaringar av världen, där den ena inte är mer "verklig" än den andra, där Burr menar 
att vi kan inte ta anspråk på en värld som finns bortom våra beskrivningar om den. Burr 
menar att makro-perspektivet på socialkonstruktionism bekräftar de maktstrukturer vilka 
påverkar sociala strukturer och sociala relationer (Burr, 2003, s. 21-22).   

I det moderna samhället finns olika sociala kategorier och strukturer. Dessa påverkar vilken 
identitet vi intar, hur vi bemöts, vad som förväntas av oss och så vidare. Beroende på vilken 
social grupp vi tillhör kategoriseras vi in i en hierarkisk ordning vilket antingen gynnar eller 
missgynnar oss. Mattsson menar att detta är en social konstruktion som uppstår och 
återuppstår igenom oss människor i samhället. Alla människor i samhället är slavar under den 
sociala konstruktionen samtidigt som vi är grundare till fenomenet. Den sociala 
konstruktionen skapar en gemensam föreställning om hur en viss företeelse ska vara, så som 
manliga och kvinnliga kön (Mattsson, 2010, s. 27-28). När personer diskuterar på individnivå 
är det vanligt att många anser att deras val är självvalda. Många kvinnor anser sig vara 
självständiga i sina val och tolkar inte dessa val i termer som strukturella förtryck. Enligt 
Mattsson är det inte förrän vi analyserar på fenomen på strukturell nivå vi ser de mönster 
vilka skapar stigmatisering och ojämlikhet mellan könen (Mattsson, 2010, s. 33).    

Konstruktion är enligt Mattsson ett antagande om "verkligheten" vilket tenderar att bli på det 
sätt vi på förhand förväntar oss. Dessa upplevelser om verkligheten återskapas genom våra 
antaganden. Det är svårt att ändra en etablerad föreställning oavsett om den är mindre 
"sanningsenlig" än en motsatt föreställning. Mattson uppger att konstruktionsperspektivet har 
sitt ursprung från vetenskapssociologerna Berger och Luckmanns arbeten på 1970-talet. De 
menar att vi har olika upplevelser samt erfarenheter av den verklighet vi lever i. När vi sedan 
delar med oss av upplevelser samt erfarenheter med andra människor uppstår en gemensam 
tolkning. Den gemensamma föreställningen blir en mall hur vi ska tolka, förstå och tala om 
olika fenomen. Vår gemensamma föreställning förändras över tid vilket beror på den 
historiska, sociala och kulturella kontexten och medför en social kontroll över individers och 
gruppers beteenden. (Mattsson, 2010, s. 27-28)     

Mattsson menar att vi gör tolkningar av en självständigt existerande verklighet, medan andra 
menar att vi skapar verkligheten genom våra tolkningar. För många feministiska teorier har 
tanken om att könsmaktordningar är konstruerade, varit viktiga (Mattsson, 2010, s. 30). 
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Maktstrukturer i samhället är olika kategoriserade grupper som förhåller sig hierarkiskt till 
varandra. Mattsson menar dock att man ser strukturerna tydligast när de är övergripande och 
att det sällan går att se dem på individnivå eftersom dessa är mer komplexa (Mattsson, 2010, 
s. 31). De strukturer vi finner i samhället är ofta invanda, självklara och bekanta för oss, 
vilket ger en känsla av trygghet i dem (Mattsson, 2010, s. 33). Enligt Mattsson har de 
överordnade grupper en ledande maktposition vilket ger dem tolkningsföreträde att definiera 
hur världen ska tolkas. Det är oftast de överordnade grupperna som framställer kunskap och 
det ger dem ytterligare makt. Postmodernister riktar sig till en alternativ väg genom att rikta 
fokus till de underordnade gruppernas förståelse, berättelser och tolkningar (Mattsson, 2010, 
s. 35-36).    

Det socialkonstruktionistiska perspektivet har en avgörande roll i vår uppsats då vi menar på 
att respondenternas narrativ är formade efter samhällets sociala konstruktioner.   

3.2 Könsidentitet   
Genom att utgå från det socialkonstruktionistiska perspektivet framkommer det förväntningar 
och föreställningar vilka finns på sociala grupper, som exempelvis kvinnor. Därför redogör vi 
i detta avsnitt kring huruvida könsidentiteten torde påverkas av vilka förväntningar som finns 
i samhället.   

Esseveld och Mulinari menar att de socialkonstruktionistiska tankegångarna överensstämmer 
med att vi skapar könet i samband med olika sociala kontexter och sammanhang. Att vara 
man eller att vara kvinna är inget vi som individer föds till utan det är något som vi skapar i 
relation till varandra. För att kunna synliggöra de sociala processer i samhället vilka skapar 
det manliga och det kvinnliga könet, används begreppet genus som beteckning för individers 
kön. Genus syftar till de processer i samhället vilka formar individers identiteter samt till de 
kulturella och sociala skillnader som finns mellan könen. Begreppet kön syftar istället till det 
biologiska könet vilket vi föds med (Esseveld & Mulinari, 2015, s. 64-65). Esseveld och 
Mulinari menar alltså här ovan att deras benämning på kön är det biologiska könet och att 
genus är ett mer passande begrepp för de processer i samhället vilka skapar det kvinnliga och 
manliga. I vår studie kommer vi trots detta använda begrepp som kön, könstillhörighet samt 
könsidentitet då vi resonerar kring de socialkonstruktionistiska tankegångarna kring kvinnligt 
och manligt.    

Dock kommer vi, likt Edling och Liljeros, inte använda begreppet könsroll, då vi anser att det 
ej är passande i vår studie. Vi menar likt dem, att kvinnorna inte intar en roll. Begreppet 
könsroll kritiseras ofta på grund av att det skulle innebära att individer kliver in i en roll 
gentemot andra människor, för att sedan kliva ur den rollen. Edling och Liljeros menar vidare 
att könsrollerna inte kan väljas eller väljas bort utan menar istället att individer agerar efter 
dessa oavsett. Det riktas även kritik kring att det inte finns en manlighet och en kvinnlighet 
utan att detta snarare handlar om en uppsättning egenskaper som bidrar till ett sätt att agera. 
Könsroll som begrepp torde ha tappat sin betydelse inom sociologisk forskning på grund av 
den kritik som nämns ovan. (Edling & Liljeros, 2010, s. 53-55)   

Mattsson menar att samhället gör skillnad mellan könen och att vi socialiseras samt fostras 
till det kön som tillhör vårt biologiska kön. Under socialisationsprocessen bemöter och talar 
vuxna olika med barn beroende av vilket kön de tolkar att barnet tillhör (Mattsson, 2010, s. 
44). Det sociala könet skapas och återskapas i situationer som uppstår i vardagslivet genom 
olika intryck, där den tertiära socialisationen påverkar individens värderingar och syn på sig 
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själv. Det sker en internalisering kring de könsidentiteterna där ett beteende som följer det 
sociala könet är en bekräftelse till konstruktionen av könet som sådant, och innebär därför att 
könet har återskapats. Avvikande beteende straffas oftast av samhället. En man får inte vara 
för tystlåten och en kvinna får inte vara för dominant (Edling, Liljeros, 2010, s. 56-58).   

Chodorow menar att kvinnans identitet i första hand bör identifieras som hustru och mor 
(Chodorow, 1988, s. 223). Detta beror på att det är vanligare att kvinnor är närvarande i 
hemmet, vilket blir en förebild för flickan som hon kan identifiera sig med (Chodorow, 1988, 
s. 224). Enligt Chodorow är den kvinnliga identifikationen mer konkret än den manliga då 
kvinnor har fler förebilder i sin omgivning de kan betrakta. Hon menar att kraven på kvinnan 
dock är motsägelsefulla, då kvinnan ska vara passiv och beroende i relationen till män, men 
samtidigt självständiga och initiativtagande i förhållande till barnet (Chodorow, 1988, s. 225). 
Fortsättningsvis menar Chodorow att mäns och kvinnors personlighet och roller reproduceras 
genom flera generationer samt att kvinnor har ett mer personligt förhållningssätt till 
omvärlden (Chodorow, 1988, s. 228). Enligt Edling och Lijleros är det dock viktigt att skilja 
på likhetstänkandet och jämställdhetstänkandet. Ett likhetstänkande innebär att alla, 
oberoende av kön, ska följa samma beteende. Men det existerar uppenbart skillnader mellan 
kvinnor och män, målet är därmed inte att förändra kvinnliga och manliga beteenden utan att 
sträva efter att allt ska vara lika accepterat och önskvärda. Sistnämnda är 
jämställdhetstänkandets mål (Edling & Liljeros, 2010, s. 69-70).  

Då könet anses vara en social konstruktion anpassar vi människor våra kroppar utifrån 
samhällets normer och föreställningar. Att vara man eller att vara kvinna innebär att uttrycka 
sig eller föra sig på specifika sätt, att avlägsna kroppsbehåring, arbeta inom specifika 
yrkeskategorier för att passa in i den förväntade mallen av vad som är manligt respektive 
kvinnligt. Dessa roller återskapas genom hela våra liv med ord och handlingar som är 
specifika för den manliga och den kvinnliga kroppen (Esseveld & Mulinari, 2015, s. 68-69). 
Vidare kan det urskönjas ett mönster vad det gäller relationen mellan kvinnors sätt att ta plats 
i olika sammanhang och deras underordning kontra mannen. Kvinnor förväntas att inte ta för 
sig kroppsligt i en kontext, vilket i sin tur bidrar till att kvinnor begränsas. Kvinnan är 
dessutom fånge i sin egen kropp med bakgrund i moderskapet, något vilket i sig blir en 
begränsning för kvinnan (Esseveld & Mulinari, 2015, s. 70).   

För att anses inneha maskulina egenskaper förväntas du tar risker, vara oberoende, att inte 
söka vård, att visa dig stark och att kunna kontrollera situationer. Dessa egenskaper vilka 
förstärker synen på att hjälpsökande anses vara feminint och mindre önskvärt bland män samt 
att män torde vara starkare och mindre sårbara än kvinnor. I kontrast till det maskulina idealet 
står den kvinnliga femininiteten, där du som kvinna förväntas agera med empati, omsorg och 
följsamhet. Kvinnor förväntas även att ta hand om sina egna kroppar men även att ta hand om 
andras kroppar som exempelvis barnets. (Bengs & Wiklund, 2015, s. 160-161)  

Toivanen m.fl. menar att genus formas redan under barndomens socialiseringsprocess. Den 
formas utifrån de föreställningar vi har om hur flickor och pojkar ska fungera när individer 
samspelar med varandra. Sättet vuxna bemöter barnen påverkar även hur barnet uppfattar sig 
själv. Det sker en könsmärkning av vad som anses vara feminint och maskulint. Den 
innefattar bland annat vilka egenskaper individen bör inneha, vilket yrke den bör välja, med 
mera. Dessa föreställningar om kön genomsyrar hela samhället (Toivanen m.fl., 2012, s. 7). I 
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kvinnans konstruerande av sin identitet har de kvinnliga förväntningarna en central roll, då vi 
förväntas följa vissa specifika beteenden och inneha vissa egenskaper.  

Könsidentiteten formas redan när vi är barn beroende på hur flickor och pojkar bemöts av 
vuxna, vilket torde ha en bidragande faktor i hur respondenterna upplever den egna 
identiteten. De föreställningar vilka finns för vad en kvinna ska ta sig ann påverkar även 
hennes hälsa. Kvinnor förväntas inneha en hälsosam livsstil och samtidigt vara agera 
omsorgsfullt samt ta hand om andra. Enligt Etherington kan känsla av kontroll över det egna 
livet främja hälsa. Det är även viktigt med en hög självkänsla då det ger en övergripande 
utvärdering av det egna värdet. (Etherington, 2015, s. 756)  

3.3 Sammanfattning av den teoretiska och begreppsliga referensramen  
I den teoretiska och begreppsliga referensramen behandlar vi studiens teoretiska 
utgångspunkt utifrån centrala begrepp. Inledningsvis presenterade vi det 
socialkonstruktionistiska perspektivet, vilket genomsyrar hela resultatet. Burr menar bland 
annat att socialkonstruktionism är ett verktyg för att vara kritisk mot de konstruerade 
föreställningarna vilka vi idag ser som självklara. Mattsson menar vidare att dessa 
föreställningar skapas och återskapas av alla människor i samhället, då vi både är slavar 
under dem, men ändå grundare till dem. Dessa förändras efter historiska, sociala och 
kulturella kontexter vilket medför en social kontroll över individers beteenden. Enligt 
Mattsson finns det överordnade maktstrukturen vilka förhåller sig hierarkiskt till varandra. 
Genom de sociala konstruktionerna medföljer förväntningar hos könstillhörigheten av vad 
som är manligt samt kvinnligt. Esseveld och Mulinari menar att vi inte föds till ett kön, utan 
vi skapar könet utifrån våra sociala sammanhang och kontexter. När en individ följer de 
förväntningar vilka finns hos individens könstillhörighet bekräftas den av samhället enligt 
Edling och Liljeros och det manliga egenskaperna är oftast mer önskvärda jämförelsevis med 
de kvinnliga egenskaperna. Bengs och Wiklund menar vidare att det feminina könet förväntas 
agera med empati och omsorg.  

