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Abstrakt 

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt sedan början av 90-talet och 

Sverige har det högsta sjukskrivningstalen i Europa. Samtidigt som andelen kvinnliga chefer 

har ökat så har sjukskrivningar hos kvinnliga chefer ökat med så mycket som 500 procent 

under de senaste fyra åren. Syftet med studien har varit att undersöka vad kvinnliga chefer 

upplever som orsaker till att de har drabbats av utmattningssyndrom. Genom att genomföra en 

kvalitativ studie av upplevelsen hos sju stycken kvinnliga chefer som har varit drabbade av 

utmattningssyndrom har möjliga orsaker till att kvinnliga chefer i hög utsträckning drabbas av 

utmattningssyndrom kartlagts. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer 

och det insamlade materialet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visar att kvinnliga chefer är ambitiösa, högpresterande och måna om att vara till lags samt vill 

visa att de förtjänar sitt chefskap. Resultatet visar vidare att kvinnliga chefer har svårt att sätta 

gränser och att de tar på sig arbetsuppgifter som inte ligger inom deras ansvarsområde. De 

känner ett stort ansvar för det totala resultatet och tar därför på sig andras arbetsuppgifter. 

Kvinnliga chefer vill vidare finnas till för sina medarbetare och kollegor genom att finnas till 

hands och engagera sig i dem och deras bekymmer. Slutsatsen är att organisationer måste bli 

bättre på att hantera kvinnligt ledarskap de risker som finns för utmattning hos kvinnliga 

chefer då organisationer i allmänhet har manligt ledarskap som norm.  

Nyckelord: Utmattningssyndrom, krav-kontroll-modell, arbetsrelaterad ohälsa, gränssättning, 

kvinnligt ledarskap, organisation, arbetslivsbalans 
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Abstract 

Sick leave due to mental illness has increased dramatically since the beginning of the 1990s 

and Sweden has the highest number of sick leave in Europe. At the same time the proportion 

of female managers has increased, sick leave among female managers has have increased by 

500 percent the last four years. The aim of this study has been to investigate what female 

managers experience as the causes of fatigue syndrome. By a quality study where the 

experience of fatigue syndrome among seven female managers who has been affected of 

fatigue syndrome, possible reasons for female managers to a large extent are affected by 

fatigue syndrome. In the study semi-structured interviews were chosen and the collected 

material was analyzed through qualitative content analysis. The results show that female 

managers are ambitious, high-performing, loyal and want to show that they deserve their 

leadership. The results also show that female managers have difficulty setting limits and that 

they take on work tasks that are not within their area of responsibility. They feel a great 

responsibility for the overall result and therefor take on the work for others. Female managers 

also want to be there for their employees and colleagues, and they are engaged in their 

problems. The conclusion is that organizations must be better to handle female leadership and 

the risks for fatigue among female managers as organizations generally have male leadership 

as the norm.   

Key-words: Fatigue syndrome, Job demands-control-model, work-related stress, setting 

limits, female leadership, organization, work-life balance 
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Introduktion 

Sedan början av 1990-talet har sjukskrivningar på grund av stressrelaterade symptom ökat 

dramatiskt (Grossi, Perski, Osika & Savic 2015; Henderson, Harvey, Overland, Mykletun & 

Hotopf 2011; Sandmark & Renstig 2010). Sverige är ett av de land i Europa som har högst tal 

av arbetsrelaterad stress och det land i Europa som har högst skillnad i sjukskrivningstal 

mellan män och kvinnor. (Holmgren, Fjällström-Lundgren & Hensing 2013). Med 

sjukskrivningstal avses det antal dagar en individ varit frånvarande från sysselsättning på 

grund av sjukdom (Försäkringskassan 2017). Sjukskrivning på grund av psykiska besvär står 

för nästan hälften av sjukskrivningarna i Sverige och kvinnor är utmärkande i gruppen 

(Ekberg red. 2015).  

Mellan 2013 och 2016 ökade de psykiatriska sjukskrivningarna i Sverige med 50 procent 

jämfört med sex respektive två procent för de näst största diagnoserna (Försäkringskassan 

2017). Av de psykiatriska diagnoserna står sjukfall på grund av svår stress för hälften. 

Ökningen har varit 2,6 gånger större för kvinnor än för män (a.a.). Hälften av alla 

sjukskrivningarna för kvinnor är på grund av psykiatriska diagnoser medan motsvarande för 

män är en tredjedel (Försäkringskassan 2018). 

Enligt statistik baserad på 12 300 chefer från 410 företag som tagits fram från 

företagshälsovårdsaktören Previa ökade chefers frånvaro på grund av psykisk ohälsa med 500 

procent mellan åren 2014 och 2018 (Previa 2019) och majoriteten av denna ökning består av 

kvinnor.  

Andelen kvinnor i chefsposition har ökat men fortfarande är majoriteten män. Ju högre upp i 

chefshierarkin desto större andel män (Ellström et al. red. 2016; Vecchio 2002). Det innebär 

att kvinnliga chefer vanligtvis har en majoritet av manliga kollegor i en traditionellt manlig 

kultur. Samtidigt som kvinnor har ökat sin andel i arbetslivet har sjukskrivningstalet för 

kvinnor ökat markant, i betydligt högre grad än för män Under samma period har den 

offentliga sektorn minskat och många privata företag globaliserats vilket också har stor 

betydelse för den psykosociala arbetsmiljön (Sandmark & Renstig 2010). Studier visar på att 

första linjens chefer och mellanchefer har en högre stress och sämre psykosocial arbetsmiljö 

än de högsta cheferna (Lundqvist 2013). 

Stressrelaterad utmattning är alltså ett fenomen som måste tas på allvar. Det positiva i att 

antalet kvinnliga chefer har ökat har också medfört den negativa aspekten att sjuktalet har 
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ökat i samma grupp (Försäkringskassan 2017). Att kvinnor går in i ett ledarskap bör 

uppmuntras men detta måste kunna ske utan följdverkningar som stress och utmattning.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad kvinnliga chefer upplever som orsaker till att de har 

drabbats av utmattningssyndrom. 

  

Utifrån syftet kommer följande frågeställningar att speciellt belysas; 

1. Hur kvinnor upplever att sin könstillhörighet, 

2. krav och kultur inom arbetsorganisationen, 

3. balansen mellan arbetsliv och privatliv haft för betydelse för utveckling av 

utmattningssyndrom? 

4. Vad kvinnor uppfattar är utmärkande för kvinnligt ledarskap och hur det kan öka 

risken att drabbas av utmattningssyndrom? 

Bakgrund 

Begreppsdefinition av utmattningssyndrom 

Det finns flera begrepp och benämningar på det tillstånd som enligt Socialstyrelsen bör 

benämnas utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003). Den tidigare vanliga benämningen 

utbrändhet är enligt Socialstyrelsen olämplig och ger fel associationer. Det är en direkt 

översättning från engelskans burn-out som inte anses lämplig på svenska. 

Utmattningsdepression är också ett begrepp som ibland används. Skillnaden är att 

utmattningsdepression är ett tillstånd när utmattningssyndrom också diagnostiseras med 

kriterierna för depression (a.a.). I studien kommer utmattningssyndrom således användas. 

 

Socialstyrelsen (2003) har satt upp ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att diagnosen 

utmattningssyndrom kan ställas: 

 Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat 

under minst sex månader.  
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 Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med 

psykisk belastning. 

 Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod 1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 2) Påtagligt 

nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 3) Känslomässig 

labilitet eller irritabilitet 4) Sömnstörning 5) Påtaglig kroppslig svaghet eller 

uttröttbarhet 6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

 Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden.  

 Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom).  

 Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till 

den aktuella diagnosen (Socialstyrelsen 2003). 

Könstillhörighet 

Kvinnors arbetsrelaterade ohälsa 

Kvinnor upplever sig ha mer stress och arbetsrelaterad ohälsa än män (Krantz & Lundberg 

2006). När det gäller kvinnliga chefer är det framför allt inom offentlig sektor som man 

upplever mer stress och har en sämre hälsa (Berntson, Wallin & Härenstam 2012). 

Kvinnor är mer sjukskrivna än män men differensen minskar ju högre befattningar (Berntson, 

Wallin & Härenstam 2012). De som arbetar mer än 50 timmar i veckan har också visat sig ha 

färre sjukdagar än de som jobbar färre (a.a.). 

En kombination av krav i arbetet och ens egna personliga krav på prestation och 

perfektionism har visat en tydlig riskfaktor för dålig hälsa och sjukskrivning (Holmgren, 

Fjällström-Lundgren & Hensing 2013). Studier har visat att kvinnor som är sjukskrivna på 

grund av psykiska besvär oftare än män upplevde höga krav i arbetet, låg kontroll samt högre 

arbetsbelastning. Kvinnor tenderade bli mer påverkade av dessa faktorer (a.a.).  
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Sjukskrivna kvinnor rapporterade hög grad av, förutom arbetsrelaterad stress och höga krav i 

arbetet, ett stort engagemang i arbetet och att man ägnade mycket tid åt att tänka på jobbet 

efter arbetsdagen. Kvinnor som sökt sig till vårdcentral på grund av muskelvärk eller stress 

uppvisade i hög omfattning svårighet att sätta gränser och en ökande arbetsbörda (a.a.). 

Kvinnors situation på arbetet 

Sandmark & Renstig (2010) påvisar i sin studie hur kvinnor vittnar om att de har haft det mer 

pressat på arbetet än sina manliga kollegor. Speciellt när organisationen/företaget minskat sin 

personalstyrka. Mer arbetsuppgifter har lagts speciellt på kvinnorna. Kvinnor påverkas också 

mer av en dålig psykosocial arbetsmiljö än män (Sandmark 2007).  

Chefer i mer tydligt manliga branscher har tydligare ansvar och vetskap om vad som 

förväntas av dem än chefer i klassiskt kvinnliga branscher (Sandmark & Renstig 2010). 

Detsamma gäller möjligheten att implementera beslut som tagits högre upp i organisationen 

(Björk & Härenstam 2016). När det gäller administrativt stöd för chefer i klassiskt manliga 

branscher jämfört med kvinnliga branscher är det betydligt högre för chefer i manliga 

branscher (a.a.).  

Krav och kultur inom arbetsorganisationen 

Organisation 

Organisationskulturen är de myter, ideologier, värderingar och normer som ofta sätts tidigt i 

organisationen och består av de grundläggande värderingar som kommuniceras i 

organisationen. Kulturen lever vidare även om individerna i organisationen byts ut och 

därmed kan det i en, av hävd typiskt manlig organisation, vara svårt för kvinnor att kunna få 

och ta en plats. (Aronsson et. al. 2017).  

En dålig organisation, konflikter i arbetet och dåliga sociala relationer inom organisationer 

har påvisats kunna orsaka dålig hälsa och risk för sjukskrivning (Holmgren, Fjällström-

Lundgren & Hensing 2013). Chefer har också vittnat om betydelsen för en uppskattande 

organisation och att som chef få bekräftelse för det arbete som utförts är en betydande 

hälsofaktor (Lundqvist, Fogelberg Eriksson & Ekberg 2012). Att få positiv feed-back från 

medarbetare att man är en god ledare och gör ett bra jobb är av stor betydelse för 

välbefinnandet och hälsan (a.a.) En organisation som tar hand om sina chefer och ser till att de 
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får det stöd de behöver får också chefer som mår bättre, presterar bättre och är goda ledare för 

sina medarbetare (a.a.). 

