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Abstract 
!
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Title: Present, but sick; A qualitative study of social workers experiences of sickness 
presenteeism [Translated title] 
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Assessor: Kerstin Arnesson !
Media, trade unions and politicians have during the last years described social workers 
untenable work situation, and research shows that social workers are using strategies as 
sickness presence to deal with the imbalance between demands and resources. There is an 
interest in deepening knowledge of the phenomenon of sickness presence among social 
workers and to analyze the underlying causes that lead to the fact that social workers attend 
work while they are sick. The purpose of my study is to broaden knowledge for sickness 
presenteeism among social workers. I wanted to contribute to a better understanding of 
sickness presenteeism as phenomenon by analyzing social workers experience and wanted my 
study to focus on detailed descriptions of situations, events and feelings. Therefore I used a 
qualitative approach and based my study on individual interviews with 11 social workers. The 
social workers who chose to participate in the interviews are all women. I found several 
common strategies in the social workers descriptions, which were organized into three 
themes: loyalty, economy and resignation. The analysis was based on two different kinds of 
perspectives: one focusing on power and the other focusing on gender. The result shows that 
sickness presenteeism among social workers can be understood as a result of their attempt to 
live up to the prevailing male norms in society through paid work and to support the family, 
while they at the same time is expected to live up to the traditional image of ”a good girl" who 
prioritize the needs of others before her own health. The needs of others can appear in the 
form of, for example; clients, colleagues, family finances or the organization. !
Keywords: sickness presenteeism, social workers, power, gender !
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1. Inledning och problemformulering 
Denna studie tar sin utgångspunkt i en vilja att analysera och förstå fenomenet sjuknärvaro 

hos socialsekreterare. Sjuknärvaro är mer vanligt förekommande bland kvinnliga 

socialsekreterare än bland manliga och utifrån att socialsekreterare är en kvinnodominerad 

yrkesgrupp genomförs denna studie med ett genusperspektiv. Sjuknärvaro kan definieras som 

att personer arbetar trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd borde ha sjukskrivit sig 

(Aronsson, Gustafsson & Dallner 1999). En rapport från Arbetsmiljöverket (2012) visar att 

över hälften av de tillfrågade kvinnliga socialsekreterarna och kuratorerna i studien minst två 

gånger eller mer under det senaste året arbetade vid sjukdom. 

!
Förekomst av sjuknärvaro är en del av socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. Den 

psykosociala arbetsmiljön för landets socialsekreterare och dess konsekvenser för den 

enskilda individen är något som media flitigt har rapporterat om under de senaste åren. 

Mediarapporteringen vittnar om att många av landets socialsekreterare saknar förutsättningar 

att utföra sitt uppdrag på skäliga villkor. Situationen inom landets socialtjänst har också 

uppmärksammats av landets politiker, bland annat i en replik i DN debatt där barn-, äldre- och 

jämställdhetsminister Åsa Regnér skriver att hon är oroad över situationen inom socialtjänsten 

utifrån den ökade arbetsbelastningen för landets socialsekreterare (Regnér 2014). 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer, som stress, har fått ökad betydelse i den generella 

sjukskrivningsstatistiken under de senaste 20 åren i takt med att stress och arbetstakt har ökat 

(Hjelm 2005). Samtidigt visar aktuell forskning och statistik (Astvik & Melin 2013; 

Arbetsmiljöverket 2015a) att många socialsekreterare upplever det som mer stressande att 

stanna hemma från arbetet än att gå dit trots att de mår dåligt, vilket innebär att 

socialsekreteraren helt enkelt arbetar trots sjukdom. Detta kan relateras till aktuell forskning 

som visar att socialsekreterare tvingas tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen 

hälsa eller kvaliteten i arbetet för att kunna hantera den obalans som finns mellan krav och 

resurser inom organisationen (Astvik & Melin 2013). Sjuknärvaro är en strategi som 

socialsekreterare behöver tillämpa för att hinna med sitt arbete, eftersom resurserna inte 

täcker de kvalitetskrav som ställs. Uppmärksamheten om sjuknärvaro har lett till att 
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Arbetsmiljöverket under våren 2015 startade en treårig inspektionssatsning med syfte att 

förbättra arbetsmiljön för landets socialsekreterare (Arbetsmiljöverket 2015b). Den vanligaste 

orsaken till arbetsrelaterade besvär hos socialsekreterare är stress och andra psykiska 

påfrestningar (Arbetsmiljöverket 2015a). Stress och psykiska påfrestningar kan inverka på 

förekomsten av sjuknärvaro och regleras tillsammans med bland annat kunskapskrav, 

arbetsbelastning och arbetstid i de nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket nyligen gett ut om 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 

2016 med syfte att förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har 

som ansvar att bedriva, och de nya föreskrifterna utgör ännu ett exempel på aktualiteten i 

ämnesområdet som rör sjuknärvaro (Arbetsmiljöverket 2016). 

!
Forskare har funnit samband mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro och menar att sjuknärvaro 

kan leda till framtida ohälsa och risk för långtidssjukskrivning (Bergström, Bodin, Hagberg, 

Aronsson, Josephson 2009; Bierla, Huver & Richard 2013). Detta kan relateras till ett 

pressmeddelande som publicerats av Akademikerförbundet SSR, i vilket det framgår att 

socialsekreterares arbetssituation har försämrats kraftigt och att antalet sjukskrivningar nästan 

har fördubblats på några år (Akademikerförbundet SSR 2015). Sjuknärvaro förekommer hos 

mer än hälften av landets socialsekreterare och kuratorer (Arbetsmiljöverket 2012) och för att 

minska risken för framtida ohälsa och ökade sjukskrivningar bland socialsekreterare behövs 

det forskning som undersöker fenomenet sjuknärvaro och de bakomliggande motiv som finns 

till varför socialsekreterare väljer att arbeta fast de är sjuka. Mot bakgrund av den oro som 

media, fackliga organisationer och politiker beskriver om socialsekreterares ohållbara 

arbetssituation, i samspel med den forskning som undersöker socialsekreterares strategier för 

att hantera obalansen mellan krav och resurser, finns ett intresse i att fördjupa kunskapen om 

sjuknärvaro hos socialsekreterare och analysera de bakomliggande motiv som gör att 

socialsekreterare tillämpar sjuknärvaro och arbetar trots sjukdom. Förekomsten av 

sjuknärvaro hos socialsekreterare är ett intressant forskningsområde ur såväl ett individuellt 

som ett samhälleligt perspektiv, eftersom sjuknärvaron inte enbart drabbar den enskilda 

socialsekreteraren, utan också påverkar kvaliteten på det sociala välfärdssystemet. Med den 

här uppsatsen vill jag ta tillfället i akt att undersöka yrkesgruppens upplevelse och erfarenhet 
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av sjuknärvaro och analysera resultatet i ljuset av teoretiska perspektiv. 

!
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att vidga kunskapen kring förekomsten av sjuknärvaro hos 

socialsekreterare. Studien ska bidra till en ökad förståelse för sjuknärvaro som fenomen 

genom att analysera socialsekreterares erfarenhet av sjuknärvaro. Studien har avgränsats till 

omfatta kommunanställda socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg. Syftet preciseras i följande frågeställning: 

!
- Vilka bakomliggande motiv till sjuknärvaro framträder i socialsekreterares 

beskrivningar av sina egna upplevelser och hur kan dessa motiv till sjuknärvaro 

förstås? 

!
1.2 Nyckelbegrepp  
I detta avsnitt kommer jag att definiera studiens nyckelbegrepp. 
!
1.2.1 Sjuknärvaro 

Att personal arbetar trots sjukdom är en del av arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö. Den 

psykosociala arbetsmiljön är lagstadgad i Arbetsmiljölagen (1977:1160) och handlar till stor 

del om det mellanmänskliga samspelet på arbetsplatsen. Exempel på faktorer som kan 

kopplas till den psykosociala arbetsmiljön är stress, utbrändhet, konflikter, mobbning, 

arbetsmotivation och arbetslivets förändring (Håkansson 2005). Begreppet sjuknärvaro 

aktualiserades under 1990-talet och kan definieras som att personer arbetar trots att de med 

tanke på sitt hälsotillstånd borde ha sjukskrivit sig (Aronsson, Gustafsson & Dallner 1999). 