4. Metod 
Under detta avsnitt redogör vi för den metodologiska ansatsen i den här uppsatsen. Vi 
kommer inledningsvis förklara vad den narrativa metoden är i korthet, för att sedan redogöra 
för vilken metod vi valt att använda för att analysera berättelserna från kvinnorna i denna 
studie. Därefter behandlar vi valet av datainsamlingsmetod, urval samt vilka skäl som gör 
dessa mest relevanta för oss som forskare. 

4.1 Vad innebär en narrativ metod och en narrativ analys?  
Enligt Riessman grundar sig de flesta narrativa studier idag på genomförandet av intervjuer 
(Riessman, 2008, s. 23). Narrativ kan förklaras som det som skapas när individer samtalar 
vilket i ett senare skede påverkar och skapar mening till individens identitet. (Riessman, 
2008, s. 3). Enligt Riessman finner inte forskaren narrativ, utan denne deltar i skapandet av 
narrativ genom individers berättande av erfarenheter (Riessman, 2008, s. 21). Detta vilket i 
denna studie återskapas under själva intervjutillfället.  

Riessman menar att vi skapar vår identitet utifrån de berättelser vi väljer att delge andra och 
dessa narrativ som vi väljer, eller inte väljer att berätta, är vår identitet. Den narrativa 
metoden erbjuder ett sätt för forskaren att ta del av berättandet hos en invid vilket helt utgår 
ifrån dennes egna perspektiv (Riessman, 2008, s. 8). Då denna studie syftar till att förstå 
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kvinnliga studenters berättelser kring hur de formar sin identitet utefter föreställningar om 
kön och hälsa, fann vi den narrativa metoden som användbar.  

4.2 Den kvalitativa intervjun och utformandet av intervjuguide  
Enligt Bryman ligger tyngdpunkten vid den kvalitativa intervjun kring den intervjuades egna 
uppfattningar och ståndpunkter kring ett specifikt tema. Istället för att konstruera tydliga 
frågeställningar innan genomförandet av den kvalitativa intervjun, är det av intresse för 
forskaren att fånga upp åsikter och riktningar för samtalet vartefter intervjun genomförs. Den 
kvalitativa intervjun är i hög grad flexibel och följsam till sin natur, där samtalen förväntas ta 
olika vändningar, då fokus ligger på den intervjuades egna perspektiv. Svaren vilka 
framkommer i den kvalitativa intervjun förväntas vara fylliga och detaljerade där 
intervjupersonen är helt i fokus. (Bryman, 2011, s. 413)  

För att genomföra en semistrukturerad kvalitativ intervju utformar forskaren en intervjuguide 
med de teman vilka är tänkta att beröras. Denna intervjuguide innehåller en rad olika teman 
som intervjun kommer att fokusera på. De olika teman vilka forskaren tagit fram används 
utan inbördes ordning under själva intervjun. Bryman menar att den semistrukturerade 
intervjun förväntas följa dessa teman medan svaren vilka framkommer under intervjun alltid 
är intervjupersonens egna tolkningar. Frågor vilka uppkommer efterhand kan även läggas till 
i samtalet under själva intervjun. Även fast den kvalitativa semistrukturerade intervjun 
innehåller olika teman vilka berörs bör intervjuprocessen vara flexibel, där respondentens 
egna upplevelser är det huvudsakliga. (Bryman, 2011, s. 415)  

Enligt Lofland & Lofland genom Bryman bör forskaren utforma de olika teman vilka är 
centrala för den kvalitativa intervjun med utgångspunkt kring vad som är oklart och på sådant 
vis är av intresse för forskaren att ta reda på (Bryman 2011, s. 419). När frågor och olika 
teman tas fram till intervjuguiden ska dessa utformas mer ospecifikt, detta för att bidra till att 
de alternativa tankesätten och tolkningarna hos intervjupersonen kan tydliggöras.   

 4.3 Intervjuguide och teman i denna uppsats 
Innan genomförandet av intervjuerna valde vi att konstruera en intervjuguide vilken vi 
använde som utgångspunkt till själva intervjuerna. Vi valde tre stycken huvudteman i vår 
intervjuguide (se bilaga 2), och det är dessa som ligger till grund för de intervjuer vilka 
genomförts. Vi har även valt att utforma några frågor som vi kunde luta oss emot under 
intervjuerna, detta för att ha ett stöd under intervjutillfället.  

De tre temana vi valde är identitet, kön och hälsa. Dessa teman var de tre centrala 
utgångspunkterna under själva intervjun och de frågor vilka ställdes under intervjun, berörde 
dessa teman på ett eller annat sätt. De teman vilket intervjufrågorna utgår ifrån har 
formulerats med bakgrund i den teoretiska referensramen och de centrala begreppen för 
studien. Enligt LeCompte och Goetz uppfylls den interna validiteten om det finns en tydlig 
röd tråd och koppling mellan studiens datainsamling och de teoretiska resonemang som dessa 
mynnar ut i (LeCompte & Goetz genom Bryman, 2011, s. 352).   

4.4 Urval och datainsamling   
Denna studie tillämpar i första hand ett målstyrt urval, där vi tog kontakt med en kvinna som 
uppfyllde urvalskriteriet (Bryman, 2011, s. 392). Då tanken med ett målstyrt eller strategiskt 
urval är att vi som forskare enbart vill komma i kontakt med relevanta individer för studien, 
valde vi att kontakta en vän som studerar på en högre utbildning. Hon har i sin tur bidragit till 
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att vi kommit i kontakt med 8 stycken relevanta intervjupersoner, detta enligt ett 
snöbollsurval (Bryman 2011, s. 196). Vi vill här förtydliga att vi inte intervjuat vår kontakt 
vid högskolan utan vi har enbart intervjuat hennes klasskamrater. 

För att komma i kontakt med kvinnorna som medverkade i denna studie, valde vi att skriva 
ett informationsbrev (se bilaga 1), där vi förklarade syftet med vår studie, vilken vi sedan 
mejlade ut till vår kontakt vid en högskola i Mellansverige. Denna kvinna vidarebefordrade 
informationsbrevet till sina klasskamrater och på så vis kom vi i kontakt med de åtta 
medverkande kvinnorna. Det var enbart åtta stycken kvinnor vilka anmälde sitt intresse att 
medverka i vår studie, och efter vi mottagit åtta respondenter valde vi att genomföra 
intervjuerna.   

Själva intervjuerna genomfördes under två veckor i maj i särskilt bokade grupprum vid 
Mälardalens högskola i Västerås samt i Eskilstuna. Under intervjutillfällena medverkade 
enbart en av oss som forskare samt respondenten, detta för att det skulle bli ett så avslappnat 
samtal som möjligt. Intervjuerna pågick mellan 45-75 minuter vardera beroende på hur 
mycket respondenterna var villiga att dela med sig. 

4.5 Analysmetod 
Efter genomförande av de åtta intervjuer som ligger till grund för denna studie har de 
material vilket framkommit transkriberats och analyserats vidare av oss forskare gemensamt. 
För att en studie skall erhålla en hög grad intern reliabilitet krävs det att studiens insamlade 
data analyseras gemensamt, detta för att vi som forskare inte ska tolka skeenden olika 
oberoende av varandra (Bryman, 2011, s. 352). För att genomföra analysen av vårt material, 
valde vi att göra ett tematiskt schema (se bilaga 3) av det material vilket framkom under 
intervjuerna. Vårt tematiska schema bygger på den preliminära, sekundära och fördjupade 
tolkning vilken vi genomfört, efter inläsning av det transkriberade materialet. Att använda sig 
av en denna typ av analysmetod i en narrativ studie kategoriserar Riessman som den 
tematiska analysen (Riessman, 2008, s. 53).  

Då vårt syfte med denna uppsats är att få en bättre förståelse kring de medverkande åtta 
kvinnornas hälsa kopplat till deras identitetsskapande och könstillhörighet, har vi valt en 
hermeneutisk utgångspunkt för analysen. Enligt Weber genom Bryman innebär en 
hermeneutisk utgångspunkt att vi som forskare försöker tolka respondenternas svar utifrån 
den kontext och det perspektiv som intervjupersonerna själva innehar (Bryman 2011, s. 507). 
Därför är det viktigt för oss som forskare att vara medvetna kring kvinnornas kontext vilket 
bidrar till deras svar. Enligt Weber gnom Bryman (2011, s. 33) är det också viktigt att lägga 
den egna förförståelsen åt sidan i tolkningen av individers värld. Hermeneutiken ger 
möjlighet för forskaren att fånga det subjektiva vilket är fokus då människan utför olika 
sociala handlingar (Bryman, 2011, s. 32).  Vår egen förförståelse innan vi genomförde denna 
uppsats var att kvinnors hälsa torde bli påverkad av samhällets krav på den kvinnliga 
könsidentiteten.   

 

Denna studie syftar inte till att allmänt kunna generalisera dess resultat på andra kvinnor med 
samma kontext. Resultatet vilket framkommer säger enbart något om de berörda kvinnornas 
narrativ. Vi menar dock att vår studie kan bidra med en specifik typ av generaliserbarhet 
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vilken är igenkänning. Även om detaljerna i berättelserna är individuella kan vi alla känna 
igen oss i samhällets förväntningar och prestationskrav kopplat till könet.  

LeCompte & Goetz genom Bryman menar att när den samhällsvetenskapliga 
forskningstraditionen talar om begreppet extern validitet, syftar detta på hur väl 
undersökningens resultat kan generaliseras på övrig population. I en kvalitativ studie så som 
denna, ligger fokus på en djupgående analys av en enskild individs uppfattning (Bryman, 
2011, s. 352). Då vi tar avstamp i en mer djupgående analys av de medverkande kvinnornas 
narrativ menar LeCompte och Goetz vidare att den interna validiteten oftast är förhållandevis 
hög, då forskaren går på djupet av det valda temat och de deltagande individerna (Bryman, 
2011, s. 352).  

I en kvalitativ studie är det svårt att uppfylla kravet om extern reliabilitet då intervjufrågor 
tolkas olika av individer och torde göra det omöjligt att replikera resultatet som framkommit i 
studien. För att ändå kunna replikera en kvalitativ studie är det viktigt att hålla sig inom 
samma sociala miljö som de vilka utfört studien (Bryman 2011, s. 352). Som forskare är det 
därför viktigt att vara tydlig kring hur studien genomförts för att göra det möjligt att replikera 
studien. Denna studie är därför uppbyggd med tydlighet kring vilka metoder som har använts. 
Studiens analys utgår ifrån de teman vilka valts med utgångspunkt i frågeställningen, teman 
vilka tydligt redovisas i vårt tematiska schema (se bilaga 3). Studien redovisar även tydligt 
vilken kategori av individer som valts för forskningssyftet då detta kan bidra med en 
replikeringsbarhet av intervjukontexten.     

4.6 Etiskt ställningstagande   
Innan en studie genomförs är det som forskare viktigt att informera de berörda parterna kring 
studiens syfte. Deltagare bör även informeras om att deras bidrag till studien alltid är av 
frivillig karaktär och att de om så önskas kan välja att hoppa av studien. I studiens första 
skede är det även viktigt att tala om för intervjupersonerna vad som kommer att ingå i 
undersökningen. Individerna vilka deltar i studien har själva rätt att bestämma över sin 
medverkan vilket bidrar till att deras samtycke alltid står i fokus. Att vara anonym som 
deltagare i en studie är någon som forskaren bör garantera för de medverkande. Forskaren bör 
även garanter att den information vilken framkommer under exempelvis en intervju, enbart 
nyttjas i studiens syfte. (Bryman, 2011, s. 131-132) 

Innan vi genomförde intervjuerna informerades kvinnorna om de etiska principerna. Vi 
informerade om vårt syfte med studien och att vi enbart använder kvinnornas berättelser för 
detta ändamål. Därefter informerades kvinnorna om att deras deltagande är frivilligt och att 
de även får välja att inte svara på våra frågor och att de kunde avbryta intervjuerna när som 
de helst önskade. Vi informerade om att intervjuerna kommer spelas in för att sedan 
transkriberas, och informerade även om att vi har för avsikt att avidentifiera respondenterna 
och ge dem fiktiva namn. Kvinnorna informerades även om att det bara är vi som forskare 
som kommer ha tillgång till de inspelade ljudfilerna och att efter vår transkribering väljer vi 
att radera dessa. Efter informerandet av de etiska principerna erhöll vi kvinnornas samtycke.  

5. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår analys av de intervjuer vilka har varit denna 
studies grund, och resultatet kommer att presenteras i tre olika delar. Inledningsvis kommer 
den preliminära tolkningen, vilket innebär den första tolkningen av vårt material efter den 
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första inläsningen. Därefter har vi genomfört den sekundära tolkningen vilken grundar sig på 
ett flertal genomläsningar av materialet, där vi gjort kopplingar mellan intervjupersonernas 
svar och denna uppsats teoridel. Under detta avsnitt kommer även utvalda citat av 
intervjupersonerna presenteras där dessa kopplas till vårt teoriavsnitt. Våra teman grundar sig 
på de narrativ vilka intervjupersonerna givit oss och har varit bidragande i den tematiska 
analysen detta avsnitt presenterar.  