När det gäller chefer har studier visat att det inom den offentliga sektorn ställs högre krav på 

chefer. Detta beror främst på att organisationerna är politikerstyrda och besluten tas därför på 

politisk nivå vilket sedan cheferna ska implementera i verksamheten. Vidare anledning till 

högre krav på chefer i offentlig sektor är att stor del av verksamheten handlar om att 

tillgodose behov från brukare och klienter där kraven kan vara stora (Berntson, Wallin & 

Härenstam 2012; Corin, Berntson & Härenstam 2016). 

Krav i arbetet 

Enligt företagshälsovårdsaktören Previa är det främst mellanchefer, de chefer som är direkt 

underställda högsta chefen och som har första linjens chefer under sig, som kommer i kläm då 

det saknas stöd uppifrån samt kravet på att ständigt vara uppkopplad (Previa 2019). 

Arbetsmiljöverkets inspektion (2018) kring första linjens chefer inom vård och omsorg 

baserades på 1300 chefer varav 80 procent var kvinnor. Resultatet visade en hög 

arbetsbelastning med ett orimligt högt antal medarbetare per chef och ett krav på att vara 

tillgänglig via telefon och e-mail även kvällar och helger (a.a). En ytterligare studie visar på 

att första linjens chefer har större krav i arbetet än mellanchefer (Lundqvist, Reineholm, 

Gustavsson & Ekberg 2013). Att delta i det dagliga operativa arbetet ställer högre krav än att 

som mellanchef framför allt ägna sig åt strategiskt arbete. Den dagliga kontakten med ett antal 

medarbetare är också en viktig skillnad mellan första linjens chefer och mellanchefen. 

Mellanchefer har också större möjligheter att hantera kraven i arbetet genom stöd och att 

arbetskraven inte alltid är av samma brådskande karaktär (a.a.). 

Chefer har generellt sett en hög arbetsbelastning med ett högt antal arbetstimmar per vecka. 

Mycket av arbetet går åt till att släcka bränder och det finns sällan tid att ägna sig åt 

utveckling av verksamheten och strategier. En ständig ström av inkommande e-post tillhör 

chefers vardag och vanligtvis ser sällan dagen ut som det var tänkt från början (Wallo 2008). 

Chefer har också krav på sig att delta på en rad olika möten där de förväntas delta även om de 

själva ibland anser att de behövs bättre på annat håll (a.a.). Chefer upplever också ofta att de 

tar hand om saker som inte ligger på dem. Det upplevs från chefer att de går in och tar över 

medarbetares arbetsuppgifter som sedan växer vilket ger ett ökat krav på chefen (Lundqvist, 

Fogelberg Eriksson & Ekberg 2012). 
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Många kan idag sköta mycket av arbetet utanför arbetsplatsen och chefer framför allt har ofta 

den möjligheten. Det innebär att regleringen minskar och att kontrollen ökar. Det finns dock 

en risk att detta inte leder till något positivt och en höjd förmåga att styra över sitt arbete utan 

istället att arbetet tar över fritiden och aldrig tar paus (Aronsson et. al. 2017).  

Den offentliga sektorn har reducerats betydligt de senaste 20 åren vilket innebär att chefer har 

fått fler medarbetare och mindre administrativt stöd. Brist på stöd och resurser är tydliga 

faktorer som påverkar chefers hälsa negativt (Berntson, Wallin & Härenstam 2012). Fler 

utmärkande faktorer för chefer i offentlig sektor är fler riktlinjer och styrdokument att ta 

hänsyn till, konflikter inom arbetsgrupper samt omotiverade medarbetare (a.a.). 

Inlåsning 

Inlåsning innebär att inte arbeta i det yrke man önskar sig. Ungefär en fjärdedel gör inte det. 

Dubbelinlåsning innebär att varken jobba i det yrke man önskar eller på den arbetsplats man 

önskar. Inlåsning drabbar både det psykiska och fysiska välbefinnandet (Bernard-Oettel et. al. 

2013).  Kvinnor som inte trivs med sitt arbete har inte heller samma benägenhet att byta 

arbete som män. Faktorer som dålig hälsa, familjeliv etc kan göra det svårt att ta sig ifrån ett 

arbete och hitta ett annat som man skulle kunna trivas mer med. (Sandmark & Renstig 2010). 

Det är alltså svårt att säga om det är inlåsningen som bidrar till sämre hälsa eller om det är 

dålig hälsa som bidrar till att man blir inlåst (Bernard-Oetetl et. al. 2013). Söderberg med 

fleras studie (2014) utgick från krav-kontrollmodellen där man undersökte vilken roll ett 

arbete med höga krav och låg kontroll hade för att byta jobb. Resultatet visade att det är en 

anledning till att byta jobb och också att det är viktigt att byta jobb när man har en dålig 

psykosocial arbetsmiljö. Bland långtidssjukskrivna anses ett arbetsplatsbyte vara en 

avgörande faktor till en bättre hälsa och möjlighet att återgå till arbetslivet (Aronsson et. al. 

2017). Kvinnliga chefer inom offentlig sektor med dålig psykosocial arbetsmiljö uppvisar 60 

procent lägre sannolikhet att byta jobb på grund av detta (Corin, Berntson & Härenstam 

2016). Anledning till denna inlåsning kan bland annat vara lojalitet mot arbetsgivaren, oro för 

att inte hitta ett nytt jobb men också att kvinnliga chefer oftare återfinns i arbeten med mycket 

personliga kontakter och att man känner en lojalitet även mot brukare och klienter (a.a).   

Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Chefer vittnar om större konflikter mellan arbete och privatliv än vad medarbetare gör 

(Lundqvist, Reineholm, Gustavsson & Ekberg 2013). Första linjens chefer har dock svårare 
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att hantera denna rollkonflikt än mellanchefer (a.a.). Stress från arbetet verkar i större grad 

påverka privatlivet än tvärtom (Aronsson et. al. 2017). 

De senaste decennierna har fördelningen mellan kvinnor och mäns deltagande i förvärvslivet 

jämnats ut. Kvinnor har ökat sin arbetstid med 30 minuter i veckan medan män har minskat 

sin med 45 minuter. När det gäller det obetalda arbetet hemma har kvinnor minskat detta med 

en timme i veckan och män har ökat med åtta minuter (SCB 2016). Om man slår ihop det 

betalda och det obetalda arbetet arbetar kvinnor och män ungefär lika mycket, 35 procent men 

det obetalda arbetet är för kvinnor 17 procent och för män 10,5 procent (Försäkringskassan 

2005). Krantz och Lundbergs (2006) studie visar dock på att kvinnors totala arbetsmängd är 

mer än för män.  

Kvinnor med krävande yrken vittnar om att detta inte ska märkas hemma samtidigt som det 

inte ska märkas på jobbet att de har familj. Kvinnor kan känna att de trivs med en chefsroll 

och de krav som det innebär men tillåter inte att det drabbar familj och barn vilket innebär att 

det inte finns något utrymme att utöva egna intressen (Sandmark & Renstig 2010). I 

Sandmark och Renstigs studie (2010) vittnade kvinnliga chefer som drabbats av 

utmattningssyndrom att de arbetat i organisationer med uteslutande manliga kollegor där 

förståelsen för att vara hemma med sjuka barn inte fanns. De manliga kollegorna hade 

uteslutande fruar som arbetade deltid och därför aldrig behövde engagera sig i lämning och 

hämtning av barn etc.  

Sandmarks studie (2007) av 231 långtidssjukskrivna kvinnor varav majoriteten på grund av 

utmattningssyndrom visar att utmärkande för gruppen var att de sjukskrivna kvinnorna hade 

över tid tagit det största ansvaret för barn och familj jämfört med referensgruppen av icke-

sjukskrivna kvinnor som levde i mer jämställda relationer. Det framgår också av studien att de 

sjukskrivna kvinnorna i högre utsträckning har krav på ett hem i god ordning och att krav från 

familjen var större i den sjukskrivna gruppen (a.a.). Kvinnor har visat sig ha dubbelt så många 

sjukskrivningsdagar per månad efter första barnets födelse och det obetalda arbetet i 

kombination med den yrkesmässiga arbetsbelastningen har diskuterats som en ökad risk för 

kvinnors ohälsa och sjukskrivning (Ekberg red. 2015). 

Studier har också visat att kvinnors stressnivåer ökar när de kommer hem från arbetet medan 

mäns går ner (Aronsson et al red. 2017). Kvinnor har fortfarande trots utjämning det största 

ansvaret i hemmet (Hagqvist, Toivanen & Vinberg 2015; Rostila & Toivanen red. 2012) och 
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kvinnor som arbetar fulltid med småbarn är de som framför allt upplever en obalans mellan 

arbete och privatliv (Milkie & Peltola 1999). Studie kring småbarnsföräldrar, såväl män som 

kvinnor, visar att huruvida arbetsplatsen har en positiv eller negativ syn på föräldraskapet 

påverkar hälsan (Borgh et al. 2018).  Män har dock i större utsträckning en god balans mellan 

arbete, familj och fritid än kvinnor vilket leder till ett större välbefinnande (Håkansson & 

Ahlborg 2010). Genom att undersöka strategier för hur gränssättningen mellan arbete och 

privatliv i högkvalificerat arbete har Mellner, Aronsson & Kecklund (2012) definierat 

integreringsteorin och segmenteringsteorin. Integreringsteorin innebär att man låter arbete 

och privatliv flyta ihop medan segmenteringsteorin innebär att man håller isär arbete och 

privatliv. De som använde sig av integreringsteorin arbetade fler arbetstimmar per vecka och 

också hemma på kvällar och helger. Det var dock inom den gruppen som man upplevde sitt 

välmående som högst, speciellt bland kvinnor. Man upplevde en självreglering av arbetet 

genom denna strategi (a.a.). 

 Kvinnliga chefer med låg sjukfrånvaro och många arbetstimmar per vecka har i studie visat 

sig i lägre utsträckning ha en partner och hemmavarande barn (Krantz & Lundberg 2006). 

Omgivningens krav ligger i att kvinnor som gör en chefskarriär inte för den skull ska brista i 

ansvaret för barn och hem. Fördelningen av det obetalda arbetet i den privata sfären kan också 

ha sin ansats i värderingen av kvinnors och mäns förvärvsarbete (Ekberg red. 2015; Sandmark 

red. 2017).  

Även privata relationer kan påverkas av sjukskrivning. Dellve (2012) har studerat hur 

relationen med partner påverkats av kvinnors sjukskrivning och kommit fram till att i 

synnerhet för yngre kvinnor har relationen försämrats. Hur relationen med en eventuell 

partner ser ut påverkar också möjligheten till återgång i arbete. Kvinnor som är sjukskrivna 

och har huvudansvar för hemarbetet får oftare än en försämrad relation med sin partner och en 

längre sjukskrivning än kvinnor som inte har det ansvaret. Det är inte bara partnerrelationen 

som är relevant för det psykiska välbefinnandet och sjukskrivningens längd för sjukskrivna 

kvinnor. Även relation med familj och vänner har en avgörande betydelse (a.a.). 

Kvinnligt och manligt ledarskap 

Begreppet ledarskap innebär hur en chef leder sina medarbetare. I forskning kring kvinnligt 

och manligt ledarskap beskrivs det manliga ledarskapet mer i traditionella chefstermer; 

tydligt, beslutskraftigt och rationellt medan det kvinnliga ledarskapet beskrivs som otydligt, 

svårt att fatta beslut och emotionellt (Sandmark 2007). Manliga chefer förväntas också ha 
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lättare att sätta gränser, lösa konflikter och lämna tankarna på jobbet när de går hem medan 

kvinnor antas vara känsliga, inte kunna vara raka och hamna i konflikter samt ta med jobbet 

hem. Kvinnliga chefer beskrivs också som mer relationsinriktade. De har mer dialog och 

kontakt med sina medarbetare och lyssnar in andras åsikter innan de fattar beslut (a.a.; 

Vecchio 2002). 

