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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att undersöka hur stress konstrueras i svenska tidningar samt vilka 
skillnader och likheter som finns i konstruktionen av mäns och kvinnors stress. Den teoretiska 
utgångspunkten är Berger och Luckmanns socialkonstruktionism som innebär att allt är 
socialt konstruerat. Faircloughs kritiska diskursanalys har också legat till grund för studiens 
teoretiska och metodologiska ramverk. För att besvara studiens syfte har Faircloughs 
tredimensionella modell använts för att analysera artiklar från Sveriges fyra största tidningar. 
Artiklarna som analyserades handlade om mäns och kvinnors stress. Analysen resulterade i 
tre diskurser som beskriver konstruktionen om männens och kvinnornas stress. De tre 
diskurserna som vi fann var arbetsstressen, livspusslet och den duktiga flickan. Resultatet av 
studien visar att media konstruerar bilden av stress som ett problem och ett normalt tillstånd. 
Dessutom visade resultatet av studien att det fanns en skillnad i konstruktionen av stress hos 
män och kvinnor. Författarna till artiklarna använde sig av kvinnor för att exemplifiera 
individer som inte kunde hantera stress. Diskussionen om kvinnors stress återfanns ofta i det 
empiriska materialet medan männens stress inte beskrevs lika ofta. Detta bidrog till att 
konstruktionen av kvinnors stress framställdes som mer problematisk. 
 
Nyckelord: Fairclough, Diskursanalys, Socialkonstruktionism, Stress, Media, 
Könsskillnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UPPSALA UNIVERSITET 
Sociologiska institutionen 
Kandidatuppsats - HT14 
Michaela Dromberg & Therese Letoff 
 

 3 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 4 

1.1 Syfte och frågeställning ...............................................................................................................5 
1.2 Uppsatsens disposition.................................................................................................................6 

2. Tidigare forskning................................................................................................................ 6 
2.1 Könsskillnader i stress.................................................................................................................7 

2.1.1 Sammanfattning....................................................................................................................11 
2.2 Medias roll i samhället ..............................................................................................................11 

2.2.1 Sammanfattning....................................................................................................................12 
2.3 Talet om stress............................................................................................................................13 

2.3.1 Sammanfattning....................................................................................................................14 
2.4  Sammankoppling av tidigare forskningsteman .....................................................................15 

3. Teori .................................................................................................................................... 15 
3.1 Socialkonstruktionismen ...........................................................................................................15 
3.2 Diskursanalys .............................................................................................................................16 
3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys ..........................................................................................17 
3.4 Sammanfattning av teori...........................................................................................................18 

4. Metod................................................................................................................................... 18 
4.1 Analysmetod ...............................................................................................................................18 

4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell ...................................................................................19 
4.1.1.1 Textnivå.............................................................................................................................19 
4.1.1.2 Diskursiv praktik ...............................................................................................................20 
4.1.1.3 Den sociala praktiken ........................................................................................................21 

4.2 Empiriskt urval ..........................................................................................................................22 
4.3 Tillvägagångssätt .......................................................................................................................22 
4.4. Etiska övervägande & kritisk reflektion ................................................................................23 
4.5 Vår forskarroll ...........................................................................................................................24 

5. Resultat och analys............................................................................................................. 24 
5.1 Diskursen om arbetsstressen.....................................................................................................25 

5.1.1 Sammanfattning om arbetsstressen ......................................................................................29 
5.2 Diskursen om livspusslet ...........................................................................................................30 

5.2.1 Sammanfattning livspusslet..................................................................................................33 
5.3 Diskursen om den duktiga flickan............................................................................................34 

5.3.1 Sammanfattning om den duktiga flickan..............................................................................38 
5.4  Diskurserna ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv .......................................................39 

6. Avslutande diskussion........................................................................................................ 40 
6.1 Summering .................................................................................................................................40 
6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning ..........................................41 
6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori .................................................................42 
6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod ..............................................................42 
6.5 Implikationer för forskning och praktik .................................................................................42 

Referenser ............................................................................................................................... 44 

Bilaga....................................................................................................................................... 47 
 

 



UPPSALA UNIVERSITET 
Sociologiska institutionen 
Kandidatuppsats - HT14 
Michaela Dromberg & Therese Letoff 
 

 4 

1. Inledning 
 
Stress är ett av vår tids största folkhälsoproblem (Nilsson, 2010). Sedan 1980-talet har det 
psykiska välbefinnandet hos den svenska befolkningen försämrats. Stressymptom som ångest, 
ängslan, oro, trötthet och värk i nacke och skuldror har också ökat under samma tidsperiod. 
Den största orsaken till sjukskrivningar är stressrelaterade sjukdomar. Psykisk ohälsa och värk 
ligger till grund för tre fjärdedelar av sjukersättning bland kvinnor och tredjedelar bland 
männen (Socialstyrelsen, 2009:182, Stressmedicin, 2014) Socialstyrelsen menar att 
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ofta går att relatera till sjukdomar som uppkommit 
i samband med arbete (Socialstyrelsen, 2003:7). 
 
En orsak till att individer upplever sig mer stressade nu än förr beror till viss del på att 
arbetslivet har utvecklats till att vara mer flexibelt. Detta leder till att individer har svårare att 
hantera balansen mellan arbete och privatliv (Arbetsmiljöverket, 2013:6). Flexibiliteten 
innebär att individen i större utsträckning själv måste bestämma över sitt arbete som när, hur 
och med vad som hen ska arbeta med. Det större ansvaret innebär också att individer själva 
får ta konsekvenserna av sitt arbete. Allvin et al. (2006) menar att avregleringen av arbetslivet 
och att arbetet blivit mer flexibelt får konsekvenser för individer. Arbetsplatsen, arbetstider 
och arbetssätt har alla blivit mer flexibla, vilket innebär att individer får ta mer ansvar. 
Individualiseringen av arbetet innebär också för många en osäkerhet om vad som förväntas av 
en. För många innebär det en ökad belastning då man kanske arbetar mer än vad som behövs 
då det saknas tydliga ramar kring ens arbetsinsats (Allvin et al., 2006:149). 
 
Arbetslivet har också blivit mer gränslöst på grund av den tekniska utveckling som gör det 
lättare att ta med sig arbetet hem. Det innebär också en gränslöshet i takt med att mobila 
arbetsplatser, distansarbete, flextider och smartphones ökat (Allvin et al., 2006:168). 
Anställningsformen har för många förändrats och idag är det vanligt med tidsbegränsade 
anställningar av utomstående konsulter. Arbetskraften är därmed till stor del utbytbar, vilket 
också kan skapa stress och osäkerhet hos individer (Allvin, 2006:169). De nya 
prestationskraven i samhället innebär att individen alltid kan arbeta mer och det innebär en 
höjning av kraven på arbetstagaren, eftersom man som arbetare till stor del är utbytbar 
(Allvin, 2006:153). Dessa nya förändringar är för många en källa till stress. 
 
Det nya flexibla arbetslivet påverkar både män och kvinnor. Mätningar visar att kvinnor står 
för den största ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med sjukdomar 
associerade till stress. Det flexibla arbetet kan vara en orsak till att kvinnor är mer stressade 
än män men det finns även andra förklaringar till skillnader mellan könen (Lindholm, 2014). 
 
Att kvinnor har större ansvar för hemmet är en orsak till att kvinnor är mer stressade. Studier 
visar att kvinnor får ökade halter av stresshormoner när de lämnar arbetet medan männens 
halter sänks när de går hem för dagen. Undersökningar visar även att kvinnorna lägger mer tid 
på obetalt hemarbete i jämförelse med männen. Detta gör att männen har mer tid över för 
fritid och fler lediga timmar under helgen vilket ger dem större möjlighet att koppla bort 
arbetets krav. Hemmet blir kvinnornas andra arbetsplats medan männen har mer tid för fritid 
och återhämtning (Smirthwaite, 2007:36,40, Sahlgrenska, 2012:40). Förutom skillnader i 
hemmet tyder forskning på att män blir mer stressade av arbetet medan kvinnor blir mer 
stressade över relations- och familjeproblem (Orth- Gomér et al., 1997:637). 
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Ökningen av stressrelaterade sjukdomar resulterar i att stress betraktas som vår tids största 
folkhälsoproblem och detta i sin tur leder till att fenomenet uppmärksammas alltmer i media 
(Stressmedicin, 2014). En sökning på ordet stress bland nyhetsartiklar resulterar i miljontals 
träffar vilket tyder på att stress har ett stort utrymme i media. Hur ofta media rapporterar om 
ett visst ämne kan påverka individer i samhället och hur de tänker och uppfattar ett problem 
(McComb & Shaw, 1972:176-187). På grund av det stora mediautrymme som stress har blir 
det intressant att studera hur stress konstrueras i media och den bild som media är med och 
skapar. Vi vill vidare studera vilken roll media med hjälp av språket har som en form av 
konstruktör av diskurser i samhället. För att avgränsa vår studie då materialet att tillgå om 
stress var så omfattande har vi valt att avgränsa oss till att studera hur manlig och kvinnlig 
stress konstrueras i svenska tidningar under de fem senaste åren. 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Eftersom att stress är ett av vår tids största folkhälsoproblem och det får ett stort 
mediautrymme är det intressant att studera medias konstruktion av stress. Vi vill undersöka 
hur media skriver om stress mellan könen och om det går att finna likheter och skillnader i 
konstruktionen. Detta vill vi göra genom att använda kritisk diskursanalys på svenska 
tidningars artiklar om stress och därmed studera hur bilden konstrueras. Med 
socialkonstruktionismen som utgångspunkt menar vi att media har en stor roll i vårt samhälle 
genom att verka som opinionsbildare. Detta gör det intressant att studera hur media 
konstruerar stress hos män och kvinnor. 
 
Detta utmynnar i två frågeställningar: 
 

• Hur framställs och konstrueras stress i svenska tidningar? 
• Vilka skillnader och likheter mellan män och kvinnor finns i konstruktionen? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen består av flera olika kapitel som börjar med en presentation av tidigare forskning. 
Forskningen består av tre olika teman som vi menar är relevanta för våra frågeställningar. Det 
första temat består av tidigare sociologisk forskning om könsskillnader i stress. Denna 
forskning har inte använt sig av ett diskursanalytiskt perspektiv. Däremot behandlar och 
undersöker de fenomenet stress samt likheter och skillnader mellan könen vilket 
överensstämmer med vårt syfte. Det andra temat består av tidigare forskning om medias roll i 
samhället. Där presenteras forskning om medias påverkan på individer när det kommer till att 
bilda sig åsikter om ett fenomen. Detta tema återspeglar också vårt valda ämne eftersom vi 
ämnar att studera hur stress konstrueras i media. Det tredje temat i tidigare forskning handlar 
om talet om stress ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Inom detta tema presenteras forskning 
som undersöker fenomenet stress med samma metod som vi kommer att använda oss av i vår 
studie. 
  
Efter kapitlet om tidigare forskning presenteras studiens teori där socialkonstruktionismen 
presenteras följt av en beskrivning av diskursanalys. Därefter presenteras Faircloughs kritiska 
diskursanalys som är en av inriktningar inom diskursanalysen. Faircloughs diskursanalys 
lämpar sig för diskursanalys av media vilket gör den relevant för vår studie. Följt av 
teorikapitlet redogörs studiens metod. Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens 
metodologiska tillvägagångssätt där Faircloughs tredimensionella modell presenteras. Vidare 
redogör vi för hur empiriinsamlingen har genomförts och hur analysmetoden tillämpats på det 
empiriska materialet. Följt av metodkapitlet presenteras analysen och resultatet utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna.  Här besvaras även uppsatsens frågeställningar. Resultat- och 
analysdelen är uppdelad i tre diskurser och är ett resultat av analysen. Resultatdelen avslutas 
med att diskurserna diskuteras ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion om hur analys och resultat kan kopplas ihop med tidigare forskning och 
teori. Den innehåller även en diskussion om resultat och analys i förhållande till metod och 
avslutas med ett avsnitt om vilka nya forskningsfrågor uppsatsen har genererat. 
 

2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom tre teman som vi anser har anknytning till 
våra frågeställningar: könsskillnader i stress, medias roll i samhället samt talet om stress. Det 
första temat är forskning om kön och stress, där vi presenterar vilka skillnader mellan män 
och kvinnor som har kartlagts genom sociologisk forskning. Denna forskning är inte 
genomförd med ett diskursanalytiskt perspektiv. Forskningen undersöker dock likheter och 
skillnader mellan könen vilket överensstämmer med vår studies syfte. Det andra temat är 
forskning om medias roll i samhället. Här presenteras forskning vars resultat beskriver medias 
roll som opinionsbildare, vilket hjälper till att forma vår uppfattning om verkligheten. Detta 
tema har samma teoretiska perspektiv som vi vilket gör att temat är relevant i förhållande till 
vår studies syfte och frågeställningar. Det tredje temat som tas upp är forskning som 
undersöker talet om stress med ett diskursanalytiskt perspektiv. Denna forskning behandlar 
ämnet stress och har samma metod som vi kommer ha i vår studie. Medieanalyser och 
diskursanalyser om stress som behandlar könsskillnader med sociologisk utgångspunkt var 
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svåra att finna. Därför valde vi att redovisa forskning som liknar det vi syftar till att 
undersöka, forskning som har liknande teoretisk utgångspunkt och en liknande metod. 
 

2.1 Könsskillnader i stress 
 
Den sociologiska forskningen om könsskillnader i stress som vi har tagit del av behandlar två 
områden. Det ena är krav och kontroll och hur dessa två påverkar upplevelsen av stress och 
den andra hur rollkonflikter påverkar mäns och kvinnors stressnivå. Innan forskning om krav 
och kontroll och rollkonflikter presenteras tar vi upp en norsk studie som handlar om vilka 
som riskerar att bli stressade. Den forskning som presenteras i detta avsnitt är huvudsakligen 
svensk. Mängden forskning allmänt om stress var stor. Däremot var svensk sociologisk 
forskning om könsskillnader i stress svår att finna. Därför har vi fått komplettera med ett urval 
av utländsk forskning som har likheter med den svenska forskningen. 
 
I en studie av Sandanger et al. (2004) redovisar de hur ålder och kön påverkar individers 
stressnivå. Deras studie syftar till att undersöka om kvinnors mentala hälsa är mer 
lättpåverkad än männens när det gäller hur de påverkas av stress i omgivningen (Sandanger et 
al., 2004:178). Datan är baserad på intervjuer med män och kvinnor över 18 år från Norge. 
Resultatet visar att yngre kvinnor i högre grad är mer stressade än yngre män. Kvinnorna blev 
mer stressade av negativa händelser i relationer, sjukdomar eller socialt nätverk i jämförelse 
med männen. I takt med kvinnors stigande ålder minskade skillnaden mellan könen och de 
upplevde i större grad liknande livshändelser som stressande (Sandanger et al., 2004:179f). 
Kvinnor upplever och påverkas mer av relationsproblem än män menar forskarna. En 
förklaring som Sandanger ger är att äldre män oftare har en partner som inte arbetar i 
jämförelse med äldre kvinnor. Att ha en partner som sköter barn och hem kan vara en 
bidragande orsak till att männen slipper oroa sig över relationer på samma sätt som kvinnor 
(Sandanger et al., 2004:182). 
 
Studiens resultat visar även att kvinnor påverkas i högre grad av stress orsakade av 
organisatoriska skäl på deras arbetsplats. Att kvinnor upplevde sig mer stressade än männen 
berodde på att de inte hade möjlighet att använda sin fulla kapacitet eller kompetens på 
arbetet. Kvinnorna upplevde även ha en mindre kontroll över sina arbetsuppgifter (Sandanger 
et al., 2004:179f). Kvinnorna i studien tvingades ofta anpassa sig då männen i studien 
fortfarande ansågs ha huvudansvaret över brödfödan. När kvinnorna behöver anpassa sig efter 
sina män kan det leda till att de får avvika från sin egen karriärplan. Som ett resultat av detta 
upplevde kvinnorna i studien att de har mindre inflytande över sina liv, arbetssituation och 
arbetsuppgifter (Sandanger et al., 2004:183). 
 
I en studie av Magnusson Hanson et al. undersöker forskarna hur krav, kontroll, stöd och 
konflikter associeras med emotionell utmattning, det vill säga utbrändhet. Genom att 
undersöka detta ville forskarna förklara och förutse händelser som kunde leda till utbrändhet 
hos män och kvinnor (Magnusson Hanson et al., 2008:737). Forskarna använder sig av en 
arbetsstressmodell kallad arbetskrav-kontroll-supportmodellen som teoretisk bakgrund. 
(Magnusson Hanson et al., 2008:738). Datan baserades på arbetande svenska män och 
kvinnor i åldrarna 16-64 (Magnusson Hanson et al., 2006:739). 
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Resultatet av studien visar att utbrändhet kan relateras till låg kontroll, brist på stöd och 
framförallt höga krav i arbetet. Låg grad av beslutsutrymme har ett samband med utbrändhet 
hos män och kvinnor men däremot fanns det inget samband mellan konflikter och utbrändhet. 
Brist på stöd genererade däremot en risk för utbrändhet. Gällande stöd fann forskarna en 
skillnad mellan män och kvinnor. Männen riskerade i högre grad att bli utbrända om de inte 
fick stöd från överordnade medan kvinnorna behövde stöd från medarbetarna. Denna skillnad 
kan enligt forskarna bero på att män och kvinnor har olika typ av arbete och att de hanterar 
stress på olika sätt (Magnusson Hanson et al., 2008:742). 
 