I den tredje och sista delen av vårt resultat väljer vi att presentera en fördjupad tolkning av 
våra intervjuer. I denna del väljer vi att göra en mer djupgående analys över vad kvinnorna 
valt att delge om deras eget narrativ. Eftersom detta avsnitt lämpar sig bättre för en 
diskussionsdel, har vi valt att presentera det sista temat under rubriken resultatdiskussion, 
vilken läsaren finner längre fram i uppsatsen. För att läsaren ska kunna tillgodose sig våra 
teman och de tre tolkningsfaserna bör resultatdelen studeras med utgångspunkt i 
identitetsskapande och kön. Dessa två begrepp kan med fördel betraktas som paraplybegrepp, 
och är de som våra teman grundar sig på. Begreppen är utformade utifrån uppsatsens 
frågeställning.   

Kvinnorna i denna studie har givits fiktiva namn, detta för att upprätthålla krav om 
anonymitet. Istället för att benämna dem som intervjupersoner eller respondenter ville vi ge 
dem namn, och på sådant vis skänka läsaren ett mer personligt förhållningssätt till kvinnorna.    

5.1 Preliminär tolkning  
Under denna rubrik kommer vi presentera de teman samt reflektioner vi drog efter den första 
granskningen av materialet. Presentationen kommer ske genom fyra olika teman vilka blev 
vårt första utkast efter en genomläsning av transkriberingen. Inledningsvis kommer vi att 
presentera de olika teman vi valt. De teman vilka ligger till grund för den preliminära 
tolkningen är prioriteringar, ideal, prestationskrav och hälsa.   

5.1.1 Prioriteringar  
Efter att ha läst transkriberingen av intervjuerna för första gången framkom det att flertalet av 
respondenterna berättade om situationer där de väljer att tillfredsställa andras intressen före 
deras eget samt att de även väljer att utföra obetalt arbete framför det egna intresset. Det var 
någonting respondenterna var tydliga med i deras narrativ och det var återkommande bland 
de flesta av kvinnorna. Prioriteringar är i detta fall även hur kvinnorna prioriterar andras 
känslor eller eventuella åsikter kring deras val.   

5.1.2 Ideal  
Det andra temat berör det ideal kvinnorna upplevde att det finns på dem kopplat till deras 
kön. Ideal vilka kommer till uttryck i vardagens olika situationer och som bidrar till, att på ett 
eller annat vis, påverka kvinnorna på ett negativt sätt. Något som flertalet kvinnor 
återkommer till är en reflektion om hur detta ideal inte torde vara samma för deras manliga 
vänner eller familjemedlemmar.   

5.1.3 Prestationskrav  
Vårt tredje tema har vi valt att benämna som prestationskrav. Detta tema innehåller narrativ 
kring de prestationskrav som kvinnorna i denna studie känner, vilket genomsyrar hela deras 
liv. Det kan vara att de förväntas prestera i skolan, att de ska prestera inför vänner och att de 
ska prestera på arbetsplatsen.   
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5.1.4 Hälsa  
Det fjärde och sista temat under rubriken preliminär tolkning handlar om kvinnors hälsa och 
deras narrativ vilket berör detta. Framförallt berättar kvinnorna om deras kroppar, den 
psykiska samt den fysiska hälsan. Kvinnornas hälsa har genomgående kopplingar till andras 
åsikter och samhällets krav.   

5.2 Sekundär tolkning  
I denna del av resultatet kommer en introduktion av de mer utvecklade teman vi har valt att 
beröra. Dessa teman är de vilka vi ansåg illustrerade kvinnornas narrativ på ett djupare plan. 
De teman vi valt att använda i den sekundära tolkningen är sociala roller och relationer, 
förväntningar och begränsningar, åstadkomma idealet och åstadkomma hälsa. Dessa teman 
kommer att beröras med hjälp av citatet ur kvinnornas narrativ. Dessa citat kommer även att 
kopplas samman med uppsatsens teoriavsnitt.    

5.2.1 Sociala roller och relationer   
Vårt första sekundära tema har vi valt att benämna som sociala roller och relationer. Detta 
tema är en vidare fördjupning i temat prioriteringar, som bygger på kvinnornas egna liv och 
prioriteringar av andra individer framför deras egna behov. Varför vi valt temat sociala roller 
och relationer är på grund av att vi menar att kvinnornas prioriteringar har en central koppling 
till deras sociala roller och till deras sociala relationer.   

Det första exemplet på prioriteringar kopplat till sociala rollen och de sociala relationerna är 
då Karolin vilken utbildar sig till sjuksköterska, uttrycker sig kring att hon har en tendens att 
glömma bort sig själv och har svårt att säga ifrån. Hon menar även att det är hon som individ 
vilken bryr sig om andra i sin omgivning och vill inte förknippa detta med hennes 
könsidentitet:  

"Jag har nog mer sett det som att det är jag som person, att jag vill visa att 
jag finns där och att jag bryr mig. Jag har väl tyvärr glömt bort mig själv, då 
jag har svårt att säga ifrån."  

Karolin ser dessutom ett värde i att behandla andra med förtur framför sig själv och menar att 
hon skapat en bild som hon behöver upprätthålla:  

"… men det har nog med att göra att jag kanske har en bild av mig själv att 
jag är den som alltid ställer upp. Då vill jag ju att alla andra också ska ha den 
bilden."  

Citatet ovan skildrar den bild Karolin vill framställa om sig själv som den person som bryr 
sig mer om andra än sig själv. I teoriavsnittet menar Edling, Liljeros (2010, s. 56-58) att det 
sociala könet återskapas i vardagssituationer och att de beteenden som följer det konstruerade 
sociala könet bekräftas. Chodorow menar att kvinnor beskrivs få ett mer konkret och 
personligt förhållningssätt till omvärlden (Chodorow, 1988, s. 228), vilket bekräftas av hur 
Karolin framställer sig som person. Troligen känner Karolin att hennes förhållningssätt 
bekräftas då det följer de beteenden som förväntas av hennes sociala kön.  

Anna som studerar till byggnadsingenjör diskuterar den bekräftelsen vilket yttrar sig vid de 
situationer hon följer de beteenden vilka förväntas av henne som kvinna, där hon prioriterat 
hennes sociala relationer framför sina egna behov:   
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"Jag gillar när jag ser att någon annan uppskattar det jag gör och det är väl 
det som oftast driver mig också, jag tänker mer på min pojkvän, familj och 
vänner än mig själv.”  

Anna beskriver de prioriteringar hon gör i hennes vardagsliv, där hennes närmsta familj, 
vänner samt hemmets obetalda arbete prioriteras före hennes egna intressen. Anna menar att 
hon skulle välja alla i hennes omgivning före hennes egna intressen. Hon säger vidare att hon 
prioriterar andra framför sig själv och Anna fortsätter att berätta kring hennes uppväxt och 
hur hennes förhållningssätt torde vara ärvt ifrån modern:  

"Men jag tror att det är från min uppväxt för min mamma var exakt likadan. 
Hon tänkte inte på att köpa kläder till sig själv, utan köper först kläder till 
mig, min bror och syster, och kanske till pappa. Min bror bryr sig inte alls om 
det runt omkring sig."  

Anna beskriver ovan hur hennes mamma prioriterade alla andra i familjen och hon tror att 
hennes beteende är ett återskapat beteende ifrån hennes mamma. Detta kan jämföras med hur 
Chodorow menar att flickors personliga och konkreta förhållningssätt till omvärlden, 
återskapar och förs vidare till deras döttrar (Chodorow, 1988, s. 228). Anna menar även att 
hennes bror har ett helt annat förhållningssätt till sin omgivning och att han tänker mer på sig 
själv. När hon fortsätter diskutera kring sin familjs prioriteringar beskriver hon att även 
hennes pappa oftast går efter de beslut som gynnar honom själv främst:  

"Det är lite som min pappa, vill han iväg och spela innebandy så gör han 
det... Visst, nu är min bror så gammal så han klarar av det själv, men mamma 
har ju skämt bort honom och då blir det ju att han inte gör sin egen mat."  

När Annas pappa vill iväg för att han ska träna spelar det ingen större roll att det finns sysslor 
som bör göras eller att Annas bror är hungrig. Samtidigt beskriver hon att hennes lillebror är 
så pass gammal att han egentligen skulle klara av att göra det obetalda arbetet, exempelvis 
laga mat, på egen hand, men att deras mamma ändå ordnar dessa sysslor för honom. Vidare 
menar Anna att hennes roll i hushållet har blivit likadan som hennes mamma där andra 
individer i hushållet bör prioriteras före henne själv:  

"… min pojkvän tänker mer på sig själv... Jag skulle vilja vara mer så själv för 
lägenheten spelar ju ingen roll. Om jag går ut och tränar i stället så mår jag 
bättre själv..."  

Anna menar att hon själv väljer att ta hand om lägenhetens måsten, medan hennes pojkvän 
inte har några problem med att välja de egna intressena främst. Som vi nämner i den 
teoretiska referensramen förväntas du som kvinna att agera med empati, omsorg och 
följsamhet. När kvinnor befinner sig i nära relationer tar de mer hänsyn till sin omgivning och 
väljer att uttrycka sig där efter.   

Enligt Bengs och Wiklund (2015, s. 160-161) sker det en könsmärkning av vad som anses 
vara feminint och maskulint. Detta vilket bidrar till vilka egenskaper individen bör ha samt 
begränsar könen, inom bland annat vilka yrken de bör välja, hur individer bemötas samt hur 
individer bör se ut. De maskulina egenskaper som män förväntas inneha, enligt Bengs och 
Wiklund, bland annat att de bör vara oberoende, medan kvinnor förväntas agera med empati.  
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Ronja beskriver hennes förhållningssätt till omvärlden som nedtonat, framför allt i de 
situationer där hon själv nått någon form av framgång. Samtidigt menar Ronja att hon 
egentligen inte tycker att kvinnor bör skämmas bland deras sociala relationer:  

"Egentligen tycker jag ju inte att man ska skämmas för att jag vet vad jag vill 
och att det kanske egentligen gått ganska bra. Jag fick mitt första extrajobb på 
bank... när jag fick mitt nästa jobb, som också det är ett eftertraktat jobb, då 
vågade jag nästan inte säga det till någon i klassen."  

Ronja beskriver att hon är stolt och nöjd över sin framgång och är nöjd med de erfarenheter 
som medföljer detta, men menar att det möjligen inte finns en acceptans bland omgivningen, 
om hon väljer att berätta för sina klasskamrater om sina framgångar. Samtidigt beskriver hon 
sin närmiljö, där männen i hennes omgivning väldigt gärna vill exponera sin framgång medan 
kvinnorna istället medvetet tonar ned dessa:   

"En kille kanske mer hade skrivit ut på sociala medier … Jag är åt det mesiga 
hållet, vill inte sticka ut... Jag vet inte om det beror på att jag är kvinna men 
visst, många killar i min klass är ju väldigt sådär, ska tala om vad de har 
gjort, medan tjejer är mer yes, nu har jag vart på intervju, vi håller 
tummarna."  

De egenskaper som det kvinnliga könet tillskrivs, enligt Esseveld och Mulinari (2015, s. 70) 
begränsar respondentens sätt att agera i sociala relationer och situationer. Ronja menar att det 
är viktigt för henne att andra anser att hon har egenskaper som ödmjukhet samt att hon bör 
vara nedtonad. Som exempel nämner hon sociala medier där hon har observerat en skillnad 
bland killar och tjejer i sättet de uttrycker sig. Ronja menar då att killar är väldigt 
utåtagerande i sin omgivning medan kvinnor ska visa mer tacksamhet och framstå som mer 
blyga i deras framgång.   

Ronja beskriver att hon känner att hennes sociala roll som arbetande kvinnlig student är något 
som hon är stolt över. Samtidigt som hon beskriver dessa sociala roller som något besvärande 
i samtal med andra.   

Anna upplever också att hon behöver hålla tillbaka i samtal kring träning och den fysiska 
hälsan, då de i hennes närmiljö inte tränade i samma utsträckning som henne själv. Om Anna 
själv skulle nämna hur ofta hon tränade, enbart för att få utbyta idéer kring träningen eller 
kosten, var hon rädd att den andra kvinnan inte skulle känna sig tillräckligt bra:  

"Men om man ska säga att jag tränar på gymmet fyra gånger i veckan plus 
match, och hon tränar två gånger i veckan så behöver jag inte ens säga mitt 
för då kanske hon känner sig värdelös."  

Anna jämför antalet träningstillfällen hon utför i jämförelse med hennes vän, där Anna väljer 
att vara empatisk då hon antar att hennes vän skulle känna sig värdelös om denne får höra om 
Annas träningsprestationer. Enligt Bengs och Wiklund (2015, s. 160-161) förväntas kvinnor 
inneha empati med sin omgivning och väljer i förplägningen att dämpa den egna framgången.   

Ett ytterligare citat bekräftar samma teori då Karolin anser att kvinnor i hennes närhet nästan 
förväntas att uttrycka sig negativt om sig själv, något vilket även bidrar till att kvinnor mår 
sämre:  

26 
 



   
 

"Men jag har märkt av då jag pratar med andra kvinnor att det är väldigt 
mycket negativt... Det är som att det förväntas av kvinnor att man ska tycka 
illa om sig själv, och att det är vanligare bland kvinnor att göra det. Det känns 
som att man bör visa hänsyn och empati till alla..."  