Vecchio (2002) menar vidare att modeller för typiskt kvinnligt och manligt beteende och dess 

karaktäristika översätts till kvinnligt och manligt ledarskap inom ledarskapsforskningen. 

Kvinnliga egenskaper beskrivs i termer som vårdande och omhändertagande vilket har 

inneburit att kvinnliga ledaregenskaper beskrivits på samma sätt. Kvinnliga chefer förväntas 

fokusera mer på den egna arbetsgruppen och medarbetarnas välmående samtidigt som 

manliga chefer förväntas fokusera mer på den externa verksamheten. Vecchio (a.a.) tar vidare 

upp att kvinnligt och manligt beteende samt typiskt kvinnlig och manligt ledarskap inte 

behöver innebära det faktiska könet. Kvinnor kan uppvisa typiskt manligt ledarskap och vice 

versa.  

Fogelberg Eriksson (Ellström et al. red. 2016) beskriver hur chefer ser på ledarskap. En ledare 

är rakryggad, fattar obehagliga beslut, kan ta konflikter och ge tråkiga besked. Ledaren måste 

kunna säga ifrån och ställa krav på medarbetare. Vidare ska en ledare vara klar och tydlig 

samt inte vara rädd att förändra. I denna studie framkom inte några manliga eller kvinnliga 

ledaregenskaper men i jämförelse med Sandmarks studie (2007) är de positiva 

ledarskapsegenskaperna de som anses typiskt manliga.  

Intervjuer med kvinnliga och manliga chefer i typiskt kvinnliga och mansdominerade 

branscher visar också att kvinnor har svårare att ta plats som ensam kvinna jämfört med män 

som är ensamma bland kvinnliga kollegor. Det senare upplevs enbart som positivt. Däremot 

framkommer det även att män i kvinnodominerade branscher kan tycka att kvinnor ältar, 

tjafsar och inte landar i beslut (Sandmark red. 2017). Ensamma kvinnliga chefer i 

mansdominerade branscher upplever att de måste anstränga sig mer för att ta plats medan 

ensamma manliga chefer i kvinnodominerade branscher upplever att de naturligt får en given 

roll i kollegiet. Vidare iakttagelser är att manliga chefer har lättare att få igenom sina idéer 

gentemot överordnad chef till skillnad från sina kvinnliga kollegor (a.a.). Första linjens 

kvinnliga chefer upplever också i högre utsträckning än sina manliga kollegor att de blir 

klämda mellan överordnad chef och underställda medarbetare (Krantz & Lundberg 2006). 
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Teoretiska ansatser 

Krav-kontrollmodellen 

Psykosocial arbetsmiljö definieras ofta utifrån krav-kontrollmodellen. Modellen togs fram på 

1970-talet inom den industriella sektorn och är flitigt använd i studier kring arbetsrelaterad 

stress. Den har dock främst använts i studier på manliga arbetare och något genusperspektiv 

finns inte i modellen (Holmgren, Fjällström-Lundström & Hensing 2013). Krav-kontroll-

modellen är frekvent använd i forskning kring psykosocial arbetsmiljö och den tas ofta upp 

när det gäller just kvinnors arbetsmiljö. Modellen har senare kompletterats med en dimension, 

socialt stöd (Johnson & Hall 1988). De ogynnsamma effekter som höga krav och låg kontroll 

leder till kan bli betydligt mindre när det finns en hög grad av socialt stöd (a.a.).  

Modellen innebär att när kontrollen eller beslutsutrymmet är högt och det finns ett socialt stöd 

påverkar det den psykosociala arbetsmiljön positivt. När kraven är större än kontrollen 

påverkas den psykosociala arbetsmiljön negativt (Lundqvist, Fogelberg Eriksson & Ekberg 

2010; Henderson, Harvey, Overland, Mykletun & Hotopf 2011; Karasek 1979). Höga krav, 

låg kontroll och brist på socialt stöd är vanligare hos dem med hög emotionell utmattning 

vilket påvisats hos framför allt kvinnor (Perski, Grossi,  Evengård, Blomkvist, Yilbar & Orth-

Gomér 2002; Sandmark 2007; Försäkringskassan 2018).  

Forskning visar att chefer vanligtvis har höga krav och att otydlighet i uppdraget samt brist på 

socialt stöd leder till oro och stress. (Lundqvist, Fogelberg Eriksson & Ekberg 2010). Den 

mest hälsosamma situationen är enligt modellen när kontrollen är hög oavsett om kraven är 

höga. Höga krav tillsammans med hög kontroll ger utmaning och stimulans i arbetet (a.a.; 

Häusser, Schulz-Hardt & Mojzich 2014). 
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 Låga krav Höga krav 

Hög kontroll Låga krav tillsammans med 

hög grad av kontroll innebär 

en avspänd arbetssituation 

med låg ansträngning. Liten 

risk för ohälsa. 

Höga krav tillsammans med 

hög kontroll innebär en 

aktiv arbetssituation som 

ger utmaning och stimulans 

Låg kontroll Låga krav tillsammans med 

låg kontroll innebär en 

passiv arbetssituation och 

minskar motivationen. 

Höga krav tillsammans med 

låg kontroll ger en hög 

ansträngning med ökad risk 

för ohälsa 

Krav-kontroll-modellen enligt Karasek (1979) 

Könsmärkta organisationer 

Forskaren Joan Acker (Ellström et al. red 2016) menar att organisationer är könsmärkta. 

Könsmärkta organisationer delas upp i fyra processer varav den första är könsuppdelning 

vilket innebär att yrken och löner men också hierarkier och makt fördelas så att kvinnlig 

underordning och manlig överordning skapas. Symbolen är den andra processen där bilder och 

metaforer används för att, i de flesta fall, bekräfta könsuppdelningen. Ledarskapet beskrivs till 

exempel i en organisation med metaforer som är kännetecknande manliga eller kvinnliga. 

Interaktioner sker mellan alla grupper i en organisation och också med personer utanför 

organisationen. I interaktioner skapas exkludering. Den sista processen är interna mentala 

processer som sker hos den som försöker förstå organisationens könsstruktur. Vilket beteende 

som är önskat inom organisationen och vilka attityder som finns för kvinnor och män till 

exempel. 

Teorier om balans mellan arbete och privatliv 

Rollstressteorin innebär att de multipla rollerna som både kvinnor och män har kan leda till 

ohälsa men det är kvinnor som i allt större utsträckning önskar minska sin arbetstid 

(Nordenmark 2004). Denna teori går i linje med belastningshypotesen (Sandmark red. 2017) 

som innebär att krav från hem och familj kombinerat med krav från arbetet gör det omöjligt 

för en person att hantera. Teorin om multipla roller innebär också konflikten mellan arbete 

och familj och även andra faktorer som innebär ett stort engagemang utanför arbetet 

(Aronsson et al 2017). Expansionshypotesen (Sandmark 2007; Sandmark red. 2017) å andra 

sidan innebär att en person som har flera roller mår bättre än om man bara har en roll. Det 
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krävs dock att familjerollen inte är för stor. Rollutvidgning går också ut på att det är mer 

positivt och främjande med kombinationen av arbete och familjeliv än att det skulle leda till 

konflikter. Familj kan stimulera arbetslivet och arbetslivet kan bidra till positiva effekter i 

privatlivet (Aronsson et. al. 2017).  

Metod 

Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod. Valet av metod har sin utgångspunkt i syftet 

att undersöka upplevelsen hos intervjupersonerna. Med kvalitativa intervjuer ges möjligheten 

att intervjun kan ta olika vägar utifrån intervjupersonens erfarenhet, ståndpunkt och 

upplevelse. Syftet med intervjuerna var att få detaljerade, narrativa svar och att kunna anpassa 

frågeställningar efter svaren (Bryman 2008). Intervjuerna skedde enligt semistrukturerad 

modell för att ge intervjupersonerna möjlighet att prata fritt om sina egna upplevelser och 

välja vad de framför allt ville berätta om. En intervjuguide användes för att täcka in de 

aktuella frågeområdena (se bilaga 1). Frågeområdena utformades utifrån de problemområden 

som legat till grund för studien (Bryman 2008). Under intervjuernas gång ställdes emellanåt 

frågor för att fånga upp och gå djupare i något som intervjupersonerna sagt och som varit 

intressant att undersöka vidare.  

Avgränsning 

Då syftet med studien har varit att undersöka kvinnliga chefers upplevelse av 

utmattningssyndrom har enbart kvinnor intervjuats. Studien hade kunnat vara än mer 

intressant i en jämförande studie mellan kvinnors och mäns upplevelse men uppfattningen är 

att i denna avgränsade magisteruppsats skulle det bli alldeles för omfattande (Backman 1998). 

Det är dock oundvikligt när kvinnors situation beskrivs att den inte gör det i jämförelse med 

mäns situation.  

Urval 

För att få ett tillräckligt brett material att bearbeta har det varit viktigt att antalet 

intervjupersoner inte varit för få. Syftet har inte varit att hitta ett antal gemensamma nämnare 

vilket har inneburit att antalet inte heller har behövt vara så stort. Med tanke på studiens 

begränsade omfattning har ett stort antal intervjuer inte heller varit möjligt att hantera. Det 

innebar att minst fem och högst åtta kvinnor var ett rimligt urval.  

Urvalet består av kvinnor som är eller har varit chefer. Grunden för urvalet är att de har haft 

utmattningssyndrom med eller utan efterföljande sjukskrivning samt var i chefsposition vid 
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tiden för detta. Vidare skulle de inte längre lida av utmattningssyndrom eftersom det dels kan 

vara svårt att ha perspektiv till upplevelsen och dels finns risken att intervjun kan riva upp 

saker som saknar beredskap att hanteras under intervjun.  

Urvalet skedde genom ett så kallat snöbollsurval eller bekvämlighetsurval (Bryman 2008). 

Det innebär att kontakt togs med ett par, redan kända tänkbara intervjupersoner som in sin tur 

också tillfrågades om de kände till andra som varit i samma situation. Kontakt togs också med 

andra personer som inte är i målgruppen men som på grund av sin profession kan ha kommit i 

kontakt med personer som var tänkbara att intervjua.  

Kontakt togs muntligen, via sms eller e-post med de redan kända personerna. Denna kontakt 

var väldigt kortfattad med enbart förfråga om de accepterade att få en formell förfrågan att 

delta i en intervjustudie och till vilken e-postadress de önskade få förfrågan (se bilaga 2). 

Detta var viktigt eftersom ämnet är känsligt och till exempel arbetar flera av kvinnorna inom 

sådana organisationer där e-post är allmänna handlingar. Kontakt togs med de personer som 

kan ha kännedom om personer att intervjua. Dessa personer frågade sedan i sin tur tänkbara 

personer om de accepterade en kontakt för att få en formell förfrågan.  

Samtliga kontaktade, totalt åtta stycken, var positiva till att få en förfrågan. En person svarade 

inte på förfrågan vilket gjorde att ingen ytterligare kontakt togs. Eftersom ämnet kan vara 

känsligt var det viktigt att inte övertala någon att ställa upp. De personer som tipsat om 

kvinnor att intervjua har inte fått veta om dessa i slutändan deltagit i studien på grund av 

hänsyn till kvinnornas integritet.  

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer bör företrädesvis ske vid ett personligt möte. Då intervjuerna är 

semistrukturerade och respondenten ges möjlighet att tala fritt öppnar ett personligt möte 

lättare upp för en avspänd och förtroendefull kontext. Då ämnesområdet för studien kan vara 

till del känsligt och känslomässiga reaktioner kan uppstå kan detta lättare hanteras vid ett 

personligt möte (Bryman 2008). Detta var tyvärr inte möjligt vid alla intervjuer. Tre intervjuer 

genomfördes per telefon och en intervju genomfördes via Skype på den intervjuades initiativ. 