En annan studie som också undersöker krav och kontroll och hur detta kan relateras till stress 
är Stenlund et al. (2007). Forskarna undersökte könsskillnader hos patienter som 
diagnostiserats med en utbrändhet i förhållande till den generella populationen. Forskarna 
använder sig av krav- och kontrollmodellen för att visa förhållandet mellan arbetsstress och 
utbrändhet. Individer som upplever sig stressade rapporterar mer arbetsstress och mindre 
socialt stöd på arbetet (Stenlund et al., 2007:516). För att uppfylla studiens syfte fick en 
patientgrupp besvara formulär med bland annat frågor om sömn, socialt stöd och 
arbetsrelaterad stress. Patientgruppen bestod av män och kvinnor i åldern 25-55 som under de 
senaste 3-24 månaderna varit frånvarande från sitt arbete på grund av utbrändhet. 
Patientgruppen jämfördes med en referensgrupp bestående av män och kvinnor i samma ålder 
och svarade på liknande frågor (Stenlund et al., 2007:517). Individer inom patientgruppen 
hänvisas hädanefter till som “de utbrända”. 
 
Resultatet av studien visar att det fanns en del skillnader mellan de utbrända männen och 
kvinnorna i referensgruppen. De utbrända kvinnorna rapporterade lägre emotionellt stöd från 
personer i deras omgivning än kvinnorna i referensgruppen. Kvinnornas yrke och 
arbetssituation skiljde sig också från referensgruppen. De utbrända kvinnorna arbetade i större 
utsträckning “med människor” och upplevde högre arbetsstress. Utbrända män levde i större 
utsträckning i familjer än männen i referensgruppen. De utbrända männen hade i större 
utsträckning ett begränsat socialt nätverk, högre arbetskrav och högre grad av arbetslöshet i 
jämförelse med männen i referensgruppen (Stenlund et al., 2007:519). 
 
De utbrända skiljde sig från referensgruppen gällande att det upplevde höga krav. En större 
del av de utbrända individerna arbetade övertid i högre grad. Detta kan förklara skillnaden i 
det sociala nätverket mellan de utbrända männen och referensgruppen. När männen arbetade 
mycket fanns det ingen tid över för vänskapsrelationer. Detta går även att hänvisa till 
skillnaden mellan de utbrända kvinnorna och kvinnorna i referensgruppen. Den dubbla 
arbetsbördan av obetalt hushållsarbete och betalt arbete gav kvinnorna mindre tid till socialt 
umgänge. Detta förklarar varför de upplevde lägre emotionellt stöd. Ytterligare en skillnad 
som påvisats mellan män och kvinnor är att männen fick mestadels av sitt emotionella stöd 
från deras partner. Kvinnorna får istället sitt stöd från sina barn, vänner och släktingar. Att de 
utbrända kvinnorna rapporterade ett lågt emotionellt stöd kan vara en effekt av sjukdomen 
eller en bidragande faktor till sjukdom (Stenlund et al., 2007:520). 
 
En förklaring till mäns och kvinnors stress är ovan presenterat som ett samband mellan krav 
och kontroll. En annan del av den sociologiska forskningen menar att stress uppkommer när 
individer upplever rollkonflikt. Skillnaderna mellan könen beror på hur mäns och kvinnors 
olika roller och hanteringen av dessa. Olika sociala roller kan exempelvis vara anställd, 
förälder, make och maka. Att behöva anpassa sig och byta mellan roller och de 
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ansvarsområden som dessa medför kan bli svårhanterligt och leda till stress hos individer 
(Guelzow et al., 1991:151). 
 
En studie som lutar sig mot den teoretiska rollstressteorin är en studie av Nordenmark. Han 
studerade om multipla krav från arbete och familj leder till stress och om det finns några 
skillnader mellan män och kvinnor. Studiens syfte var att analysera hur högre krav från arbete 
och familjelivet påverkar stressnivån och om det finns någon skillnad mellan män och 
kvinnor i denna aspekt (Nordenmark, 2004:450). Nordenmark (2004:450) använde sig av 
hypotesprövning för att besvara studiens syfte. De två hypoteserna som prövades var: En 
ökning av krav i arbete och familj orsakar a) en ökad risk att drabbas av trötthet b) ett ökat 
behov av att arbeta färre timmar. Studien baseras på ett slumpmässigt urval på 9000 individer 
bestående av både män och kvinnor. Resultatet stödjer rollstressteorin och främst bland 
kvinnorna. Teorin innebär att en individ som har flertalet sociala roller (exempelvis förälder, 
anställd och maka eller make) är generellt mer utsatt för stress än någon med få sociala roller. 
Har en individ fler sociala roller är hen oftare utsatt för rollkonflikter och därmed mer utsatt 
för att uppleva stress (Nordenmark, 2004:451). 
 
Resultatet av studien visar att både män och kvinnor riskerar att drabbas av utbrändhet då de 
multipla kraven från arbete och familj ökade. När kraven från arbete och/eller familjen ökar 
upplever både män och kvinnor mer stress. Däremot var det enbart kvinnorna som i större 
procentuell utsträckning ville gå ned i arbetstid på grund av fler och högre krav i arbete 
och/eller familjelivet. En möjlig förklaring till detta är att kvinnorna försöker reducera den 
ökande stressnivån genom att sänka engagemanget på arbetet och istället vända sitt fokus mot 
familjen. Medans männens huvudmål var att behålla sin position på arbetsmarknaden och 
arbetsplatsen. Detta kan vara ett resultat av en förlegad men ändå kvarvarande samhällsnorm 
där kvinnan anses ha huvudansvaret för familjen medan männens huvudansvar är att försörja 
familjen (Nordenmark 2004:454). 
 
Guelzow et al. (1991) undersöker hur de sociala rollerna som män och kvinnor har och agerar 
utifrån påverkar deras upplevelse av stress. De undersökte hur män och kvinnor i ett 
förhållande där båda har en karriär samt hur de olika sociala rollerna som de har kan leda till 
ångest och stress. Forskarna använder sig av Pearlin & Schoolers teori om stress och 
stresshantering i samband med rollkonflikter. Modellen handlar om att emotionell stress i 
sociala roller påverkas av mängden upplevd stress (Guelzow et al., 1991:151). Datan 
samlades in genom enkäter där både män och kvinnor ingick i urvalet. Kriterierna var att 
männen och kvinnorna skulle leva i ett förhållande där deras partner också hade en karriär och 
arbetade heltid (Guelzow et al., 1991:153). Resultatet av studien visar att det fanns både 
olikheter och likheter mellan könen när det kommer till stressupplevelsen. Både män och 
kvinnor med stora familjer och många barn upplever högre nivåer av stress. För män innebar 
många barn en större rollkonflikt mellan föräldraskap och äktenskap än vad kvinnor med 
många barn upplevde. Vilken ålder barnen befann sig i påverkade också om de upplevde 
stress på grund av föräldraskap och äktenskap. Studien visar på att män i stor utsträckning 
påverkades av familjeroller (Guelzow et al., 1991:160). 
 
En annan studie som berör de olika roller som män och kvinnor försöker hantera är Geller och 
Hobfolls studie. Studien undersöker vilken emotionellt support som kvinnor får på arbetet för 
att besvara denna fråga berör de också män och kvinnors olika roller i arbets- och familjelivet. 
Genom enkäter besvarade av heltidsanställda män och kvinnor från USA har det fått följande 
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resultat; kvinnor spenderar mer än två gånger så mycket tid på hushållsarbete och barnomsorg 
i jämförelse med män även om det gick att se en ökning av männens omsorg av barnen 
(Geller & Hobfoll, 1994:557). 
 
Männen fick mer hushållshjälp av sina partner jämfört med kvinnor. Studien visar att kvinnor 
som fick hjälp med hushållsysslor av sin partner kunde uppleva större ångest och stress på 
arbetsplatsen. Forskarna menar att hjälpen kvinnorna fick var för låg för att möta deras behov. 
Detta kunde leda till att de blev ännu mer stressade på grund av att kvinna fick tjata eller göra 
om sysslorna (Geller & Hobfoll, 1994:569). Dessutom kunde hjälpen från kvinnornas partner 
leda till ökad stress hos dem då de inte levde upp till sin roll som mamma och fru. Forskarnas 
resultat tyder på att kvinnorna kände en större press att tillgodo se familjens behov än 
männen. Resultatet visar även att kombinationen av de olika rollerna mellan arbete och hem 
medför stress hos kvinnorna (Geller & Hobfoll, 1994:569). 
 
En studie av Löve et al. (2011) undersökte vad unga, högutbildade kvinnor inom 
mansdominerande branscher upplevde som det största bekymret beträffande stress. Utöver 
detta undersökte de även hur unga kvinnorna hanterar stress (Löve et al., 2011:1). Denna 
studie behandlar varken rollkonflikter eller krav och kontroll på samma sätt som ovanstående 
presenterad forskning. Den är ändå intressant att ta med då den resulterar i en ”preliminär 
teoretisk modell”. Modellen handlar om hur unga kvinnor försöker att balansera sin ambition 
med den sociala kontextens valmöjligheter och krav (Löve et al., 2011:4). 
 
För att besvara studiens frågeställningar har de genomfört öppna intervjuer med högutbildade, 
barnlösa, svenska kvinnor i åldern 23-29 år som arbetade minst heltid inom traditionella 
manliga branscher. (Löve et al., 2011:3). I sin studie har de använt sig av något som kallas för 
grundad teori vars mål är att generera hypoteser och teoretiska modeller baserade på empirisk 
grund. Grundad teori valdes då unga vuxna kvinnors levnadsvillkor kan ha förändrats på 
grund av samhällsförändringar under senare tid. I grundad teori består den enda källan till 
kunskap av empirisk forskning av iakttagelser av verkligheten. Deras studie lutar sig alltså 
inte på någon annans teori utan resultatet av deras forskning binds i slutet av den 
vetenskapliga rapporten ihop med vetenskaplig litteratur (Löve et al., 2011:3). 
 
Studien resulterade som sagt i en ”preliminär teoretisk modell”. Modellen beskriver hur och 
varför unga kvinnor blir stressade. Den sociala kontexten de befinner sig inom innefattar 
många valmöjligheter och krav samtidigt som individerna är ambitiösa och vill göra allt de 
har chans till. Viljan och möjligheten att vilja göra allt skapar problem hos kvinnorna när de 
försökte hitta en balans mellan sina egna ambitioner och den sociala kontextens alla 
möjligheter och krav (Löve et al., 2011:10). I deras strävan efter att finna en balans i livet 
hamnade de i en negativ spiral av stress och dysfunktionell hantering av stressen. Detta 
karaktäriserades av att de tog på sig för mycket, jämförde sig med andra och prioriterade bort 
sin egen hälsa (Löve et al., 2011:4). 
 
Kvinnorna upplevde att de var tvungna att prestera bättre än sina manliga kollegor för att 
bevisa sitt värde. De var även oroliga över arbets- och familjekonflikter då de kände sig 
pressade till att ha en professionell identitet innan de skaffade familj. För stor frihet i hur 
uppgifter skulle prioriteras och genomföras upplevdes problematiskt. Kvinnorna blev 
stressade över huruvida de levde upp till andras förväntningar eller inte. För många 
valmöjligheter var också orsak till att kvinnorna kände sig stressade. De prestationsinriktade 
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miljöerna, både arbetsmässigt och privat, var också något som stressade kvinnorna (Löve et 
al., 2011:s.8ff). Alla dessa krav, både individuella och de från omgivningen ledde till att 
kvinnorna kände sig stressade och tiden för återhämtning var knapp. 
 
2.1.1 Sammanfattning 
 
Den tidigare sociologiska forskningen behandlar olika krav och kontrollmodeller samt 
rollkonfliktteorier som påverkar mäns och kvinnors upplevelse av stress. Att män och kvinnor 
har olika typer av sociala roller leder till att det ställs olika krav på individerna. När de inte 
klarar av att hantera dessa krav och roller kan det leda till att männen och kvinnorna känner 
sig stressade. Kvinnorna i den presenterade forskningen blev stressade på grund av 
relationsproblem, då de hade lite kontroll över arbetet och saknade stöd från arbetskollegor 
och personer i deras privatliv. Unga kvinnor blev stressade då de försökte hantera sina egna 
ambitioner och den sociala kontextens möjligheter och krav. Männens stress berodde på de 
ökade kraven i arbets- och familjeliv och en låg grad av möjlighet till att påverka arbetet. 
Bristen på stöd från omgivningen stressade inte männen lika mycket som kvinnor. Istället 
behövde de i större grad stöd från överordnade på arbetet för att klara av att hantera stressen. 
Relationsproblem och krav från familj påverkade också männens stress men inte i samma 
utsträckning som hos kvinnorna. 
 
För att sammanfatta uppstår stress när kraven från omvärld, familj och arbete ökar och när 
männen och kvinnorna inte kan hantera kraven. Sett till den tidigare forskningen om 
könsskillnader i stress blir det intressant att se om vår studie visar ett liknande resultat. Det 
blir intressant att studera hur media konstruerar den manliga och kvinnliga stressen för att se 
om det överensstämmer med ovan presenterade skillnader mellan könen. 
 
2.2 Medias roll i samhället 
 
Socialkonstruktionismen är en samhällsvetenskaplig inriktning som menar att det som 
uppfattas som vår verklighet är socialt konstruerat. Med hjälp av socialkonstruktionismen som 
utgångspunkt vill vi i vår studie undersöka medias konstruktion av stress. Vi vill belysa vilken 
roll media har i vårt samhälle och hur media verkar som opinionsbildare. Massmedias roll 
som konstruktör av det vi uppfattar som vår verklighet är utgångspunkten för samtliga fyra 
forskningsstudier som vi valt att redovisa under detta avsnitt. 
 
McComb och Shaw (1972) ligger bakom en forskningsstudie där de studerat medias roll som 
opinionsbildare. De studerade hur en fråga produceras och reproduceras medialt. Detta 
resulterade i agenda-setting modellen. Denna modell utgår från att det finns ett starkt samband 
mellan hur mycket olika medier skriver om en viss fråga och i hur stor utsträckning som 
allmänheten upplever en fråga som relevant. Hur nyheten figurerar spelar också stor roll, en 
framsida signalerar till exempel till läsaren att frågan är av vikt. Rapporteras det mycket om 
ett problem skapar media en bild till läsaren att det finns ett problem samt hur individen ska 
tänka om problemet (McComb & Shaw, 1972:176-187). Denna modell används flitigt idag 
för analysera hur och vem som sätter agendan i media och för att belysa hur media framställer 
olika nyheter. 
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Sociologen Helena Sandberg har i en studie kommit fram till ett liknande resultat som 
McComb och Shaw. Sandberg (2004) har forskat kring medier i Sverige. Hon fann att 
svenska tidningar var den viktigaste informationskällan för individer när de skulle 
tillförskaffa sig kunskaper kring hälsa. Därmed går det att se att tidningar har en hög 
trovärdighet hos allmänheten. Genom sin studie fann Sandberg (2004) att svenskar låg på en 
fjärdeplats i världen när det kom till antal lästa tidningar/invånare (Sandberg, 2004:21). 
Sandberg (2004) beskriver att media har blivit en viktig källa för individer när det kommer till 
att tillförskaffa sig information om ett ämne. Genom begreppet den “medierade erfarenheten” 
menar hon att individer tillskriver sig själva den kunskap som de får från medier och gör den 
till sin egen verklighet. Sandberg (2004) menar i likhet med McComb & Shaw (1972) att om 
en tidning skriver tillräckligt ofta om ett problem så kommer läsarna till slut att uppfatta det 
som ett problem (Sandberg, 2004:66). 
 
Ulrika Andersson har forskat om medierapporteringens betydelse för forskningsförtroendet. I 
sin studie hänvisar hon till McCombs och Shaw (1972) agenda-settingmodell och framhäver i 
likhet med dem tidningars betydelse. Andersson (2014) menar att frågan om medias makt 
över allmänheten som opinionsbildare alltid har funnits. Det som är av störst betydelse för hur 
människor formar sina åsikter är inte på grund av hur verkligheten ser ut. Åsikterna formas 
istället efter den bild vi har av verkligheten. Det finns tre viktiga faktorer som påverkar hur 
stor roll en nyhet får för oss. De är påverkansfaktorerna, med andra ord, egna direkta 
erfarenheter, erfarenheter som vi får med hjälp av andra (familj, vänner, arbetskamrater) och 
till sist den kunskap som fås genom media. Media är oftast den viktigaste källan för många 
när det kommer till att skapa sig åsikter om ett visst ämne (Andersson, 2014:137). 
 