Karolin menar här ovan att vid de tillfällen hon talar med andra kvinnor känner hon behovet 
av att framställa henne själv på ett negativt sätt. En förväntan som enligt henne själv torde 
grunda sig på att den empatiska sidan som Hedeneus m.fl. (2015, s. 160-161) beskriver som 
förväntade feminina egenskaper, och att detta möjligen, enligt Karolin, dragits ett steg för 
långt. Hennes uppfattning av förhållningssättet är även att kvinnor förväntas tycka illa om sig 
själva vilket hon även påstår blir allt vanligare att kvinnor gör. Ronja berättar att då kvinnor 
pratar om deras kroppar, förväntas det förekomma negativa kommentarer något hon upplever 
begränsar hennes umgänge och hennes sociala relationer.  

5.2.2 Förväntningar och begränsningar  
Vårt andra tema under den sekundära tolkningen kallar vi förväntningar och begränsningar. 
Detta tema berörs av kvinnorna när de berättar om de förväntningar som de känner i deras liv 
vilka är kopplade till deras könsidentitet och det ideal som framkommit i vår preliminära 
tolkning. Dessa förväntningar vilka i förlängningen även bidrar till att begränsa kvinnornas 
identitetsskapande.   

När kvinnorna talade kring förväntningar och begränsningar framkom det att de har en hög 
förväntan på sig själva vad det gäller det kvinnliga idealet. Att ideal inte bara är kopplat till 
materiella värden eller värden för individen, utan även att ideal kan vara kopplat till hur andra 
förväntar sig att individen bör agera.   

Enligt Mattsson (2010, s. 44) fostras vi till det kön som är vårt biologiska. Samhället gör 
skillnad på könen och fostrar individer i enighet med detta. Ett exempel finns hos Ronja som 
framställer sig som en person som är omhändertagande om sin omgivning, där hon upplever 
att de sammankomster hon medverkar i, som ett tillfälle att måna om alla gruppens 
medlemmar:  

"Som kvinna vill man vara liksom, det ska vara så ombonat. Man ska vara så 
bra värdinna och jag är sådär alla ska ha det bra. Kommer brorsbarnen då 
äter ju de inte det här, då måste jag ha någonting till dem. Man ska måna om 
hela gruppen. Morfar ville ju ha mjölk i kaffet och då måste jag ju... fan vad 
jag är larvig. Jag måste inte alltid bjuda på trerätters."  

Ronja anser att det är viktigt att framstå som en bra värdinna samt att alla i omgivningen ska 
må bra. Även när gruppens individer har olika behov menar hon att dessa ska tillfredsställas i 
syfte av att gruppen ska må bra. Samtidigt beskriver hon dessa krav som överväldigande vid 
vissa tillfällen och hon benämner beteendet som "larvigt". Ronja berättar även att hennes 
partner syn på hennes egenskaper som omhändertagande möjligen skiljer sig lite ifrån hennes 
egen uppfattning:  

"Ja, alltså min pojkvän undrar ofta varför vi måste göra såhär, så svarar jag 
liksom. Ja, men du vet, det är ju trevligt! Då svarar han, jag tror att de blir 
lika glad ändå."  
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Ronja menar att hennes partner tycker det är onödigt att göra dessa överflödiga saker samt att 
omgivningen troligen skulle bli nöjd ändå.   

Samhället har, som vi nämnt tidigare, sociala roller vilka förväntas att vi som människor ska 
efterfölja och de individer som är avvikande från detta förväntade beteende blir, enligt Edling 
och Liljeros, oftast straffade av samhället. De menar att det beteende som följer det sociala 
könet är en bekräftelse till detta vilket gör att normer och värderingar kring könsidentiteten 
återskapas. (Edling & Liljeros, 2010, s. 56-58)  

Cecilia  beskriver exempelvis erfarenheter angående könsskillnader hon uppmärksammade i 
hennes uppväxt. Hon menar att flickor och pojkar behandlades annorlunda i grundskolan 
samt att detta torde ha en påverkan på dessa pojkar och flickors framtida skapande av 
könsidentiteten:  

"Jag tänker på när jag gick i skolan så skulle tjejerna sitta tysta och när 
killarna bråkade så gjorde det ingenting för de var ju bara killar... För vi är 
ju lite känsligare och svaga."  

I Cecilias narrativ beskriver hon de skillnader hon uppfattar av de förväntningar vilka finns 
på tjejer alternativt killar. Hennes erfarenhet av lektionerna i grundskolan visar den 
bemötning hon upplevde av lärarna kring vilket beteende som förväntades av dem. Cecilia 
menar att när killarna bråkade var det ett förväntat beteende, medan tjejerna begränsades till 
att vara tysta.   

Att personer med ett kvinnligt kön har ett ideal att prestera mindre inom vissa områden i livet 
är någonting som frekvent framkommer under intervjuerna. Det är någonting 
intervjupersonerna ofta återkommer till och kvinnorna kan återberätta ett flertal egna 
erfarenheter kring detta.   

Cecilia fortsätter sin berättelse om den egna skoltiden där hon uttrycker ytterligare exempel 
på att hennes idrottslärare inte förväntar sig några särskilda insatser av henne, på grund av att 
hon är tjej, han säger följande:   

"Ni tjejer behöver inte göra det där. Hoppa bara över plinten. För ni ska inte 
kunna det för ni är tjejer."  

Enligt Cecilia menar hennes idrottslärare att tjejer inte klarar av samma typ av aktiviteter som 
killarna gör. Hon påstår att han antyder detta på grund av att hon är tjej. Likaså beskriver 
nästa respondent, Bea, en situation där hon och henne sambo hamnat i en konflikt angående 
sysslor i hemmet:   

"Jag och min sambo köpte en sådan där trall till vår balkong och då sa jag till 
honom att jag vill vara med och lägga den... Då svarade han. Det är män som 
ska göra sådant... Det var väl främst ett skämt från hans sida än att det var 
sanningen, men det är klart att jag tror jag ser väldigt kvinnlig ut."  

Bea beskriver ett tillfälle där hon och hennes sambo ska inhandla en trall. När hon senare ber 
om att få hjälpa till i att bygga ihop den går han i försvar. Även hennes sambo, likt Cecilias 
före detta lärare, påstår att vissa aktiviteter är ämnade för män, även vid de tillfällen kvinnor 
vill delta i dessa aktiviteter.   
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Även Karolin berättar om de förväntade egenskaperna som hon själv upplevt vilka är 
kopplade till hennes kön, hon fortsätter att beskriva egenskaper som är typiskt feminina enligt 
henne:   

"Ja, men man förväntas inte ta för mycket plats. Vi är liksom ändå lite bakom 
männen. Att man mer ska vara den som håller med. Att man egentligen inte 
ska ha så mycket egna åsikter och så."  

Hon menar att hon som kvinna inte förväntas att ta för mycket plats samt att kvinnors 
ställning hamnar bakom männen. När det kommer till åsikter menar hon att kvinnor förväntas 
att hålla med andra istället för att ge uttryck för deras egna åsikter.   

En annan kvinna, Sara, upplever även hon begränsningar kopplat till sitt kön. Såhär beskriver 
hon situationer när hon ska uttrycka sitt ställningstagande rörande allmänna frågor:  

"Ja, men som kvinna så förväntas du kanske ta mindre plats, men det ska ju 
inte vara så, fast det känns ändå så. Att om man som tjej visar sin åsikt så är 
man feminist och att man blir kallad för bitch eller hora, vilket jag dock tar 
mest på skoj om någon säger till mig."  

Sara beskriver även hon att kvinnor förväntas ta mindre plats och har upplevt att de 
situationer där hon väl har tagit plats eller visat sin åsikt, har hon blivit bemött som feminist 
vilket enligt hennes omgivning är lika med något negativt. Dessutom har hon även blivit 
bemött med kränkande ord.   

Ett ytterligare exempel på förväntningar finns i Denice narrativ:  

"… på vissa arbeten kanske det finns anledning till att män är högre uppsatta 
än kvinnor för att de just vågar säga vad de tycker och så."  

Denice påstår att det kanske i vissa fall finns anledning till att män har högre uppsatta 
positioner än kvinnor. Hennes skäl till detta påstående grundar sig i att män vågar uttrycka 
sina åsikter och att detta skulle vara en orsak till att de hamnar i dessa positioner.  

5.2.3 Åstadkomma idealet  
Vårt tredje tema berör hur kvinnorna i denna studie handlar och agerar med avsikt att 
åstadkomma de prestationskrav som de upplever ställs på dem. Kvinnorna i denna studie 
berättar hur de upplever prestationskrav och att de mår dåligt över dessa, samtidigt som de 
agerar för att åstadkomma detta ideal. Ett ideal som alla kvinnor menar kommer från dem 
själva och inte är något, som i särskild stor utsträckning kommer ifrån samhällets 
förväntningar på kvinnor.   

Mattson menar att de strukturer vi finner i samhället ofta är invanda och självklara vilket gör 
att det känns tryggt och bekant för oss som individer att förhålla oss till dessa. När vi 
diskuterar våra egna val på individnivå menar de flesta av oss att våra val är självvalda 
(Mattsson, 2010, s. 31-33). Vidare menar Mattsson att de flesta kvinnor anser att deras val är 
individuella och att de är självständiga i dessa val.   

Ronja ger ett exempel på en situation där hon och hennes parter ska på en bjudning, där hon 
som individ känner ett behov av att införliva och åstadkomma ett ideal inför gästerna på 
bjudningen. Något vilket hennes manliga parter alls upplever är nödvändigt:  
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"Som exempel, imorgon ska vi på kalas, det är en inflyttningsfest och vi känner 
inte dem så jättebra, men jag tänker såhär, vi köper en korg med ost och kex 
och sen så ska det vara gullegull, det är lätt och vem som helst kan få det. 
Medan min kille säger, äsch vad fan, vi kan väl köpa en blomma på vägen? 
Jag liksom går in i det som ett projekt.”  

När Ronja och hennes partner ska iväg på ett evenemang är det viktigt för henne att köpa 
någonting passande för tillfället. Hon anser att presenten innehar en viktig del av evenemanget 
och menar att hon går in i dessa situationer som ett projekt.  

Emma beskriver prestation utifrån de krav som hon har på sig vad det gäller mer materiella 
värden, så som bra betyg i skolan. Trots att hon beskriver, vad som i hennes ögon må vara olika 
yttre faktorer som förklarar varför hon skapat en press på sig själv att vara duktig, ligger den 
intressanta tyngdpunkten i hennes berättelse kring prestation kopplat kring att åstadkomma 
idealet och att bevisa sig duglig i andras ögon. Något vilket finns med som en röd tråd hos alla 
de kvinnor vi intervjuat till denna uppsats och någon som flera av de intervjuade kvinnorna 
beskriver även lett till ett sammanbrott:   

"Jag hade otroligt höga prestationskrav på mig när jag var yngre. Sen är det 
klart att med de prestationskrav jag har haft så har jag varit väldigt stressad, 
vilket en kropp inte orkar vara så länge, så min kraschade... Därifrån kommer 
mycket av mina prestationskrav, att jag ville bevisa att jag dög."  

Enligt Emma har hon haft höga prestationskrav på sig sedan hon var yngre vilket har lett till 
att hon till slut kraschade. Hon påstår att det grundar sig i att hennes föräldrar arbetade 
mycket, att hon inte hade några syskon och var ganska ensam, vilket resulterade i att hon ville 
visa att hon dög. Emma menar även att detta är en orsak till att hennes prestationskrav har 
fortsatt än idag. Även Anna menar att hon har höga prestationskrav på sig och diskuterar det i 
relation till hennes familj:   

"Det var inte mina föräldrar som gjorde det. Jag har alltid haft lätt för mig att 
plugga. Men jag ångrar inte att jag fått den pressen för jag vet ju att jag 
skapat den själv. För jag vet att om jag kommer hem med ett toppbetyg i kemi 
till min pappa så blir han jätteglad."  

Hon menar att hennes föräldrar alltid har funnits där som stöd, utan att pressa henne. I hennes 
uppväxt beskriver hon att beröm ifrån föräldrarna enbart resulterat i ett bra betyg och därför 
ser hon det som något positivt. Hon menar även vidare att prestationskrav endast uppstått ur 
hennes egna förväntningar på sig själv. Då Anna menar att hennes föräldrars beröm enbart 
gett henne något positivt men att hon även i samband med detta upplevt krav. Hon nämner att 
hennes pappa haft en stor påverkan på hennes liv men menar att det inte är någonting fel med 
det.   

Enligt Mattson (2010, s. 27-28) innebär socialkonstruktionsim att det i det moderna samhället 
finns sociala strukturer som påverkar vilka identiteter vi intar samt vad som förväntas av oss. 
Vidare menar Mattson att alla människor är slavar under denna konstruktion samtidigt som vi 
är grundare till detta fenomen.    