Övriga intervjuer genomfördes vid personligt möte. En första telefonintervju genomfördes för 

att se om detta var en möjlig väg att gå. Telefonintervjuer är en möjlighet även i kvalitativa 

studier men det behöver då ges utrymme för uppföljande intervju då telefonintervjuer tenderar 

att bli kortare (a.a.) och författaren kan behöva följa upp vissa frågor. Den första 
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telefonintervjun som eventuellt kunde blivit en testintervju och inte använts i resultatet 

genomfördes med gott resultat och användes i studien.  

Intervjuerna var mellan 21 och 47 minuter långa. Den första telefonintervjun var 25 minuter 

lång men övriga visade sig bli längre och den längsta var 47 minuter lång. De personliga 

intervjuerna genomfördes i lugna miljöer utan störande moment. Intervjupersonerna fick själv 

välja ställe. Samtliga tre valde caféer.  

Att telefonintervjuerna skulle bli kortare visade sig inte stämma. Samtliga tre personliga 

intervjuer var under 30 minuter. Det ska dock tilläggas att efter att bandspelaren hade slagits 

av fortsatte samtalet under ytterligare cirka 15 minuter i en mer dialogform då den intervjuade 

var nyfikna på vad författaren kommit fram till efter att ha tagit del av relevant forskning 

inom området.  

Intervjuerna hade två delar. Den första handlade om intervjupersonens egna upplevelse av 

utmattning. Utmattning var det ord som användes även om det i studien beskrivs som 

utmattningssyndrom. Det var viktigt för mig att inte gå in och peka på en diagnos. I den andra 

delen fick intervjupersonen tala fritt kring vad de trodde kunde vara tänkbara orsaker till att 

kvinnliga chefer drabbas i högre utsträckning än män av utmattning. Denna del blev också 

mer av ett resonemang med en hel del funderingar från intervjupersonen. Det visade sig att 

samtliga funderat mycket kring detta faktum.  

Syftet med studien har varit att undersöka vad kvinnliga chefer upplevt som orsaker till att de 

drabbats av utmattningssyndrom utifrån könstillhörighet, organisation samt krav i arbetsliv 

och privatliv. Detta har inneburit att fokus har legat på tiden fram till en tydlig utmattning och 

inte på tiden efteråt, eventuell sjukrivning, rehabiliteringsprocess och så vidare. Flera av 

kvinnorna kom dock in på denna period. Jag var dock noga med i början av intervjun att fokus 

låg på tiden fram till utmattning och försökte styra om då det blev för mycket fokus på tiden 

efter.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingen skedde så nära efter intervjun 

som möjligt. Transkribering bör ske inom 48 timmar för att intervjun då också finns i färskt 

minne (Gillham 2008). Efter att transkribering skett har ljudfilen raderats och efter att 

datamaterialet är färdigbearbetat har de transkriberade intervjuerna förstörts. Denna 

information gavs också till intervjupersonerna innan intervjun startade.  
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Analysmetod 

Den analysmetod som använts som inspiration är kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004). Metoden innebär att de utskrivna intervjuerna har lästs igenom och kodats. 

Jag har läst igenom intervjuerna en och en och vid en andra genomläsning har uttryck och 

meningar som svarar mot syftet skrivits som meningsenheter (bilaga 3). Det har inneburit att 

jag vid genomläsning haft syfte och frågeställning i bakhuvudet och inte tagit med 

meningsenheter som inte är relevant för mitt syfte. Exempel på meningsenhet är ”De ändrade, 

man lyfte en verksamhet från en förvaltning till en annan vilket gjorde att det inte fanns någon 

beredskap i den nya förvaltningen” (bilaga 3). Meningsenheterna har kortats ner men kärnan i 

texten har behållits. Detta har resulterat i kondenserade meningsenheter. 

Organisationsförändring utan beredskap för det nya (bilaga 3) är exempel på kondenserad 

meningsenhet. Dessa kondenserade meningsenheter har vid vissa tillfällen varit relativt korta. 

Enligt kvalitativ innehållsanalys ska de kondenserade meningsenheterna får en kod som 

beskriver innehållet. (Graneheim & Lundman 2004). Denna typ av kodning omnämns som 

öppen kodning, det vill säga att sätta etiketter eller nyckelord på delar av textmassan (Bryman 

2008). Omorganisation (bilaga 3) är exempel på kod. I vissa fall har det varit svårt att sätta en 

etikett på de kortare kondenserade meningsenheterna.  

De koder som skapats har jag klustrat ihop i grupper som bildat ett tema. Organisation och 

kultur (bilaga 3) är exempel på tema utifrån ovanstående meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet och kod. Analysmetod med teman omnämns som tematisk innehållsanalys där 

de gemensamma temana är en röd tråd i resultatet (Bryman 2008). De teman som skapats har 

inte varit förutbestämda innan utan växt fram. Flera teman har en naturlig bäring på 

frågeställningarna eftersom jag haft frågeställningarna med mig när jag arbetat med 

textmassan.  

Etiska överväganden 

Etikprövningslagen (SFS 2003:406) gäller forskning men inte studentarbeten på avancerad 

nivå. Det är ändå viktigt att gå igenom informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet inför skrivandet av uppsats även på studienivå.  

För att bemöta informationskravet informerades intervjupersonerna om studiens syfte och hur 

studien gick till. Dels i den inledande förfrågan och dels inför intervjun. Under intervjun har 

denna information återupprepats för att det ska vara tydligt för de intervjuade hur deras 

medverkan kommer att användas.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman 

2008). De kontaktade personerna kunde tacka ja eller nej. Samtycke till att delta i studien 

innebär inte att man är tvungen att svara på alla frågor utan som intervjuare är det av största 

vikt att acceptera om intervjupersonerna inte vill svara på alla ställda frågor (a.a). 

Intervjupersonerna informerades inledningsvis om att de bara berättade om det de ville och 

informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet som innebär största möjliga konfidentialitet för de personer som ingår 

i studien har varit särskilt viktiga att beakta i detta fall då fokus varit på de medverkandes 

fysiska och psykiska hälsa, privatliv, krav i arbetet, organisation och även arbetsgivarens 

agerande. Kvinnorna har inledningsvis informerats om hur resultatet kommer att presenteras. 

De intervjuade ska inte kunna gå att härledas och deras intervjuer har inte presenterats i 

resultatdelen en och en utan i tematisk form. Vad det gäller arbetsplatser har dessa inte 

namngetts men i form av statlig, kommunal, regional eller privat sektor där det funnits 

anledning till det för studiens resultat. I de citat som har använts kan det inte härledas till 

person, yrke eller arbetsplats. Uppgifter om hälsa får enligt Etikprövningslagen inte alls 

bearbetas utan personens uttryckliga samtycke.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas till studiens syfte 

och det som de intervjuade har informerats om (Bryman 2008). De intervjuade har 

inledningsvis informerats om att den inspelade intervjun kommer raderas direkt efter 

transkribering och när arbetet med resultatdelen är färdigt kommer de utskrivna intervjuerna 

att förstöras.  

Uppsatsen avses inte att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och således behövdes ingen 

granskning av forskningsetisk kommitté. 

Förförståelse 

Min egen förförståelse kring studiens syfte är relativt omfattande. Som kvinna och chef sedan 

många år har jag själv en upplevelse och förförståelse kring kvinnligt ledarskap och hur jag 

uppfattat min egen situation som kvinnlig chef. Min chefsprofession är och har varit 

personalchef vilket gjort att jag kommit i stor kontakt med medarbetare, framför allt kvinnor, 

som drabbats av utmattningssyndrom och av dessa flera i chefsposition. Jag har fått tänka till 

kring att inte applicera min egen erfarenhet i intervjusituationen och gå in och tolka det som 

kvinnorna har berättat. Det kan vara både en fördel och en nackdel vilken förförståelse 
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författaren har i arbetet (Bryman 2008). Risken kan vara att man applicerar sin egen 

förförståelse i studien och det är viktigt att hela tiden vara medveten kring detta (a.a.).  

Resultat 

De kvinnor som intervjuats har samtliga beskrivit tydliga symptom på utmattningssyndrom. 

Gemensamt för dem är att de nu efteråt kan se att symptomen pågått under en längre tid men 

att de inte tagit signalerna på allvar alternativt har försökt vänta ut dem. De symptom som 

kvinnorna beskriver är tinnitus, ont i olika delar på kroppen, eksem, trötthet, oro, ledsamhet, 

sömnproblem, svårt att komma ihåg saker, svårt att ha flera saker i huvudet samtidigt, 

minskad aptit, hjärtklappning, tryck över bröstet, panikångest, svårt att tänka, seg hjärna som 

inte vill vakna, problem med balans och svårt att andas. Mer allvarliga fysiska uttryck har 

varit oförmåga att prata, oförmåga att höra och extremt högt blodtryck. Ett par av kvinnorna 

har sökt sig till akutmottagning på grund av befarad hjärtinfarkt. 

 

För de flesta av kvinnorna var det först när besvären blivit till allvarliga fysiska besvär som de 

har insett att de drabbats av utmattningssyndrom. Några av kvinnorna har initialt tagit 

semester och hoppats på att symtomen skulle försvinna. Flera vittnar också om att de inte ville 

erkänna att de var drabbade av utmattning för att det ”inte drabbade dem”.  

Sex av de sju intervjuade kvinnorna arbetade i offentlig sektor när de drabbades av 

utmattningssyndrom. En var chef inom kommunal sektor, en inom landstinget och övriga fyra 

var chefer inom myndigheter. Ingen av de organisationer eller branscher som kvinnorna 

arbetade i är att anses som typisk kvinnlig. Resultatet tar därför utgångspunkt i att vara kvinna 

och chef inte att vara chef i en kvinnlig bransch.  

Organisationerna är av varierande storlek och så också antalet medarbetare de intervjuade haft 

under sig. Från en handfull till 35 stycken. Samtliga sju har arbetat i kunskapsintensiva 

organisationer. De kvinnor som haft ett stort antal medarbetare har tydligare tagit upp 

problematiken med att inte ha tid att vara närvarande som chef. Detta framkommer dock 

också hos de med färre antal medarbetare.  

Perioden sedan de intervjuade kvinnorna drabbades av utmattningssyndrom varierar mellan 

ett och ett halvt och sex år. Sex av de sju kvinnorna blev sjukskrivna på grund av 

utmattningssyndrom. Av de sju kvinnorna är idag tre inte längre chefer. Fyra är kvar i samma 
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organisation och endast en har kvar samma tjänst som när hon drabbades av 

utmattningssyndrom. Ett par av kvinnorna vittnar om att de skulle önska att byta jobb men att 

de inte har orkat försöka eller att de upplevt att de är till viss del märkta efter sin utmattning.  

Fyra av kvinnorna levde i en parrelation när de drabbades av utmattning och lever fortfarande 

i samma relation. Sex av kvinnorna hade barn i varierande åldrar mellan fyra och dryga 20 år 

när de drabbades av utmattning. Två av kvinnorna levde helt själva utan partner och 

hemmavarande barn vid tiden för utmattning. Resultatet visar ingen skillnad om man levde 

själv eller ålder på barn.  

Upplevelser  

Utifrån den innehållsanalys som genomförts har flera betydelsefulla teman fått spegla 

kvinnornas upplevelser under den period som lett fram till att de intervjuade kvinnorna insett 

att de drabbats av utmattning. 