Forskaren Jesper Strömbäck (2009) har bland annat forskat om media som opinionsbildare. 
Strömbäck menar att en av medias roller är att sortera ut vilka nyheter som ska förmedlas 
Därför har media en stor makt över informationen som når oss och hur media väljer att spegla 
ett ämne. Han menar också att hur media konstruerar ett fenomen är en möjlig konstruktion 
(Strömbäck: 2009:142). 
 
När journalister skriver sina texter blir de också medkonstruerare i hur de tolkar olika 
fenomen (Strömbäck, 2009:93). Strömbäck menar i likhet med Andersson att media är en stor 
källa för individer när det kommer till att tillförskaffa sig information. Media är också en av 
de viktigaste källorna när individer ska bilda sig åsikter om ett visst ämne (Strömbäck, 
2009:166). Strömbäcks forskning visar att hur journalisterna skriver om “verkligheten” består 
av journalistens bild av verkligheten. Den bilden är inte nyanserad eftersom denna bild också 
är anpassad efter media. Tidningar är beroende av att många köper deras tidningar, vilket gör 
att de ofta väljer att förstärka olika budskap för att locka läsare. Hur journalister beskriver 
händelser beror dels på vilken förförståelse hen har om ämnet samt hens egna normer och 
värderingar. Detta innebär slutligen att journalistiken inte alltid förmedlar en neutral bild av 
verkligheten till sina läsare. Det kan snarare ses som en konstruktion av verkligheten 
(Strömbäck, 2009:166-187). 
 
2.2.1 Sammanfattning 
 
I vår studie vill vi undersöka medias makt i samhället och hur media speglar verkligheten. 
Den forskning som har presenterats inom detta tema menar att media har ett stort inflytande 
på oss. Strömbäck menar att med hjälp av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 
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journalistisk ses som en form av social konstruktion, där journalisten själv är med och 
konstruerar verkligheten. För att sammanfatta temat medias roll i samhället visar forskning att 
media har ett inflytande på individer hur de uppfattar och konstruerar verkligheten. Vilka 
ämnen som media beskriver problematiska och hur ofta ämnet cirkulerar i media påverkar 
individers uppfattning om verkligheten. Hur media skriver om ett problem påverkar individers 
bild och hur de tänker om det. Om media ofta rapporterar om ett problem resulterar det i att 
läsarna tror att det är ett problem. Många individer ser media som den viktigaste källan till 
information. Genom att fokusera på hur författaren använder språket som ett verktyg för att 
konstruera verkligheten kommer vi i denna studie att fokusera på medias språkbruk. Därför 
kommer media som en form av konstruktör ha en viktig roll i vår studie. 
 

2.3 Talet om stress 
 
Jansson et al. (2012) har i en svensk studie forskat om de diskursiva konstruktionerna som 
finns om stress i arbetslivet. Materialet utgörs först av 44 intervjuer med anställda och ledare i 
tre olika sektorer. Det andra materialet består av videoinspelade medarbetarsamtal om bland 
annat stress, mellanchefer och medarbetare som arbetar på samma arbetsplats. 
 
Jansson et al. (2012) menar i sin studie att arbetslivet har förändrats mycket under de senaste 
åren och att det skett en normalisering av stress. De menar också att det finns en korrelation 
mellan genus och stress som till exempel går att se kring sjukskrivningstalen i Sverige som 
domineras av kvinnor. Varför kvinnor är överrepresenterade när det kommer till 
sjukskrivningarna kan enligt Jansson et al. (2012) ses som ett uttryck. Då de krav som ställs 
på arbetstagaren inte går att förena med den som har ansvar för arbetet hemma (Jansson et al., 
2012:32). 
 
Genom en diskursiv analys av samtal om stress fann Jansson et al. (2012) att stress ses som 
något normalt och ett tillstånd som individer ska vara i. Människor som idag är väldigt 
stressade har fått ett slags heroiskt anseende (Jansson et al., 2012:29). Stress förknippas hos 
de intervjuade medarbetarna som en chans till att prestera och en möjlighet att få visa vad 
man går för. ”Talet om stress som ständigt närvarande och som en positiv faktor implicerar 
att stressdiskursen i första hand innebär möjligheter snarare än begränsningar. Stress 
konstrueras alltså som en förutsättning för prestation, effektivitet och hög arbetskapacitet” 
(Jansson et al., 2012:36). 
 
Det egna ansvaret inom nyliberalism som forskarna menar att samhället är på väg emot 
beskrivs som något som bara är positivt för individen (Jansson et al., 2012:32). Tanken inom 
nyliberalismen är att individen själv väljer sitt liv. När individer upplever stress är det 
individen indirekt själv som försatt sig i en situation där individen upplever stress (Jansson et 
al., 2012:31f). Med sin studie vill Jansson et al. (2012) belysa att stress som diskurs verkar 
genom att den producerar och reproducerar sig själv. Detta sker när bilden och upplevelsen av 
stress har blivit ett helt normalt tillstånd och för vissa till och med ett önskvärt tillstånd. Vid 
forskarnas analys av samtalen om stress framkom det att den vanligast förekommande tanken 
om stress var att individen själv sågs som ansvarig. Dels för hur man kände om sin upplevelse 
av stress och dels över hur man hanterade detta (Jansson et al., 2012:35) 
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Författaren Newton (1995) menar i likhet med Jansson et al. (2012) att stress har blivit ett 
normaliserat tillstånd i dagens arbetsliv och ett begrepp som det är svårt att avvärja sig ifrån 
(Newton 1995:1). Newton menar att individer blir utsatta för talet om stress i alla olika typer 
av mediekanaler och att stress har rapporterats flitigt i media sedan 80-talet (Newton 1995:3). 
Newton menar på samma sätt som Jansson et al. (2012) att ansvaret för upplevelsen av stress 
placeras på individen istället för på arbetsplatsen. Newton använder sig av Foucaults 
diskursteori i sin bok ”Managing stress” som menar på att det alltid råder en bestämd syn eller 
konstruktion, ett rådande sätt att förstå sig på omvärlden. Han beskriver det som att bilden 
som individer har idag av stress är skapad av läkare, psykologer och olika självhjälpsböcker. 
Dessa har tillsammans skapat en konstruktion av verkligheten genom att individer tror på den 
bild som de skapat, vilket leder till att de får en stor makt och legitimitet (Newton, 2005:9). 
Newton menar också att vi idag blivit “stresstroende” då människor dels köper böcker som 
ska lära individer att hantera stress och dels på grund det stora nyhetsflödet om stress. 
Individer accepterar diskursen om stress då de kan relatera till symptomen om att känna sig 
stressade och att de upplever sig stressade (Newton, 2005:10). Den vetenskapliga synen på 
stress stämmer ofta överens med hur media väljer att skriva om ett fenomen, i detta fall stress. 
Media väljer ofta att citera vetenskapen för att få mer tyngd i sina artiklar (Newton, 2005:9). 
 
Harkness, Long, Bermback, Patterson, Jordan och Kahn har i en kanadensisk studie undersökt 
hur 22 kvinnor som arbetade på ett kontor talade om och upplevde arbetsstress. Forskarna har 
genomfört fokusintervjuer och analyserat dessa genom diskursanalys för att se hur talet om 
stress konstruerades. Resultatet visade att talet om stress frambringade en viss gemenskap. Att 
tala om något som inte kändes rätt i arbetet genom att säga att man var stressad var väldigt 
vanligt bland kvinnorna. I en diskussion med medarbetarna kom forskarna fram till att talet 
om stress var ett uttryck för något annat. För många handlade det egentligen om att man till 
exempel inte kände sig uppskattad på arbetet. I analysen av dessa samtal fann forskarna att det 
var lättare att hitta en gemenskap om vantrivsel på arbetet genom att beskriva sig som 
exempelvis stressad. Harkness et al. (2005) menar att det skapades en gemenskap då de flesta 
kan relatera till stress. Men det rådde en viss distinktion: att erkänna för de andra att man inte 
kunde hantera sin stress var inte okej. Harkness et al. (2005) menar att stress blivit ett brett 
begrepp och en stämpel för ett växande arbetslivsproblem som egentligen handlar om andra 
saker (Harkness et al., 2005:121). 
 
Resultatet av Harkness fokusgrupper visade i likhet med Newton (1995) och Jansson et al. 
(2012) att det ansågs vara ett helt normalt tillstånd att känna sig stressad. Det skulle snarare 
vara avvikande om någon inte upplevde sig stressad. Det rådde en samstämmighet i gruppen 
om att stress är oundvikligt och att ansvaret låg i att själv lära sig att hantera sin stress. Den 
diskursiva konstruktionen av stress anger vad som är normalt beteende, alltså att vara 
stressad. Det sätter upp ramar för vad som anses korrekt och accepterat sätt att tala om 
upplevelsen av stress (Harkness et al., 2005:126f). Talet om stress på arbetsplatsen har blivit 
så normaliserat att det för vissa blivit ett uttryck för hur effektiv du som arbetare är. En 
arbetare uttryckte det som att han kände en press på arbetet, är du inte stressad och inte 
beskriver dig som stressad tror folk att du inte arbetar hårt nog (Harkness et al., 2005:126f). 
 
2.3.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan stress enligt tidigare forskning för många på arbetsplatsen ses som 
ett normalt tillstånd. Fokus har flyttats från arbetsorganisationen till individen som själv ska 
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reda ut och hantera sin stress. För vissa arbetstagare låg det en skam i att erkänna för sin 
omgivning att man inte kunde hantera stress då många inte ville visa det utåt. Stress beskrivs 
hos många som en chans till utveckling och prestation, vilket gör att vissa kände en press att 
tala om att de var stressade för att verka som en ambitiös arbetare. Hos en del var stress ett 
uttryck för andra växande arbetsproblem, men det var lättare att beskriva vantrivseln som att 
individen var stressad. 
 
2.4  Sammankoppling av tidigare forskningsteman 
 
Det första temat som redogjordes för var forskning om stress och könsskillnader som i likhet 
med vår studie syftar till att undersöka skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors 
stress. Däremot saknas forskningen inom detta tema ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Det andra temat om medias påverkan på verkligheten har samma 
socialkonstruktionistiska perspektiv som oss vilket gör den viktig då vi vill analysera hur 
stress konstrueras i media. Med bakgrund i ovan nämnd forskning om stress och medias 
påverkan kan vi på ett bredare plan förstå hur stress konstrueras i svenska tidningar. Detta kan 
ge oss en större förförståelse i vårt analysförfarande, där vi lättare kan inta ett mer kritiskt 
förhållningssätt till det empiriska materialet. Det tredje temat är forskning som handlar om 
fenomenet stress som har gjorts med ett diskursanalytiskt perspektiv. Denna forskning har 
likhet med vår studies syfte där vi genom ett diskursanalytiskt perspektiv studerar hur stress 
konstrueras och framställs i media. 
 
Att den tidigare forskningen som har redovisats i detta kapitel inte helt har samma perspektiv 
som oss ser vi som en fördel då den beskriver vårt ämne ytterligare. Vi kunde inte finna någon 
tidigare analys av svenska tidningars konstruktion av könsskillnader i stress. Detta gör att vi 
ser att vår studie har en viktig funktion i att fylla denna kunskapslucka. 
 

3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras först socialkonstruktionismen som är en av utgångspunkterna för 
denna studie då vi vill studera medias konstruktion av stress. Detta avsnitt följs av en 
presentation av diskursanalys. Därefter redogör vi för den andra utgångspunkten för denna 
studie vilket är en av inriktningarna som finns inom diskursanalysen, nämligen Faircloughs 
kritisk diskursanalys. Vi anser mot bakgrund av våra två frågeställningar att 
socialkonstruktionismen och diskursanalysen kan tillämpas på vår studie. Dessa teorier anser 
vi går att återknyta till syftet vilket är att undersöka hur media genom språkbruket konstruerar 
bilden av manlig och kvinnlig stress. Teorikapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 
 
3.1 Socialkonstruktionismen  
 
Socialkonstruktionismen är en teori som härstammar från socialpsykologin. Berger och 
Luckman (2003) kan ses som några av förfädrarna till socialkonstruktionismen och de menar 
att det vi uppfattar som vår verklighet är socialt konstruerat. Genom att människor interagerar 
med varandra konstrueras verkligheten och den roll som individer har i samhället. Samhället 
är enligt Berger och Luckmann en produkt skapad av individer genom handlingar, samtidigt 
som den är betingad av kunskapen som individen tillskrivit som sin egen. Det är när 
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människor interagerar genom handling som samhället förändras och därmed reproduceras. 
Det framkallar en ny kunskap som senare leder till ny handling (Berger & Luckmann, 
2003:78f). 
 
Berger & Luckmann beskriver hur kunskap konstrueras och legitimeras i samhället (Berger & 
Luckmann, 2003:128). Språket beskrivs som ett verktyg för att skapa legitimitet av kunskap 
(Berger & Luckmann, 2003:81). Individer överför och får kunskap genom språket och det 
som Berger och Luckmann beskriver som “den argumenterande processen” (Berger & 
Luckmann, 2003:77). Konstruerad kunskap menar författarna till exempel kan vara 
handlingar som människor utför vanemässigt, som fått legitimitet genom att handlingarna 
överförs från generation till generation. Handlingen har gått igenom en 
”socialiseringsprocess” och därmed blivit socialt accepterade. Ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv innebär att inget har en mening från början utan det är något som vi människor 
skapar och tillskriver olika begrepp och handlingar genom socialinteraktion (Berger & 
Luckmann, 2003:77-84). 
 
Socialkonstruktionismen innebär att individer ska hålla ett kritiskt förhållningssätt till 
omvärlden och sig själv. Det bör vi göra genom att pröva vår förståelse genom att utmana de 
sanningar som individer tar för givet. Vilken syn vi har på världen påverkas också av vilka 
egna föreställningar och erfarenheter vi har sedan tidigare. Det som individer uppfattar som 
kunskap om världen bör enligt socialkonstruktionismen ses som ett svar på människans sätt 
att kategorisera världen. När kunskapen produceras och reproduceras genom social 
interaktion bygger individer därmed upp gemensamma sanningar som sedan tas för givet. 
Genom att människor interagerar med andra förs den internaliserade kunskapen över när vi 
träffar nya människor. Därigenom legitimeras den kunskap som vi tar för givet (Berger & 
Luckman 1966:128). 
 
Burr (1995) menar att vi inte kan anta att något uppkommit ”normalt” utan att människor varit 
med och skapat allt som existerar i vårt samhälle. Individers kunskap påverkas av vilket 
sammanhang individen befinner sig inom, exempelvis historiska och kulturella sammanhang. 
Burr menar att människans språk är något som är unikt för oss och något vi skapar med hjälp 
av vår sociala värld (Burr, 1995:2ff). Enligt Burr förmedlar individer via språket vad som 
anses vara kunskap. Språket skiljer sig beroende på vem som använder det. Våra 
konstruktioner utgör vad som anses socialt accepterat och hur dessa handlingar ska se ut 
(Burr, 1995:4). Flera olika konstruktioner av verkligheten kan pågå samtidigt, även om vissa 
konstruktioner betraktas som mer legitima (Burr, 1995:62). Det är kontexten som individen 
befinner sig i som avgör vilken konstruktion som anses mest given. Sociala och ekonomiska 
förutsättningar villkorar därmed vilka förhållanden som individer lever under. Olika faktorer 
påverkar individen såsom vilket kön man har, ekonomiskt tillstånd, stad och framtid, allt 
beror på vart i världen man lever och under vilken tidsera (Burr 2003:2ff). 
 

3.2 Diskursanalys 
 
En diskurs ses som meningar eller representationer av olika fenomen som tillsammans utgör 
hur individer uppfattar fenomenet. Burr (2003) menar att diskurser tillsammans utgör olika 
versioner av verkligheten. Diskursanalys utgår ifrån socialkonstruktionismen (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:10). Diskursanalytiker ser en individs uppfattningar, 
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personligheter och berättelser som sociala och språkliga konstruktioner. Diskursanalysen 
innebär i likhet med socialkonstruktionismen att mycket av det som individer identifierar sig 
med kan ses socialt konstruerat. Ett exempel är vad som anses vara manligt respektive 
kvinnligt (Burr, 2003:3). Med andra ord påverkar språket individen, dennes identiteter och 
livsvärld. Diskursanalytikern kan genom att analysera språket få en ökad förståelse av 
individen. Diskursanalytikerns mål är inte att finna en sanning i individers berättelser. De vill 
istället studera hur språket används och hur det konstrueras (Potter, 1996:6). Individen 
konstrueras inte bara genom språket utan också inom diskursen. 
 
3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 
 
Inom diskursanalysen finns det flera olika inriktningar, en av dessa inriktningar är den kritiska 
diskursanalysen. Denna förser oss med teoretiska och metodologiska verktyg. Dessa verktyg 
presenteras närmare längre ner i detta avsnitt. Fairclough använder den kritiska 
diskursanalysen som en beteckning för det angreppssättet som han själv utvecklat. Det är även 
en beteckning för en bredare inriktning inom diskursanalysen som innefattar olika 
angreppssätt. Inom denna bredare inriktning inom diskursanalysen ingår även Faircloughs 
angreppssätt. Vi kommer enbart att presentera Faircloughs kritiska diskursanalys då vi 
kommer att utgå från hans teoretiska och metodologiska verktyg. 
 