Förutom de tre ovannämnda kvinnorna uttrycker även Denice att hennes prestationskrav på 
sig själv har lett till ett sammanbrott. Hon upplevde att hennes prestationskrav var kopplat till 
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de förväntningar hon upplevde i samband med att hinna med mycket parallellt med studierna. 
Denice har upplevt höga krav på sig själva sedan hon var barn. Trots att Denice menar att hon 
blivit bättre på att hantera stressen pratar hon ändå i termer om att hon är ansvarsfull och att 
hon vill prestera:  

"Jag har alltid haft lätt för mig att plugga men jag har blivit mindre stressad 
med åren känner jag. Förut kunde man stressa upp sig över saker som jag har 
lärt mig nu att det inte är värt att stressa upp sig kring. Det löser sig. När det 
gäller arbete och skola så är jag väldigt ansvarsfull, tycker jag själv.”  

Denice menar att hennes höga krav hon haft på sig själv när hon var yngre även påverkat 
hennes framtida prestationskrav. Hon menar att hennes inställning till studierna har förändras, 
men samtidigt förknippar hon sin identitet med stort ansvar inom arbete och skola. På frågan 
om var respondenten känner att pressen kommer ifrån menar hon att det kommer ”ifrån mig 
själv”. Hon menar att prestationen och de förväntningar hon haft på sig att leverera, är 
någonting som är förenat med hennes personlighet och att detta inte någon som har haft en 
yttre påverkan på henne.   

Inom detta tema hade respondenterna väldigt liknande upplevelser kring i vilken utsträckning 
förväntningar var kopplat till könsidentitet. Precis som Mattsson (2010, s. 33) nämner är de 
strukturella skillnaderna ofta invanda och självklara vilket gör att många kvinnor anser sig 
vara självständiga i sina val och tolkar inte dessa val i termer som strukturella förtryck. Enligt 
Mattsson är det inte förrän vi analyserar detta fenomen på en strukturell nivå, som vi kan 
skåda de mönster vilket skapar orättvisa och ojämlikhet (Mattsson, 2010, s. 33).  

Ronja uttryckte att hon är övertygad om att hennes ålder har en avgörande roll i varför hon är 
den hon är idag. Detta var något vilket framkom då hon fick frågan kring hur samhället torde 
ha påverkat hennes identitet:  

"Jag tror inte att man påverkas på det sättet, att jag är som andra vill att jag 
ska vara. Jag kanske har blivit lite vuxen när jag har fyllt 28."  

Ronja menar att det som har påverkat hennes sätt att vara är den utveckling som medföljer att 
bli äldre och att hon blivit vuxen.   

Bea ansåg sig ha höga prestationskrav i anslutning till hennes studier. Hon berättar att hon har 
funderat kring vart dessa höga krav kommer ifrån, men påstår att dessa krav endast kommer 
ifrån henne själv och således att hennes personlighetsdrag har haft stor inverkan. Där hon vill 
frikoppla sin könstillhörighet med hennes personlighet. Hon beskriver hennes sätt att 
åstadkomma det ideal som finns på kvinnor enligt följande:  

"Jag vet inte riktigt vart de kommer ifrån. Jag har funderat på det. För jag har 
aldrig blivit pressad hemifrån, så det är någonting jag själv har fått för mig 
att jag måste vara bäst på allt. Jag vet inte. Jag har alltid haft höga krav på 
mig själv, men jag tror inte det beror på mitt kön utan på min personlighet och 
hur jag är som person."  

Bea berättar att hon inte vet vart prestationskraven kommer ifrån då hon aldrig har blivit 
pressad hemifrån. Hon menar att dessa krav är något som kommer ifrån henne själv.   
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I det sista citatet vilket avslutar vårt tema kring att åstadkomma idealet, berättar även Denice 
hur hon funderat kring var idealen som finns på kvinnor i dagens Sverige, torde komma ifrån:  

"Jag hade väl en ganska jobbig period för kanske två år sen, då jag var själv 
om att försörja två stycken. Och då hade jag både skola och jobb... 
Förväntningarna vet jag inte vart de kommer ifrån."  

Denice berättar om en period för två år sedan när tog på sig allt för mycket arbete, både betalt 
och obetalt arbete vid sidan av hennes studier. Hon menar att det har att göra med hennes 
svårigheter att säga nej. Sedan fortsätter hon att mena att hon inte vet vart prestationskraven 
kommer ifrån. Den enda orsaken hon kan tänka sig är att det härstammar från att hon alltid 
har presterat bra och därför måste fortsätta prestera bra.  

5.2.4 Upprätthålla god hälsa  
I det sista temat kommer vi behandla de narrativ som uppkommit i samband med kvinnornas 
självupplevda hälsa. I denna del kommer vi hantera både den psykiska samt fysiska hälsan 
vilken kvinnorna talar om. Den psykiska och fysiska hälsan varierade bland kvinnorna i 
denna studie, men de flesta av kvinnorna beskriver att den psykiska hälsan upplevs som 
relativt ansträngd.   

Kvinnorna berättar om de fysiska förväntningarna som finns på dem i deras liv. De berättar 
att de vill må bättre psykiskt på grund av att det upplever mycket stress kopplat till 
kroppsideal och psykisk påfrestning. Kvinnorna i denna studie pratar om den sociala roll de 
förväntas inta vilken berör en hälsosam livsstil. Enligt Mattsson (2010) tillhör människor 
olika sociala grupper vilka påverkar vart vi som människor hamnar i samhällets hierarkiska 
ordning. Detta är något som gynna eller missgynnar oss.   

Enligt Etherington (2015, s. 756) främjas hälsan av kontroll över det egna livet. Det är även 
viktigt med en hög självkänsla vilket bidrar till en övergripande utvärdering av det egna 
värdet.   

Cecilia berättar kring den egna hälsan och kopplar denna till de skönhetsidealen hon 
upplever:  

"...det här med skönhetsideal. Det är inte så att jag själv kommer på att jag 
måste träna för att bli smal, utan det är klart att man delvis påverkas och 
tänker att jag ska bli smal”   

Enligt Cecilia finns det rådande skönhetsideal vilka hon delvis menar är med och påverkar de 
beslut hon tar. Hon fortsätter:  

"Man pratar väl om det en hel del. Jag menar när jag skulle börja träna igen 
och skulle gå ned i vikt så har jag pratat med mina vänner en hel del. Då är 
det inte säkert att man är ärlig med hela sanningen, utan jag har sagt att jag 
gör det här för min hälsas skull, för att jag måste må bättre och det är klart att 
det inte bara är därför. För man ser ju på sina vänner att de är smala och det 
vore ju trevligt att vara lite smalare liksom, men det säger man ju inte."  

Hon menar att hon och hennes vänner pratar en hel del om hälsa. När Cecilia själv skulle 
börja träna samt gå ned i vikt samtalade hon med sina vänner om det, men menar på att hon 
inte var ärlig med hela sanningen inför dem, utan sa att det enbart berodde på en strävan att 
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må bättre. Cecilia uppvisar en brist på självkänsla där hon beskriver sina vänner som smalare 
än henne själv. På samma vis påstår Cecilia att hon inte kan tala med hennes vänner om att 
det är på det viset hon känner sig, på grund av att det torde finnas ett ideal om att kvinnor ska 
leva hälsosamt men de får inte erkänna detta.   

Även Anna besvarar frågan angående könsidentitetens påverkan på hennes hälsa, med detta 
citat:  

"Kvinnor har generellt högre krav. Jag vet inte. Det känns som att dem 
förväntas vara bra, typ i skolan, att få högre betyg än killar. Rent psykiskt, 
tror jag, att tjejer grubblar mer, reflekterar och tänker mer. Medan killar är 
mer att det blir som det blir, fast alla borde vara så."  

Anna menar att kvinnor har högre krav och förväntas prestera bättre i skolan. Enligt henne är 
detta en orsak till att kvinnor mår psykiskt sämre. Hon menar även att kvinnor reflekterar 
samt utvärdera sig själva i högre utsträckning.  

Det flesta av kvinnorna i denna studie beskriver dessutom att deras närmiljö påverkar deras 
psykiska och fysiska hälsa. Sara beskrev hennes familjesituation som en direkt påverkan på 
hennes psykiska hälsa. Hennes moder, vilken är väldigt insatt inom träning och hälsa, hade en 
inverkan på respondentens egen syn på träning och hälsa:    

"Det är något som min mamma är väldigt intresserad av, hon har en liten 
påverkan på mig med hälsosam livsstil. Jag vill ju vara mer fysiskt aktiv... hon 
håller alltid på när jag är hemma att vi ska gå på promenad. Mamma är 
väldig hälsofreak. Min bror kan också kritisera mig kring vad jag ska äta, och 
som tjej förväntas man inte att äta särskilt mycket, man får inte bli fet."  

Sara beskriver sin mamma som väldigt intresserad av en hälsosam livsstil. Sara berättar att 
hon vill vara mer fysiskt aktiv och de tillfällen hon undviker att träna skapar en ångest hos 
henne vilket hon även återkopplar till hennes mammas beteende. Hon menar att hennes 
mamma försöker få henne att leva ett aktivt liv. Bengs och Wiklund (2015, s. 160-161) menar 
att kvinnor förväntas ta hand om sina egna kroppar. Sara avslutar även med att berätta om 
hennes brors kritik kring hennes kost samt hans kommentarer att hon som kvinna förväntas 
äta mindre för att inte bli fet.   

Toivanen (2012, s. 7) menar att genus formas under barndomens socialiseringsprocess, och 
att vuxna bemöter barn på olika vis beroende på om det är en pojke eller flicka. Detta bidrar 
till hur barnet uppfattar sig själv. Likt det Toivanen menar bemöts så även Sara, utifrån en 
könsmärkning av vad som anses vara feminint och de föreställningar vilka finns när individer 
samspelar med varandra. Dessa vilka i förlängningen påverkar hennes familjemedlemmars 
syn på henne samt hur dessa uttrycker sig angående hennes hälsa.    

Cecilia berättar om hennes hälsa och hur hon mått dåligt under perioder i sitt liv, och att det 
detta torde bero på att hon har svårt att säga nej till saker:  

"Man blir ju stressad i perioder. Jag vet inte riktigt min gräns och tror jag 
klarar allt. Jag har lite svårt att säga nej till saker. I gymnasiet gick jag in i 
väggen när jag tog på mig för mycket grejer."  

33 
 



   
 

Att stressa under en längre tid är något som Cecilia menar påverkat hennes psykiska hälsa, 
detta bidrog tillslut i att hon gått in i väggen. Förutom att kunna säga nej till för mycket 
åtaganden finns det även en önskan från kvinnorna i denna studie, att förändra sättet kvinnor 
talar till varandra, framförallt kopplat till den egna kroppen. Något som torde påverka hälsan i 
rätt riktning. Karolin menar att:  

"Vi kvinnor skulle behöva lyfta varandra mer, att man är mer istället för att 
sitta i grupp och klaga på sig själv, så ska man lyfta de andra och att 
diskutera annat än kroppsideal. Ta bort fokus från sådant som gör att man 
mår dåligt."  

Att kvinnor ska diskutera och kritisera sina kroppar är någonting de flesta av respondenterna 
verkar uppleva, vilket i sin tur har en negativ effekt på deras självkänsla. Där Karolin 
uttrycker en längtan om att kvinnor bör lyfta varandra mer istället för att kollektivt återskapa 
en negativ självbild kring den egna kroppen och hälsan.    

5.3 Sammanfattning av resultat  
I detta avsnitt har vi valt att sammanfatta vårt resultat, för att ge en tydlig överblick av vad 
som framkom under våra intervjuer med kvinnorna. Sammanfattningen är indelad efter de 
teman vilka skär igenom, och hör samman, i den preliminära och sekundära tolkningen, 
vilken finns att finna i vårt tematiska schema (se bilaga 3).   

5.3.1 Prioriteringar - Sociala roller och relationer  
Kvinnorna i denna studie menar att de väljer att prioritera andra i deras omgivning före dem 
själva. De berättar om att de vill vara den individen vilket finns där för omgivningens 
önskemål, vilket är en bidragande faktor till att kvinnorna har svårt att säga nej. Kvinnorna 
berättar hur de känner sig tillfreds med sig själva då de ser att andra människor uppskattar 
dem då de utför något för dem.   

Att ge till andra och att prioritera omgivningen torde vara något vilket kvinnorna ärvt över 
generationer, då ifrån modern. De berättar om att deras bröder inte innehar samma sätt att 
förhålla sig till omvärlden och att detta möjligen beror på deras fäder agerar på ett liknande 
sätt som det manliga syskonet. Kvinnorna vilka lever tillsammans med en partner av det 
manliga könet kan även dem instämma att de förhåller sig olika till prioriteringar i vardagen.   

Studiens kvinnor beskriver även de prioriteringar de gör vad det gäller att tänka på andras 
känslor i olika situationer. Där det exempelvis kan betyda att de tar ett steg tillbaka när de 
uppnått framgång i form av ett bra jobb, för att inte verka skrytsam och för att andra inte ska 
känna säga sämre. Det är viktigt för kvinnorna att framstå som ödmjuka och empatifulla emot 
sin omgivning.   