Krav i arbetet 

De intervjuade kvinnorna vittnar alla om höga krav i arbetet och hög arbetsbelastning. Kraven 

i arbetet har dock sett olika ut. Flera berättar om otroligt hög arbetsbelastning som de har 

försökt hantera på olika sätt. En hade som strategi att aldrig jobba mer än 40 timmar i veckan 

men till följd att hon jobbade fruktansvärt intensivt på arbetet vilket tömde henne helt på 

energi. Andra har istället berättat om jobb som aldrig tog slut. Hur det fortsatte hemma på 

kvällarna, på helgerna och på semestern. Det är tydligt i resultatet att krav i arbetet haft en stor 

påverkan på kvinnornas hälsa. 

”Svårt att se något perspektiv, svårt att se något utifrån. Det handlade bara om att jobba så 

snabbt och så mycket som möjligt.” 

”Det var en väldigt turbulent tid för alla här och ett väldigt högt tryck. Ja puckar från alla 

möjliga håll. Framför allt var det den här balansen att inte ha kontroll helt enkelt på något 

vis. Det fortsatte bara med alla möjliga uppdrag från vänster” 

 Kraven i arbetet har i flera fall kommit från omorganisationer eller att det tillkommit 

oväntade arbetsuppgifter som ingen kunnat förutse och som måste hanteras. Det är tydligt att 

krävande arbetsuppgifter som de känt till har de kunnat rusta sig inför. Det är när det som inte 

är känt tillkommer som kraven blivit för övermäktiga. Stora arbetsgrupper framkommer hos 

flera samt en hög mötesfrekvens. En kvinna berättar hur hon satt i möten nästan 90 procent av 
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sin arbetstid. Ett högt tryck med krav från flera olika håll är en bild som målas upp. Både 

nerifrån, ovanifrån och från sidan. Krav i arbetet har också kommit från samarbete med 

chefer, chefskollegor och medarbetare. Det har då inte handlat om arbetsbelastning utan en 

psykologisk stress i arbetet.  

”Det var som att på sig en rustning varje dag” 

Kollegor som inte gjort det som ligger i deras ansvar har skapat frustration. Flera av 

kvinnorna har uttryckt ett tydligt ansvarskännande och när inte ”någon” har tagit ansvaret har 

de gjort det med ökad arbetsbörda som resultat. Att ett samarbete med kollegor som inte är 

helt friktionsfritt har påverkat kvinnorna negativt har visat sig i resultatet. 

”Om det kunde falla tillbaka på mig så gjorde jag det för jag ville inte höra att det inte blev 

gjort” 

Den bild som framkommer är att kvinnor inte ”smiter” från arbetsuppgifter även när det inte 

är deras ansvarsområde eller när det är oklart. De kavlar upp ärmarna och hugger tag när en 

redan stor press blir större. En kvinna berättade också om att när förtroendet för hennes 

förmåga ökade så ökade också hennes egna krav på att leverera och visa hur kompetent hon 

var för uppgiften. Ju viktigare hon insåg att hon var för verksamheten desto roligare blev 

jobbet och desto mer ville hon prestera. Hon drev på sig själv hårdare och hårdare. Flera 

berättelser tar just upp de höga kraven de ställt på sig själva.  

”Så jag tog på mig mycket ansvar, jag ville väl helt enkelt visa att jag förtjänade att få den 

där rollen helt enkelt. Så tror jag. Det var väl också jättebekvämt för chefer. Att jag inte 

ställde så många motfrågor. Jag tjafsade inte utan bara körde på” 

Organisation och kultur 

Organisationen och organisationens kultur är framträdande i intervjuerna. Det målas upp 

röriga organisationer med stort antal vakanser, organisationer utan styrning och vision, 

otydlighet och omorganisationer som misslyckats. Flera av kvinnorna har tillträtt i chefsrollen 

i en organisation som precis ombildats. Den nya organisationen har inte haft beredskap att ta 

hand om det som en omorganisation för med sig. Det är uppenbart att röriga organisationer 

varit svårt för de intervjuade kvinnorna att hantera.  

”Visste att det skulle vara stökigt men betydligt värre än vad jag trott. Det var kaos” 
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”Man lyfte en verksamhet till en annan del vilket gjorde att det inte fanns någon beredskap i 

den nya delen så det var väldigt mycket som var flytande. ” 

En kvinna berättar om en organisation där det kändes som att normen var att alla skulle vara 

sönderstressade. När hon blev sjukskriven för utmattningssyndrom var det ingen som tyckte 

det var anmärkningsvärt. Det hörde till. De som inte blev sjukskrivna slutade. Flera kvinnor 

vittnar om organisationskulturer som inte tillät att man bad om hjälp och stöd. När kvinnorna 

har reflekterat över om de sökte stöd när det blev för mycket säger flera självklart att det 

aldrig kändes aktuellt. Det gjorde man inte. Det är en bild av krävande organisationer som 

kvinnorna målar upp. Samtliga organisationer som beskrivs i kvinnornas berättelser är 

kunskapsintensiva med stora uppdrag. Det är organisationer med en krävande kultur som visat 

lite förståelse för hur kraven påverkar medarbetarna. 

”Ja det var väldigt många saker som skulle gå igång och som det inte fanns någon struktur 

för”  

”Det hade man inte tagit höjd för organisatoriskt. Vi saknade styrning och ledning i kris” 

Just otydligheten i organisationerna är framträdande i flera av intervjuerna. Ett par är väldigt 

tydliga med att det är på grund av organisationen som de drabbats av utmattningssyndrom. 

Det berättas om gråzoner där ansvarsfördelningen inte är tydlig. En kvinna tar upp att hon 

upplevde att när det inte var klart vems ansvar frågor hade landade det på henne. Detta var en 

organisation där övriga ledningsgruppen bestod av män där de flesta var goda vänner sedan 

många år. När hon försökte lyfta detta möttes hon av oförstående. De övriga i gruppen höll 

varandra hårt om ryggen.  

”Det var ett gemensamt ansvar för frågorna men jag upplevde inte att kollegorna tog sitt 

ansvar” 

Även de kvinnor som inte tydligt pekar på organisationens del i utmattning berättar om 

organisationer som var väldigt drivande eller som inte hejdade kvinnor som drev på för hårt 

själva. Det var bekvämt för ledningen med chefer som tog ett stort ansvar.  

”Jag märkte ganska snabbt att det fanns en kultur som var besvärlig. Som inte tillät att man 

ställde för mycket frågor eller att man tog för mycket hjälp.” 
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Brist på stöd 

Flera av kvinnorna tar upp den brist på stöd de upplevt. Det har varit bristande stöd från 

chefer men även från chefskollegor, medarbetare samt brist på stödfunktioner i 

organisationen. Flera kvinnor tar upp att deras chefer men också kollegor borde ha reagerat 

och stöttat på grund av den arbetsbelastning de hade. En kvinna berättar om hur 

organisationen under en lång tid levde under hård press. Hon upplevde att hennes manliga 

kollegor förväntade sig att hon skulle rädda situationen men erbjöd ingen stöttning för henne.  

”Det var ett gemensamt ansvar för frågan men kollegorna, de stöttade inte” 

”De sökte stöd och jag gav dem stöd men jag upplevde inte att jag fick det stöd jag behövde. 

När de fick det pressat krävde de omedelbart stöd men jag hade haft det så i nio månader 

utan att få något stöd” 

Förutom stöd i form av reaktioner och förståelse från omgivningen handlar stödet också om 

resursstöd. Flera kvinnor berättar om orimlig arbetsbörda och hur de sökt stöd utan någon 

som helst respons.  

”Vi tog till slut in externt stöd men det var alldeles försent. Det skulle gjorts mycket tidigare 

och varit mer.” 

En kvinna berättar om att när hon mådde som sämst fick hon själv ringa runt till kollegor och 

be om hjälp.  

”Jag gick till honom och sa att jag måste få hjälp, jag måste få en ersättare men det fanns 

ingen. Jag fick själv propsa på att någon annan gick in och jag fick själv som jag minns det 

höra mig för om intresse fanns att någon gick in” 

En bild utifrån berättelserna som framträder är att män är bättre på att kräva stöd när det 

behövs medan kvinnor inte har lika lätt att få gehör vid behov.  

Engagemang 

Alla de intervjuade kvinnorna talar om det engagemang de haft med sig in i chefskapet. De 

har velat kunna göra förändringar, Det finns en tydlig koppling mellan kvinnornas 

engagemang och det faktum att de har drabbats av utmattningssyndrom.  
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”Så jag var duktig på att lyssna, hade ofta kollegor som pratade om sina personliga problem, 

då insåg jag inte hur mycket det slet på mig de relationerna. Jag upplever att jag gav dem 

väldigt mycket. Det är en ganska dyrköpt erfarenhet. Ganska meningslös, mitt engagemang” 

”Det ligger i min personlighet att vilja hjälpa andra, jag tror också det beror på att jag är 

kvinna” 

Flera berättar om att de är sådana som folk vänder sig till när de har behov av hjälp. De 

engagerar sig i arbetsuppgifterna men också i medarbetarna och i övriga kollegor. finnas till 

för sina medarbetare och visa att chefer och medarbetare kan räkna med dem. 

”Det är möjligt att jag ägnat lite för mycket kraft kring frågor som rört medarbetarnas 

hemförhållanden. Jag har så svårt när människor vill komma och prata att inte göra det” 

Engagemanget i arbetet är också väldigt tydligt, flera av kvinnorna berättar om att de tagit 

arbetsuppgiften och chefskapet på stort allvar. De har funnits höga förväntningar på dem men 

det finns ingen av dem som menar att de förväntningarna initialt varit orimliga. De har trivts 

med de höga förväntningarna och också bidragit till själva att förväntningarna varit höga.  

”Det handlar om en vilja att vara duktig och bra och att uppfattas som det men också 

leverera i enlighet med och att man också själv kan känna att det är det man ska göra” 

”Det var så många förväntningar jag fått på mig och det var något jag trivdes med och som 

gav mig någonting i det hela” 

Att brinna för arbetsuppgifterna och ha fått drömjobbet är också något som framkommer i 

intervjuerna. En bidragande orsak till utmattning har varit att man brunnit så för jobbet att 

man inte har kunnat distansera sig.  

”Jag hade så jävla roligt. Så det som hände var att jag hade lite för roligt på jobbet tänker 

jag. Så att jag blev ett med jobbet på många sätt” 

Flera av kvinnorna tar också upp att de känt ett stort ansvar för att arbetsuppgifter ska bli 

gjorda och med ett perfekt resultat. Engagemanget för frågorna tillsammans med 

ansvarskänslan för leverans har utmärkt dem i deras chefskap. I detta ligger också en hög grad 

av självständighet där man tagit ett stort eget ansvar för uppgiften och inte bett om hjälp. 

Istället har man levererat lösningar vilket gjort chefer nöjda och ökat förväntningarna.  
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”Jag som chef tar på mig för mycket. Det som inte funkar tar jag hand om” 

Gränssättning 

Med perspektiv på perioden fram till att kvinnorna konstaterat att de drabbats av 

utmattningssyndrom framkommer det att de idag ångrar att de inte satte tydligare gränser. Om 

de markerat tidigare så hade utgången kunnat bli en annan. Det handlar om gränser för 

arbetsuppgifternas omfattning, eller gränser för vad som kan accepteras inom en organisation. 

Vidare handlar det också om gränser för det stöd de bidragit till för andra och hur de tillåtit 

sig att bli behandlade.  