Gary Johns (2010) lyfter fram nio möjliga definitioner av begreppet sjuknärvaro, där samtliga 

definitioner har gemensam innebörd i att en person befinner sig på arbetet fysiskt. De 

tidigaste definitionerna av sjuknärvaro som användes under 1970-talet innebar att sjuknärvaro 

beskrevs som en direkt motsats till sjukfrånvaro och även uttrycktes som exemplarisk 

närvaro, utifrån den rådande bristen på frånvaro. Definitionerna utvecklades sedan till att 

också inkludera mått av produktivitet eller ange motiv för närvaro trots sjukdom. Det dröjde 
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dock till millennieskiftet innan mer moderna och vedertagna definitioner av sjuknärvaro 

uppkom. Enligt Johns (2010) är det definitionen av Aronsson (et. al 1999) som är 

vetenskapligt förankrad, och därför är det den definitionen som jag har valt att använda mig 

av när jag använder begreppet sjuknärvaro i min uppsats. 

!
1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund som sätter sjuknärvaro i ett historiskt perspektiv. 

Bakgrunden finns i kapitel 2, där en bild över fenomenet presenteras med hjälp av aktuell 

statistik. Därefter ges en överblick av kunskapsläget i kapitel 3 med en genomgång av den 

tidigare forskning som finns om sjuknärvaro, innan studiens metodavsnitt tar vid. I 

metodavsnittet som finns i uppsatsens fjärde kapitel presenteras hur studien har genomförts 

med forskningsansats, urval, datainsamling och hur analysarbetet av studiens intervjuer har 

gått till. Efter en genomgång av de etiska överväganden som har gjorts i relation till studiens 

metod presenteras uppsatsens teoretiska referensram i kapitel 5. Den teoretiska referensramen 

utgörs av makt och genus, som används för att analysera studiens resultat. I kapitel 6 följer 

sedan resultat och analys innan studien avrundas med en diskussion som finns i kapitel 7. 

Slutligen följer referenslista och bilagor.   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2. Bakgrund 
I det här avsnittet ger jag en bakgrund till fenomenet sjuknärvaro som beskriver utgångsläget 

för studiens fortsatta utforskande av fenomenet. Utifrån studiens genusperspektiv ger jag en 

kort historisk bakgrund kring könssegregeringen på arbetsmarknaden och beskriver sedan 

statistik som visar siffror över förekomsten av sjuknärvaro respektive sjukfrånvaro. Trots att 

studien handlar om sjuknärvaro är det viktigt att till viss del även inkludera bakgrund av 

sjukfrånvaro. Sjuknärvaro och sjukfrånvaro samverkar (Bergström, Bodin, Hagberg, 

Aronsson, Josephson 2009; Bierla, Huver & Richard 2013) och för att öka förståelsen för 

sjuknärvaro krävs även kunskap om sjukfrånvaro.  

!
2.1 Psykosocial arbetsmiljö ur ett historiskt perspektiv 
Statistik från Arbetsmiljöverket (2014) visar att de arbetsorsakade besvären hos kvinnor i 

arbetslivet ökar och att den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är stress och andra 

psykiska påfrestningar (se figur 1). 

 Figur 1 
 Kvinnor med arbetsorsakade besvär till följd av fysisk belastning respektive  
 stress eller andra psykiska orsaker, 1998-2014 !

Källa: Arbetsmiljöverket (2014:22) 
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Statistiken (Arbetsmiljöverket 2014) visar att arbetsorsakade besvär till följd av stress eller 

andra psykiska orsaker förekommer hos nästan 15 % av de tillfrågade kvinnorna, samtidigt 

som 11 % uppger besvär i form av fysisk belastning. För tio år sedan var den främsta orsaken 

till arbetsorsakade besvär hos kvinnor fysisk belastning, men under de senaste åren har de 

psykiska orsakerna ökat. Med besvär menas i statistiken att personen i undersökningen 

rapporterar att den till följd av arbetsrelaterade besvär har svårt att arbeta eller utföra det 

dagliga hemarbetet, men det innebär inte nödvändigtvis att personen har sjukskrivit sig till 

följd av sina besvär. Av statistiken kan dock utläsas att arbetet påverkar hälsan hos många 

kvinnor och att de arbetsorsakade besvären hos kvinnor har ökat kontinuerligt sedan år 2012. 

Även män lider av arbetsorsakade besvär, dock inte i lika hög grad som kvinnor (se figur 2). 

!
 Figur 2 

 Män med arbetsorsakade besvär till följd av fysisk belastning respektive  
 stress eller andra psykiska orsaker, 1998-2006, 2008, 2010, 2012 och 2014 !

Källa: Arbetsmiljöverket (2014:22) !!
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Figuren över arbetsorsakade besvär hos män visar en nedgång sedan början på 2000-talet, 

men i likhet med statistiken för kvinnor så tenderar de besvär som orsakas av stress eller 

andra psykiska orsaker att ha ökat även bland män efter år 2012. Att människor blir utmattade 

och drabbas av psykiska påfrestningar till följd av omgivande krav är emellertid ingen nyhet, 

utan samma fenomen har ägt rum tidigare, exempelvis under slutet av 1800-talet (Weman-

Josefsson & Berggren 2013). Begreppet arbetsmiljö etablerades först under 1970-talet (ibid.) 

och ett rimligt antagande är att inte heller termer som sjukskrivning och sjuknärvaro förekom 

under 1800-talet. Men innebörden existerade utan begrepp, för precis som idag så ökade den 

psykiska ohälsan till följd av förändringar i arbetslivet och samhället. Då på grund av 

industrialisering, urbanisering, utveckling av snabba kommunikationer med järnvägar och 

ökat informationsutbyte genom telefoni och telegrafi (ibid.). Av statistiken som visar 

arbetsorsakade besvär i vår nutid framgår att kvinnor är värre drabbade än män, och den 

trenden tycks på senare år öka (se figur 1 och figur 2).  

!
2.2 Sjuknärvaro och sjukfrånvaro ur ett könsperspektiv 
Kvinnor har historiskt sett varit beroende av män för sin samhälleliga och ekonomiska status 

(Elwin-Nowak & Thomsson 2003). Män har arbetat utanför hemmet och fått lön för sitt 

deltagande i arbetslivet, medan kvinnan traditionellt har utfört arbete i hemmet (ibid.). 

Kvinnors arbetslivsdeltagande har dock kraftigt stigit från slutet av 1960-talet (SOU 2014:30) 

och Sverige brukar kallas för ett av världens mest jämställda länder, med tanke på den jämna 

representationen av kvinnor och män i Sveriges regering och riksdag, kvinnors höga närvaro 

på arbetsmarknaden och de sociala stöd som finns i form av en väl utbyggd föräldraförsäkring 

och förskoleverksamhet (Arbetsmiljöverket 2013). Villkor och arbetsaktiviteter förändras 

över tid, och ett exempel är det sociala arbetet som genom historien har gått från att vara 

oavlönat och ideellt, till att bli ett lönearbete och en profession, som idag utförs av en 

socionom med akademisk utbildning. Även lagstiftningen har förändrats under de senaste 

decennierna. År 1974 infördes föräldraförsäkringen som gav föräldrar rätt att dela ledigheten 

vid barns födelse, år 1980 infördes en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och år 1989 

blev alla yrken öppna för kvinnor (SCB 2014). Ändå finns det fortfarande en tydlig 

könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden (Sandmark 2011; SOU 2014:30). 
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Könssegregering brukar delas upp i kategorierna horisontell och vertikal segregering. Med 

horisontell segregering menas att arbetsmarknaden är uppdelad så att kvinnor och män finns 

inom olika yrkesområden, medan vertikal segregering innebär att kvinnor och män arbetar på 

olika nivåer i hierarkin, även då de befinner sig inom samma yrkesområde (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003). Arbetsmiljöverket (2013) beskriver hur könssegregeringen visar sig i en 

traditionell yrkesuppdelning bestående av en manlig majoritet inom teknisk sektor och en 

kvinnlig majoritet inom vård- och omsorg. Det betyder att män och kvinnor har långtifrån 

samma arbetsuppgifter. Enligt en utredning (SOU 2014:30) har könsgapet snarare ökat inom 

yrkesgrupper som arbetar med människor och som generellt har ansetts ha en traditionellt mer 

kvinnlig karaktär, där socialsekreterare kan agera exempel, inte minst bokstavligt talat genom 

ordet sekreterare. En faktor att ha i beaktande vid en beskrivning av hur könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden utvecklas är naturligtvis kvinnors starkt ökade deltagande i arbetslivet (SOU 

2014:30), samt att kvinnor från början av 1990-talet i allt högre grad har börjat arbeta heltid 

(Sandmark 2011). Men det ökande deltagandet i arbetslivet leder också till ökade 

sjukskrivningar. Under alla år sedan början av 1980-talet har antalet sjukskrivningar varit 

högre bland kvinnor än bland män (Bäckman, Bryngelson & Lundberg 2007; SCB 2014). 