5.3.2 Ideal - Förväntningar och begränsningar    
Ideal är något som kvinnorna beskriver att de upplever och att detta är kopplat till både 
förväntningar och begränsningar. De berättar om hur de tar på sig huvudansvaret när det 
kommer till bland annat bjudningar. Där inbjudna gäster blir omhändertagna och ompysslade 
på ett individuellt vis, utifrån behov och känslor. Under intervjuerna framkommer det även 
att det finns förväntningar kring att upprätthålla en fasad, där det ska vara städat och det ska 
bjudas på trerätters. Ett tankesätt som verkar tillhöra det kvinnliga könet i större utsträckning 
än det manliga, då kvinnorna vilka har en partner, berättar att deras manliga respektive inte 
resonerar på samma sätt.   
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Vidare berättar kvinnorna om de förväntningar och begränsningar de upplevt under deras 
uppväxt. Där lärare bland annat idrottslärare förklarat hur de ska förhålla sig till olika 
uppgifter, på grund av at det är flickor och att flickor inte klarar av det som pojkarna klarar 
av. Kvinnorna berättar även om att de upplever dessa begränsningar i nära relationer där 
familjemedlemmar menar att de inte ska utföra vissa uppgifter, på grund av att de är kvinnor.   

Det finns även förväntningar hos kvinnorna vad det gäller att inte ta för mycket plats i det 
dagliga samtalet och att om kvinnorna försökt att uttrycka sin åsikt, eller ta mer plats, har de 
bemötts med skällsord eller kritik.   

5.3.3 Prestationskrav - Åstadkomma idealet  
Under temat prestationskrav berättar kvinnorna kring de prestationskrav de känner har format 
deras sätt att agera för att åstadkomma det ideal som finns. De berättar om att de går in i 
bjudningar som ett projekt, där inhandlande av den perfekta presenten har en central del.   

Kvinnorna berättar även om de prestationskrav de känt när de var yngre, vilket kunde kopplas 
till ett behov av att prestera i skolan. Kvinnorna berätta även om att de är ansvarsfulla och tar 
stor ansvar för de situationer de befinner sig i. Där de säger att de velat bevisa för 
omgivningen att de dög i andras ögon, samtidigt som de menar att dessa prestationskrav är 
något som de skapat själva. Att åstadkomma idealet blev bland annat synonymt med att få bra 
betyg i skolan och att hinna med ett arbete vid sidan om. Dessa ideal och prestationskrav har 
lett till att kvinnorna upplever stress, men menar att det är något de själv får ta ansvar för.   

Narrativen vilka påpekar att de prestationskrav kvinnorna upplever är något som funnits med 
dem genom hela livet. Några av kvinnorna berättar om att de varit nära, eller att de har 
kraschat och gått in i väggen.   

5.3.4 Hälsa - Upprätthålla god hälsa  
Det sista temat utgår ifrån kvinnornas berättelse om deras hälsa och hur de åstadkommer god 
hälsa. Berättelserna skär igenom både fysisk och psykisk hälsa, där den fysiska hälsan är 
kopplad till den egna kroppen och de ideal som finns vad det gäller att åstadkomma en god 
hälsa. Kvinnornas berättelser och upplevelser av hälsa kopplat till den egna kroppen 
framställs huvudsakligen på ett negativt sätt. Det är inte enbart den egna kroppen som 
framställs negativ i samtalet med kvinnorna, kvinnorna berättar även att de framställer sina 
kroppar på ett negativt sätt, i samtal med andra kvinnor.   

Kvinnorna beskriver kroppen som ett projekt som ska arbetas på, exempelvis inför 
sommaren. De berättar även om att den nära familjen har en påverkan på deras syn på sig 
själva, och att de är något som påverkar dem på ett negativt sätt.   

Den psykiska hälsan är både kopplad till hur vida kvinnorna tänker på den egna kroppen, men 
påverkas även av en stress i att hinna allt med livet. Där de berättar om att de reflekterar mer 
och grubblar mer kring den egna prestationen i olika situationer, och hur vida deras prestation 
är duglig. Något som senare resulterar i att de även får en försämrad fysisk hälsa.     

6. Diskussion    
6.1 Studiens syfte och mål   
Studiens syfte var att bidra till en fördjupad förståelse över kvinnors självupplevda hälsa i 
relation till upplevda prestationskrav och kön. Vi har därmed utgått  ifrån denna centrala 
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frågeställning: Hur beskriver kvinnor i denna studie sin självupplevda hälsa i relation till 
upplevda prestationskrav och kön?  

Bakgrunden för vår uppsats grundar sig i att studier visar att kvinnor har sämre fysisk samt 
psykisk hälsa än vad män har, och detta ville vi undersöka vidare. Vår upplevelse var, efter 
en fördjupning inom ämnet, att det finns en omedvetenhet kring de sociala konstruktionerna 
vilket torde påverka hälsan. Vi har även fått erfara att förståelsen till i vilken utsträckning 
som det finn en koppling mellan hälsa, identitet och kön, har varit bristfällig.   

De kvinnor som medverkade i vår studie bidrar med deras narrativ kring hur de konstruerar 
kön, identitet och hur deras självupplevda hälsa är. Denna uppsats ger kvinnor en chans att 
fundera över den egna identiteten och de orsaker som är bidragande till deras 
identitetsskapande, samt vad de själva innehar för delaktighet i strukturen. De 
informationsrika berättelserna kvinnornas narrativ resulterade i har exponerat en intressant 
koppling mellan just kön, identitet och hälsa. Med bakgrund i detta presenterar vi i resultatet 
utifrån fyra teman enskilt, dessa teman överlappar varandra, vilket ger en bättre förståelse i 
att de konstrueras i samband med varandra.   

Berättelserna skildrar kvinnornas upplevelser och erfarenheter av de sociala konstruktioner 
vilka har påverkat skapandet av deras könsidentitet. Kvinnorna har även talat om deras hälsa i 
relation till deras sociala roller och relationer. Den narrativa analysen av kvinnornas 
berättelser har således bidragit till att vi kunnat få en djupare förståelse i hur kvinnorna i 
denna studie, konstruerar sin identitet i relation till könstillhörighet och hälsa. Genom att 
tillämpa de socialkonstruktionistiska perspektivet har vi kunnat närma oss de strukturer som 
finns i vårt samhälle och möjligen förstå dem bättre. Detta har bidragit till att vi fått en 
djupare förståelse kring hur kvinnorna berättar kring den egna identiteten utifrån de 
föreställningar samhället har på deras könstillhörighet och hälsa. Både i samtal med oss, men 
även hur de berättar för oss om sina relationer i deras närhet. Det narrativa perspektivet på 
könsidentiteten menar att individen skapar och återskapar sig själv i samtalet med andra, 
vilket i vårt fall skedde under intervjutillfället.  

Respondenterna i denna studie bidrar med narrativ vilka kan ge läsaren en ökad förståelse 
kring kvinnorna i denna studies erfarenheter av identitetsskapande, kön och hälsa. Att läsa 
denna uppsats kan öka läsarens medvetenhet kring de strukturer vilka kvinnorna utsätts för 
samt är en bidragande del av. Identitetsskapande är en ständigt pågående process genom 
människans liv, och att kräva en utförlig redovisning av respondenterna resonemang kring 
den egna identiteten, under enbart ett intervjutillfälle, torde vara svårt. Då människans 
identitet innehåller en mängd olika egenskaper och faktorer till varför dessa egenskaper är 
som de är, är det svårt att bidra med ett helhetsperspektiv på en människas identitet. Vi vill 
dock poängtera att denna studie enbart vill bidra med en ökad förståelse i hur kvinnorna i 
denna studie konstruerar sin identitet, kopplat till könstillhörighet och hälsa. Vi har inte för 
avsikt att ge ett helhetsperspektiv på identitetsskapandets alla processer, vi vill istället bidra 
med en, om än liten, ökad förståelse av kvinnorna i denna studie.   

6.2 Den tidigare forskningen   
Detta avsnitt behandlar en diskussion utifrån den tidigare forskningen, där studies resultat 
jämförs med studiens tidigare forskning. Fokus för detta avsnitt är våra egna reflektioner 
kring de kopplingar vilka kan göras mellan tidigare forskning och vårt resultat, men kommer 
även visa att vårt resultat skiljer sig emot tidigare forskning.   

36 
 



   
 

Inledningsvis har vi en studie vilken behandlar den komplexitet som finns i skapandet av 
identiteten. Bowleg (2012, s. 1267) menar att kvinnor vilka anses ingå i gruppen "kvinnor" 
innehar flera olika omständigheter som bidrar till identitetsskapande. Om vi erkänner det 
intersektionella perspektivet till genus kan det ge en bättre förståelse för att det finns flera 
sociala identiteter. Enligt Lee och Power (2002, s. 209-213) påverkas identitetsskapande av 
exempelvis vilket åldersspann man tillhör eller vilken kultur man befinner sig i. Unga 
kvinnor i Västvärlden förväntas kunna balansera och kombinera en karriär med ett 
fungerande familjeliv. Dessa olika arenor innebär att kvinnor intar olika sociala roller. Lee 
och Power menar även att upprätthållandet av dessa sociala roller skulle höja nivån på 
kvinnors hälsa. Deras studie resulterade i att de kvinnor som är utan meningsfulla arbeten 
eller sociala roller hade sämre psykisk hälsa. De menar att de olika förväntningarna på 
kvinnor är en komplex del i skapandet av identiteten samt att när kvinnor ej efterföljer dessa 
förväntningar försämrar hälsan (Lee & Power, 2002, s. 209-213).   

Vad det gäller de sociala rollerna visar resultatet av vår studie att kvinnor har höga krav på 
sig själva och där de förväntades balansera flera sociala roller parallellt. Materialet i vår 
studie påvisar att respondenterna upplevde att de tog sig hade ett flertal sociala roller. Deras 
beskrivningar exponerade ett narrativ av att de sociala roller kvinnorna engagerade sig i, 
orsakade att de upplevde stress. Respondenterna ville prestera på alla arenorna. Detta vilket 
har en negativ påverkan på den psykiska hälsan i form av stress som i sin tur försämrar den 
fysiska hälsan. Skillnaden mellan vår studies resultat och den tidigare forskningen torde vara 
att det finns en negativ påverkan då vi intar sociala roller. Lee och Power (2002, s. 209-213) 
menar att om vi intar ett flertal sociala roller torde det bidra till en positiv effekt på hälsan, 
medan kvinnorna i denna studie menar något annat. Kvinnorna i denna studie berättar om den 
psykiska stress som det innebär för dem upprätthålla de sociala roller de förväntas att inta. Att 
inneha flertalet olika sociala roller, och att detta torde vara positivt för kvinnor, är därmed 
någonting som kan problematiseras utifrån vår studie.  

Vårt resultat visar att respondenterna upplevde att de hade höga psykiska samt fysiska krav 
vilket går att sammankoppla till det vilket Holmgren m.fl. (2009, s. 3-5) menar. Enligt 
Holmgren m.fl. har tidigare studier visat att höga krav, låg kontroll och ökad arbetsbelastning 
ökar risken till psykiatriska sjukdomar. Personrelaterade egenskaper som överengagemang 
samt höga fysiska samt psykiska krav har också tendens att påverka individen. Holmgren 
m.fl. utförde även en egen studie vilken visade att höga krav på sig själv i arbetet samt 
engagemang både på arbetet samt utanför arbetstid, bidrar till psykisk ohälsa. En av 
kvinnorna i vår studie menar att hennes stressnivå har sänkts, men parallellt är det viktigt för 
henne att uttrycka att hon är ansvarsfull. Detta kan kopplas till det Holmgren m.fl. har 
kommit fram till i sin studie, där de menar att ytterligare orsaker till psykiatriska sjukdomar 
är individuella krav.  

Svårigheter att sätta gränser påverkade kvinnorna i denna studies stressnivå. Flera av 
respondenterna i vår studie upplevde även svårigheter att säga nej till olika åtaganden och 
detta är i linje med det som Holmgren m.fl. menar. Vi fann även ytterligare likheter med 
Holmgren m.fl. vad det gäller kvinnorna i denna studies ökade stressnivå, kopplat till deras 
förpliktelser. De konsekvenser vilka visade sig då en av respondenterna utlovade för mycket 
arbete parallellt med andra ansvarstaganden, var att denne gick in i väggen.    
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Det finns föreställningar vilka är kopplade till könstillhörigheten som påverkar kvinnor och 
mäns sätt att leva. Enligt Toivanen m.fl. (2012, s. 8-10) finns det föreställningar kring att det 
kvinnliga könet ska inneha en hälsosam livsstil samt att kvinnor inte ska ägna sig åt riskfyllda 
beteenden. Narrativen i vår studie stämmer överens med dessa förväntningar kring att sträva 
efter att leva ett hälsosamt liv. Kvinnorna beskriver även den hälsosamma livsstilen som ett 
självklart val för deras liv och inga andra livsstilar uppkom som ett alternativ för 
respondenterna. Deras narrativ vilka berör det självskattade hälsan visade på berättelser om 
att de upplever besvär, både vad det gäller den psykiska samt fysiska hälsan. Detta motsvarar 
det Idler genom Toivanen m.fl. (2012, s. 10) menar angående att kvinnor tenderar att 
självskatta sin hälsa som sämre än mäns.   

Det var endast en person som uttryckte sig annorlunda angående den fysiska hälsan, då hon 
var nöjd med den och menade att det enda hälsoproblem hon upplevde var den stress vilket 
uppkom i balanserandet av studier och betalt och obetalt arbete. Detta har även Denton 
genom Toivanen m.fl. (2012, s. 14) påvisat genom en studie där de visar att de olika roller 
som kvinnor tar sig an, som exempelvis hushålls- och omsorgsarbetet kombinerat med det 
betalda arbetet, medför stress och överbelastning.    