Fairclough (1992) menar att den kritiska diskursanalysen är både konstituerande och 
konstituerad. Diskurs är en form av social praktik som konstituerar den sociala världen 
samtidigt som den konstitueras av andra sociala praktiker. Detta är ett centralt perspektiv i 
Faircloughs teori. Social praktik reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 
relationer samtidigt som den formas av andra sociala praktiker och strukturer. Sociala 
strukturer menar Fairclough är sociala relationer i samhället och den har både diskursiva och 
icke-diskursiva element (Fairclough 1992:64). Diskursen bidrar alltså till att forma och 
förändra sociala strukturer men speglar även de sociala strukturerna och processerna. På så vis 
ses språk som en diskurs som både är en handling som människor kan påverka världen 
genom. Den ses samtidigt som en handling som är socialt och historisk situerad (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:67f). 
 
Fairclough använder sig av ett angreppssätt som försöker koppla ihop tre traditioner. Den 
första traditionen är den detaljerade textanalysen inom lingvistik. Den andra traditionen är 
makro-sociologisk analys av social praktik och den tredje traditionen är den tolkande 
mikrosociologiska traditionen inom sociologin. Den första traditionen används för att få insikt 
i hur diskursiva processer kan ses med lingvistiskt perspektiv i texter. Den andra traditionen 
gör att man kan utläsa förbindelser mellan texter och de samhälleliga och kulturella 
strukturerna de befinner sig i. Med den tredje och tolkande traditionen vill Fairclough skapa 
förståelse för hur människor aktivt skapar en regelbunden värld i vardagspraktiker (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:71f). 
 
Fairclough förser oss inte bara med en teoridel med grund i kritisk diskursanalys. Han har 
även tagit fram en tredimensionell modell som kan användas vid empirisk forskning om 
kommunikation och samhälle. Den tredimensionella modellen bygger på tre olika nivåer. I 
den första nivån studeras textens egenskaper. I den andra nivån den diskursiva praktiken, där 
studeras produktions- och konsumtionsprocesserna som är bundna till texten. I den tredje 
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nivån sätts de två första nivåerna in i ett större sammanhang och den sociala praktiken som 
den kommunikativa händelsen är en del av det som studeras. Den tredimensionella modellen 
och dess olika nivåer beskrivs mer utförligt i metodkapitlet (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:72). 
 
3.4 Sammanfattning av teori 
 
Inför redogörelsen av vår valda metod, vill vi sammanfatta detta kapitel. Vår valda teori utgår 
från socialkonstruktionismen som menar att det vi uppfattar som vår verklighet är socialt 
konstruerat. Genom att människor integrerar med varandra konstruerar vi själva vår 
verklighet. På så sätt är vår värld socialt skapad och människor påverkar den genom att 
producerar och reproducera den. Burr (2003) menar att vi inte kan anta att något uppkommit 
av sig själv då vi människor varit med och skapat allt som existerar i samhället. Ett exempel 
på detta är könsroller och vad som anses kvinnligt respektive manligt. 
 
Vi kommer i vår studie att använda oss av diskursanalys som utgår från 
socialkonstruktionismen. Diskursanalys lägger fokus på språket och hur språket konstruerar 
verkligheten. Genom att analysera språket kan diskursanalytikern komma närmare och förstå 
olika individer. Inom diskursanalysen finns det flera olika inriktningar. Inriktningen som vi 
kommer att använda oss av i denna studie är den kritiska diskursanalysen. Under metoddelen 
som följer går vi in djupare på hur vi gått tillväga för att genomföra analysen av vårt 
empiriska material. 
 

4. Metod 
 
I följande kapitel presenteras den valda analysmetoden för studien vilken är Faircloughs 
tredimensionella modell samt en kort bakgrund om kritisk diskursanalys. Därefter följer en 
redogörelse för det empiriska materialet med en beskrivning om hur urvalet har skett och 
avgränsningar av detta. Efter detta följs en redogörelse för hur vi har gått tillväga för att koda, 
sammanställa och analysera det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
innehållande etiska överväganden som vi tagit ställning till och kritiska reflektioner där vi 
diskuterar vår roll som forskare samt studiens validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Analysmetod 
 
Inom diskursanalysen finns det flera olika inriktningar, en av dessa inriktningar är den kritiska 
diskursanalysen. Denna förser oss med teoretiska och metodologiska verktyg. Dessa verktyg 
presenteras närmare längre ner i detta avsnitt. Fairclough använder den kritiska 
diskursanalysen som en beteckning för ett angreppssätt som han själv utvecklat. Det är även 
en beteckning för en bredare inriktning inom diskursanalysen som innefattar olika 
angreppssätt. Inom denna bredare inriktning inom diskursanalysen ingår även Faircloughs 
angreppssätt. Vi kommer enbart att presentera Faircloughs kritiska diskursanalys då vi 
kommer att utgå från hans teoretiska och metodologiska verktyg. 
 
Fairclough (1992a) menar att den kritiska diskursanalysen är både konstituerande och 
konstituerad. Detta är ett centralt perspektiv i Faircloughs teori. Social praktik reproducerar 
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och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer samtidigt som den formas av andra 
sociala praktiker och strukturer. Sociala strukturer menar Fairclough är sociala relationer i 
samhället och har både diskursiva och icke-diskursiva element (Fairclough 1992a:64). 
Diskursen bidrar alltså till att forma och förändra sociala strukturer men speglar även de 
sociala strukturerna och processerna. På så vis ses språk som en diskurs som både en handling 
som människor kan påverka världen genom. Den ses samtidigt som en handling som är socialt 
och historisk situerad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67f). 
 
Fairclough använder sig av ett angreppssätt som försöker koppla ihop tre traditioner. Den 
första traditionen är den detaljerade textanalysen inom lingvistik. Den andra traditionen är 
makro-sociologisk analys av social praktik och den tredje traditionen är den tolkande 
mikrosociologiska traditionen inom sociologin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:71f). Den 
första traditionen används för att få insikt i hur diskursiva processer kan ses med lingvistiskt 
perspektiv i texter. Den andra traditionen gör att man kan utläsa förbindelser mellan texter 
och de samhälleliga och kulturella strukturerna de befinner sig i. Med den tredje och tolkande 
traditionen vill Fairclough skapa förståelse för hur människor aktivt skapar en regelbunden 
värld i vardagspraktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72). 
 
4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 
 
Faircloughs analys av diskurser utgörs av den tredimensionella modellen som innebär tre 
olika steg: textnivå, diskursiv praktik och sociala praktiker. Dessa tre nivåer hör samman och 
har en relation till varandra. Genom att se till deras relation och förhållandet mellan dem går 
det att analysera diskurser. Den tredimensionella modellen innebär att en kommunikativ 
händelse analyseras genom den (Winther Jörgensen & Phillips 2000:66). I vår studie består 
den kommunikativa händelsen av utvalda artiklar som berör stress. Vidare presenteras 
Faircloughs tredimensionella modell och hur denna används vid analys av vårt empiriska 
material. 
 
4.1.1.1 Textnivå 
 
Den första nivån i Faircloughs modell är textnivån. I denna dimension analyseras den direkta 
texten. Diskursanalytikern studerar i denna nivå textens karaktär för att se hur språkbruket är 
uppbyggt och texten innehåller grammatiska mönster. Den första nivån handlar om att se till 
grammatiken och meningsbyggnader. Genom att studera en text ur den första nivån 
undersöker diskursanalytikern vilken betydelse som kan läsas ur texten och dess uppbyggnad. 
Genom att studera språkets uppbyggnad önskar diskursanalytikern att få kunskap om hur 
diskurser konstrueras (Fairclough, 1995a:57). 
 
Några grammatiska verktyg som presenteras i den första nivån är modalitet och transitivitet. 
Ordet modalitet betyder ”sätt” och analyser av detta fokuserar på författarens grad av 
instämmande. Olika exempel på modaliteter kan vara ”jag tycker att det är soligt”, ”det är 
soligt” och ”kanske är det lite soligt”. Författaren förbinds på olika sätt med sitt påstående. 
Det finns olika modaliteter. Gemensamt för dem alla är att visar hur författaren instämmer i 
ett påstående. Om författaren instämmer fullständigt i sitt påstående är affiniteten hög. Om 
författaren exempelvis använder ordet “måste” tyder detta på en hög affinitet medan ett 
exempel på låg affinitet är ”kan”. Modalitet handlar om hur författaren uttrycker sig. Vid 
studerandet av modalitet undersöker man om författaren beskriver ett påstående som en 
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sanning eller om det finns en osäkerhet i formuleringen. Det finns många olika slags 
modaliteter och nedan presenteras modaliteter som kommer att användas i vår studie (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000:87f). 
 
När författaren fullständigt instämmer i påståendet eller beskriver det som att kunskapen är 
sann används modaliteten sanning. Det finns olika grader av sanning som författaren kan 
beskriva som ett fenomen. Objektiv modalitet är när författaren konstruerar meningar som 
något som är fakta medan subjektiv modalitet är när författarens påstående handlar om hens 
egna uppfattningar. Objektiv modalitet gör att författarens påstående betraktas mer auktoritärt 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000:87f). 
 
I textnivån ingår även verktyget transitivitet. Med hjälp av detta verktyg studerar 
diskursanalytikern hur en händelse beskrivs. Med verktyget studeras det om händelsen 
beskrivs som att någon gör något eller om den enbart fokuserar på effekten av den. 
Transitivitet handlar om att författaren beskriver ett påstående med fokus på en skyldig, en 
agent, som är ansvarig eller om författaren istället fokuserar på resultatet av händelsen 
(Winther Jörgensen & Philips 2000:87). Om författaren fokuserar på konsekvenserna av 
händelsen använder hen sig av antingen nominalisering eller tal i passiv form. Nominalisering 
innebär att händelsen beskrivs med substantiv (en sak) istället för verb (vad någon gör) eller 
adjektiv (beskrivande). Om författaren beskriver händelser genom passiv form framställs det 
som att det inte finns någon agent och att händelsen har skett utan orsak. Båda nominalisering 
och tal i passiv form ger mindre fokus på agenten (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87, 
89). 
 
I vår studie kommer vi att använda oss av begreppen modalitet och transitivitet för att se hur 
texten och språkbruket är uppbyggt samt vilka mönster som går att finna. Genom att 
identifiera texternas uppbyggnad kan vi se hur detta konstruerar diskursen kring stress. Med 
hjälp av modalitetsbegreppet kan vi identifiera hur författarna talar om den manliga och 
kvinnliga stressen och vilka likheter samt skillnader som finns. Används modalitet som 
exempelvis sanning för att beskriva den kvinnliga stressen och en annan modalitet för att 
beskriva den manliga stressen eller beskrivs dem på samma sätt? Genom att använda oss av 
begreppet transitivitet kan vi undersöka hur texterna illustrerar och beskriver någon agent som 
de håller ansvarig för den manliga och kvinnliga stressen. 
 
Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda verktyg går det att 
kartlägga hur diskurser förverkligas textuellt. Genom första textnivån vill diskursanalytikern 
få kunskap om hur textens uppbyggnad konstruerar diskurser (Wetherell, Taylor & Yates, 
2001:240–242ff). Vidare presenteras den andra nivån i Faircloughs modell. 
 
4.1.1.2 Diskursiv praktik 
 
I den diskursiva praktiken analyseras det hur texter produceras och konsumeras (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000:85). Enligt Fairclough har media som konstruktör av diskurser en 
viktig del i människors sociala liv. Han förespråkar vikten av att förstå texters utformning, 
men även media som producent av texter. Läsaren av dessa texter ska vara medveten om att 
tidningarna har olika typer av intressen förutom läsaren så som exempelvis politiska och 
ekonomiska intressen (Fairclough, 1995b:201–203). 
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I den diskursiva praktiken undersöker diskursanalytikern hur diskurser används vilket innebär 
ett fokus på textens intertextualitet och interdiskursivitet. När författare bygger sin text på 
tidigare texter och av sådant som tidigare har sagts och skrivits kallas det för intertextualitet. 
Fairclough menar att det aldrig går att tala fritt utan allt som skrivs eller sägs bygger på vad 
som tidigare har sagts och hänt. En tydlig form av intertextualitet kallas för manifest 
intertextualitet vilket innebär att texten bygger på andra texter genom att hänvisa till dem 
(Fairclough 1992a:117). 
 
Interdiskursivitet är en typ av intertextualitet och handlar om vilka diskurser som används av 
författaren. När en text innehåller flera olika diskurser är detta belägg för en viss grad av 
interdiskursivitet och kan betraktas som försök eller ett tecken till förändring. Då diskurserna i 
en text används och kombineras på ett nytt sätt ingår de i kreativa diskursiva praktiker vilket 
visar på samhälleliga förändringar. Motsatsen till dessa praktiker är konventionella diskursiva 
praktiker som innebär att diskurser kombineras på ett sätt som har gjorts tidigare. Detta visar 
att rådande maktrelationer är bestående och att diskursordningen upprätthålls (Fairclough 
1995b:56). 
 
I denna studie kommer vi att fokusera på produktionen av texter, med andra ord författarnas 
uppbyggnad av artiklarna (Winther Jörgensen & Phillips 2000:75). Vi försökte se till vilket 
språkbruk som författarna använde sig av i artiklarna. Vi såg dels till hur artiklarna var 
uppbyggda och dels till om det gick att identifiera ett mönster i det som skrevs om stress. 
Fokus har varit att försöka utlösa hur texter konstruerar diskursen om stress. Vi har även 
studerat hur och om författarna använder sig av intertextualitet när de hänvisar till andra 
texter, personer, avhandlingar eller liknande i sina texter. Interdiskursiviteten har vi studerat 
genom att se om författaren till en text har använt sig av flera olika diskurser eller enbart en. 
Vi har gjort detta genom en språklig analys av det empiriska materialet, där vi fokuserat på 
vad artiklarna vill förmedla till läsaren. 
 
4.1.1.3 Den sociala praktiken 
 
Den sociala praktiken innebär att man i analysen sammankopplar de två tidigare nivåerna. Det 
utmynnar i en större förståelse kring hur diskurser konstrueras och upprätthålls. Det finns ett 
samband mellan kommunikation och samhälle där språkbruket utgör en länk mellan dessa två. 
Syftet med att kontextualisera dessa nivåer är att klarlägga relationerna mellan den diskursiva 
praktiken och den diskursordning som den diskursiva praktiken ingår i (Fairclough 1992:237). 
Forskaren vill också kartlägga de delvis icke-diskursiva sociala och de kulturella relationer 
och strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 
2000:90). För att kunna göra detta krävs en kompletterande teori till den kritiska 
diskursanalysen. Fairclough föreslår en teori hämtad från sociologiska fältet eller en 
kulturteori som kan belysa den sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 2000:90). 
Med hjälp av socialkonstruktionismen som presenterades under teorikapitlet kommer vi att 
sätta diskurserna i de tidigare två nivåerna i ett större sammanhang. 
 
Att använda sig av kritisk diskursanalys tror vi har en fördel i att den dels ser till djupet i 
analys av språket och dels ser språket som skapare och upprätthållare av olika konstruktioner i 
samhället. 
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4.2 Empiriskt urval 
 
Det empiriska materialet samlades in via databasen Retriever Research (Mediearkivet) som är 
Skandinaviens största digitala nyhetsarkiv. I databasen finns tryckt material från alla stora 
dagstidningar men också från landsortstidningar och lokaltidningar. Alla tidningsartiklar 
inhämtades 2014-11-27 från databasen. Vårt empiriska material består av svenska artiklar 
som är publicerade i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen respektive Svenska Dagbladet. 
Dessa tidningar valdes då de har en stor läsarkrets och når ut till många läsare. Det empiriska 
urvalet bestående av artiklar går att finna i bifogad bilaga. Vi har även gjort avgränsningar till 
att enbart använda artiklar från år 2010-01-01 fram till 2014-11-27. Vi bedömer att ett 
material bestående av fem år är nära i tiden och översiktligt för studiens syfte.  
 
En del skulle kunna hävda att Dagens Nyheter anses vara mer trovärdig och därmed ha en 
högre sanningshalt än exempelvis Expressen. Detta är dock något diskursanalytiker inte bryr 
sig om. Diskursanalytiker är intresserade av material som gör anspråk på att säga något om 
verkligheten. Oberoende på hur hög sanningshalt en text anses ha är de konstruerade 
(Börjesson & Palmblad, 2007:17f). 
 