 

 Figur 3 
 Sjukskrivna i december åren 1974-2013 
 Antal i 1000-tal !

Källa: SCB (2014:70) 

!
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Av statistik från Statistiska centralbyrån (se figur 3) framgår att sjukskrivningarna för både 

kvinnor och män nådde en topp i början av 2000-talet, och följdes av en kraftig minskning 

fram till år 2010, då sjukskrivningarna åter började öka (SCB 2014). Även under slutet av 

1980-talet syns en stigande kurva i sjukskrivningsstatistiken, men en viktig skillnad är att den 

senare uppgången runt millenieskiftet i påtagligt hög grad domineras av långvariga 

sjukskrivningar (Bäckman et. al 2007). Uppgången av sjukskrivningar runt millennieskiftet 

kan jämföras med den statistik som ovan redovisats över arbetsorsakade besvär (se figur 1 och 

2) där kurvan är högst i början av 2000-talet för både kvinnor och män, för att sedan plana ut, 

och åter öka under de senare åren, främst gällande stress eller andra psykiska orsaker för 

kvinnor. Samtidigt innebär förekomst av arbetsorsakade besvär inte nödvändigtvis att 

personen är sjukskriven. Studier som gjorts om sjuknärvaro visar dock att även sjuknärvaron 

hos svenska arbetstagare ökade kraftigt runt millennieskiftet, från 37 % år 1997 till 53 % år 

2000 (Aronsson & Gustafsson 2002). Förekomsten av sjuknärvaro har efter år 2001 varit 

förhållandevis konstant och legat runt 50 % för både kvinnor och män (Arbetsmiljöverket 

2012). En rimlig fråga att ställa sig utifrån ovanstående siffror är: ’Vad var det egentligen som 

hände runt millennieskiftet?’. En möjlig förklaring är de arbetsrelaterade faktorer som blev en 

följd av det förändrade arbetsklimatet, för under 1990-talet började nedskärningar och 

omorganisationer ske i betydande omfattning inom verksamheter i den offentliga sektorn 

(Sandmark 2011). Den kraftiga ökningen av långtidssjukskrivningar förklaras delvis också av 

en ökning av psykisk ohälsa i samhället, som inte enbart orsakas av arbetsrelaterade faktorer 

utan också tycks bero på förändringar av levnadsvanor och de samhälleliga processer 

människor lever i (Glise 2007). Här kan exempelvis globalisering, ökat informationsflöde, 

miljöpåverkan och sociala medier utgöra exempel. Under början av 1990-talet genomgick 

Sverige en ekonomisk kris som påverkade både finanser, arbetsmarknad och bostadsmarknad. 

Den ekonomiska krisen drabbade grupper som redan var utsatta då många svenskar stod utan 

arbete och sysselsättning (Aronsson, Johansen, Marklund, Rønning & Solheim 2015). Under 

samma årtionde infördes karensdagen i sjukförsäkringen, för att stärka den svenska 

arbetslinjen och incitamenten för att vara på jobbet genom att öka arbetstagarens kostnader 

vid sjukfrånvaro (ibid.). Olof Bäckman (et. al 2007) lyfter fram de ökande 

långtidssjukskrivningarna som en möjlig indikation på brister i den rehabiliterande funktionen 
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i sjukförsäkringen, som syftar till att tillvarata och utveckla resterande arbetsförmåga för den 

sjukskrivne. En liknande förklaring lyfts fram i en rapport från Arbetslivsinstitutet (Larsson, 

Marklund & Westerholm 2005) som sammanställer förändringar som skedde redan under 

mitten av 1990-talet, som kan tänkas ha haft inverkan på att sjukskrivningarna runt 

millennieskiftet inte kunnat avslutas i rimlig tid. Tor Larsson (et. al 2005) menar att den ökade 

sjukfrånvaron runt millenieskiftet inte förklaras av att antalet sjukskrivna ökat, utan lyfter 

istället fram den nya arbetsmiljö- och rehabiliteringsreform som infördes under 1990-talet 

som en orsak till statistiken. Reformen infördes med syfte att i ett tidigt skede kunna 

samordna de insatser som en person behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga och 

samtidigt med reformen så etablerades begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering (Sveriges 

Riksdag 1999). Larsson (et. al 2005) menar dock att begreppet rehabilitering skapar hinder för 

arbetsgivaren att genomföra den anpassning i arbetet som i första hand är arbetsgivarens 

ansvar, eftersom begreppsapparaten gör det möjligt för olika inblandade parter, som 

försäkringskassa, arbetsgivare, landsting och arbetsförmedling, att skjuta över ansvaret till 

någon annan. Det finns alltså många möjliga tänkbara faktorer som ligger bakom de siffror 

som visar att sjukfrånvaron var hög hos den svenska befolkningen runt millennieskiftet.  

!
Faktum kvarstår att kvinnor har större risk att hamna i omfattande sjukfrånvaro än män, och 

sedan år 2010 har kurvan i sjukskrivningsstatistiken visat på en årlig uppgång (SCB 2014). En 

möjlig orsak till den kraftiga sjukfrånvaroökningen bland kvinnor kan till viss del bero på 

ökad arbetsbörda inom den kvinnodominerade offentliga sektorn (Bäckman et. al 2007). En 

faktor att ha i åtanke är även tidsanvändandet och hur livssituationen ter sig utanför arbetstid. 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns tid i obetalt hem- och omsorgsarbete har visserligen 

minskat sedan 1980-talet, men under ett genomsnittligt vardagsdygn ägnar kvinnor 

fortfarande en timme mer än män åt obetalt arbete i hemmet (SCB 2014). Samtidigt som 

kvinnor har ökat sin betalda arbetstid, så kvarstår den obetalda arbetstiden i hemmet.  

!
2.3 Förekomst av sjuknärvaro 
Att sjukskriva sig, eller att inte sjukskriva sig, handlar inte alltid bara om den egna ohälsan, 

utan det finns ofta en mängd andra faktorer som vägs in när människor fattar beslut om att 
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arbeta trots sjukdom (Aronsson 2012). För någon kan det vara en avvägning mellan 

löneförlusten vid en sjukskrivning och oron och stressen i att arbeta samtidigt som hen inte 

mår bra. För en annan kan tankarna gå till vad som händer med ens klienter vid en 

sjukskrivning, och hur blir det med det där viktiga mötet som var inbokat just idag? En tredje 

tänker kanske att ingen annan kan ta över jobbet, så om hen inte utför arbetet nu så blir det 

desto mera stress och jobb senare. En fjärde kan ha känt sig hängig och trött men ändå gått till 

jobbet eftersom hen är nyanställd som vikarie och vill visa sig duktig och vara närvarande, för 

att få möjlighet att erbjudas en fast tjänst (ibid.) Orsaken till sjuknärvaro kan vara svår att 

mäta, men av statistik kan ändå utläsas att antalet fall av sjuknärvaro har legat förhållandevis 

konstant under de senaste 15 åren (se figur 4). 