”Den gränsen har varit jättesvår för mig att dra. Den har jag fått lära mig den hårda vägen 

nu. Jag skulle stängt min dörr mycket tidigare” 

”Jag kände att jag borde satt ner foten tidigare, att inte ha accepterat hur det var. Jag borde 

satt gränser” 

Flera kvinnor berättar att de idag blivit mycket bättre på att markera gränser och säga nej och 

att de idag också tidigare tar upp saker som inte fungerar istället för att hoppas på en 

förändring. Flera berättar om hur de ”väntat ut” situationen med förhoppning att den skulle 

förändras. Samtidigt pratar de om att det där och då var omöjligt att se att de borde satt en 

gräns.  

”Jag upplever att jag idag har mycket tydligare gränsdragning var och när mitt stöd börjar 

och slutar och när de får söka sig någon annanstans” 

”Man ser inte själv när man är i utförsbacken. Det hade jag varit observant på idag” 

Privatlivet  

Ingen av de intervjuade ser att det varit faktorer i balansen mellan arbete och privatliv som 

bidragit till att de drabbats av utmattningssyndrom. Samtliga har reflekterat över att en faktor 

till kvinnors utmattning ofta ligger i ett stort ansvar i hemmet men de tar alla upp att det inte 

varit så i deras fall. De fyra kvinnorna som levde i en parrelation ger alla en bild av att deras 

partners tagit ett minst lika stort, om inte större, ansvar för barn och hem.  
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I några av kvinnornas berättelser finns det dock händelser i privatlivet som ändå haft en 

påverkan på deras mående. En kvinna drabbades av en allvarlig somatisk sjukdom som hon 

behandlades för. 

Jag hade kunnat hantera arbetssituationen om jag inte blev sjuk och jag hade kunnat hantera 

sjukdomen om arbetet var ok men det var kombinationen. 

 En annan berättar om båda sina barn som hade en knepig tid i skolan under den här tiden. Det 

gick åt mycket engagemang och skapade en stor frustration att hon inte kunde hjälpa dem. En 

tredje kvinna kan se att en privat situation som drabbade hennes man sammanföll med att hon 

själv började må allt sämre. Detta skapar en bild av att en extremt pressad situation på arbetet 

kunde hanteras fram till att något negativt skedde i deras privatliv.  

Privatlivet har påverkats av situationen på jobbet för flera av kvinnorna. De berättar om hur 

de höll humöret och orken uppe på jobbet men att de inte orkade göra det hemma.  

Det var när humöret inte räckte till hemma det slog över 

En kvinna med extremt hög arbetsbelastning kände att hon inte räckte till för barnen utan 

kunde enbart hantera det mest basala.  

Det var ju liksom svårt att räcka till och få tid för dem för mitt jobb slutade aldrig. 

”Jag satt på en skolavslutning inför jul i kyrkan och försökte prata i telefon samtidigt som 

min dotter sjöng där framme. Det var ett alldeles för högt pris” 

Flera pratar också om hur de slutade träffa vänner. De ansåg inte att det fanns utrymme i den 

pressade jobbsituation som de befann sig i.  

”så blev det att jag rensade bort allt annat” 

”Under den här tiden träffade jag knappt min bästa kompis. Det hade ju varit en ventil. Men 

det var inte så. Det var bara jobbet.” 

Kvinnligt ledarskap  

Samtliga av de intervjuade kvinnorna har funderat en hel del över sitt ledarskap utifrån att de 

är kvinnor och drabbats av utmattningssyndrom.  
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Kvinnor som ledare beskrivs i intervjuerna som mer engagerade i sina medarbetare och att det 

också förväntas av dem i motsats till förväntan hos manliga chefer.  

”Och varför gör vi det jo det finns ett tryck. Ja i samhället socialt överhuvudtaget. Att kvinnor 

ska vara på ett visst sätt” 

Kvinnliga chefer vill visa att de finns till som stöd för sina medarbetare men också engagera 

sig i medarbetarnas arbete.  

”Om man tänker att man ska lägga upp medarbetarsamtalen som man vill, att göra 

enhetsbesök och vara den pedagogiska ledaren som man är tänkt att vara. Som man vill 

vara” 

Kvinnor tillskrivs en relationell kompetens och tycker det är viktigt att skapa relationer med 

sina medarbetare. De söker sig oftare till yrken med mycket personliga kontakter.  

Kvinnliga ledare beskrivs i intervjuerna som mer ambitiösa än män och med högre krav på att 

prestera. De går in i chefskapet med en högre ambition än män och de är hårdare mot sig 

själva att prestera 

”I de flesta organisationer jag varit i har kvinnor haft högre ambitioner kring ledarskapet” 

”Så tror jag att kvinnor kanske är bättre ledare än män och det beror på att vi är lyhörda, vi 

är prestigelösare i större utsträckning och vi är bättre på att leda och engagera team” 

Kvinnliga ledare beskrivs också som mer känslomässigt engagerade och tar på sig mer 

känslomässiga saker än män. Vidare beskrivs också kvinnor med en högre ansvarskänsla än 

män. De håller ihop allting och ser till att det fungerar. Den klassiska bilden av kvinnan som 

hemmets projektledare följer med till jobbet där de tar på sig att inget lämnas ogjort.  

Kvinnor tycker det är viktigt att bygga relationer med sina medarbetare inte bara ge order 

Framgångsrika kvinnliga ledare beskrivs som tydliga och gränssättande. För att bli 

framgångsrik som chef måste man koppla bort känslorna.  

”De som överlever i min organisation är de som kopplar bort känslorna från sina 

medarbetare” 
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Det är egenskaper som ofta omskrivs som manliga och det framkommer också i intervjuerna 

att normen för chef är en man och att det är svårt för kvinnliga chefer att hitta sin identitet i 

ledarrollen eftersom man utgår från den manliga normen.  

”Jag tror kvinnor har svårare att hitta sin identitet i ledarrollen. Att man sneglar på den här 

ledarrollen. Hur den ska vara den och så. Och vi är ju också uppväxta med manliga ledare” 

En kvinna säger att de kvinnor hon känner till som drabbats av utmattningssyndrom har alla 

varit högpresterande och att kvinnliga chefer lider av duktig-flicka-syndromet. Kvinnor lägger 

mycket på sig själva men det finns också ett socialt tryck i samhället att det ska vara så. 

Kvinnor förväntas prestera mer än män och ska vara duktiga på ett anat sätt. 

”I de flesta organisationer jag varit har kvinnor haft högre ambitioner kring ledarskapet” 

”Kvinnor ska klara. Vi ska vara duktiga på ett annat sätt än män. outtalade förväntningar. 

Hur man ska vara som ledare och chef” 

Manliga chefer beskrivs som att de har lättare att släppa saker och inte bry sig även om det är 

deras ansvar. De tar också för sig mer än sina kvinnliga kollegor och har ett mer egoistiskt 

ledarskap på ett positivt sätt.  

”Män kan ta för sig mer än kvinnor. Jag vet inte om de har enklare för de tar för sig. Och de 

kanske inte heller accepterar lika mycket som kvinnor” 

Män går inte heller utanför sitt ansvarsområde och låter sig inte bli känslomässigt engagerade. 

De accepterar heller inte lika mycket som kvinnor. Män anses också kunna vara öppna med 

sina brister och vända det till något positivt. Ett sätt som inte tillåts för kvinnor.  

”Manliga ledare ser mer till sig själva och står sig själv närmast. De är tydliga med 

gränssättningarna och går inte in i det som ligger utanför deras roll” 

Resultatdiskussion 

Studien har bestått i att dels genom tidigare forskning men framför allt genom att genomföra 

intervjuer med kvinnliga chefer som drabbats av utmattningssyndrom kartlägga möjliga 

orsaker till varför kvinnliga chefer drabbas av utmattningssyndrom.  
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Varje fall av utmattningssyndrom är naturligtvis unikt och det går inte att dra några specifika 

slutsatser. Däremot finns det både i tidigare forskning och genom de intervjuer jag genomfört 

faktorer i arbetssituationen för kvinnliga chefer som är återkommande och som kan ge en bild 

av bidragande orsaker. Genom att också studera hur kvinnligt ledarskap beskrivs finns det 

egenskaper som verkar tydligare hos kvinnliga chefer och som också kan leda till 

arbetsrelaterad stress och med utmattningssyndrom som följd.  

Resultatdiskussionen utgår från de frågeställningar som framkommer i syftet.  

Könstillhörighet 

Hur kvinnor upplever att deras könstillhörighet haft för betydelse för utvecklingen av 

utmattningssyndrom är den första frågeställningen och den besvaras ur flera aspekter. 

Deltagarna i studien har beskrivit sig själva och kvinnliga chefer i allmänhet som engagerade 

och med ett stort ansvarskännande. De tar stort ansvar för sina, men också andras frågor. Flera 

vittnar också om hur de känt att de vill leverera perfekt och det är också något som 

framkommer i forskning kring högpresterande kvinnor. Att de ser behovet att göra arbetet 

perfekt vilket sliter ut dem (Wolontis & Hoff 2018). 

Det framkommer ofta i media en stereotyp bild av kvinnan som i familjelivet är den som 

håller ihop allting och agerar projektledare (Aftonbladet 2009; Göteborgsposten 2019; 

Sydsvenskan 2014; Sydöstran 2017). Den bilden verkar också finnas i arbetslivet och med det 

en stor lojalitet mot arbetsgivaren i detta enligt de intervjuer jag genomfört. 

Samtliga av kvinnorna i studien tar upp att de borde satt gränser tidigare och att de då kanske 

inte hamnat i en situation med utmattningssyndrom. De tar upp att de upplever att kvinnor är 

dåliga på att sätta gränser. Kvinnor tar på sig även det som inte ligger på dem och går utanför 

sitt ansvar. Samma resultat visar sig i Sandmark och Renstigs studie (2010) där kvinnor 

vittnar om hur de hjälper andra kollegor för att de vill ha ett, totalt sett, bra resultat. De har 

också varit dåliga på att sätta ner foten och betona när det inte är rimligt att jobba mer. Att 

kvinnor har svårt att sätta gränser är också något som framkommer när manligt och kvinnligt 

ledarskap beskrivs (Sandmark 2007).  

Deltagarna i studien talar mycket om gränssättning och då är det inte bara svårigheter att sätta 

gränser för arbetsuppgifter som framkommer i intervjuerna utan också att man upplevt att 

man ställer upp för kollegor och medarbetare som har problem, även av privat karaktär. Det är 



                                                                                                                                  

     

32 

 

svårt att säga om det har med manligt och kvinnligt att göra men de här kvinnorna ser ett 

samband mellan könstillhörighet och förmåga att kräva stöttning. Bristen på stöd är ett 

genomgående tema i flera av intervjuerna.  

Krav och kultur inom arbetsorganisationen 

Min andra frågeställning behandlar hur kvinnor upplever att krav och kultur inom 

arbetsorganisationen haft för betydelse för utveckling av utmattningssyndrom. 

Högpresterande kvinnor investerar mycket i sitt arbete. Många arbetstimmar i veckan men 

också tendensen att ta på sig mer och mer krävande uppgifter. För att nå uppsatta karriärmål 

kan högpresterande kvinnor ta på sig mer och mer och jobba hårdare och hårdare vilket i 

slutändan kan få konsekvenser som utmattning (Wolontis & Hoff 2018). 

Flera av deltagarna vittnar om en hög arbetsbelastning och att de inte haft problem att hantera 

det men när det tillkommer oväntade uppgifter där det inte heller är tydligt när dessa extra 

arbetsuppgifter är klara så blir det svårare att hantera. Kvinnliga chefer har ofta en otydlig roll 

(Björk & Härenstam 2016) och det finns en skillnad mellan typiska kvinnliga och manliga 

branscher (a.a.). Ingen av de kvinnor som intervjuats i denna studie har arbetat i typiskt 

kvinnliga branscher (Sandmark & Renstig 2010) men har alla ändå upplevt en otydlig 

chefsroll. Kvinnor vittnar också om att de måste prestera och ta på sig mer än manliga 

kollegor. De känner inte att de kan säga nej och sätta gränser (a.a.). 