Utöver kriterier som vilken tidning artikeln är publicerad i och under vilken period den 
publicerades hade vi en del innehållsmässiga kriterier som artikeln var tvungen att uppfylla. 
För att få vara en del av det empiriska urvalet krävdes det att artikeln handlade om psykisk 
stress och behandlade antingen psykisk stress hos män eller kvinnor eller både och. 
Sökningen resulterade i 343 artiklar av dessa valdes 64 stycken artiklar ut som ingår i det 
empiriska materialet. Av dessa 65 artiklar var 23 stycken från Svenska Dagbladet, 22 stycken 
från Dagens Nyheter, 13 stycken från Aftonbladet och 6 stycken från Expressen. Sökorden 
som användes för att hitta dessa artiklar var ”stress”, ”män” och ”kvinnor”. Anledningen till 
att det blev ett så stort bortfall är att många av träffarna på artiklarna inte handlade om 
psykisk stress. Artiklar som exempelvis posttraumatisk stress, oxidativ stress och intervjuer 
med kända personer var en stor del av bortfallet. Artiklar som bara nämnde stress men 
egentligen inte handlade om stress valdes också bort. Efter detta bortfall återstod de 64 
artiklar som vi nämnde ovan. Vi har inte valt att göra någon avgränsning gällande vilket 
format artiklarna är skrivna i. För oss har det inte spelat någon roll om artiklarna var i 
debattform, en ledare, nyhetsartikel eller krönika. Det viktigaste för oss är att artiklarna har ett 
fokus på psykisk stress och har publicerats i tidningarna och på så sätt nått ut till 
befolkningen. 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Den tredimensionella modellen av Fairclough som tidigare nämnts utgör grunden för vår 
analys. Vi började med att skriva ut artiklarna som ingick i det empiriska urvalet för att lättare 
kunna sammanställa dem och gå vidare i analysförfarandet. Det första steget i analysen var att 
undersöka det empiriska materialet på textnivå. Vi började därför med att söka efter ord och 
meningar som skulle kunna kopplas samman med Faircloughs begrepp modalitet. För att hitta 
modalitet undersökte vi hur artiklarna var uppbyggda och vilken grad av instämmande som 
fanns. Vi letade efter återkommande ord såsom kan, bör, ska, kanske, bekräfta som skapar 
konstruktionen av diskursen om stress. Genom att studera artiklarna försökte vi även se vilken 
typ av modalitet författarna använt sig av. Om artiklarna är skrivna som sanning eller om det 
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handlar om objektiv eller subjektiv modalitet. Vi studerade även transitiviteten i artiklarna för 
att se om texterna konstruerades runt agenter eller om stress beskrevs som en effekt av vissa 
händelser. 
 
Faircloughs andra steg i den tredimensionella modellen innebär att studera hur texter 
produceras och konsumeras. Vi har fokuserat på hur texten har producerats och har därför 
studerat hur författarna har byggt upp sina texter och vilka diskurser de har använt sig av. Vi 
har använt oss av begreppet intertextualitet för att studera huruvida författaren bygger sin text 
på tidigare texter och sådant som tidigare har sagts. Därefter gick vi vidare för att finna 
eventuella nyckelord som författarna använde för att bygga artiklarna och för att finna 
specifika diskurser. Exempel på nyckelord som vi fann var arbetsmiljö, arbetsstress, stress, 
familjestress, livspusslet och den duktiga flickan. Nyckelorden har fått ligga till grund för 
utformandet av tre teman/diskurser som var återkommande i det empiriska materialet. 
Avslutningsvis, som tredje steget i den tredimensionella modellen, tillämpar vi teorin 
socialkonstruktionism på vårt empiriska material för att kunna förklara diskursen om stress i 
ett större sammanhang. Med hjälp av socialkonstruktionismen kommer vi att beröra hur 
diskursordningen, det vill säga de funna diskurserna, har uppkommit och hur de relaterar till 
varandra. Detta för att kunna besvara våra frågeställningar. 
 

4.4. Etiska övervägande & kritisk reflektion 
 
Då studiens empiriska material är offentligt material som vem som helst kan ta del som är 
publicerade med namn har vi svårt att finna eventuella etiska problem med 
forskningsmaterialet. Vi har tagit del av Vetenskaprådets (2002) riktlinjer vid forskning och 
därmed även individskyddskravet. Vetenskapsrådet tar upp individskyddskravet som en viktig 
del inom forskningsetik som kategoriseras i fyra krav på forskningen (Vetenskapsrådet, 
2002:6) . Dessa fyra är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt 
nyttjandekravet. Första kravet handlar om att upplysa deltagarna om studiens syfte samt att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagande när de vill. Det andra kravet 
handlar om att hantera deltagarnas uppgifter på ett konfidentiellt sätt för att hindra obehöriga 
att ta del av dem. Det tredje kravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan. Det fjärde och sista kravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer 
enbart används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:5-14). 
 
Alla dessa krav handlar om hur forskaren ska skydda de deltagande i studien. I och med att 
vårt empiriska material grundar sig på offentligt material som är tillgängligt för alla i 
samhället bedömer vi att dessa inte går att tillämpa på vår studie på samma sätt som de gör i 
exempelvis en intervjustudie. För att ändå förhålla oss till de fyra kraven har vi utelämnat 
namn i citaten under resultat- och analyskapitlet. Det har vi valt att göra då personer som 
blivit intervjuade i artiklarna inte har kunnat veta att deras ord skulle användas i forskning. 
 
Studiens validitet och reliabilitet är ett viktigt etiskt övervägande vid all forskning. Med 
validitet menar Aspers att det som forskaren mäter ter sig på ett korrekt sätt (Aspers 
2011:249). Medan reliabilitet kan beskrivas som att forskaren mäter det som studeras på ett 
tillförlitligt sätt, med andra ord kvaliteten vid mätningen. En annan forskare ska därmed 
kunna göra om samma studie som forskaren och få ett samstämmigt resultat (Aspers 
2011:248). Om en annan forskare skulle göra om vår studie är vi medvetna om att det inte är 
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säkert att den får fram samma resultat som vi. Det beror på att den andra forskarens 
perspektiv och förförståelse kan påverka tolkningen av materialet. Mer om detta under 
avsnittet vår forskarroll. 
 
Vi har tagit hänsyn till validiteten när vi utformat vår studie. Genom att välja tidningar som en 
stor del av den svenska befolkningen kan ta del av och den mängd artiklar vi har analyserat 
menar vi att studiens validitet höjs. Den hade kunnat bli högre om urvalet hade varit ännu 
större men med begränsade tidsmässiga aspekter i åtanke var detta inte möjligt. För att öka 
reliabiliteten har vi försökt att vara så transparenta som möjligt i vår framställning. Dessutom 
menar vi att reliabiliteten ökar genom den stora mängden av citat i resultatdelen från det 
empiriska materialet. Vi har velat ge utförliga beskrivningar av material som vi redovisat i vår 
studie, såsom teori, metod, urval, resultat, analys och vilka begränsningar vi tagit ställning till. 
Vi har därmed försökt att på ett överskådligt sätt redovisa de begrepp vi använt i analysen för 
att läsaren ska få en förståelse för dem och det resultat vi kommit fram till. Ett annat sätt för 
att höja validiteten är att vi under arbetets gång har försökt att ha en kritisk diskussion om 
studiens alla delar. 
 

4.5 Vår forskarroll 
 
Inom diskursanalysen antas forskaren vara medskapare till hur diskursen som forskaren 
studerar produceras och reproduceras, men forskaren antas även påverkas av diskursen som 
hen studerar. Därmed är det av vikt att forskaren ser sin studie som en möjlig diskursiv 
konstruktion. Det resultat som framkommer är alltså en konstruktion av verkligheten (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:111). Ett annat problem som finns vid forskning och i synnerhet 
diskursanalytisk forskning är att forskaren kan bli selektiv i sitt urval. Och därmed medvetet 
eller omedvetet använda sig av ett material som stödjer ett resultat som forskaren vill se 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). 
 
Som diskursanalytiker är det också viktigt att forskaren är medveten om sitt eget språk 
eftersom att det också påverkar hur läsaren uppfattar vår studie. När läsaren av vår studie ska 
ha en bra chans att bedöma vårt resultat som giltig har vi i presentationen av resultatet försökt 
att vara så detaljerade som möjligt. Genom att vi varit medvetna om att vi som forskare kan 
påverka resultat har vi kontinuerligt fört en diskussion mellan oss. Därmed har vi försökt att 
reflektera kring våra egna tankar och funderingar kan ha en inverkan på resultatet. Vi 
upplever att det är svårt att vara helt neutrala och bortse ifrån den förförståelse vi har om 
ämnet. Men vår egen förförståelse och våra egna ståndpunkter har varit en viktig etisk aspekt 
som vi tagit hänsyn till. Vi har försökt att undvika detta genom att vara medvetna om vår 
forskarroll och genom att vara tydliga på vilket sätt vi uppfattar världen och vår tolkning av 
materialet. 
 

5. Resultat och analys 
 
För att besvara våra två frågeställningar: om hur stress framställs och konstrueras i svenska 
tidningar samt vilka likheter och skillnader som finns mellan män och kvinnor i 
konstruktionen började vi med att studera det empiriska materialet. Vid analysen fann vi sex 
nyckelord. Nyckelorden var stress, arbetsmiljö, arbetsstress, familjestress, livspusslet och den 
duktiga flickan. Stress ingick i alla diskurser. Utifrån de andra fem nyckelorden kunde vi 
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identifiera tre diskurser: diskursen om arbetsstressen (där artiklar med nyckelorden 
arbetsmiljö och arbetsstress ingår). Diskursen om livspusslet (där artiklar med nyckelorden 
familjestress och livspusslet finns). Samt diskursen om den duktiga flickan (där artiklar med 
nyckelordet duktiga flickan fanns). Vidare analyserade vi dessa diskurser var för sig där vi 
inom varje diskurs studerade texterna först utifrån Faircloughs första nivå och med hjälp av 
verktygen modalitet och transitivitet. Därefter studerades diskurserna utifrån Faircloughs 
andra nivå och verktygen intertextualitet och interdiskursivitet. Detta för att studera hur stress 
konstrueras och identifiera eventuella skillnader och likheter mellan könen i konstruktionen. 
 
I presentationen av resultatet kommer vi att redogöra för konstruktionen av diskurser genom 
att lyfta fram de citat och det språkliga mönster som vi menar bidrar till detta. De citat vi valt 
att lyfta fram i analysen är bara ett urval från de artiklar som vi analyserat. I slutet av den 
redovisade diskursen har valt att sammanfatta diskursen. I den avslutande delen av resultat- 
och analyskapitlet sammankopplas de olika diskurserna med hjälp av 
socialkonstruktionismen. Dock kommer inte citat ur artiklarna i detta avsnitt att återges på 
grund av att det skulle bli för omfattande och vi har inte utrymme i denna studie att göra det. 
 

5.1 Diskursen om arbetsstressen 
 
De artiklar som kategoriseras under diskursen om arbetsstressen belyser dels stress och dels 
stress som uppkommit i samband med arbete. Flexibiliteten, att gränserna suddats ut mellan 
arbete och fritid och att kraven ökat hålls som agenter till att många individers stress. 
Arbetstid är också en agent som hålls ansvarig och bidrar till individers stress. En röd tråd 
inom denna diskurs är att flexibiliteten hålls ansvarig för individers stress. Vi upptäckte också 
att författarna ofta använder kvinnor för att ge exempel på individer som inte klarar av att 
hantera stress. Inledningsvis i detta avsnitt presenteras citat som visar vilken slags modalitet 
som går att urskilja i texterna. Därefter presenteras citat som illustrerar transitiviteten och 
avslutningsvis ges exempel på intertextualitet. I slutet av avsnittet sammanfattas diskursen om 
arbetsstressen.  
 
Nedan följer citat som problematiserar diskursen om stressen. 
 

I dag är "stress" ett ord på allas läppar, ja, det finns undersökningar av 
lågstadieelever som visar att också de uppfattar sig själva som 
stressade. (SVD, 2011-09-15) 

 
Studeras ovanstående citat med Faircloughs begrepp modalitet syns det att författaren har en 
hög grad av instämmande i sitt påstående. Författaren hänvisar till undersökningar vilket får 
påståendet att betraktas som sanning. Detta förstärks när författaren liknar stress som en 
vardaglighet, ett “ord på allas läppar”. Alla drabbas av det, till och med lågstadiebarn. En 
annan fråga man kan ställa sig är vad som händer med ett begrepp när barn till och med 
beskrivs som stressade. Stress upplevs i citatet ovan som ett normalt tillstånd, vilket också kan 
bidra till konstruktionen av att vi ska vara stressade. 
 
I följande citat beskrivs stress som något som konstrueras som ett individuellt problem med 
en könsindelning. Ett återkommande tema i citaten nedan är att man beskriver det som en 
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modalitet och därmed som en sanning. I nedanstående citat diskuteras arbetstid och hur detta 
skulle påverka kvinnor och män. 
 

Redan i dag arbetar många deltid på grund av att arbetsgivarna inte 
klarar kostnaden för fler heltidsanställda. Med ökade kostnader på 
arbete kommer detta att öka ytterligare och kvinnor blir lidande. 
Många upplever stress på jobbet eftersom det alltid finns uppgifter att 
göra...Cementerar och förvärrar skillnaderna mellan kvinnor och män 
i stället för att jämna ut dem, en förkortad arbetsdag är en kvinnofälla. 
(Aftonbladet, 2014-05-02) 

 
I detta citat som handlar om deltidsarbete, använder sig författaren av vokabuläret kvinnofälla. 
Ordet “fälla” associeras med en negativitet och kan hjälpa till att konstruera en skillnad 
mellan kvinnor och män. När författaren väljer att använda negativa ordval säger det en del 
om hur diskurser påverkar och påverkas av texterna. Att media använder sig av ett dramatiskt 
och skrämmande språkbruk såsom förvärrar och cementerar kan stärka bilden av den 
kvinnliga diskursen. Sett till begreppet modalitet i detta citat konstrueras citatet som fakta då 
författaren använder sig av objektiv modalitet. I citatet framställs deltidsarbete som negativt 
och som en kvinnofälla. Att det är kvinnor som underförstått arbetar deltid framställs så 
självklart att man inte ens nämner det. Att det råder en skillnad i hur författare framställer 
män och kvinnors stress går också att se i nedanstående citat. 
 

Det som är uppenbart är att kvinnorna i dag står för en mycket större 
andel av sjukskrivningarna än tidigare och att kvinnornas sjukfrånvaro 
ligger på en rekordhög nivå…År 2014 är kvinnorna 80 procent mer 
sjukskrivna. Sjukdom har på 20 år gått från att vara något som drabbar 
både könen till att bli något som i huvudsak drabbar kvinnor… Att 
detta är en jämställdhetsfråga torde vara uppenbart. Många kvinnor 
finner nog att kombinationen av yrkesliv och hemansvar inte går ihop 
– och den stress som det skapar gör folk sjuka. (SVD, 2014-10-16) 

 
Författaren använder sig av objektiv modalitet då påståendet framställs som fakta. Genom att 
skriva “många kvinnor finner nog” och inte nämna om männen upplever problem med stress, 
så kan citatet tolkas som att sjukskrivningar drabbar kvinnor. Detta eftersom att författaren 
använder ordval som att det är uppenbart vilket kan göra att läsaren kanske inte ifrågasätter 
påståendet. När sjukskrivningar framställs som något som i huvudsak drabbar kvinnor kan det 
av läsaren uppfattas som en kvinnofråga.  
 

Allt fler får besvär på grund av arbetet och det är stress och andra 
psykiska orsaker som ökar mest, visar en undersökning från 
Arbetsmiljöverket som omfattar 16 000 personer. I dag har var fjärde 
person som arbetar besvär som har med jobbet att göra. Det är en 
betydande ökning sedan 2012 och ett tydligt tecken på att den 
nedåtgående trend som pågått under många år är bruten, enligt 
Arbetsmiljöverket. Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera 
andra av våra undersökningar, alltså att allt fler mår dåligt av jobbet, i 
synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. 
(DN, 2014-10-01) 
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Författaren beskriver att allt fler får besvär på grund av arbetet och den stress som det medför 
men att det är kvinnor som drabbas mest. Med objektiv modalitet framställs detta påstående 
som en sanning då författaren hänvisar till auktoritära källor som skapar trovärdighet som 
Arbetsmiljöverket och en undersökning. Läsaren får inget svar på varför “verkligheten” ser ut 
på detta sätt eller vilka som tillfrågats. 
 

I en tid då stress och utbrändhet är normaltillstånd... Problemet är inte 
att kvinnor väljer att arbeta deltid eller att familjer tvekar inför att 
lämna ettåringar på förskola, utan att fler män inte går ner till deltid 
för att vara med sina barn... Det är dags att lyfta blicken och sluta 
prata om självvalt deltidsarbete som en kvinnofälla. Istället borde vi 
prata om heltidsarbete som det är: en familjefälla.  
(Aftonbladet, 2014-04-12) 

 
Med hjälp av modalitet kan vi i detta citat se att stress och utbrändhet ses som ett normalt 
tillstånd. Vi ser även en grad av instämmande i citatet då författaren använder ordet sluta som 
har en hög grad av affinitet. Det uppstår en tvingande känsla då vi måste sluta prata om. När 
författaren använder ord såsom sluta upplever läsaren att det inte lämnas något utrymme för 
alternativa handlingar eller åsikter. 
 
Fortsättningsvis i nedan citat kommer vi använda oss av begreppet modalitet där det går att se 
hur författaren använder sig av olika negativa ordval där man tillskriver kvinnor och män 
olika egenskaper. 
 