 

 Figur 4 

 Sjuknärvaro (två gånger eller mer per år) efter kön och år 2001-2011 !
Källa: Arbetsmiljöverket (2012:109), Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:4 !!

Statistik från Arbetsmiljöverket (2012) visar att nästan varannan arbetstagare i Sverige under 

år 2011 minst två gånger eller mer gick till arbetet trots att hen borde stannat hemma 

sjukskriven (se figur 4). Av statistiken framgår att andelen kvinnor och män som har 
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rapporterat förekomst av sjuknärvaro har legat runt 50 % under samtliga år då 

undersökningen gjorts. Detta kan jämföras med sjukskrivningsstatistiken i figur 3, där 

sjukskrivningsstatistiken var hög i början av 2000-talet, och sedan minskade fram till år 2010, 

då sjukskrivningarna åter började öka. Förekomsten av sjuknärvaro tycks utifrån 

Arbetsmiljöverkets statistik därmed inte påverkas i någon större omfattning av 

samhällsförändringar relaterade till konjunktur och politiska beslut, vilket däremot verkar ha 

större inverkan på antalet sjukskrivningar. Vad som framgår är dock att det finns vissa 

yrkesgrupper som har klart högre frekvens av sjuknärvaro än andra. Arbetsmiljöverkets 

(2012) rapport visar att sjuknärvaro främst förekommer inom yrken med relativt stort 

egenansvar och ett större mått av eget inflytande. Andelen sjuknärvaro är hög inom läraryrket 

bland både kvinnor och män, men sedan skiljer sig yrkeskategorierna åt (se figur 5). 

Socialsekreterare och kuratorer lyfts fram som yrkeskategori med hög andel sjuknärvaro hos 

kvinnor, men denna kategori finns inte alls representerad bland yrken med hög andel 

sjuknärvaro för män. 
 

 Figur 5 

 Yrken med hög andel sjuknärvaro (två gånger eller mer under det senaste året). Uppgifterna 
 är ett genomsnitt för åren 2009 och 2011 och anges i procent. !

Källa: Arbetsmiljöverket (2012:109), Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:4 

!
En förklaring till skillnaden mellan män och kvinnor i denna statistik kan vara den vertikala 

könssegregeringen, alltså att kvinnor och män finns inom olika delar av arbetsmarknaden 

(Arbetsmiljöverket 2012; Aronsson 2012). Utöver läraryrket så är sjuknärvaro bland män 

högst inom bygg-, transport- och serviceyrken, medan sjuknärvaro bland kvinnor främst 

förekommer inom kundservice, omsorgsarbete och socialt arbete (se figur 5). En slutsats som 

kan dras är alltså att de yrkesgrupper som står för en hög andel sjuknärvaro representeras av 

!  15



!

!!!!!
yrken som på den könssegregerade arbetsmarknaden kan betraktas som traditionella mans- 

och kvinnoyrken, och flera av de yrken som utmärker sig i statistiken är också förhållandevis 

lågavlönade. 

!
2.4 Sjuknärvaro hos socialsekreterare 
Rapporten från Arbetsmiljöverket (2012) visar att i genomsnitt 52 % av de kvinnliga 

socialsekreterare och kuratorer som tillfrågades svarade ja på frågan om de minst två gånger 

eller mer under det senaste året gick till arbetet trots att de borde stannat hemma sjukskrivna. 

Arbetsmiljöundersökningen (Arbetsmiljöverket 2012) baseras på ett urval av drygt 16 000 

personer av den sysselsatta befolkningen och siffrorna i figur 5 är resultatet från tilläggsfrågor 

i telefonintervjuer som utförts i samband med Statistiska centralbyråns löpande 

arbetskraftsundersökningar, med komplement i form av en enkät till dem som medverkat i 

intervjuundersökningen. Av statistiken som undersökningen resulterar i går alltså att utläsa att 

sjuknärvaro under år 2009 och 2011 i genomsnitt förekom minst två gånger per år hos mer än 

hälften av landets kvinnliga socialsekreterare och kuratorer. Manliga socialsekreterare finns 

inte med i tabellen och en tolkning är att de har en lägre procent av sjuknärvaro, om än en 

möjlig marginell sådan. Statistiken säger ingenting om varför de kvinnliga socialsekreterarna 

och kuratorerna valde att arbeta trots sjukdom, utan det är något som jag har ämnar att 

utforska vidare i den här studien. Däremot finns det studier som sammankopplar sjuknärvaro 

hos socialsekreterare och stress (Astvik & Melin 2012) och det finns också forskning som har 

visat att sjuknärvaro är en oberoende riskfaktor för framtida ohälsa (Bergström, Bodin, 

Hagberg, Lindh, Aronsson & Josephson 2009). Det är alltså inte helt omotiverat att 

sammankoppla kön, socialsekreterare, sjuknärvaro och stressrelaterad ohälsa då statistiken 

visar att kvinnor i högre utsträckning drabbas av arbetsorsakade besvär av psykisk karaktär 

och att kvinnor står för majoriteten av sjuknärvaron, samtidigt som studier visar att 

sjuknärvaro samverkar med stress och ohälsa. Wanja Astvik och Marika Melin (2012) 

beskriver i sin studie att sjuknärvaro är en kompensatorisk strategi som socialsekreterare 

använder för att försöka skapa någon slags kontroll i arbetet och reducera den stress som 

upplevs både i arbetet och på fritiden. Studien fann att ett långvarigt och frekvent användande 

av kompensatoriska strategier, som sjuknärvaro, ofta resulterar i stressrelaterade symtom 
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(ibid.). Kompensatoriska strategier, som sjuknärvaro, behöver inte vara problematiskt utifrån 

ett hälsoperspektiv under arbetsförhållanden där perioder med hög arbetsbelastning följs av 

perioder med möjligheter till återhämtning, men socialsekreterare i studien beskrev en 

kontinuerligt hög arbetsbelastning utan utrymme för återhämtning (ibid). Siffrorna från 

Arbetsmiljöverket (2012) visar visserligen att nästan hälften av de kvinnliga 

socialsekreterarna inte arbetar när de är sjuka, men fokus i den här studien ligger på att ägna 

uppmärksamhet åt den knappa majoritet som faktiskt gör det. Värt att notera är att 

Arbetsmiljöverkets siffror utgår från personer som uppger att de tillämpat sjuknärvaro minst 

två gånger under det senaste året, och de som arbetat med sjukdom vid ett tillfälle finns alltså 

inte med i statistiken.  

!
!
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3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för den tidigare forskning som har gjorts om 

sjuknärvaro, samt hur jag har gått tillväga för att finna de studier som har relevans för den här 

uppsatsen.  

!
3.1 Artikel- och litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur inom området och kunna förkovra mig i ämnet så använde jag 

mig av databasen ”one search” som finns tillgänglig genom Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek samt databaserna Sage Journals Online och EBSCO. Jag avgränsade 

sökningen till att enbart omfatta artiklar som är peer reviewed och använde mig av sökorden 

”socialsekreterare”, ”arbetsmiljö”, ”psykosocial arbetsmiljö”, ”sjuknärvaro”, ”stress”, ”social 

work” och ”sickness presenteeism”. I följande avsnitt redovisar jag den forskning jag fann i 

form av vetenskapliga artiklar, som klargör kunskapsläget om sjuknärvaro. Flera av de studier 

som används är mellan 10 och 15 år gamla, men de har stor relevans för kunskapsläget då de 

utgör grunden till sjuknärvaro som forskningsområde.!

!
3.2 Forskningsområdets inriktningar 
Forskningen om sjuknärvaro har uppkommit som en följd av det förändrade arbetsklimatet 

som utvecklades under slutet av det förra seklet (Aronsson, Gustafsson & Dallner 1999). 