Resultatet av intervjuerna visade också att de upplevde att de ofta fick ta ansvar för frågor där 

det inte var klart vem som skulle göra vad. Ena sidan är alltså att de fått ansvar för fler frågor, 

den andra är att de självmant tagit på sig detta för att ingen annan gjort det. Flera av 

kvinnorna har tagit upp organisationens otydliga struktur som en bidragande faktor till 

utmattning.  

Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Hur kvinnor upplever hur balansen mellan arbetsliv och privatliv haft för betydelse för 

utveckling av utmattningssyndrom, är en frågeställning där resultatet ser annorlunda ut mot 

flera tidigare studier. Det finns flera teorier kring balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Rollstressteorin (Nordenmark 2004), belastningshypotesen (Sandmark red. 2017) samt teorin 

om multipla roller (Aronsson et al 2017) innebär alla att konflikten mellan privatliv och 

arbetsliv kan leda till ohälsa om kraven blir för stora. De kvinnor som deltagit i studien har 

samtliga betonat att krav från privatlivet inte har funnits eller inte har varit en bidragande 
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faktor till deras utmattningssyndrom. Samtliga har spontant tagit upp att de inte upplevt någon 

press i privatlivet.  

De i intervjuerna som levde i en familjerelation vid tiden för utmattning hade partners som 

både själva var chefer eller som hade en karriär som inte alls var i nivå med kvinnornas. Flera 

av deltagarna i studien tar upp att det är de som gjort karriär och inte deras män och därför har 

kvinnorna inte upplevt några större krav från privatlivet. Resultatet i den här studien går alltså 

inte i linje med till exempel Sandmark (2007) där det framkommer att sjukskrivna kvinnor 

upplever högre grad av krav från privatlivet än icke-sjukskrivna.  

Samtliga av de intervjuade var chefer på höga nivåer i branscher som inte varit typiskt 

kvinnliga (Sandmark & Renstig 2010). Flera av de studier som refereras till i bakgrunden 

handlar om mer kvinnliga branscher.  

I min studie har kvinnorna inte sett en koppling mellan privatliv och arbetsliv men som 

tidigare konstaterats är det ofta de dubbla rollerna som kommer upp när kvinnlig utmattning 

diskuteras (Aronsson et. al. 2017) det vill säga att kvinnor tar ett större ansvar för hemmet och 

att dessa dubbla roller blir övermäktiga. Min uppfattning är att de chefer jag intervjuat enbart 

ser den kopplingen när de reflekterar över privatlivet och därför varit väldigt tydliga med att 

privatlivet inte haft något med deras utmattningssyndrom att göra. När de sedan berättar om 

privatlivet framkommer ändå i flera fall faktorer i privatlivet som påverkat dem.  

Kvinnligt ledarskap 

Den avslutande frågeställningen i studiens syfte är vad kvinnor uppfattar är utmärkande för 

kvinnligt ledarskap och hur det kan öka risken att drabbas av utmattningssyndrom. 

Dekltagarna har alla genom sina berättelser visat sig vara högpresterande och ambitiösa i sitt 

ledarskap. De har tagit sig an chefsrollen med höga ambitioner att åstadkomma saker i 

organisationen. De har velat visa att de förtjänar det förtroende de fått i sin chefsroll. Enligt 

Fogelberg Eriksson (Ellström et al. red. 2016) är fortfarande många organisationer 

traditionellt manliga trots det växande antalet kvinnliga chefer. Resultatet i den här studien 

och tidigare forskning visar att kvinnor kan behöva vara mer högpresterande än män för att 

lyckas i sitt chefskap. Kvinnor känner att de måste vara högpresterande och visa vad de går 

för. I synnerhet i klassiskt mansdominerade branscher (Sandmark och Renstig 2010). 

Kvinnliga chefer vill bli ihågkomna som bra chefer och vill också ha lämnat goda spår efter 

sig i organisationen (Ruderman, Ohlott, Panzer & King 1999). 
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Kvinnliga chefer beskrivs som väldigt relationsinriktade och engagerade i sina medarbetare. 

(Vecchio 2002). Flera av de intervjuade kvinnorna tar också upp en önskan att arbeta nära 

sina medarbetare och den frustration det skapat när de inte haft tidsmässigt utrymme till detta. 

Förväntningar på kvinnliga chefer är att de tar ett stort ansvar för medarbetares välmående 

och är fokuserade på relationer (Vecchio 2002). Cheferna i mina intervjuer tar också upp 

exempel på lyckade kvinnliga chefer och beskriver dem just så att de sätter tydliga gränser 

och inte engagerar sig känslomässigt.  

Om kvinnliga chefer har de egenskaperna att de är mer relationsinriktade och fokuserar på 

gruppen så borde kvinnliga chefer således skapa bättre team och en effektivare verksamhet. 

Genom att fokusera på teamet och leda genom ett inkluderande och konsensusinriktat 

ledarskap formas en organisation som är mer effektiv än en organisation som styrs på 

klassiskt manligt vis genom hierarkier och strukturer (Vecchio 2002).  

Det kan vara lite för enkelt att kategorisera kvinnor och män enbart i kön. Precis som 

organisationer kan anses som kvinnliga eller manliga (Ellström et. al red. 2016) så kan chefer 

utöva kvinnligt och manligt ledarskap oavsett könstillhörighet. Kvinnorna i intervjuerna tar 

upp att de kvinnliga chefer som lyckats i sitt ledarskap är de som anammat mer av ett 

traditionellt sätt manligt ledarskap.  

Det är intressant att reflektera över vilken typ av ledarskap som är det mest framgångsrika i 

dagens organisationsformer. Chefer idag förväntas ta ett stort ansvar för sina medarbetare och 

vara närvarande chefer. Det skulle således vara det ledarskapet som appliceras på kvinnligt 

ledarskap. Dock menar forskningen (Linghag 2009) att män alltid kommer passa som chefer 

utifrån de rådande normerna men att det kvinnliga ledarskapet också blir mer och mer 

gångbart i nya moderna organisationer. 

Krav-kontroll modellen 

Den teoretiska ansats som förekommer i studien är Krav-kontroll modellen. Modellen är 

vanligt förekommande i litteratur kring utmattning (Aronsson et al 2017).  

Resultatet av studien visar att flera av kvinnorna arbetat i otydliga organisationer där det inte 

varit tydligt vad som varit deras ansvar och vad som krävts av dem. Höga krav kombinerat 

med hög kontroll ger en arbetssituation som är stimulerande (Karasek 1979). När kraven är 

större än kontrollen påverkas dock den psykosociala arbetsmiljön och forskning visar att 
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chefer ofta har otydlighet i uppdraget och därmed en låg kontroll (Lundqvist, Fogelberg 

Eriksson & Ekberg 2010).  

Bristen på kontroll kommer fram i flera av intervjuerna och framför allt när nya situationer 

har uppstått i organisationen har flera av kvinnorna tappat kontrollen. Höga krav i arbetet har 

av kvinnorna i studien setts som en förutsättning i chefskapet men det är framför allt bristen 

på kontroll som lett till deras utmattning.  

Den ytterligare aspekten på krav-kontroll modellen är stöd. Även i situationer där höga krav 

och låg kontroll uppstår kan risken för ohälsa minskas om det finns ett stort stöd (Johnson & 

Hall 1988). Flera av kvinnorna vittnar om att det förekommit en brist på stöd i deras 

organisationer och runt omkring dem. Framför allt är det intressant att flera tar upp att de inte 

har sett att det varit möjligt i deras organisationer att be om stöd. De uppfattar också att män 

är bättre på att förvänta sig och kräva stöd. 

Sammanfattande slutsatser 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta några framträdande slutsatser och reflektioner samt 

förslag på vidare forskning. 

Flera av kvinnorna i studien konstaterar att de har haft svårt att sätta gränser men också att de 

efter sin erfarenhet av utmattningssyndrom blivit betydligt bättre på att sätta gränser. Många 

nya chefer och även chefsämnen får ta del av chefskurser och ledarskapsutbildningar. Att ha 

ett fokus inom dessa utbildningar kring gränssättning skulle kunna leda till färre antal chefer, 

framför allt kvinnliga, som drabbas av utmattningssyndrom.  

Locus of Control är ett begrepp som ofta återfinns inom psykologin och det handlar om 

huruvida individen upplever att det egna beteendet kan avgöra situationen, intern 

kontrollfokus eller om det är externa faktorer som avgör situationen, extern kontrollfokus 

(Millet & Sandberg 2003). Det som deltagarna tar upp kring organisationens betydelse och 

svårigheter att sätta gränser visar tydliga indikationer på intern kontrollfokus vilket också 

forskningen har visat är en större risk för att drabbas av arbetsrelaterad stress (Millet 2005). 

Teorin om Locus of Control vore intressant att applicera i vidare forskning utifrån såväl ett 

gränssättningsperspektiv som ett könsperspektiv.  

De kvinnor som intervjuats har inte varit i typiskt kvinnliga branscher som till exempel vård 

och omsorg. Resultatet i studien visar att deltagarna inte upplevt krav från familjelivet. En 
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reflektion är att det skulle kunna vara så att kvinnliga chefer på högre nivåer i icke-typiska 

kvinnliga branscher inte krävs på samma ansvar för familjelivet. Det skulle också kunna vara 

så att kvinnliga branscher som vård och omsorg inte anses lika viktigt som mer manliga 

branscher och därför förväntas chefer i dessa mer kvinnliga branscher kunna ta ett större 

ansvar hemma.  

De kvinnor som deltagit i studien vittnar om att kvinnliga chefer är högpresterande och 

ambitiösa, ofta i högre utsträckning än manliga kollegor. Det skulle kunna innebära att 

kvinnliga chefer måste prestera mer och vara mer ambitiösa än sina manliga kollegor för att 

lyckas i sitt chefskap och bli accepterade.  

Ur ett organisationsperspektiv borde risken för utmattning minskas om det erbjuds stöd i 

situationer där kraven riskerar att vara höga samtidigt som kontrollen låg. Detta är något som i 

intervjuerna framför allt kommit fram när det gäller omorganisationer. Organisationer 

behöver också anpassa sig efter kvinnligt ledarskap och att man på allvar ser till att de 

fallgropar som kvinnliga chefer ofta faller i och som kan leda till arbetsrelaterad stress och 

utmattning undviks i framtiden.  

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden (Bryman 2008) har fungerat väl i genomförandet av studien. 

Metoden har inneburit att de intervjuade personernas egen upplevelse och berättelse har varit 

grunden för resultatet. En kvantitativ metod (a.a.) hade inte givit samma gedigna material vad 

det gäller reflektioner. Däremot hade en kvantitativ enkätmetod med ett större urval kunnat ge 

andra former av slutsatser baserat på en större grupp och en möjlighet att utgå från 

gemensamma nämnare baserat på chefserfarenhet, ålder, civilstånd etc.  

Jag ser en klar fördel med att ha genomfört litteraturstudie och gått igenom tidigare forskning 

innan intervjuerna då dels flera av intervjupersonerna var väl pålästa på området och jag 

också kunde relatera till deras resonemang utifrån litteraturstudien. Om intervjupersonerna 

tagit upp förklaringsmodeller inom området som var okända för mig hade detta kunnat ge ett 

oprofessionellt intryck. Genom att vara väl påläst kunde jag lättare ställa följdfrågor och fånga 

upp det som jag upplevde som relevant. 