I vår del av världen är stress bland de allra vanligaste arbetsrelaterade 
hälsoproblemen. En undersökning av Europeiska arbetsmiljöbyrån 
visar att åtta av tio arbetstagare i EU upplever att stressen ökar...Vi 
vill ge människor bättre möjligheter att påverka sitt arbetsliv och sin 
arbetstid. Detta måste innefatta möjligheten att arbeta mindre, inte 
minst i slitiga kvinnoyrken. (SVD, 2014-05-30) 

 
Problemen kring stress konstrueras som en sanning, att det finns olika typer av yrken och att 
detta skiljer sig mellan män och kvinnor. Ordvalet kvinnoyrken uppfattas som negativt och 
kan uppfattas som mindre värda. De benämns också som slitiga vilket också uppfattas av 
läsaren som negativt. En underförstådd mening i citaten är att kvinnor har en mindre chans att 
påverka sin arbetssituation och man undrar som läsare om det är för att dem inte kan eller 
klarar av det. Män nämns inte i artikeln, vilket gör att läsare uppfattar att problemen kring 
arbetsliv och arbetstid gäller kvinnliga yrken. Vad kvinnoyrken är lämnas osagt. Detta citat 
går även att studera med hjälp av intertextualitet eftersom att författaren hänvisar till 
Europeiska arbetsmiljöbyrån och statistik vilket gör att läsaren kan uppfatta citatet som en 
sanning.  
 
Även nedan citat beskriver problemet kring arbetstid och arbetsstress. 
 

Fler blir sjuka av stress på jobbet. På nära fyra av tio företag 
förekommer sjukskrivningar där arbetstiden är orsaken. Jämfört med 
föregående år har antalet arbetsplatser där medarbetare sjukskrivs på 
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grund av arbetsrelaterad stress ökat. Hårt slimmade organisationer och 
ökade krav på effektivitet ökar stressen och därmed pressen på 
medarbetarna. Mobil och bärbar dator ger stora möjligheter till 
flexibilitet i både rum och tid. (SVD 2011-11-26) 

 
Citatet saknar en källhänvisning på varifrån informationen kommer. Viktig information som 
vilka fyra av tio företag är, informationen utelämnas till läsaren som själv får bilda sig en 
uppfattning. Sett till transitivitet i detta citat är det arbetsplatsen och arbetstiden som hålls 
som ansvarig för individens stress. Flexibiliteten och de ökade kraven i arbetslivet leder till 
stress hos individer.  
 
Citaten nedan beskriver också skillnader mellan män och kvinnor i arbetslivet. 
 

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. I börsbolagens styrelser är 
det vanligare att heta Johan än att vara kvinna. Vi har fortfarande inte, 
till skillnad från alla andra nordiska länder, haft en kvinna som 
regeringschef. Arbetslivet i dag sliter hårdare på kvinnor och i den här 
takten kommer det dröja till runt 2138 innan vi får jämställda löner 
mellan kvinnor och män. (DN, 2012-05-15) 

 
samt i samma artikel 
 

För att förbättra arbetsmiljön för både kvinnor och män är det 
nödvändigt att arbeta på ett könsmedvetet sätt och synliggöra kvinnors 
och mäns skilda arbetsförhållanden. (DN, 2012-05-15) 

 
För att se till begreppet objektiv modalitet i båda citaten ovan konstrueras påståendena som en 
sanning. En sanning om att arbetslivet är mer slitsamt för kvinnor. Författaren säger indirekt 
att det finns en könsskillnad inte bara på hur individer hanterar stressen utan också att det 
finns särskilda arbetsförhållanden mellan könen. Att det är såhär verkligheten ser ut statuerar 
författaren som ett faktum utan att ange en källa, vilket också påverkar läsarens bild av 
verkligheten. Författaren stärker också sitt argument genom att skriva att det är nödvändigt att 
arbeta på ett könsmedvetet sätt. 
 
Citatet som presenteras nedan går att analysera med hjälp av transitivitet. 
 

För dem innebär flexibilitet att man inte får något fast jobb, utan lever 
med ständig beredskap att hoppa på ett arbetstillfälle när detta ges. 
Även detta är en kvinnofälla. Tre av fyra av Kommunals 
visstidsanställda är kvinnor, på hela arbetsmarknaden är 70 000 fler 
kvinnor än män visstidsanställda. Stressen är hög.  
(SVD, 2014-05-30) 

 
För att se till ordvalet kvinnofälla så upplevs även det i denna kontext som negativt. Det 
konstrueras en bild som läsaren tar del av att det finns särskilda kvinnofällor och att dessa 
underförstått skulle vara att inte ha ett fast arbete. Sett till transitivitet hålls flexibiliteten 
ansvarig till att kvinnorna inte får något fast arbete vilket gör det till en kvinnofälla och 
kvinnorna blir stressade. 
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Den utvecklade IT-tekniken är i bästa fall en ovärderlig hjälp för den 
som vill jobba flexibelt men skapar också en stress på grund av 
outtalade krav om att ständigt vara tillgänglig på den smarta mobilen. 
(SVD, 2012-11-29) 

 
Med hjälp av begreppet transitivitet kan vi i detta citat se att det finns en agent som hålls 
ansvarig för individens stress. It-tekniken framställs som en agent och gör att individen 
förväntas vara tillgänglig på mobilen och där stressen uppstår på grund av det outtalade kravet 
från arbetsgivarens sida att vara flexibel och tillgänglig. 
 

Fler kvinnor blir sjuka av sina jobb. Var femte anställd får besvär av 
jobbet - och kvinnor är överrepresenterade… Fokus för inspektionerna 
har varit riskerna för belastningsskador då det, tillsammans med 
stressrelaterade sjukdomar, är den vanligaste orsaken till att kvinnor 
blir sjuka av sina arbeten. (SVD, 2013-02-28)  

 
Utifrån citatet ovan är det intressant att studera det med hjälp av objektiv modalitet. Detta då 
författaren hänvisar till statistik och inspektionerna vilket ger påståendet en tyngd. Läsaren 
kan därför uppfatta att verkligheten ser ut på detta sätt. Läsaren får också bilden konstruerad 
till sig att kvinnor i större utsträckning blir sjuka av sina arbeten på grund av stress. Medans 
männens sjukfrånvaro från jobbet enligt artikeln handlar om olycksfall som skett i samband 
med arbetet. Ingenstans i artikeln nämns det att män upplever problem med stress.  
 
5.1.1 Sammanfattning om arbetsstressen 
 
Genom att studera modaliteten upptäckte vi att författarna benämner stress som ett normalt 
tillstånd vilket kan bidra till reproduktionen av att individer ska vara stressade och att det är 
“normalt”. Författarna använder ett vokabulär som skapar en dramaturgisk ansats som delvis 
hjälper till att konstruera bilden av manlig och kvinnlig stress. Genom att beskriva att det 
råder skillnader mellan könen och att kvinnor och män ska behandlas olika utifrån detta 
konstrueras en sanning till läsaren. Genom begreppet modalitet kunde vi identifiera hur 
författarna beskriver skillnader mellan män och kvinnor, vilket hjälper till att konstruera en 
sanning. Detta påverkar också diskursen om manlig och kvinnlig stress. Genom att benämna 
kvinnliga yrken med ordval såsom slitiga eller använda negativa uttryck som kvinno- och 
familjefälla implicerar författaren att kvinnliga yrken är mindre värda. Bilden av att kvinnor 
är sämre på att hantera stress konstrueras därmed. Denna bild tar läsaren del av med hjälp av 
språket, där ordval såsom kvinnofälla kan påverkar hur läsarna och konsumenterna av 
texterna ser på kvinnor. 
 
I diskursen om arbetsstressen används oftast kvinnor för att exemplifiera och problematisera 
stressen. Avsaknaden av diskussionen om mäns stress konstruerar bilden av att det är 
kvinnors stress som är problematisk. När kvinnor beskrivs på ett negativt sätt och som sämre 
på att hantera stressen förstärks bilden av den kvinnliga diskursen vilket media är med och 
konstruerar. Genom studerandet av transitivitet och vem som hålls ansvarig för individers 
stress visar analysen att det är flexibiliteten som framställs som agent. Flexibiliteten hålls 
ansvarig för både mäns och kvinnors stress.  
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5.2 Diskursen om livspusslet  
 
I diskursen om livspusslet redovisas citat som beskriver upplevelsen av stress i 
skärningspunkten mellan arbete, fritid och familj. Inom diskursen beskrivs livspusslet som 
något som övergripande tillskrivs kvinnorna. Ansvaret läggs också på individen som ska reda 
ut sin egen upplevelse av stress. De är individen själv som ska sätta gränser eller ändra sitt 
beteende. Författarna menar också att vi ska känna oss inspirerade och se möjligheter med 
livspusslet istället för begränsningar. 
 
Nedan presenteras artiklar som berör livspusslet. 
 

Generellt är kvinnor mer stressade än män, och 29 procent av 
kvinnorna och 20 procent av männen uppger att de har en mycket hög 
tidspress i arbetet. Dock visar sig stressen vara ännu högre på fritiden 
- 33 procent av kvinnorna och 26 procent av männen svarar att de har 
en mycket hög tidspress på sin fritid. Enligt undersökningen hänger 
stressen på fritiden främst ihop med att tiden inte räcker till i arbetet. 
Många uppger att de behöver arbeta utanför sin ordinarie arbetstid, 
tvingas vara tillgängliga och nåbara under fritiden, vilket skapar 
stress. (SVD, 2014-05-22) 

 
I detta citat använder sig författaren av Faircloughs begrepp objektiv modalitet genom att 
använda sig av procenttal för att styrka sitt argument. Författaren beskriver texten med hjälp 
av procenttal vilket gör att läsaren av citatet tolkar texten som sanning. Det konstrueras en 
sanning om att kvinnor är mer stressade utan att egentligen veta hur många som tillfrågats och 
vilka yrken de tillfrågade har. I citatet går det även att se att författaren använder sig av 
intertextualitet då det hänvisas till en undersökning vilket ger påståendet en auktoritär tyngd 
som gör att läsaren inte ifrågasätter det. 
 

Istället för att bråka om hur man ska få ihop familjelivet går kvinnan, 
oftast, ned 25 procent. Det kan individuellt vara bra och bli trevligare, 
men man får även lägre pension och sjukersättning. Det är socialt 
accepterat i nästan alla samhällsgrupper, men sänder en signal om att 
du inte riktigt är att räkna med på arbetsmarknaden.  
(SVD, 2012-11-29) 

 
Genom användandet av objektiv modalitet visar ovanstående citat på en viss grad av 
instämmande då det konstrueras en bild av att kvinnor inte ska bråka och istället gå ner i 
arbetstid. Det beskrivs som socialt accepterat för kvinnor att göra så. För läsaren konstrueras 
det en verklighet där det är kvinnor som oftast går ner i arbetstid för att klara av livpusslet. 
 

Gränslösheten smyger sig in i många olika jobb och har blivit 
vanligare. Och detta kräver mycket av individen som själv måste sätta 
gränserna. (SVD, 2014-05-22) 

 
Arbetslivet har blivit mer gränslöst och gränserna har suddats ut, individen själv måste 
avvärja sig detta genom att själv sätta upp gränser. Med hjälp av Faircloughs begrepp 
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transitivitet tydliggörs att det finns en agent där individen själv anses ansvarig. Individen ska 
själv hitta olika strategier för att hantera stressen. Genom att använda ordet måste, som har en 
hög grad av affinitet, upplevs påståendet som tvingande hos läsaren. 
 
Citatet nedan beskriver livspusslet och hur man som individ kan tänka om det. 
 

Att få ihop barn och arbetsliv både kaotiskt och berikande - Höga krav 
på jobbet med långa dagar och krävande arbetsuppgifter kan upplevas 
som stressande, likaså att ha småbarn. Men samtidigt ger pusslandet 
också en berikning, ett välbefinnande. Vi kan säga att för många 
existerar kaos och välbefinnande sida vid sida. (DN, 2013-05-03) 

 
Här använder författaren ordet kan, som har en låg affinitet, det råder alltså en viss osäkerhet. 
Författaren försäkrar sig genom att skriva att det kan vara på det här sättet. Genom att läsa 
mellan raderna uppfattas författarens åsikter som att kombinationen arbete och barn kan ses 
som något berikande. De som klarar av detta pusslande konstrueras som duktiga. Att 
familjelivet inverkar på arbetet ses som ett val och kan upplevas som ett trevligt tillskott. 
Indirekt kan läsaren tolka det som att det inte har med individens arbetsvillkor att göra. Bilden 
som konstrueras för läsarna är att det handlar om hur man väljer att se på sin situation. 
 
Nedanstående citat är hämtat från en artikel som handlar sjuksköterskor som beskrivs som 
“den mest stressade yrkesgruppen” i arbetslivet. Där väljer många att gå ner i tid för att orka 
med sitt arbete i kombination med livspusslet. 
 

Men för att få tillräckligt med återhämtning när hon jobbar skift har 
hon valt att gå ner i arbetstid till 80%. Den vanligaste orsaken att gå 
ner i tid var för att få ihop livspusslet med barn och familj.  
(SVD, 2012-03-02) 

 
Ovanstående citat är med för att illustrera hur stressen om att få ihop livspusslets refereras till 
kvinnorna. Detta genom att skriva “att hon har valt att gå ner i arbetstid” för att få ihop 
livspusslet med barn och familj. Detta var något som genomgående kunde ses i diskursen om 
livspusslet. Stressen om att få ihop livspusslet diskuterades ofta i samband med hur kvinnor 
hanterade det men sällan om hur männen gick tillväga för att hantera livspusslet. 
   
Även nedanstående citat beskriver livspusslet som något som har en könsindelning. 
 

Våra normer kring ekonomisk välfärd är väldigt dominerande, medan 
tidsmässig välfärd prioriteras lågt, säger han. [Namn] menar att vi 
delvis lever kvar i äldre tiders idéer om föräldraskap där mammor var 
närvarande och pappor frånvarande och att normerna om vad som är 
en bra mamma och en bra pappa skiljer sig. (DN, 2012-05-06) 

 
I detta citat har författaren använt sig av modaliteten sanning. Författaren beskriver att det 
finns normer i samhället där det är okej för pappor att arbeta medan mammor gör allt vad de 
kan för inte framstå som en dålig förälder. Dessutom finns det tydliga skillnader hos könen i 
hur ett bra föräldraskap är. Den här bilden hade kunnat bli annorlunda om man i texten dragit 
exempel till pappor som upplever samma stress som kvinnor gällande dagislämning och 
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liknande. Genom ta exempel till kvinnors situation konstrueras en sanning till läsaren. En 
sanning om att papporna är på arbetet och gör karriär medan kvinnorna är hemma och tar 
hand om barnen. Läsarna tillskrivs också en sanning där det är okej för männen att inte vara 
närvarande i barnens liv. 
 
Nedanstående citat är också intressant att studera utifrån begreppet modalitet. 
 

Utbrända kvinnor är en skitdyr paria...Kvinnor i barnalstrande ålder är 
sjukskrivna dubbelt så mycket som män i samma livsskede. Ångest, 
oro, sömnproblem. Utmattningsdepressioner. Panikattacker. 
Minnesförlust. Stress. Syntax Error. Det här är en samhällelig 
katastrof. En kvinnofälla utan dess like. (Aftonbladet, 2014-01-24). 

 
Läsaren kan mellan raderna se att sjukdomarna tillskrivs kvinnorna. Det är kvinnorna som blir 
sjuka i barnalstrande ålder. Författaren benämner också att kvinnors utbrändhet är skitdyrt. 
För att se till den första nivån textnivån här och hur texten är uppbyggs kring val av ord, så 
tycker vi att “skitdyrt” som ordval dels är förminskande men också förlöjligande. Författaren 
förminskar också frågan om kvinnors sjukskrivningar genom att använda ordvalet skitdyrt. 
 
I nedanstående citat går det även att se hur författaren beskriver skillnader mellan män och 
kvinnors upplevelse av stress. 
 

Men jag tror att det delvis handlar om biologi. Män kan koppla bort 
familjelivet när de går till jobbet, medan kvinnor har allt i bakhuvudet 
hela tiden. (DN, 2012-10-19) 

 
I detta citat går det att se till den subjektiva modalitet då påståendet bygger på författarens 
egna tankar. Läsaren får en sanning konstruerad att män kan släppa familjen medan kvinnan 
inte kan det. I artikeln får vi reda på att kvinnan som blivit intervjuad upplevde att familjelivet 
var jämställt tills hon blev utbränd. När hon var sjukskriven tänkte hon om och i artikeln 
fortsätter hon: 
 

Innan jag börjar arbeta igen måste arbetsfördelningen av alla dessa 
småsaker fördelas mellan mig och min man. Det handlar nog en del 
om att jag ska släppa mitt ”kontrollbehov” och se till att han ser vad 
som måste fixas. (DN, 2012-10-19) 

 
I detta citat illustreras transitiviteten eftersom att kvinnan själv hålls ansvarig för sin upplevda 
stress. Problemet har uppstått för att kvinnan har ett kontrollbehov. Det är hon som inte kan 
släppa allt och handlar inte om att mannen inte hjälper till. Det är kvinnans ansvar att visa sin 
man vad som måste ordnas. 
 