Samtidigt etablerades dagens innebörd av ordet sjuknärvaro i forskningssammanhang, med 

betydelsen att någon går till arbetet trots sjukdom (Johns 2012). Sjuknärvaroforskningen har 

främst haft fokus på de negativa effekterna av sjuknärvaro och forskningsområdet består av 

två inriktningar. Den ena inriktningen fokuserar på sjuknärvaro och hälsa och har främst 

intresserat europeiska forskare (Aronsson 2012), medan den andra inriktningen undersöker 

sjuknärvaro och produktivitet, där amerikanska och kanadensiska forskare har bedrivit mest 

studier (Aronsson 2012; Johns 2010). Sjuknärvaroforskning inom den andra inriktningen som 

fokuserar på produktivitet är pådriven av läkemedelsindustrin med syfte att visa hur olika 

läkemedel skulle kunna minska produktivitetsförlusterna vid sjuknärvaro (Aronsson 2012). 
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Det är dock främst den första inriktningen, om bakomliggande orsaker och hälsoaspekten av 

sjuknärvaro, som är av relevans för den här uppsatsens syfte och frågeställning. 

!
3.3 Forskning om sjuknärvaro 
I en enkätstudie som nyligen utförts i Danmark undersökte forskare sambandet mellan 

sjuknärvaro och att utsättas för mobbning på arbetsplatsen (Conway, Clausen, Hansen & 

Hogh 2016). Även om studien inte visade några tydliga resultat så framkom det indikationer 

på att mobbning på arbetsplatsen är en riskfaktor för sjuknärvaro. Sjuknärvaro förklaras i 

studien som en möjlig strategi för att undvika en än mer negativ arbetssituation som annars 

kan uppstå vid frånvaro, såsom rykten eller oönskade arbetsförändringar (ibid.). I en fransk 

studie visades sjuknärvaro som ett sätt för de anställda att uttrycka sin lojalitet mot 

organisationen de arbetar vid (Bierla, Huver & Richard 2013). En av de få kvalitativa 

studierna som finns om sjuknärvaro har gjorts av forskare på University of Otago på Nya 

Zeeland och baseras på fokusgrupper och enskilda intervjuer av sjukhuspersonal på olika 

arbetsplatser, bland annat ett litet privat sjukhus och ett stort offentligt sjukhus. Studien visar 

att inställningen till sjuknärvaro och att ’välja’ sjuknärvaro som strategi skiljer sig mellan 

olika yrkesgrupper och organisationskulturer, då olika arbetsplatser har olika problem som 

främjar och orsakar sjuknärvaro för arbetstagaren, som ekonomiska och sociala begränsningar 

(Dew, Keefe & Small 2005). Forskaren Gary Johns (2010), som är verksam vid Concordia 

University i Kanada, har skrivit en forskningsöversikt om sjuknärvaro där han delar in 

möjliga orsaker till sjuknärvaro i tre kategorier. Johns (2010) tre kategorier är: 

!
1. organisatoriska faktorer* [organizational policies] omfattar arbetsinkomst, 

sjuklön, närvarokontroll, nedskärningar och anställningsform 

2. arbetets utformning* [job design features] omfattar jobbkrav, flexibilitet, 

ersättningsbarhet och arbete i grupp 

3. social kultur* [presenteeism cultures] omfattar hur den sociala kulturen på 

arbetsplatsen inverkar på förekomsten av sjuknärvaro.  
*Författarens översättning 

!
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Gary Johns (2010) menar att själva sjukdomens karaktär, tillsammans med personliga 

egenskaper och arbetskontext samspelar i valet mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Enligt 

Johns (2010) de tre kategorierna tillsammans eller var för sig, i samspel med personliga 

egenskaper, påverka en persons benägenhet att arbeta trots sjukdom. I en annan kanadensisk 

studie har forskare undersökt orsaker till sjuknärvaro och funnit att bristen på vikarie var en 

vanlig orsak till sjuknärvaro, alltså att arbetsuppgifterna samlas på hög under tiden som 

arbetaren är borta från jobbet (Caverley, Cunningham & MacGregor 2007). 

!
En av författarna till en av de första svenska studierna som undersöker sjuknärvarons 

omfattning är professor Gunnar Aronsson, verksam vid Stockholms universitet. Gunnar 

Aronsson framstår som en centralgestalt inom svensk arbetslivsforskning och begreppet 

sjuknärvaro (se ex. Aronsson, Gustafsson & Dallner 1999; Aronsson & Gustafsson 2002; 

Aronsson & Gustafsson 2005; Aronsson, Gustafsson & Mellner 2009; Aronsson 2012, 

Aronsson, Johansen, Marklund, Rønning & Solheim 2015). Gunnar Aronsson (et. al 1999) 

påtalar bristen på tidigare undersökningar av sjuknärvaro. Sjuknärvaro beskrivs i svenska 

studier som ett individuellt kompenserande handlingsmönster, alltså en extrainsats som 

kompenserar otillräckliga resurser eller bristande organisatorisk flexibilitet (Aronsson & 

Gustafsson 2002). Forskning (Aronsson & Gustafsson 2002) visar att kommunalt anställda 

har betydligt högre sjuknärvaro än statligt anställda och anställda i privata företag. Den högsta 

förekomsten av sjuknärvaro finns inom sektorerna vård och omsorg samt skola/undervisning 

(Aronsson et. al 1999). I den sektorn återfinns också yrkesgruppen socialsekreterare. Forskare 

som studerar socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö har undersökt vilka strategier som 

socialsekreterare utvecklar för att hantera den obalans som råder mellan krav och resurser i 

arbetet, och har funnit att sjuknärvaro är en sådan strategi (ex. Astvik & Melin 2013; 

Caverley, Cunningham & MacGregor 2007). Sjuknärvaro tycks också påverkas av faktorer 

som försämrad anställningstrygghet, ökad övertid, otydliga karriärvägar och graden av socialt 

stöd (Caverley et al. 2007). Resultatet i en svensk studie visar att sjuknärvaro som pågår 

under mer än fem dagar är en riskfaktor för framtida sjukfrånvaro, och kan leda till mer än 30 

dagars sjukfrånvaro under det kommande året (Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson, 

Josephson 2009). Även andra forskare menar att sjuknärvaro är en riskfaktor för framtida 
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sjukfrånvaro (Bierla, Huver & Richard 2013). En ny studie (Aronsson et. al 2015) som jämför 

sjukskrivningar i Norge och Sverige inkluderar även orsaker till sjuknärvaro, och resultatet 

visar att den främsta orsaken till varför arbetstagare väljer att arbeta vid sjukdom i de båda 

länderna är för att inte belasta sina arbetskamrater. I Sverige uppgav 41 % i av de 606 

personer som deltog i studien detta alternativ. De två följande orsakerna som flest personer i 

det svenska populationsurvalet angav som orsaker till sjuknärvaro var att ingen annan kan 

göra arbetet och att inte ha råd att vara sjukskriven. Endast 2 % arbetar vid sjukdom för att 

upprätthålla kontakten med kollegor, medan 4 % arbetar vid sjukdom för att de är rädda för att 

förlora jobbet (ibid.). Sjuknärvaro som forskningsområde har alltså utvecklats under de 

senaste 20 åren, men sjuknärvaron som fenomen är svår att fånga, eftersom den inte 

registreras och inte heller alltid syns. 

!
3.4 Forskningens begränsningar  
Även om det har genomförts flera empiriska studier om sjuknärvaro så återstår många frågor 

att besvara, både om sjuknärvarons orsaker och om dess effekter (Caverley, Cunningham & 

MacGregor 2007). Sjuknärvaroforskningen har flera utvecklingsområden, inte minst 

efterfrågas metodstudier och metodutveckling, eftersom innebörden i ’att vara sjuk’ kan vara 

en subjektiv bedömning som skiljer sig åt mellan både forskare och respondenter (Aronsson 

2012). I en publikation från Statens beredning för medicinsk utvärdering ifrågasätts termen 

sjuknärvaro och mer specificerade termer efterfrågas (SBU 2003). Begreppet sjuknärvaro 

omfattar i forskningen den sjuklighet som allvarligt påverkar arbetsförmågan i förhållande till 

det som krävs på individens jobb. Begreppet beskrivs i publikationen från SBU som diffust 

och problematiskt utifrån att:  

!
…de flesta personer i yrkesverksamma åldrar som har olika typer av sjukdom 
är i arbete, eftersom sjukdomen inte påverkar deras arbetsförmåga, och de då 
inte tänker på sig som ’sjuknärvarande’ (SBU 2003:403).  