Den semistrukturerade intervjun (Bryman 2008) fungerade bra i de flesta fall. Samtliga av de 

intervjuade var måna om att dela med sig men en del hade svårare att utan en del frågor längs 
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vägen komma framåt. Det är en fördel med de semistrukturerade intervjuerna att det finns 

möjligheter för författaren att ställa frågor för att täcka in frågeområdena. När resultatet 

bearbetades fanns det ändå i några av intervjuresultaten områden som jag skulle velat veta 

mer om och gått in djupare i. Det är svårt att upptäcka det under själva intervjun. Det är inte 

heller förrän jag satt med hela resultatet som jag kunde bena ut det som var betydelsefullt för 

resultatet. Jag kan se i efterhand att jag kanske borde utnyttjat möjligheten att kontakta några 

av intervjupersonerna igen för att borra lite djupare i några områden. Det är en svår avvägning 

eftersom det kan vara svårt att flera veckor senare kontakta personerna för att komma ner 

djupt i ett specifikt frågeområde. Eftersom jag också varit väldigt tydlig inledningsvis att de 

intervjuade enbart skulle berätta det som de ville berätta ville jag inte heller försöka få dem att 

berätta mer eller kanske genom påståenden få dem att reflektera djupare. Ett sådant område 

var privatlivets betydelse för utvecklingen av utmattningssyndrom. Eftersom alla var tydliga 

med att privatlivet inte hade haft en påverkan så var det svårt att få dem att reflektera 

ingående kring detta. En person sa till och med inför att hon tackade ja till att delta att hon 

inte ville prata kring det eftersom det inte hade haft något med saken att göra.  

Tre intervjuer genomfördes vid ett personligt möte, tre intervjuer genomfördes via telefon och 

en intervju genomfördes via Skype. Eftersom jag innan hade en uppfattning om att 

telefonintervjuerna skulle vara betydligt kortare (Bryman 2008) var det en överraskning att så 

inte var fallet. Däremot var samtliga personliga träffar längre än telefonsamtalen eftersom vi 

satt kvar och pratade efter intervjun. Jag kan inte säga att de personliga mötena var att föredra 

framför telefonintervju. Telefonintervjuerna och Skypeintervjun hade en mer tydlig form. När 

vi var klara var vi klara. De personliga intervjuerna fortsatte i viss mån även efter 

bandspelaren var avstängd. I något fall slog jag på bandspelaren igen eftersom det framkom 

nya intressanta saker. Vid telefonintervjuerna var det också lättare att avsluta samtalet när vi 

var klara. En skillnad dock mellan telefonintervjuerna, Skypesamtalet och de personliga 

intervjuerna var att det var svårt att avgöra när intervjupersonen inte ansåg sig ha något mer 

att säga inom ett visst område och när den intervjuade tänkte efter och var på väg att säga 

något mer. Det blev några avbrytanden, speciellt under de första intervjuerna. 

Valet vid metod att enbart intervjua kvinnor som ”hade kommit ut på andra sidan” och inte 

var i sjukskrivning och rehabilitering visade sig vara ett bra val. Samtliga pratade mycket om 

det perspektiv de nu hade på perioden av utmattning och jag tror att jag inte hade fått ut lika 

mycket om de fortfarande hade varit sjukskrivna. Det var några fall där det var känslomässigt 
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jobbigt för dem att berätta om perioden för utmattning trots att det gått, i några fal, flera år. 

Det hade kunnat vara än mer tufft om de inte kommit tillbaka från rehabilitering utan 

fortfarande hade symptom på utmattning.  

Min förförståelse som delvis grundar sig i lång erfarenhet av arbete med personer som 

drabbas av utmattning upplevde jag både som en styrka och svaghet. Styrkan är framför allt 

att jag är van att träffa personer med utmattningssymptom och prata om dessa områden. 

Svagheten som jag fick akta mig för är att det finns en risk att gå in i en stöttande roll under 

intervjun eftersom det är det jag är van vid när jag hör liknande berättelser. Jag fick också 

vara noga med att förhålla mig objektiv. Det var deras berättelser och jag var den som enbart 

lyssnade istället för att det blev en dialog utifrån mina erfarenheter inom området. Det var 

något som jag tycker lyckades väl.  
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Bilaga 1 intervjuguide 

 

1. Bakgrundsinformation: Ålder, livssituation, hur länge sedan var det du drabbades av 

utmattning? Vilken befattning hade du då ochvilken typ av chefsroll? Vad för typ av 

organisation? Är du chef idag och i så fall på samma ställe? 

 

2. Kan du berätta om din erfarenhet och upplevelse av utmattning? Fokusera på tiden 

fram till att du kunde konstatera att du var utmattad. Det kan vara fokus på 

arbetsuppgifter, roll, chefer över, medarbetare under, kollegor, organisationen alt stort 

fokus på det som hände vid sidan av jobbet; sjukdomar, barn, skilsmässa etc etc. 

 

Frågeområden att täcka: 

- Organisationen, hur såg den ut? 

- Vilka krav fanns i arbetet? 

- Vilket stöd fanns i organisationen och privat? 

- Hur såg privatlivet ut, faktorer i privatlivet som kan ha påverkat situationen? 

- Hur påverkade arbetssituationen privatlivet? 

 

3. Utifrån det faktum att kvinnliga chefer drabbas i högre utsträckning än manliga av 

utmattning, vad ser du är utmärkande för kvinnligt ledarskap som gör att kvinnliga 

chefer kan riskera att drabbas av utmattning? 
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Bilaga 2 e-mail 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Mitt namn är Åsa Ring och jag läser sista terminen på magisterprogrammet för 

Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitet. Den här terminen skriver jag D-uppsats och 

kontaktar dig för att efterfråga din medverkan i den intervjustudie jag kommer använda mig 

av i uppsatsen. 

Sjukskrivningar på grund av utmattning har ökat markant de senaste åren och bland chefer har 

ökningen visat på 500 procent varav kvinnor står för den stora majoriteten. Jag tycker det är 

ett viktigt område att belysa och mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vad som är 

utmärkande för kvinnliga chefer som drabbats av utmattning baserat på deras egna 

upplevelser.  

Jag hoppas därför att du är intresserad av att ställa upp på en intervju för att dela med dig av 

din upplevelse. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 min och kommer ha formen av ett öppet 

samtal där du själv bestämmer vad du delar med dig. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan oavsett skäl. Alla uppgifter rörande dig behandlas med största konfidentialitet och 

inga obehöriga kommer kunna ta del av dina svar. Det material som framkommer under 

intervjutillfället kommer endast användas till studien och sedan destrueras. 

Intervjusvaren kommer inte redovisas separat i uppsatsen. Citat kan komma att tas med om de 

inte ska kunna komma att härledas. 

Du är välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon om du har ytterligare frågor samt 

för att besvara ditt deltagande. Jag är tacksam om du svarar även om du inte är intresserad av 

att delta i studien.  

Med vänlig hälsning 

Åsa Ring  
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Bilaga 3 exempel på tematisk innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad  

Meningsenhet 

Kod Tema 

Jag skulle säga när 

det inte fanns någon 

förhoppning över 

att något 

förändrades 

Ingen förhoppning om 

förändring 

Ingen lättnad Krav i arbetet 

Det var en väldigt 

turbulent tid för alla 

här och ett väldigt 

högt tryck. Ja 

puckar från alla 

möjliga håll 

Turbulent tid med högt 

tryck 

Turbulens Krav i arbetet 

Det var ju 

omorganisation och 

en stor 

arbetsuppgift. Mkt 

missnöje inom 

enheten. 

Situationen kändes 

ju, det var en jobbig 

situation att ha den 

gamle chefen kvar. 

Så var det. Det var 

mer en psykologisk 

grej 

Omorganisation, stor 

arbetsuppgift. 

Missnöje inom enheten 

Missnöje efter 

omorganisation 
Organisation och 

kultur 

De ändrade, man 

lyfte en verksamhet 

från en förvaltning 

till en annan vilket 

gjorde att det inte 

fanns någon 

beredskap i den nya 

förvaltningen 

Organisationsförändring 

utan beredskap för det 

nya 

Omorganisation Organisation och 

kultur 

Enheten var 

underbemannad och 

mycket stöd 

omkring mig 

försvann samtidigt 

Underbemannad, stöd 

försvann runtomkring 

Underbemanning Brist på stöd 

Jag fick själv 

propsa på att någon 

annan gick in och 

jag fick själv som 

jag minns det höra 

mig för om intresse 

fanns att någon gick 

in. I det här med att 

hjälpa mig att 

avlasta och hjälpa 

Själv be om hjälp med 

ersättare och själv be 

någon annan. 

Ordna med stöd 

själv 
Brist på stöd 
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enheten där fick jag 

inget svar 

Någonstans blir det 

personligt. Jag satte 

verkligen hela mig 

själv i pant. Jag 

brann så hårt för 

det. Jag tyckte det 

var så jävla roligt.  

Jobbet blev personligt, 

det var så roligt, brann 

hårt för jobbet 

Ett med jobbet Engagemang 

Då insåg jag inte 

hur mycket det slet 

på mig, de 

relationerna. Jag 

upplever att jag gav 

dem väldigt mycket 

engagemang. 

Slitande relationer med 

kollegor, stort 

engagemang 

Stöttande för 

kollegor 
Engagemang 

Om det kunde falla 

tillbaka på mig så 

gjorde jag det för 

att jag ville inte 

höra att jag inte 

gjorde mitt jobb 

även om det inte 

var mina 

arbetsuppgifter. Det 

är svårt att sätta 

gränser i en org 

som inte har tydliga 

gränser.  

 

Föll tillbaka på mig, 

inte mina 

arbetsuppgifter, 

Svårt sätta gränser i 

otydlig organisation 

Otydliga gränser Gränssättning 

Jag kände att man 
kanske ska vara 
klarare och tydligare 
med de personer det 
inte funkar med. Jag 
kände att jag borde 
satt ner foten 
tidigare. Att inte 
accepterat hur det 
var. Jag borde satt 
gränser. 

Borde varit klar och 

tydligt och satt ner 

foten. Borde satt 

gränser 

Markerat Gränssättning 

Det har handlat om 

frustration hemma, 

om att inte kunna 

skapa 

förutsättningar 

Frustrerande 

hemmasituation 

Tufft privat Privatlivet 

Svårt att orka med 

privatlivet, det var 

ju liksom svårt att 

räcka till och få tid 

Svårt orka privatlivet, 

svårt hitta tid för 

familjen 

Inte räcka till Privatlivet 
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för dem för mitt 

jobb slutade aldrig 

Så tror jag att 

kvinnor kanske är 

bättre ledare än män 

och det beror på att 

vi är lyhörda, vi är 

prestigelösare och 

vi är bättre på att 

leda och engagera 

team. 

Kvinnliga ledare mer 

lyhörda, mer 

prestigelösa, bättre på 

att leda och engagera 

Kvinnor bättre 

ledare 
Kvinnligt 

ledarskap 

Kvinnor överlag har 

en ansvarskänsla. 

Hålla ihop allting 

och se till att det 

funkar. Det finns 

alltid en massa 

ansvarsuppgifter 

som ingen tar och 

som kvinnor tar.  

Kvinnor har 

ansvarskänsla och tar 

ansvar för helhet och 

arbetsuppgifter.  

Kvinnligt ansvar Kvinnligt 

ledarskap 

 

 

Tack 

Jag vill tacka de kvinnor som deltagit i studien och generöst delat med sig av sina upplevelser 

och erfarenheter från en svår period. Jag vill också tacka min handledare Björn Jakobsson för 

värdefull handledning. 

 

 

 