Citaten nedan tar upp den skam kvinnor känner över att vara sjukskrivna på grund av stress 
och författaren menar att samhället inte accepterar kvinnornas sjukskrivningar vilket enligt 
artikeln leder till att: 
 

Många kvinnor som får de här diagnoserna kommer aldrig tillbaka till 
jobbet. Massiv skam över den egna oförmågan. Rädsla för att ta slut 
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som människa. Att vara obrukbar. I ett samhälle där prestationer är 
allt. (Aftonbladet, 2014-01-24) 

 
Detta citat knyter an till transitiviteten då samhället beskrivs som en ansvarig agent för 
kvinnors sjukskrivningar på grund av stress. Författaren beskriver skammen över att vara 
sjukskriven som så stor över att man inte klarar av samhällets krav och att kvinnorna inte kan 
gå tillbaka till sitt arbete. 
 

Hon har lärt sig att säga nej, att inte ta med jobbet hem, utan lämna det 
när hon går från kontoret. Inte låta sig stressas av en ständig mailflod 
under fritiden... Nu har hon lärt sig att förändra beteendet och är 
tillbaka på jobbet. (SVD, 2014-05-22) 

 
Ovanstående citat är intressant att betrakta utifrån Faircloughs begrepp transitivitet. Stressen 
framställs som något agenten själv hålls ansvarig för. Genom att skriva nu har hon lärt sig att 
säga nej, läggs ansvaret på individen som själv hålls ansvarig för sin tidigare upplevelse av 
stress. Det var först när hon själv förändrande sitt beteende som hon kunde komma tillbaka till 
arbetet. Arbetsgivaren hålls alltså inte ansvarig för den uppkomna situationen. 
 

Problem med gränslösheten tycks i första hand drabba kvinnor. 
Forskning visar att svenska män och kvinnor är jämställda och delar 
på hushållsarbetet tills de får barn, då går de in i de traditionella 
könsrollerna. När kvinnor kommer hem ökar deras stressnivåer, när 
män kommer hem sjunker de...En mindre studie bland föräldrar på ett 
företag i telekombranschen visade att kvinnorna som hade små barn 
hemma generellt hade mycket svårare än männen att klara balansen 
mellan jobb och privatliv, trots att fler kvinnor än män jobbade deltid. 
De som jobbade deltid ville ha arbetsliv och privatliv åtskilt, de hade 
gått ner i tid som en strategi att bättre kunna kombinera de båda. Rent 
faktiskt jobbade de dock ändå 40 timmar. (SVD, 2013-01-10) 

 
För att se till intertextualiteten kan man här se att författaren hänvisar till tidigare texter i sin 
artikel såsom forskning och en mindre studie. Bilden som konstrueras till läsaren är att 
kvinnor är mer utsatta för stress samt att de tar mer ansvar för hem och familj. Modaliteten 
sanning används och konstruerar en sanning om att det råder skillnader mellan män och 
kvinnor. Att kvinnor tar mer ansvar för hemmet stärker också bilden av att kvinnor ska göra 
det eftersom att alla gör så. 
 
5.2.1 Sammanfattning livspusslet 
 
I artiklarna blir det tydligt att författarna använder sig av objektiv modalitet genom att 
konstruera olika händelser eller argument som en sanning för läsaren. Vi ska känna oss 
inspirerade och se möjligheter istället för begränsningar. Stress konstrueras som en chans till 
utveckling och prestation. Genom objektiv modalitet framställs en sanning av att kvinnor blir 
stressade av att hantera balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Sett till transitiviteten ses 
kvinnorna som ansvariga agenter för sin upplevelse av stress. Det är kvinnorna själva som ska 
ta sig ur problemet och hantera sin stress själv. När författaren beskriver sjukskrivningar 
såsom skitdyrt förminskas problemet och tas inte på allvar. Texterna bygger delvis på andra 
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texter då författaren hänvisar till exempelvis tidigare forskning, studier och statistik för att 
bygga sina argument. 
 

5.3 Diskursen om den duktiga flickan 
 
De artiklar som kategoriseras som tillhörande diskursen om den duktiga flickan handlar om 
hur kvinnor vill och känner ett krav på att vara duktiga och högpresterande. Att vilja vara den 
duktiga flickan leder till att kvinnorna kan bli stressade då de inte känner att de klarar av de 
höga kraven. I detta avsnitt presenteras först ordval som är med och bidrar till att skapa 
diskursen om den duktiga flickan. Sett till ordval är detta något som studeras i Faircloughs 
textnivå men i vår analys har vi även valt att applicera den andra nivån hos Fairclough, om 
hur läsarna uppfattar ordvalet. Detta på grund av att ordvalen förmedlar något till läsaren och 
konsumenten av texterna. Efter citat om ordval presenteras vilken typ av modalitet och 
transitivitet som finns i texterna och hur dessa är med och konstruerar stress i media. Därefter 
avslutas avsnittet med en redogörelse om citat som går att betrakta ur Faircloughs andra nivå 
med hjälp av analysverktyget intertextualitet. 
 
Då frasen ”duktiga flickor” gick att finna i många artiklar valde vi att studera ordvalet och 
vokabuläret ”duktiga flickor” för att se hur detta bidrar till att skapa diskursen lingvistiskt. 
Nedan presenteras två citat som är tagna ur en artikel om hur kvinnor riskerar att bli utbrända 
i högre utsträckning än män. De talar om den duktiga flickan samtidigt som de tar upp ordet 
prestationsprinsessan som synonym till den duktiga flickan. 
 

Du känner henne säkert. Och vet att hon är duktig. Mycket duktig. 
Men risken är stor att prestationsprinsessan bränner ut sig. 
(Aftonbladet, 2010-01-16) 
 
När den duktiga flickan har kommit upp i 35-40 årsåldern orkar hon 
inte mer. Kraven på prestationer har blivit övermäktiga och hon har 
fått problem med sömnen, känner sig irriterad och utnyttjad av andra. 
De senaste åren har fler av dessa duktiga flickor dukat under av alla 
krav. (Aftonbladet, 2010-01-16) 

 
Båda dessa citat beskriver hur den duktiga flickans duktighet resulterar i sjukdom och 
utbrändhet. Duktigheten blir ett problem för kvinnor vilket gör att läsaren uppfattar den 
duktiga flickan som något problematiskt och negativt. Att vara duktig som kvinna framställs 
alltså inte som något positivt utan duktigheten leder enbart till ohälsa och problem. Att vara 
en duktig flicka uppmuntras inte. Ingenstans i artiklarna beskrivs den duktiga killen på 
liknande sätt. Hur diskursen om den duktiga killen konstrueras tas nästan inte alls upp i vårt 
empiriska urval. Trots detta har vi några citat som presenteras i slutet av detta avsnitt om hur 
den duktiga killen beskrivs och framställs i kontrast till den duktiga flickan.  
 
I nedanstående citat presenterar de även ordet prestationsprinsessan som är en synonym till 
den duktiga flickan. Det gör det intressant att studera hur detta begrepp beskrivs och hur detta 
hjälper till att bidra till att skapa diskursen lingvistiskt. 
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Att kalla någon för prestationsprinsessa är att ge bort ett 
förminskningarnas kinderägg, fyllt med förlöjligande, 
dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. 
(Aftonbladet, 2010-03-28) 

 
Ovanstående citat beskriver bra hur själva ordet prestationsprinsessa uppfattas hos läsaren. 
Ordet prestation låter överansträngt, negativt och inget som man vill associeras med. Det 
ligger dessutom långt ifrån positiva ordval som istället hade kunnat användas, exempelvis ord 
som kompetent eller driven. Att författarna valt att använda sig av ordet prestationsprinsessa 
kan vi bara spekulera om men ordvalet bidrar till att den duktiga flickan ses som ett problem 
och framställs som negativt. Begreppet prestationsprinsessa uppfattas som löjeväckande och 
som ett förminskande av kvinnor. Det blir som en “klapp på huvudet” som används på tjejer 
som är ambitiösa. 
 
Utifrån begreppet modalitet som tidigare har förklarats har vi funnit att det finns olika grader 
av instämmande i artiklarna om den duktiga flickan. Nedan presenteras ett citat om hur den 
duktiga flickan problematiseras.  
 

Hela fyrtio procent av tjejerna i gymnasieåldern rapporterar så många 
stressyndrom att de ligger i riskzonen för utmattningsdepression… 
(Aftonbladet, 2010-03-28) 

 
I ovanstående citat går det att se att författaren använder sig av procenttal och på så sätt en 
slags objektiv modalitet där meningen konstrueras som fakta och sanning. Genom att 
konstruera meningar som fakta blir författarens påstående mer auktoritärt i mottagarens ögon. 
I detta citat vill de även belysa att duktiga flickan-syndromet börjar redan i tidig ålder.  
 
Hur författarens använder sig av objektiv modalitet syns även i nedanstående citat. Artikeln 
handlar om hur kvinnliga läkare är duktiga flickor och hur stressen påverkar deras hälsa. 
 

Kvinnliga läkare mår sämre än sina manliga kollegor. De mår också 
sämre än andra kvinnor i jämförbara yrken, visar en ny studie. 
(DN, 2010-02-20) 

 
Genom att använda sig av orden visar en ny studie får påståendet om att kvinnor mår sämre 
än män en slags tyngd och betraktas av mottagaren som fakta som uppdagats i samband med 
forskning. Det går genomgående att se att diskursen om den duktiga flickan beskrivs med en 
objektiv modalitet. Det gör att påståendena inom diskursen konstrueras på ett sätt som gör att 
de anses vara sanning och fakta. Kvinnors vilja till att vara duktiga flickor och stressen som 
uppkommer i samband med detta beskrivs som en sanning med den objektiva modaliteten.  
 
Citatet nedan är hämtat från samma artikel och beskriver varför kvinnor mår sämre än män. 
 

Vi är ett gäng riktigt duktiga flickor som har svårt att säga nej, säger 
överläkaren [namn]. (DN, 2010-02-20) 

 
Det är intressant att betrakta ovanstående citat utifrån begreppet transitivitet som tidigare 
presenterades. Transitivitet handlar ju om hur meningar konstrueras och fokuserar på 
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händelsen, om det är någon som gör något eller om fokus är på konsekvenserna av händelsen. 
Den sista meningen i ovanstående citat visar att det finns en ansvarig till att kvinnliga läkare 
mår sämre än manliga läkare. Genom att inte säga nej, som de duktiga flickorna de är, bidrar 
de kvinnliga läkarna till deras sämre välmående. Ansvaret på de kvinnliga läkarnas hälsa 
läggs i detta citat på dem själva.  
 
Samtidigt som det inom denna diskurs går att se att de duktiga flickorna anklagas för sin egen 
ohälsa går det även att se andra agenter som beskylls för de duktiga flickornas ohälsa. 
Nedanstående citat är hämtat från en artikel som handlar om hur den duktiga flickan riskerar 
att bli utbränd. 
 

En förklaring till att kvinnor är mer drabbade än män kan vara 
samhällets skilda förväntningar. (Aftonbladet, 2010-01-16) 

 
I detta citat lyfts samhällets ansvar fram och som är en del av orsaken till att kvinnor ska vara 
duktiga flickor vilket kan leda till utbrändhet. Detta gör samhället till agent. Samhället hålls 
ansvarig för att kvinnor mår dåligt på grund av att de måste vara duktiga flickor.  
 
Jämställdheten bedömer vi även vara en slags transitivitet då den beskrivs som en agent som 
hålls ansvarig för konstruktionen av den duktiga flickan och därmed även den kvinnliga 
stressen.  
 

Men om omsorgen om barn och hem delades jämställt skulle 
problemen inte uppstå. (DN, 2010-02-20) 

 
I ovanstående citat syftar problemen på obalansen mellan arbete och familjelivet vilket är den 
bidragande faktorn som leder till stress hos kvinnorna. I detta citat går det även att läsa in vad 
författaren inte skriver: nämligen att det inte är jämställt och att det är kvinnorna som tar 
mestadels av omsorgen av barn och hem. Bristen på jämställdhet är en agent som hålls 
ansvarig för kvinnors stress. 
 
Den andra nivån i Faircloughs tredimensionella modell handlar som tidigare förklarats om hur 
texter produceras och konsumeras. Inom denna nivå presenterades två begrepp: 
intertextualitet och interdiskursivitet. Avsaknandet av interdiskursivitet inom denna diskurs, 
det vill säga användandet av flera diskurser, har resulterat i att vi enbart fokuserat på 
intertextualiteten i texterna inom denna diskurs. Intertextualiteten handlar om hur författare 
bygger sina texter kring tidigare texter, vad som tidigare har skrivits och det som tidigare har 
sagts. I analysen nedan presenteras det resultat som uppkommit i samband med studerandet av 
intertextualiteten i artiklar som handlar om den duktiga flickan.  
 
De blir tydligt i det empiriska urvalet att det finns en viss grad av intertextualitet. Texterna är 
ofta uppbyggda kring ett skriftligt material så som en studie eller avhandling eller kring vad 
personer säger. Nedan presenteras två citat som illustrerar hur intertextualiteten ser ut i 
texterna om den duktiga flickan.  
 

Forskarna har sett sambandet länge- ju duktigare flicka desto högre 
krav ställer hon på sig själv. (Aftonbladet, 2010-01-16) 
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Karolinska institutet, KI, har analyserat arbetsförhållanden och hälsa 
bland de anställda inom vård och omsorg i Stockholms län.  
(DN, 2010-02-20) 

 
Ovanstående citat visar tydligt hur intertextualiteten ser ut kring diskursen om den duktiga 
flickan. Genom att beskriva att forskarna har sett ett samband och hur KI har analyserat 
arbetsförhållanden blir det tydligt att författarna refererar till andra texter och det som 
tidigare har skrivits. Då likartade berättelser produceras om och om kan det påverka läsarens 
intryck att det är en sanning och bidrar till att skapa en ”verklighet”. Återberättandet av texter 
befäster och konstruerar samma bild av ett fenomen och bidrar till att läsarna ser detta som en 
verklighet. Genom att hänvisa till studier eller en väl ansedd institution får författarnas texter 
dessutom större trovärdighet hos läsaren.  
 
I samma artikel från Dagens Nyheter syns en annan typ av intertextualitet. 
 

Kvinnor vill så himla gärna ta hand om folk, vi tar på oss så mycket 
elände, säger hon. (DN, 2010-02-20) 

 
I ovanstående citat syns istället intertextualiteten genom att författaren skriver säger hon. Här 
handlar intertextualiteten om att författaren återproducerar någon annans ord. Hon i detta fall 
är en kvinnlig överläkare som talar om hur kvinnliga läkare är duktiga flickor. Genom att 
använda sig av två olika intertextualiteter (återberättandet av en analys och en berättelse från 
verkligheten från en kvinnlig läkare) lyckas författaren ge sin text sanning genom KIs analys 
och även belägg från verkligheten genom att presentera citat av en kvinnlig överläkare. 
Kombinationen av dessa får texten att verka vara ännu mer trovärdig för läsaren. 
Kombinationen av dessa två intertextauliteter går att se återkommande i diskursen om den 
duktiga flickan och bidrar till läsarnas verklighet om hur stress uppstår hos den duktiga 
flickan.  
 
I motsats till den duktiga flickan står den duktiga killen vilket det inte går att läsa så mycket 
om i vårt empiriska urval, åtminstone inte lika mycket som den duktiga flickan tas upp. Detta 
blir ändock intressant att studera just på grund av avsaknaden av diskussionen om den duktiga 
killen. Vad är anledningen till att det inte skrivs om den duktiga killen i tidningarna? Är detta 
inget problem eller existerar inte den duktiga killen? Trots avsaknaden om denna diskussion 
har vi hittat några citat som behandlar just den duktiga killen. Vi har enbart studerat 
vokabuläret duktiga killen och inte modaliteten eller transitiviteten i dessa texter. 
Anledningen till detta är att de texter som har behandlat fenomenet inte beskriver hur den 
duktiga killen leder till stress hos individer, därav blir det svårt att studera transitiviteten för 
att försöka se om agenter omnämns.  
 

Det man sett är att tjejer mer blir sedda för vad de gör, man förväntar 
sig att de ska vara duktiga, lydiga och följa regler ganska tidigt. Killar 
får vara mer som de är. (SVD, 2011-09-07) 

 
De duktiga killarna diskuteras enbart i förhållande till de duktiga flickorna och ofta nämns de 
bara i förbifarten utan närmare beskrivning eller diskussion. Istället är fokus just på de 
duktiga flickorna. I ovanstående citat går det att utläsa att killarna och deras duktighet inte är 
ett problem på samma sätt som de duktiga flickorna. Faktum att de duktiga killarna knappt 
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nämns i det empiriska urvalet är också ett tecken på att duktigheten hos männen inte är ett 
problem. Killarna behöver överhuvudtaget inte vara duktiga utan tillåts istället att vara mer 
som de är, tillskillnad från deras motsats. Att killar saknar kraven på att vara duktiga kan 
bidra till att duktiga killar och konsekvensen av duktigheten inte ses som ett problem.  
 