!
I publikationen poängteras svårigheten i att definiera och undersöka sjuknärvaro och tidigare 

studier som genomförts om sjuknärvaro graderas som måttliga och begränsade (ibid.). För att 

hantera begreppets mångfaldiga och tolkningsbara betydelse i den här studien så har jag valt 
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att utgå från den definition av sjuknärvaro som gjorts av Aronsson, Gustafsson & Dallner 

(1999) (se Definition av nyckelbegrepp 1.2.2). 

!
Den huvudsakliga forskningen om sjuknärvaro är kvantitativ och bygger på 

självskattningsformulär där personer själva har ställt diagnos på sin hälsa och sedan bedömt 

hälsans inverkan på produktiviteten i arbetet (Johns 2010). Forskare (Aronsson 2012) 

efterfrågar kvalitativa studier som kan bidra till en ökad förståelse för sjuknärvaro genom att 

tränga djupare in i fenomenet. Det är något som jag ämnar att göra i min uppsats, genom att 

angripa sjuknärvaro som forskningsområde med en kvalitativ ansats. Sjuknärvaro i 

forskningssammanhang utgår ofta från en fråga där respondenten får svara på om det händer 

att personen arbetar trots att personen borde sjukskrivit sig (Aronsson et. al 2015), och en 

sådan fråga tillåter endast svar begränsade till ’ja’, ’nej’ och eventuellt ’ibland’. Min 

förhoppning är att den här studiens analys av socialsekreterares kvalitativa beskrivningar av 

sina egna upplevelser av att ha arbetat trots sjukdom, möjliggör ett resultat som tränger 

djupare in i sjuknärvaro som fenomen.  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4. Metod 
I det här avsnittet redogör jag för mitt val av metod, urvalsförfarandet och utformandet av en 

intervjuguide. Jag fortsätter med att beskriva hur jag har gått tillväga för att bearbeta mitt 

resultat och analysen av data och avslutar avsnittet med att redovisa de etiska överväganden 

som har gjorts inför studiens genomförande.  

!
4.1 Forskningsansats 

Majoriteten av den tidigare forskning som gjorts om sjuknärvaro är kvantitativ och det finns 

en efterfrågan på kvalitativa studier som kan fördjupa kunskapen om fenomenet sjuknärvaro 

(Aronsson 2012). Den här studien bygger på en kvalitativ forskningsansats för att kunna 

uppfylla studiens syfte som består i att vidga kunskapen kring förekomsten av sjuknärvaro 

och bidra till en ökad förståelse för sjuknärvaro som fenomen genom att analysera 

socialsekreterares erfarenhet. En kvalitativ metod är en strategi som är lämplig att använda i 

undersökningar där tonvikten läggs på berättelser (Bryman 2011) och jag är av den 

uppfattningen att min frågeställning bäst kan besvaras genom att utgå från socialsekreterares 

beskrivningar om sina egna upplevelser. I valet av metod har jag delvis inspirerats av den 

filosofiska inriktningen fenomenologi, som kartlägger hur människor uppfattar och tolkar 

livsvärldsfenomen (Kvale & Brinkmann 2009). Med livsvärld avses i det här avseendet den 

värld i vilken intervjupersonens perspektiv och relation till ämnet för den kvalitativa intervjun 

finns (Kvale & Brinkmann 2009). Fenomenologin grundades av Edmund Husserl som 

presenterade sina tankar i boken Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi 

som utgavs år 1913 (Husserl 2004). Fenomenologin slår fast att det finns en avgörande 

skillnad mellan studieobjekt i naturvetenskapen och studiesubjekt i samhällsvetenskapen på 

så sätt att det för samhällsvetenskapens studiesubjekt, som utgörs av människor och den 

sociala verkligheten, finns en mening och ett sunt förnuft (Husserl 2004; Bryman 2011). 

Betoningen hos forskare som tillämpar fenomenologi läggs på att skaffa sig tillgång till att 

tolka människors handlingar och sociala värld utifrån människans individuella perspektiv, och 

den mening som människor tillskriver sina egna och andra personers handlingar (Bryman 

2011). Även hermeneutiken bygger på den centrala idén att kunna skapa en förståelse för 

någonting utifrån människans perspektiv och sociala kontext (Bryman 2011), och den 
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upplevande människan står i fokus för att förstå den sociala verkligheten (Lundin 2008). 

Medan hermeneutiken har sin traditionella bakgrund inom texttolkning är fenomenologin 

ursprungligen ett filosofiskt tankesätt, men hermeneutiken är i likhet med fenomenologin ett 

tolkningsinriktat perspektiv, och de båda inriktningarna har flera likheter och gemensamma 

beröringspunkter. Alan Bryman (2011) väljer att sammankoppla de båda synsätten genom 

uttrycket ”den hermeneutiskt-fenomenologiska traditionen” (Bryman 2011:33), medan Elin 

Lundin (2008) kategoriserar den fenomelogiska idétraditionen som en underkategori till den 

övergripande hermeneutiken. I likhet med Bryman (2011) och Lundin (2008) så väljer även 

jag att i denna uppsats sammankoppla hermeneutiken och fenomenologin till en enhetlig 

ansats att använda som tillvägagångssätt med intentionen att uppfylla studiens syfte. 
!
4.2 Val av forskningsmetod 
När jag fick idén om att skriva om sjuknärvaro utifrån socialsekreterares perspektiv började 

jag arbetet med att läsa in mig på den tidigare forskning som finns om sjuknärvaro. I den 

forskning jag läste fann jag att den huvudsakliga forskningen om sjuknärvaro är kvantitativ 

och bygger på självskattningsformulär, men att det finns en efterfrågan på kvalitativa studier 

om sjuknärvaro som kan tränga djupare in i fenomenet (Aronsson 2012). Jag bestämde mig då 

för att använda en kvalitativ ansats i min studie och började läsa på om olika 

samhällsvetenskapliga metoder. Olikheten mellan kvalitativ och kvantitativ forskning brukar 

beskrivas som att kvalitativa metoder är ”mjuka” medan kvantitativa metoder är 

”hårda” (Jacobsson 2008). Oavsett kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt i en studie så 

är kravet på kvalitet och vetenskaplighet dock detsamma (ibid).  

!
Inom den kvalitativa forskningsstrategins ramar valde jag att använda mig av semi-

strukturerade intervjuer för insamling av data. Fördelen med den kvalitativa metoden är att 

den är följsam och flexibel, vilket kan ge kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 

viktigt och betydelsefullt i förhållande till studiens tema, i det här fallet i form av sjuknärvaro 

(Bryman 2011). Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2008) menar att det inte är självklart hur 

kvalitativ metod ska definieras, men lyfter ändå fram några centrala kriterier inom kvalitativ 

forskningsstrategi. Dessa kriterier är att utgå från studiesubjektens perspektiv och beakta 
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öppen och mångtydig empiri (ibid.). I den här studien är det alltså perspektivet från de 

intervjuade socialsekreterarnas som ska stå i fokus. Samtidigt så är en svårighet med intervju 

som metod att upplevelserna och åsikterna hos de personer som har intervjuats inte 

nödvändigtvis är representativa för alla socialsekreterare (Bryman 2011). Syftet med den här 

studien är dock inte att generalisera, utan snarare att exemplifiera, och genom 

socialsekreterares upplevelser fördjupa kunskapen om fenomenet sjuknärvaro. I en semi-

strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide över teman eller frågeställningar som ska 

beröras, men det finns en stor frihet för intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman 2011). Denna frihet finns även vid ostrukturerade intervjuer, där intervjuaren bara 

ställer en eller ett par frågor och intervjun mer kan liknas vid ett samtal där intervjupersonen 

får associera fritt (Bryman 2011). Den ostrukturerade intervjun är lämplig som metod vid en 

allmän nyfikenhet och vilja att utforska ett område, men för att kunna ta mig an flera mer 

specifika teman som var nödvändiga att undersöka för att besvara studiens frågeställning 

utifrån studiens tydliga fokus på sjuknärvaro valde jag att istället göra semi-strukturerade 

intervjuer. Efter att ha erhållit kunskap om intervju som metod (genom t ex. Bryman 2011; 