Holden m.fl. (2014, s. 489-490) menar att det sociala stödet hos unga vuxna kvinnor och 
deras sociala relationer påverkade den allmänna hälsan. Lågt socialt stöd innebar en 
försämrad hälsa. En liknande studie (Melchior m.fl. 2002, s. 1821) visade även den att en 
brist på tillfredsställande sociala kontakter innebär en försämring av hälsan. Bergh m.fl. 
(2010, s. 701-702) menar vidare att goda sociala relationerna i skolan torde ha en positiv 
effekt på individer. Det vi har att tillföra inom denna diskussion liknar den diskussionen kring 
de sociala rollerna vilken vi nämnt i avsnittet ovan. Respondenternas narrativ visar att deras 
sociala relationer har bidragit till ökade prestationskrav. Kvinnorna själva menar att dessa 
krav är individuella krav vilka kommer ifrån dem själva, men med bakgrund i det 
socialkonstruktionistiska perspektivet har vi dragit slutsatsen att de sociala relationer är det 
som påverkar deras prestationskrav. Detta vilken bidrar till försämrad hälsa.   

Vad det gäller våra respondenters narrativ rörande de förväntningar de upplever som 
kopplade till deras könstillhörighet, menar de flesta av kvinnorna att de upplevt en 
begränsning. Dessa förväntningar och begränsningar kunde yttra sig under barndomens 
idrottslektioner, mellan hemmets fyra väggar och på arbetsplatsen. Enligt Hill och Vaughan 
(2013, s. 550) har kvinnan svårigheter med att uppnå framgång på en mansdominerad arena 
då de förväntas observera män, och själva agera utifrån detta. Kvinnor har svårt att identifiera 
sig med män som agerar, som exempel en högt uppsatt man på en arbetsplats.   

6.3 Den teoretiska referensramen och de centrala begreppen   
Genom att analysera kvinnornas berättelser utifrån de strukturella förtryck vilka finns på den 
kvinnliga könsidentiteten kan vi lättare förstå denna studies kvinnor och deras upplevelser. 
Identitetsskapandet utifrån kön och hälsa tolkades utifrån kvinnornas egna narrativ. 
Kvinnornas tankar kring den strukturella påverkan är någonting utmärkande över hela 
resultatdelen. För att bistå med en djupare förståelse kring hur kvinnorna i denna studie 
upplever sin hälsa i relation till identitetsskapande och könstillhörighet, vill vi i detta avsnitt 
förtydliga vårt resonemang kring varför vi valt den teori vilken denna uppsats innehar.  

När Mattsson (2010, s. 27-33) behandlar teorier kring det moderna samhället där han menar 
att samhället består av sociala kategorier och strukturer vilket påverkar vilket identitet vi 
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intar, förklarar detta varför kvinnorna i denna studie intar sociala roller. Vidare innebär den 
social grupp vilken individen tillhör en påverkan på hur vida individen gynnas eller 
missgynnas. Det finns förväntningar att kvinnor ska verka på flera arenor vilket leder till en 
ökad stress samt försämrad psykisk hälsa. Konstruktionen enligt Mattsson förändras även 
under tid genom att vi tolkar och omvärderar verkligheten. Detta kan i sig vara en orsak till 
att kvinnor å ena sidan har kvar förväntningar över att inta hushålls- samt omsorgsarbete, 
samtidigt som de parallellt ha utökat ansvarsområde vad det gäller att göra karriär.    

Konstruktioner innebär ett antagande om verkligheten, vilket tenderar att bli som vi förväntar 
oss. Vi har alla olika erfarenheter vilket gemensamt bli en mall över hur vi ska tolka, förstå 
och tala om olika fenomen. Detta vilket även förändras över tid. Mattsson (2010, s. 33) menar 
att de strukturer vilka finns i samhället ofta är invanda och självklara, vilket ger en känsla av 
trygghet i dem. Dessa strukturer är en stark förklaring till varför kvinnorna i vår studie vill 
berätta om den fasaden de bygger upp kring att exempelvis vara en bra värd eller att inneha 
ett personligt förhållningssätt till omvärlden.   

I resultatet av kvinnornas narrativ framkom även en upplevelse av begränsning i relation till 
könet. Ett exempel på detta var att kvinnorna beskrev en begränsning angående att uttrycka 
sina åsikter. Enligt Esseveld och Mulinari (2015, s. 68-70) förväntas kvinnor att ta en 
underordnad plats. Att kvinnor handlar utefter dessa förväntningar och att de bemöts enligt 
detta, medför att konstruktionen återskapas. En kvinna berättar att en av de gånger då hon 
försökt visa sin ställning eller uttrycka sin åsikt, har hon bemöts med kritik. Detta bekräftas i 
vår teori då Edling och Liljeros (2010, s. 69-70) menar att vi i konstruktionen av vår 
könsidentitet bekräftar beteenden som följer de förväntningar som finns, medan samhället 
straffar dem som avviker.   

Genom att ta del av dessa berättelser utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet har 
narrativen bidragit med en ökad förståelse för prestation och könsidentitet. De ansåg att deras 
val var självvalda och såg inte sig själva vara en del av strukturen. Enligt Mattsson (2010, s. 
27-33) är det vanligt att diskussioner på individnivå pekar på att många individer tror att 
deras val är självvalda och tolkar heller inte detta som ett strukturellt förtryck. Mattson menar 
vidare att vi måste analysera fenomen på strukturell nivå för att kunna se de mönster vilka 
skapar orättvisa och ojämlikhet mellan könen. Det är förståeligt att respondenterna hade 
svårigheter med att se den strukturella påverkan på deras prestationskrav då det är svårt att se 
på sig själv med ett helikopterperspektiv.   

Den valda teorin frambringar även ett perspektiv på kvinnornas narrativ, angående deras 
kroppar och hälsa. Kvinnor förväntas ha feminina egenskaper vilka enligt Bengs och 
Wiklund (2015, s. 160-161) innebär att ta hand om den egna kroppen samt vara mer sårbara 
än män. Detta är förenligt med de berättelser kvinnorna i vår studie hade. De ansåg sig själva 
inte ta hand om sina kroppar i tillräcklig utsträckning och ansåg att deras kroppar var ett 
projekt som det skulle arbeta på. Det antydde även att de hade besvär med deras psykiska 
hälsa, där de upplevde mycket stress. Kvinnornas narrativ beskrev de samtal vilka sker med 
andra kvinnor, där de upplevde en förväntan över att framställa sin hälsa och sina kroppar på 
ett negativ sätt. Detta knyter an till de förväntningar vilka Bengs och Wiklund menar finns på 
kvinnan att agera med empati, omsorg och följsamhet. Det kan vara bidragande att kvinnor 
ska finnas där för varandra och samtidigt förväntas vara sårbara. När kvinnor ska beskriva sin 
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hälsa är det lättare att uttrycka sin självskattade hälsa negativ då hon då kan söka stöd hos 
nära relationer och genom det bekräfta den förväntning vilket finns på henne. 

6.4 Fördjupad tolkning och resultatdiskussion  
Efter den preliminära och den sekundära tolkningen i resultatdelen har vi här en ambition att 
nå en fördjupad tolkning i diskussionsavsnittet. Den fördjupade tolkningen kommer bestå av 
kvinnornas berättelse om deras konstruktion av identitet och kön med koppling till deras 
hälsa. I detta avsnitt har vi valt att presenter en mer fördjupad tolkning, där vi försöker "kliva 
ur" vår uppsats för att få en djupare förståelse av kvinnornas narrativ.   

6.4.1 Prioriteringar - Sociala roller och relationer - Social kontroll  
Utifrån våra teman vilka berör prioriteringar samt sociala roller och relationer mynnar vår 
fördjupade tolkning ut i en analys. Denna analys berör hur vi valt att tolka kvinnornas sociala 
roller och sociala relationer utifrån något vilket påverkar kvinnorna på ett negativt sätt. 
Kvinnorna menar att deras sociala roller och deras sociala relationer påverkar dem på ett 
sådan vis att de behöver agera utifrån förväntade föreställningar. Sociala roller innebär de 
arenor individer tar sig an, vilket påverkas av de förväntningar som finns på individen, medan 
sociala relationer innebär de relationer vilka vi konfronteras med, omges av samt får socialt 
stöd av.  

Enligt den tidigare forskningen har yngre kvinnor lättare att ta sig an flera olika sociala roller 
vilket innebär att kvinnor idag förväntas prestera inom flertalet arenor så som, karriären, 
inneha ett fungerande familjeliv samt leva en hälsosam livsstil. Då den tidigare forskningen 
påvisar att hälsan förbättras genom av att vi bekräftar våra sociala roller är ingenting vi säger 
emot, men vi vill utifrån vårt resultat presentera en ytterligare aspekt. Vi menar att våra 
intervjupersoners upplever prestationsångest kopplat till deras sociala roller och sociala 
relationer, vilken kvinnorna då menar försämrar deras psykiska hälsa. Vårt resultat visar 
härmed en annan infallsvinkel på kvinnors hälsa kopplat till deras sociala roller och relationer 
än vad den tidigare forskningen tyder på. Vi menar vidare att kvinnorna i denna studie utsätts 
för en form av social kontroll, vilket bidrar till att de handlar i enighet med samhällets och 
den sociala gruppens normer och värderingar. Enligt Lyttkens genom Angelöw och Jonsson 
(2000, s. 207) beskrivs social kontroll som det som definieras som en metod för att få 
individer i ett samhälle att bland annat följa de informella regler som existerar mellan 
människor. Något vilket vi menar bidrar till att kvinnorna i denna studie upplever sig ha 
sämre hälsa. 

6.4.2 Ideal - Förväntningar och begränsningar - Stigmatisering  
I den andra fördjupade tolkningen har vi valt att behandla ideal kopplat till de förväntningar 
och begränsningar som kvinnorna beskriver att de upplevt i situationer där de förväntas agera 
på ett specifikt sätt, vilket samtidigt kan innebära en begränsning i samma situation.  

Förväntningarna handlar om att kvinnorna förväntas inneha specifika feminina egenskaper 
vilket både är kopplat till förväntningar och begränsningar. Kvinnorna i denna studie 
förväntas inneha feminina egenskaper vilka dessutom är mindre önskvärda egenskaper, och 
när de försöker avvika från dessa egenskaper, genom att agera på ett mer maskulint vis, som 
exempelvis att ta mer plats, bestraffas dem. När kvinnorna i denna studie kritiseras för deras 
egenskaper, drabbas de av stigmatisering. Enligt (Goffman, 2007, s. 11) betecknas begreppet 
stigma som något som kännetecknar en utstött individ, en individ med nedsättande moralisk 
status eller en individ som bör undvikas.  
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Då kvinnor i denna studie förväntas inneha kvinnliga egenskaper samtidigt som de blir 
kritiserade för samma egenskaper, torde detta enligt oss, även bidra till en förvirring i 
identitetsskapandet. Något som gör att kvinnorna i denna studie upplever en försämrad hälsa.  

6.4.3 Prestation - Åstadkomma idealet - Internalisering 
I den tredje fördjupade tolkningen vill vi visa vårt resonemang kring kvinnornas berättelser 
om deras prestationskrav kopplat till en vilja om att åstadkomma ett ideal. Tidigare forskning 
visade att höga krav tenderade att ha en negativ påverkan på hälsan, något vilket kvinnorna vi 
intervjuade även vittnade om. Respondenterna i vår studie menade på att dessa krav vilka de 
hade på sig huruvida att de borde prestera bra på olika arenor var någonting som de själva 
skapat. Flertalet av kvinnorna pekade ändå på omgivningens betydelse men valde gärna att 
tona ner dess inverkan på det egna livet. De flesta av kvinnorna ville ge sken av att de står 
utanför samhällets strukturer och att deras omgivning inte var den mest avgörande faktorn. 
De framkom i deras narrativ att de ansåg att det fanns strukturer i samhället, men de menade 
att de just dem stod utanför dessa.  

Genom att göra en fördjupad tolkning av kvinnornas berättelse menar vi att det dock inte går 
att friskriva en individ ifrån samhällets påverkan. Detta vilket påvisar att kvinnorna snarare är 
omedvetna istället för opåverkade. Med bakgrund i vårt ställningstagande gällande det 
faktum att det finns en strukturell påverkan på individens identitetsskapande, menar vi att 
kraven som kvinnorna upplever torde komma från de sociala konstruktioner som finns i 
samhället. Då kvinnorna vill mena att det finns en strukturell påverkan men att de torde stå 
utanför den, vill vi mena att kvinnorna i denna studie är fast i samhällets internalisering, där 
rådande normer och värderingar införlivats i den egna identiteten. Detta vilket bidragit till att 
kvinnorna inte är fullt medvetna om den påverkas som samhällets strukturer har på den egna 
identiteten.  Peter L. Berger och Thomas Luckmann (Berger och Luckmann, 2007, s. 154) 
menar att ”vid den komplexa formen av internalisering ”förstår” jag hur som helst inte bara 
den andres övergående subjektiva processer, jag ”förstår” den värld i vilken han lever, och 
denna värld blir min egen”.  