Nedanstående citat visar ändå på att de duktiga killarna existerar men att de inte drabbas på 
samma sätt som de duktiga flickorna av duktigheten. 
 

Duktiga killar kan vara det helt ohämmat, menar hon. Manliga läkare 
är oftare gifta med en halvtidsarbetande kvinna än kvinnliga läkare är 
gifta med halvtidsarbetande man. Manliga läkare får mer service av 
kvinnorna på arbetsplatsen. (DN, 2010-02-20) 

 
Anledningen till att de duktiga killarna kan vara just duktiga killar är att de får hjälp. De får 
hjälp av kvinnor i hemmet och de får hjälp av kvinnor på arbetet. Med tanke på hjälpen de får 
av andra i sin omgivning leder deras duktighet inte till utbrändhet och stress som hos de 
duktiga flickorna. Därmed är duktigheten inte något problem hos männen. 
 
För att belysa ytterligare skillnaden mellan män och kvinnors duktighet har vi valt ett citat 
från Aftonbladet som behandlar problematiken med flickors duktighet. I denna artikel 
presenterades även ordet prestationsprinsessa.  
 

De duktiga killarna, vad ska vi kalla dem? Superhjältar? 
(Aftonbladet, 2010-03-28) 

 
Ovanstående citat blir intressant att studera när man beskriver killar som är duktiga med ordet 
superhjältar medan flickor som är duktiga beskrivs som prestationsprinsessa. Ordet 
superhjälte låter mer positivt i mottagarens öron i jämförelse med det negativa ordet 
prestationsprinsessa. Bara genom att studera ordvalet och hur den duktiga flickan och den 
duktiga killen beskrivs går det att se att det finns skillnader mellan könen. Är en kille duktig 
beskrivs det med positivitet medan en duktig flicka beskrivs negativt. Kanske har detta något 
att göra med det som nämndes tidigare: om att tjejer förväntas att vara duktiga och lydiga 
medan killar får vara mer som de är. Om killar väljer att vara duktiga omnämns de som 
superhjältar.  
 
5.3.1 Sammanfattning om den duktiga flickan 
 
Sammanfattningsvis går det i diskursen om den duktiga flickan att urskilja skillnader i 
framställningen av män och kvinnor. Den duktiga flickan framställs som negativt hos läsaren 
medan den duktiga pojken framställs mer positivt. Avsaknaden av diskussionen och texter om 
den duktiga killen tyder på att deras duktighet inte är lika problematisk som kvinnornas. På 
grund av avsaknaden av material om den duktiga killen har därför fokus legat på att studera 
diskursen om den duktiga flickan. Duktigheten hos kvinnor leder till stress där olika agenter 
hålls ansvariga utifrån begreppet transitivitet. Ansvariga agenter är kvinnorna själva, 
samhället och bristen på jämställdhet. I texterna om den duktiga flickan blir det tydligt att 
författarna använder sig av objektiv modalitet vilket gör att det som skrivs framställs som 
sanning för läsaren. Det finns även två olika slags intertextualiteter som vi har identifierat i 
texterna. Texterna bygger på andras texter eller andras tal, exempelvis analyser, studier och 
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enskilda individers berättelser. En kombination av dessa två gör att texten framställs som 
sanning och trovärdig och bidrar till att konstruera diskursen om den duktiga flickan. 
 

5.4  Diskurserna ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
 
Enligt Faircloughs tredje nivå i den tredimensionella modellen krävs det en alternativ teori för 
att sätta in diskurserna i ett större sammanhang. Med hjälp av den tidigare presenterade teorin 
socialkonstruktionism kommer vi därför i detta avsnitt att diskutera hur diskurserna har 
uppkommit och hur de relaterar till varandra. 
 
Socialkonstruktionismen handlar som sagt om hur människors verklighet är socialt 
konstruerad. När människor integrerar med varandra bidrar vi själva till att konstruera 
verkligheten. På så sätt är kunskap också något som produceras och reproduceras socialt 
genom interaktion och det är genom detta som människor bygger upp gemensamma sanningar 
som tas för givet. 
 
Utifrån socialkonstruktionismen menar vi att konsumenterna, det vill säga läsarna av 
tidningsartiklarna, påverkas av de diskurser som konstrueras i media gällande manlig och 
kvinnlig stress. Denna kunskap skapas genom interaktion mellan författarna av texterna och 
läsarna. Ett exempel är när media konstruerar bilden av att kvinnor vill vara duktiga flickor 
vilket resulterar i stress på grund av de högra kraven de ställer på sig själva. Om de duktiga 
killarna skrivs det inte mycket om. Läsarna får då en bild av att kvinnor är duktiga flickor som 
inte riktigt klarar av att hantera alla krav vilket leder till stress. Bilden av den duktiga killen 
verkar inte existerar över huvud taget. Detta är också något som vi tror kan påverka läsaren, 
som uppfattar att problemet ligger hos kvinnorna. Den manliga och kvinnliga stressen 
produceras och reproduceras därigenom medialt där man tillskriver de olika könen olika 
egenskaper. 
 
Inom den diskursiva praktiken, det vill säga hur texter produceras och konsumeras påverkar 
den verklighet som konsumenten uppfattar samtidigt som texten påverkas av den socialt 
konstruerade verklighet som vi lever i. Utifrån författarens upplevda verklighet skapar hen en 
text som påverkar läsarens konstruerade verklighet. När författarna skriver om manlig och 
kvinnlig stress för hen vidare sin föreställning om dem och bidrar på så sätt till den rådande 
diskursen. Detta kan kopplas till Faircloughs begrepp intertextualitet som innebär att text 
alltid bygger på något som tidigare har skrivits eller sagt. Genom intertextualitet och 
byggandet av sina egna texter på tidigare texter som exempelvis forskning, studier och citat 
från intervjupersoner är författarna med och konstruerar rådande diskurser. 
 
Skapande av diskurser sker genom att individen tar föreställningar av olika diskurser som 
något som tas för givet, något individen därmed inte ifrågasätter. Ett exempel är vad som ses 
som manligt respektive kvinnligt. Kategoriseringar som individer gör på ett omedvetet plan 
menar Burr (1995) leder till att individer kan hantera sin omvärld. Hur individer kategoriserar 
inverkar på diskurserna. Detta genom att dessa mellanmänskliga interaktioner producerar 
diskurser som att det utgör den ”verkliga” bilden av den manliga och kvinnliga stressen. 
Utifrån socialkonstruktionismen kan den diskurs som får mest utrymme i media påverka 
läsarna till att uppfatta att det är så verkligheten ser ut. Detta blir då den enda bilden som 
förmedlas till läsaren. 
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I vår studie har vi funnit att framställningar av stress utmynnar i två kategoriseringar: den 
manliga och den kvinnliga stressen. Utifrån vår tolkning ser vi att kvinnors stress beskrivs på 
ett mer negativt sätt än männens. Detta var något som gick att se som en röd tråd genom alla 
tre diskurser som vi fann. Genom användandet av ett viss vokabulär såsom kvinnofälla, 
familjefälla och kvinnoyrken, framställs kvinnor som mindre förmögna att hantera sin 
situation. De framställs också som att de lider mest av stressen och att de inte kan hantera 
balansen mellan familj och arbete. Den manliga stressen beskrivs enbart i förhållande till den 
kvinnliga och ofta problematiseras den manliga stressen inte. Bara det faktum att männens 
stress inte beskrivs lika ofta inom media är ett belägg för att deras stress inte är lika 
problematisk och skadlig som kvinnors stress. 
 
Vi menar att de två kategorierna som media konstruerar bidrar till att konstruera läsarnas 
uppfattning om mäns och kvinnors stress. Sammanfattningsvis kan vi se att media genom 
dessa två kategoriseringar bidrar till bildandet av de diskurser som läsarna tar del av och som 
vi redovisat i analysen. Detta sker genom författarnas språkbruk och att media producerar 
dessa texter medialt. Hur individer tolkningar tidningsartiklar beror dels på vilken kontext 
läsarna befinner sig inom samt läsarens egna förförståelse av ämnet. Inom 
socialkonstruktionismen finns det alltid flera olika konstruktioner av verkligheten. 
Socialkonstruktionismen menar därför att individer alltid bör inta ett kritiskt förhållningssätt 
till nyhetsartiklar och liknande. Detta eftersom att det är mycket som påverkar journalisternas 
texter, därmed är det inte alltid en objektiv bild av hur samhället verkligen ser ut. 
 

6. Avslutande diskussion 
 
Inledningsvis summerar vi resultatet av studien där vi förklarar hur vi har besvarat syftet och 
frågeställningarna. Därefter beskriver vi studiens resultat i förhållande till den tidigare 
forskningen följt av en diskussion om teori och uppkommet resultat. Avslutningsvis 
diskuterar vi den använda metoden i relation till resultatet för att avsluta med ett avsnitt om 
vilka slutsatser som kan dras av studien och förslag på vidare forskning. 
 
6.1 Summering 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur bilden av stress konstrueras och framställs 
i svenska tidningar. Utifrån studiens syfte formulerade vi två frågeställningar varav den första 
löd: ”Hur framställs och konstrueras stress i svenska tidningar?” Det vi har funnit är att stress 
i media framställs som ett problem och som ett normalt inslag i människor liv. Den manliga 
och den kvinnliga stressen konstrueras på olika sätt vilket leder till besvarandet av vår andra 
frågeställning: “vilka skillnader och likheter mellan män och kvinnor finns i konstruktionen?” 
 Den främsta skillnaden mellan könen är att kvinnors stress framställs som att den är orsakad 
på grund av att de är mindre förmögna att hantera sin livssituation. Vidare beskrivs att 
kvinnor är de som lider mest av stress och att de inte är förmögna att hantera balansen mellan 
arbete och familj. Deras stress framställs dessutom som mer problematisk då media beskriver 
hur kvinnor blir mer sjuka av stress än männen. 
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Resultatet av vår studie visar att media oftast använder kvinnor för att exemplifiera hur 
individer påverkas av stress. Männen och deras upplevelse av stress eller utbrändhet nämns 
nästan aldrig. Detta kan bidra till att läsaren uppfattar att det är den kvinnliga stressen som är 
mer problematisk. Media konstruerar även bilden av att det är kvinnan själv som är ansvarig 
för sin upplevelse av stress. Detta görs genom att använda ord som duktig flicka i kombination 
med att den duktiga flickan inte klarar av att hantera de krav som hon ställer på sig själv. 
Detta framställs som sanningar i media genom författarnas användande av objektiv modalitet. 
Texterna är skrivna på ett sätt som får läsaren att tro att det är sanning och blir en del av hens 
verklighet. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bidrar medias framställning av 
mäns och kvinnors stress till hur individer uppfattar verkligheten. Läsarna tar med bilden av 
stress som de har fått av media i interaktion med andra i livet. På så sätt är läsarna med och 
påverkar diskursen om mäns och kvinnors stress. 
 
6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare 
forskning 
 
Forskning som presenterades tidigare behandlade bland annat skillnader mellan mäns och 
kvinnors stress. Dessa skillnader går även att utläsa i konstruktionen som media gör med 
publikation av artiklarna som ingår i vårt empiriska urval. Den tidigare forskningen visade att 
män och kvinnor blir stressade på grund av för mycket krav och för lite kontroll. Stressen 
kunde även uppkomma i samband med rollkonflikter mellan att vara exempelvis mamma och 
samtidigt arbetstagare. Att hantera de krav som de sociala rollerna medförde ledde till att män 
och kvinnor blev stressade. De största skillnaderna mellan män och kvinnor som forskningen 
visade var att kvinnorna hade mindre kontroll över sin livssituation. Kvinnorna var även mer 
benägna att ta på sig mer ansvar för familj och hushåll. Detta går även att utläsa i vårt resultat 
gällande diskurserna om arbetsstress och livspusslet. Vi kommer där fram till att media 
konstruerar ”verkligheten” om att kvinnor har svårare att hantera arbetet och familjen. Den 
tidigare forskningen inom detta ämne var till största del gjord genom intervju- eller 
enkätstudier. Vi presenterade även ett tema om medias roll i samhället av verkligheten där 
forskning visar att media delvis konstruerar människors bild av ett problem. 
 
Med vår studie menar vi att vi har lyckats kombinera de två teman om könsskillnader och 
medias konstruktion. Det görs genom att vårt resultat visar hur media konstruerar bilden av 
stress och skillnader mellan män och kvinnor. I likhet med Strömbäck (2009) visar vår studie 
att mycket skrivande av ett fenomen kan göra att fenomenet betraktas som ett problem. Media 
är med och konstruerar och bidrar till människors bild av mäns och kvinnors stress. Genom att 
använda kvinnor i sina beskrivningar av individer som inte klarar av att hantera stress bidrar 
det till att läsarna uppfattar det som ett kvinnoproblem. Individen tillskrivs ansvaret för 
upplevelsen av stress genom att benämna det som att hen själv måste ta kontroll över sin 
stress. Media är med och konstruerar bilden av att det finns skillnader mellan mäns och 
kvinnors stressnivåer. Genom att de skildrar mäns och kvinnors upplevelse av stress som 
olika. 
 
I den tidigare forskningen diskuteras både männens och kvinnornas stress. Där belyses 
männens rollkonflikter och man menar att det inte bara är kvinnorna som påverkas av stress 
uppkommen av rollkonflikter. Männen påverkas också av de sociala rollerna som familje- och 
arbetslivet medför, dock inte i samma utsträckning som kvinnorna. Till skillnad från den 
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tidigare forskningen visar vårt resultat att det finns en avsaknad av diskussion av männens 
stress i media. Säkerligen måste också män känna sig stressade över livspusslet och det finns 
säkert “duktiga män” där ute. Vi menar att upplevelsen av vilka som är stressade och hur de 
hanterar stressen hade kunnat framställas som mer neutral genom att beskriva männens 
upplevelse av livspusslet. 
  
6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 
 
Utgångspunkten i vår studie har varit socialkonstruktionismens teori som innebär att individer 
konstruerar sin egen verklighet. Vi har utgått från svenska tidningar som en konstruktör av 
verkligheten genom texter och språket som konstruerar diskursen om stress. Ett problem med 
detta angreppssätt är att socialkonstruktionismens bygger på att allt är socialt konstruerat. Vi 
menar därför att resultatet i vår studie är en tänkbar version av sanningen. Enligt 
socialkonstruktionismen finns det alltid olika alternativa sanningar av verkligheten. Det är 
därmed inte säkert att en annan forskare får ett resultat som är samstämmigt med vårt. Detta 
är också något som vi tagit ställning till.  
 
6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 
 
Faircloughs tredimensionella modell menar vi kan upplevas vara aningen otydlig i vissa delar. 
Vi tycker att det finns ett tolkningsutrymme i metoden. Den största svårigheten som vi 
upplevde med hans modell är att hålla isär textnivån och den diskursiva praktiken. Dessa 
nivåer bedömer vi är svåra att hålla isär vilket kan ha visats i vår analysdel. Fairclough ger 
inte några exempel på hur denna svårighet ska hanteras vilket är en svaghet i modellen. 
Vi anser att det resultat som vi fått fram bidrar till konstruktionen av kvinnors stress. Vi 
tycker att vi fått fram ett intressant resultat och som vi menar speglar verkligheten på ett bra 
sätt. Vi anser att den kritiska diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell har 
lämpat sig bra för vår studie då den avser att analysera språkliga praktiker och texter. Den 
kritiska diskursanalysen är förenlig i våra tankar om att språket är av betydelse och som en del 
i att utforma hur människor uppfattar verkligheten. 
 
6.5 Implikationer för forskning och praktik 
 
Utifrån de slutsatser som vi kommit fram till menar vi att vår studie skulle kunna vara ett bra 
underlag för vidare studier om mäns och kvinnors upplevelse av stress ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv. När vi skulle leta tidigare forskning om diskursanalyser av stress fanns det lite 
forskning att tillgå. Därför anser vi att det skulle vara bra med mer forskning om detta. En 
annan forskare skulle kunna bistå med en diskursanalys med ett annat urval av tidningar än vi 
och antingen bekräfta eller motsäga studiens resultat. Våra begränsningar med denna studie 
har dels varit den korta tidsaspekten men också vårt empiriska urval. Vidare forskning skulle 
därför kunna bredda urvalet genom att gå längre bak i tiden. En fördel för nästa forskare 
skulle kunna vara att använda samma tidningar som vi utgick från det vill säga Aftonbladet, 
Expressen, SVD och DN. De är alla stora aktörer i medievärlden och når en stor läsarkrets. 
Något som skulle vara intressant för vidare forskning skulle vara konstruktionen av mäns 
upplevelse av stress då vi i vår analys hade problem med att finna män som exemplifierades. 
Ett annat ämne vi menar skulle vara intressant att studera vidare är hur män och kvinnor 
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påverkas av bilden som media konstruerar av stress. Det skulle vara intressant att komplettera 
vår studie med en intervjustudie där mäns och kvinnors upplevelse av medias konstruktion av 
stress påverkar hur de ser och upplever fenomenet stress. 
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