May 2011; Kvale & Brinkmann 2009) gjorde jag en intervjuguide som jag använde som 

hjälpmedel under intervjuerna, för att kunna insamla data med relevans för att uppfylla 

studiens syfte och besvara dess frågeställning (se bilaga 3). Intervjuguiden innehåller en 

översikt av de ämnen som intervjuerna avsåg att täcka och förslag på frågor till dessa ämnen 

(Kvale & Brinkmann 2009). Jag genomförde även en testintervju för att få möjlighet att testa 

intervjuguiden och bekanta mig med studiens metodupplägg inför genomförandet av de 

intervjuer som ligger till grund för studiens resultat. Att respondenten i en semi-strukturerad 

intervju kan utgå från sin personliga referensram och inte behöver välja svarsalternativ som 

har bestämts på förhand ökar analysens validitet (May 2011). Samtidigt så är en begränsning 

med intervju som metod att en enskild socialsekreterares redogörelse för en situation 

egentligen inte säger så mycket om den faktiska situationen (May 2011). Vad som är sanning 

gällande sjuknärvaro för en socialsekreterare är inte nödvändigtvis samma hos resten av 

arbetsgruppen. Syftet med den här studien är dock att lyssna till socialsekreterares erfarenhet 

och därigenom fördjupa kunskapen om varför de arbetar trots sjukdom. En alternativ metod 

hade kunnat vara att använda sig av fokusgrupper och samla flera socialsekreterare i ett 
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gemensamt samtal. En fördel med fokusgrupp som metod är att socialsekreterarna då skulle 

kunna hjälpas åt i sina resonemang kring sjuknärvaro. Eventuella gruppeffekter och 

gruppinteraktioner, som livliga diskussioner där alla inte kommer till tals eller att individer 

påverkas av normer i arbetsgruppen och väljer att inte uttrycka sina åsikter, leder dock till 

svårigheter med att analysera den stora mängd data som insamlas genom fokusgrupper 

(Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2009). Enskilda intervjuer bedömdes därför vara en 

lämpligare metod för att kunna besvara frågeställningen i den här studien, genom att låta alla 

socialsekreterare komma till tals i enskilda intervjuer, utan att påverkas av varandra.  

!
4.3 Min egen förförståelse  

En begränsning i den här studien skulle kunna vara att jag själv arbetar som socialsekreterare 

vilket kan innebära att mina egna erfarenheter och föreställningar av sjuknärvaro ur 

socialsekreterares perspektiv riskerar att påverka resultatet av analysen. Samtidigt kan 

förförståelsen vara en fördel, utifrån att jag har kunskap och förståelse för socialsekreterarnas 

beskrivningar. Utifrån den valda forskningsansatsen behöver jag som forskare förhålla mig till 

min egna förförståelse på ett konstruktivt sätt (Lundin 2008). Alan Bryman (2011) lyfter fram 

intervjuareffekt som en begränsning i intervju som metod, och menar då att faktorer hos 

intervjuaren kan medverka till en skevhet i de svar som respondenterna lämnar. I de fall då 

forskare bedriver studier i ämnen där de har ett eget intresse kan forskaren få tillgång till 

material som skulle kunna användas i privat sammanhang för att påverka fältet eller sin egen 

arbetssituation, och forskaren behöver då vara extra medveten om de roller som finns och 

vilka konsekvenser detta kan få för studien, intervjupersonerna och för en själv (Aspers 2011). 

För att studien ska hållas oberoende (Kvale & Brinkmann 2009) har jag därför valt att inte 

intervjua någon i den kommun där jag själv arbetar som socialsekreterare. 

!
4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Två traditionella kvalitetsbegrepp i vetenskaplig forskning är reliabilitet och validitet. 

Begreppen är främst förknippade med kvantitativ forskning, men innebörden handlar om 

metodologiska överväganden som är relevanta även i studier av kvalitativ karaktär (Jacobsson 

2008). Precisionen i datainsamlingen benämns som reliabilitet (Jönson 2010), och redogör för 
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hur väl det som ska undersökas i en studie faktiskt undersöks (Jacobsson 2008). Ett alternativt 

begrepp för kvalitativa studier är pålitlighet (Jönsson 2010) eller tillförlitlighet (Ejvergård 

2009). För att stärka studiens tillförlitlighet har jag under intervjuerna med socialsekreterare 

använt mig av en intervjuguide med relevanta teman för att hålla samtalet inom ramen för 

uppsatsens syfte. Jag utgår även från två teoretiska perspektiv i min analys, där mina egna 

tolkningar speglas i teori och vetenskaplig forskning, för att studiens tillförlitlighet ska öka 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Med validitet menas om det som avses att undersökas faktiskt 

undersöks (Jacobsson 2008), alltså om studien är trovärdig. Utifrån att jag själv arbetar som 

socialsekreterare är det ofrånkomligt att jag har en viss förförståelse som kan tänkas påverka 

studiens trovärdighet, men genom valet av en delvis ostrukturerad intervju där 

intervjupersonerna har möjlighet att utgå från sin personliga referensram, utan att behöva 

välja svarsalternativ som jag bestämt på förhand, ökar studiens validitet (jfr May 2011). 

!
4.5 Urval 
Insamlingen av data baseras på ett målstyrt urval för att nå studiens syfte och besvara 

undersökningens frågeställning (Bryman 2011). Därför har intervjuerna genomförts med 

yrkesverksamma socialsekreterare inom socialtjänstens individ-och familjeomsorg som 

utifrån sin egen bedömning under de senaste 12 månaderna har gått till arbetet trots sjukdom. 

Jag valde att intervjua socialsekreterare från flera olika kommuner för att få en spridning i 

socialsekreterarnas beskrivningar av sin erfarenhet. Jag skrev ett kontaktbrev (se bilaga 1) 

som jag mailade till verksamhetschefer för individ- och familjeomsorgen i 20 olika 

kommuner med en inbjudan till socialsekreterare om att delta i studien. Jag bifogade även ett 

informationsbrev (se bilaga 2) som riktades till de socialsekreterare som uttryckte intresse för 

att delta i studien. Jag genomförde enskilda intervjuer med 11 socialsekreterare som alla har 

en tillsvidareanställning och arbetar med försörjningsstöd eller utredningar som rör barn- och 

familj. Socialsekreterarna arbetar i sex olika kommuner i sydöstra Sverige. Intervjuerna 

spelades in för att fånga intervjupersonernas svar i deras egna ord och möjliggöra en 

detaljerad analys (Bryman 2011). Vid intervjutillfället framkom att tre av de 11 

respondenterna för närvarande har en annan yrkestitel än just socialsekreterare, men då 

samtliga har mångårig arbetslivserfarenhet från socialsekreteraryrket och erfarenhet av 
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sjuknärvaro från just denna period så bedöms de ändå falla inom ramen för de kriterier som 

utgör studiens urval.  

!
Samtidigt som jag ovan beskrivit hur jag gjort ett målstyrt urval genom att intervjua 

socialsekreterare, så finns det även ett slumpartat urval, inom ramen för det målstyrda urvalet. 