Enligt oss torde det vara lättare för kvinnor att ”hållas fast” i samhällets värderingar och 
normer då kvinnor förväntas inneha ett mer specifikt förhållningssätt till omvärlden. Något 
vilket påverkar deras hälsa negativt.  

6.4.4 Hälsa - Upprätthålla god hälsa - Tertiär socialisering  
Den fjärde och sista fördjupade tolkningen berör kvinnornas hälsa och strävan av att 
upprätthålla en god hälsa. När kvinnorna pratar kring hälsa berör de både den psykiska och 
fysiska hälsan.  

Kvinnorna kopplar sina resonemang till kroppen och det ansvar som de känner kring att 
bibehålla en god hälsa samt leva ett hälsosamt liv. Kvinnor lever i genomsnitt längre än vad 
män gör medan män mår bättre än vad kvinnor gör. Detta kan bero på de förväntningar vilka 
finns på det kvinnliga könet vad det gäller att ta hand om sin hälsa.  

Kvinnorna berättade att i samtal med varandra tenderade samtalen att fokuseras på det 
negativa med kvinnokroppen, vilket kvinnorna menade både förväntas av dem och samtidigt 
påverkade dem negativt. När kvinnor uttrycker sitt misstycke kring den egna kroppen samt 
den egna hälsan menar kvinnorna att detta försämrar deras det psykiska välmående, vilket i 
ett senare skede även påverkar den fysiska hälsan. Att kvinnorna i denna studie agerar som de 
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gör har enligt oss ett ursprung i den tertiära socialisationen. Angelöw och Jonsson menar att 
den tertiära socialisationen innebär att individer påverkas på ett systematiskt sätt av yttre 
faktorer, som exempelvis media, böcker eller tidningar vilka blir ett verktyg för andra att 
införliva specifika värderingar i den egna identiteten (Angelöw och Jonsson, 2000, s. 82).  

Vi menar att kvinnorna i denna studie påverkas av yttre faktorer vilket bidrar till att de på ett 
systematiskt vis väljer att nedvärdera sig själva. Detta tar sig först och främst uttryck i ”det 
kroppsliga projektet” som kvinnor förväntas jobba med under en hel livstid. Dessa 
kroppsideal återskapas sedan vidare bland kvinnor i grupp och bidrar till att kvinnor har en 
sämre hälsa. Att kvinnor blir fostrade i att ha ett mer personligt förhållningssätt till 
omvärlden, torde även vara en bidragande orsak för den tertiära socialisationen. Vilket bidrar 
på ett negativt sätt till att även här ”hålla fast” kvinnor i samhällets normer och värderingar 
vad det gäller kroppsideal.    

6.5 Metodologiska reflektioner  
Då denna studie använder sig av den narrativa metoden för att kunna besvara frågeställningen 
vilken ställts inledningsvis, är det av intresse att redogöra för våra tankegångar kring varför vi 
ansåg att den narrativa metoden torde vara mest lämplig. Efter ett noggrant övervägande av 
vilken metodologisk ansats vi ville tillämpa till denna studie, framkom det ganska tidigt i 
själva processen att vi föredrog den narrativa metoden. Vår studie syftar till att bidra med en 
djupare förståelse kring högpresterande kvinnors hälsa, vilket kan kopplas till deras 
identitetsskapande och kön. Därför är det mest relevant för oss som forskare att låta kvinnor 
medverka med deras egna narrativ kring hälsa, kön och identitetsskapande. Det är dessa 
kvinnors egen berättelse vilka är av intresse för oss samt våra teorier om kön och därför valde 
vi den narrativa metoden som grund för vår uppsats. Detta bidrog vidare till att vi fokuserade 
våra intervjuer kring det narrativa berättandet.  

Begränsningar med den narrativa metoden, som vi även valt att nämna i metoddelen, torde 
vara metodens fokus på individens berättande, något som inte bidrar till en övergripande bild 
vilken berör Sveriges alla kvinnor i liknande situation. Då uppsatsens syfte inte är att uttrycka 
alla kvinnors åsikter rörande våra valda teman, finner vi inte metodvalet som ett problem för 
studien. Som vi även nämner i metodavsnittet kan vår studie bidra till en igenkänningsfaktor, 
något som även det kan benämnas som en viss typ av generaliserbarhet.  

Syftet med denna studie är att göra kvinnors röst hörda därför har vi valt att enbart intervjua 
kvinnor. En tanke hade kunnat vara att göra en jämförelse mellan kvinnor och män, vilket 
hade kunnat bidra med ett tydligare perspektiv av skillnader och likheter mellan män och 
kvinnor kopplat till hälsa, identitet och kön. Vi har dock valt att fokusera på kvinnors narrativ 
om hälsa för att låta respondenterna känna en frihet i deras berättande. Resultatet visar på att 
kvinnorna själva valt att göra liknelser med män i olika tankegångar, men detta ville vi som 
forskare inte mana fram. Då tanken med en kvalitativ intervju bygger på en mer djupgående 
analys av individen, ansåg vi att fokus bör ligga på det kvinnorna själva väljer att berätta. 
Något vilket även ligger i linje med den narrativa analysen.   

Vårt urval av respondenter bygger på ett antagande vilket vi gjort, där högskolestudenter 
förväntas upprätthålla ett flertal sociala roller. När vi valde vårt urval hade vi i åtanke att vårt 
uppsatsämne möjligen kunde vara av känslig karaktär, då det berör den psykiska och fysiska 
hälsan. Därför ansåg vi det mer bekvämt för individer att medverka i denna studie om deras 
klasskamrat var den som tog kontakt med dem. Denne klasskamrat vilken vi kände sedan 
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tidigare kunde då informera respondenterna kring eventuella frågor som uppstod om vilka vi 
som genomför studien är. Därav valde vi inledningsvis ett strategiskt urval för att sedan 
tillämpa ett snöbollsurval.   

Själva intervjuerna genomfördes med en semistruktur, där teman utformade inledningsvis 
med en eller flertalet frågor under vartdera temat, dock maximalt tre frågor under varje tema. 
Vi valde den semistrukturerade intervjun på grund av dess uppbyggnad kring ”strukturerad 
frihet”, då vårt primära fokus var kvinnornas egna narrativ men att vi ville koncentrera 
frågorna kring våra teman. I den kvalitativa intervjun är det viktigt att du som forskare läger 
vikt vid att intervjun ska vara uppbyggd som ett samtal, där du söker kunskap tillsammans 
med respondenten. Att säga att du som forskare inte vill påverka respondenten torde vara 
naivt. Det är stället viktigt vara medveten om sin förförståelse och hur denna möjligen ändras 
över tid. Då vår förförståelse var att kvinnors hälsa påverkas av ställda krav ifrån samhället, 
är vi medvetna om att detta möjligen påverkat vårt resultat.   

Intervjuerna genomfördes helt utan komplikationer och ingen av oss har något att anmärka på 
som torde ha en bidragande påverkan på resultatet. När en narrativ studie utförs är det 
individens egna berättande som är i fokus. Detta kan bidra till svårigheter då 
intervjupersonerna möjligen lever helt skilda liv, trots att de valts ut för att de innehar 
gemensamma egenskaper. Med bakgrund i detta vill vi dock uppmärksamma att 
respondenterna resonerat liknande i de frågor vi ställt, oberoende av deras livssituation samt 
yrkes eller studiebakgrund. Något vilken är högst relevant för genomförandet av denna studie 
då vi vill belysa den maktstruktur som kvinnor upplever oavsett bakgrund.   

De teman vi valde att fokusera på i genomförande av våra intervjuer är de teman vilka vi 
ansett mest relevanta för att få svar på vår frågeställning. Teman vilka är utformade med 
bakgrund ur frågeställning och syfte. Vår förhoppning med dessa teman är att det ska ge en 
tydlig och enkel struktur kring ett komplext ämne.  

6.6 Reflektion och framåtblick  
Genom att genomföra denna studie har vi insett den konflikt som finns hos kvinnor angående 
vad de påverkas ifrån. Antingen är det för att individer inte samtalar kring strukturens närvaro 
hos dem själva eller att de innehar en uppfattning om att den sociala konstruktionen inte har 
en betydelse kring deras beslutstagande. Vår studie menar att de socialkonstruktionistiska 
tankegångarna formar vårt liv och vår könsidentitet. Detta är ett teoretiskt ställningstagande 
som vi inte kan bevisa trots teorins erkända roll i samhället. Kvinnorna i denna studie hade 
svårt att identifiera sig med det strukturella förtryck som vi menar påverkar oss alla. 
Ytterligare kvalitativ forskning på kvinnors identitetsskapande skulle vara relevant för att få 
kvinnor mer medvetna över sin roll i det mansdominerade samhället. Om kvinnor fick 
utrymme att berätta om sina upplevelser och även samtala med både män och kvinnor kring 
dessa upplevelser skulle kanske individer i samhället kunna bli mer medvetna om strukturen. 
Detta vilket vidare kan bidra till en ökad förståelse för de olikheter könen innehar samt bidra 
till en ökad acceptans för dessa olika egenskaper.  

Komplexiteten kring intersektionalitet är en teoretisk utgångspunkt som vi i vår studie har 
berört i väldigt liten grad. Den effekt de intersektionella tankegångarna medfört kanske hade 
gett en mer djupgående och utförlig förklaring kring kvinnornas berättelser. Vi har dock 
medvetet valt att fokusera på de socialkonstruktionistiska perspektivet, då vi kände att detta 
var en bra utgångspunkt, då vårt fokus är på kön, identitet och hälsa. Under studiens gång har 
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dock komplexiteten av kvinnornas hälsa kopplat till identitet och kön, varit en betydande del 
som vidare studier möjligen kan beröra.  

De sociala konstruktioner vilka påverkar vår könsidentitet och i senare fall hälsan, ger könen 
gynnande och missgynnande ställningar. Vår förhoppning med denna studie är att öka 
förståelsen av kvinnors identitetsskapande utifrån hälsa och kön samt att bidra till en större 
medvetenhet av socialkonstruktionen roll i samhället. För att förändra en struktur behöver vi 
bli medvetna om den.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Är DU kvinna och intresserade av att bidra 

med dina upplevelser av identitetsskapande?  
Vi är två kvinnliga studenter som läser den sista terminen på 

det samhällsvetenskapliga programmet och skriver vårt 
examensarbete om kvinnors identitetsskapande och hälsa, 

kopplat till det sociala könet. Vårt examensarbete syftar till att 
bidra till en ökad förståelse kring högpresterande kvinnors 
självupplevda hälsa eller ohälsa, med utgångspunkt i deras 

identitetsskapande och kön. Därför vill vi intervjua studenter 
vid högskola eller universitet.  

För att genomföra studien behöver vi tjejer/kvinnor som vill 
ställa upp på en intervju. Intervjun förväntas maximalt att 

pågå under 1 timme, och allt som framkommer under 
intervjutillfället är självklart anonymt. Materialet som 

framkommer under intervjun kommer endast att användas till 
denna studies syfte.  

Vill du medverka i vår studie? 

 

Hör av dig till:  

erikaochmalin1@gmail.com.  

Tack på förhand! 
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Bilaga 2. Intervjuguide och teman 
 

 

 
 
Könsidentitet:  

- Den egna självupplevda identiteten.  
o Vem är jag? 

- Identitet som konstruktion och som narrativ.  
o Påverkar vi samhället eller påverkar det oss?  

- Att vara sann emot sig själv.  
o Upplever du att samhällets normer påverkar din identitet? 

- Kön i relation till det biologiska eller det konstruerade. 
o Tror du att vi föds som antingen man eller kvinna? Utveckla! 

- Könstillhörigheten kopplad till struktur och narrativ. 
o Känner du dig hindrad eller begränsad i ditt liv på grund av din könsidentitet?   
o Hur märker du av din könsidentitet i olika situationer i vardagen? 

- Prestationsångest eller specifika krav hos individen kopplat till könet. 
o Känner du som kvinna att du har högre förväntningar på dig som individ? 

Utveckla!  

 

Hälsa/Ohälsa:  
- Den personliga erfarenheten av hälsa (och) eller ohälsa kopplat till kön och identitet.  

o Hur skulle du beskriva din fysiska/psykiska hälsa eller ohälsa? 
o Upplever du att hälsan påverkas av att vara kvinna?  

Könsidentitet

Hälsa/ohälsa
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- Hälsa och ohälsa ur individers narrativ. 
o Hur pratar du och dina vänner kring hälsa?  

- Legitimera hälsa eller ohälsa kopplat till könsidentiteten. 
o Hur ser du på att kvinnor mår allt sämre i vårt samhälle idag?  

- Strukturell (och) eller narrativ hälsa och ohälsa. Att skapa hälsa eller ohälsa genom 
individens berättelse om sig själv samt utifrån samhällets föreställningar. 

o Berätta vart du ser dig själv om fem år från och med nu?   
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Bilaga 3. Tematiskt schema  
  ”Preliminär tolkning”              ”Sekundär tolkning”                    ”Fördjupning” 

 

 

 

Prioriteringar Sociala roller och sociala 
relationer 

Social kontroll  

Ideal Förväntningar och 
begränsningar  

Stigmatisering 

Prestationskrav Åstadkomma idealet  Internalisering 

Hälsa 
 

Upprätthålla god hälsa Tertiär socialisation  
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