När jag sökte intervjupersoner hade jag redan bestämt mig för att jag ville lägga en 

genusaspekt på min studie, men jag skrev inte huruvida jag sökte män eller kvinnor till min 

studie, utan jag efterfrågade socialsekreterare med erfarenhet av sjuknärvaro. De 

socialsekreterare som hörde av sig och valde att ställa upp i studien representeras dock av 

enbart kvinnor. En möjlig (och trolig) förklaring till att urvalet utföll på detta vis är den 

forskning (Aronsson & Gustafsson 2002) som visar att de yrkesgrupper som har hög 

sjuknärvaro är starkt kvinnodominerade, vilket leder till att kvinnor är kraftigt 

överrepresenterade i gruppen med den högsta sjuknärvaron. Därför är det slumpartade urvalet 

inte särskilt förvånande, och kanske kan det inte heller kallas för slumpartat utifrån 

kvinnodominansen på landets kommuners socialsekreterartjänster. Urvalet är snarare att 

betrakta som representativt. Statistik visar att 84 % av landets socionomer är kvinnor och att 

kvinnodominansen på landets socionomutbildningar ökar, i takt med att tillströmningen av 

män minskar (SCB 2010). Att kvinnor tycks ha den största erfarenheten av sjuknärvaro (se 

figur 4 och figur 5) gör det till en naturlig utgångspunkt för studien att endast omfatta 

kvinnliga socialsekreterare. 
!
4.6 Analysschema 
Analys av materialet möjliggörs genom kodning av de transkriberade intervjuerna, vilket jag 

genomförde med hjälp av ett kodschema (jfr Aspers 2011), som jag valt att kalla för 

analysschema. Jag transkriberade intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället och 

uppmärksammade olika teman som dök upp under intervjuerna (Bryman 2011). Jag började 

sedan mitt analysarbete med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och finna de 

bakomliggande motiv som socialsekreterarna beskriver i relation till sjuknärvaro. Under 

läsningen arbetade jag fram exempel ur intervjuerna, som beskrev socialsekreterarnas motiv. 

Jag markerade dessa exempel på motiv med hjälp av en markeringspenna. Under arbetets 
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gång gick jag även tillbaka till intervjuerna och sökte efter exempel på fler teman i relation till 

sjuknärvaro som jag hade missat under den första läsningen.  

!
De motiv som jag fann i intervjuerna resulterade i 11 listor, en lista för varje socialsekreterare. 

För att göra det hela mer överskådligt gjorde jag ett analysschema där jag sorterade in alla 

exempel på socialsekreterarnas motiv från intervjuerna under övergripande teman. Mitt 

analysschema utformade jag med inspiration av Håkan Jönson (2010) som illustrerar ett 

analysschema med två kolumner, där den vänstra kolumnen representeras av komponenter 

och den högra av frågor. I min studie har jag valt att använda mig av teman istället för frågor, 

då jag fann att detta ordbyte gjorde analysschemat mer tydligt. Jag har inte heller någon 

kolumn som består av komponenter, utan de tre teman som framträder i analysschemat 

representerar kort och gott de motiv som socialsekreterarna i intervjuerna har beskrivit i 

relation till sin erfarenhet av sjuknärvaro. I socialsekreterarnas beskrivningar av sjuknärvaro 

kunde jag urskilja tre övergripande motiv som inkluderar de sätt att hantera sjuknärvaro som 

framkommit under intervjuerna. De motiv jag kunde urskilja i intervjuerna utgör grunden för 

analysen och jag har valt att kalla dem för ”lojalitet”, ”ekonomi” och ”uppgivenhet”. 

!
4.7 Etiska överväganden 

Den lag som styr etisk prövning av forskning är lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor. Lagen har som syfte att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. Lagen tillämpas inte på den här uppsatsen då 

lagen inte avser sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 

eller på avancerad nivå, men Vetenskapsrådet (2002) har konkretiserat fyra allmänna 

huvudkrav som forskare inom humaniora och samhällsvetenskap behöver förhålla sig till. De 

fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga krav syftar till att skydda de individer som deltar i forskningen och 

de kan användas för att vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av projekt (ibid.).  

!
Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande, och samtyckeskravet 
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innebär att de som medverkar i undersökningen har rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. Informationskravet och samtyckeskravet har beaktats 

genom information som gavs skriftligt i informationsbrevet (se bilaga 1) och muntligt inför 

varje enskild intervju, då socialsekreterarna informerades om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan i studien eller välja att avstå att svara på vissa frågor. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som har insamlats genom intervjuer endast ska användas för 

forskningsändamål och konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet. Jag har förhållit mig till dessa två 

krav genom att avidentifiera intervjupersonerna i studien så att de ska försäkras anonymitet, 

samt genom att vara aktsam med personuppgifter och förvaring av den information som har 

insamlats via intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009). För att säkerställa att 

intervjupersonerna inte ska kunna identifieras så används inga namn på personer eller 

kommuner i studien. 

!
Ett annat etiskt krav som ställs i forskningssammanhang är kravet på forskarens roll, och en 

strävan att uppnå hög vetenskaplig kvalitet genom så korrekta resultat som möjligt (Kvale & 

Brinkmann 2009). Detta görs bland annat genom att forskningen hålls oberoende (ibid.), och 

jag har därför valt att inte studera den kommun där jag själv är anställd som socialsekreterare.  
!
!
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5. Teori 
I det här avsnittet kommer jag beskriva de teoretiska utgångspunkter som kommer ligga till 

grund för analysen av studiens resultat. För att analysera studiens resultat har jag valt att 

använda begreppen makt och genus. Makt är något som socialsekreterare utövar och behöver 

förhålla sig till i sin profession som myndighetsutövare, men det är också något som de utsätts 

för i sin organisation, utifrån att makt existerar i allt socialt varande. Därför fann jag det 

intressant att använda maktbegreppet för att undersöka hur sjuknärvaro kan förstås i relation 

till socialsekreterares erfarenhet fenomenet. Genus är ett ett teoretiskt perspektiv som jag 

valde att använda utifrån det genusperspektiv som studien har, och det faktum att studien 

enbart omfattar sjuknärvaro hos kvinnliga socialsekreterare. Jag kommer i följande avsnitt att 

redogöra för de båda teoretiska perspektiven och klargöra vilka teoretiker och begrepp inom 

dessa områden som ligger till grund för, och kommer utgöra, uppsatsens teoretiska 

referensram. 

!
5.1 Makt som teoretisk referensram 
Fransmannen Michel Foucault har kommit att bli en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare 

inom vetenskapen och hans tankegångar om makt har blivit ett naturligt inslag i akademiska 

och kulturella diskussioner (Nilsson 2008). Makt har många former och det finns många olika 

sätt att utöva makt på (Börjesson & Rehn 2009). Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) har 

skrivit en bok som heter just Makt, där de lyfter fram Michel Foucault som den person som 

har haft störst påverkan på de moderna diskussionen om makt. Foucaults maktbegrepp utgör 

en del i den referensram som kommer användas i analysen av empirin i den här uppsatsen. 

Michel Foucault argumenterade för att vårt sätt att skapa ordning och struktur i världen 

(genom t ex språk, uppdelningar och hierarkier) är genomsyrat av makt. Utifrån Foucaults 

maktperspektiv är makt inte något som bara dyker upp i vissa situationer, utan makt betraktas 

som något som alltid och med nödvändighet existerar i alla former av socialt varande (ibid.). 

Börjesson och Rehn (2009) beskriver att det finns flera dimensioner av makt, och lyfter 

exempelvis fram maktens subjekt, som handlar om de olika maktpositioner som finns i det 

sociala livet. I denna dimension ingår maktrelationer mellan olika aktörer och förståelsen för 

maktförhållandet mellan två människor där den ene har makt över den andra genom en 
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maktteknik (ibid). I den här studien framträder maktens subjekt i form av av socialsekreterare, 

och värt att notera är att de alltså inte enbart är objekt som faller offer för makten, utan de är 

subjekt som i sitt sociala varande själva utövar makt i den mån de har möjlighet inom 

organisationens gränser. Att arbeta vid sjukdom kan betraktas som ett sätt att utöva makt, inte 

minst i relation till de kollegor som behöver arbeta sida vid sida med den sjuke som hostar 

och är förkyld. Makten i Foucaults maktsyn har en stark relationell karaktär, och där det finns 

makt finns det även motstånd (Foucault 2002). En socialsekreterare som genom motstånd 

utövar motmakt utgör den andra delen av maktrelationen, och har en lika viktig del i makten 

som den dominerande kraften, i form av exempelvis organisationen (ibid). Michel Foucault 

har etablerat många begrepp i relation till makt, men i den här uppsatsen kommer Foucaults 

begrepp discplinering att stå i centrum utifrån intentionen att förstå socialsekreterares 

beskrivningar av sina upplevelser av fenomenet sjuknärvaro i ljuset av den disciplinära 

makten. 

!
5.1.1 Den disciplinära makten 

Michel Foucault konstaterade att makt är hur samhället producerar effekter, och menade att 

det inom varje socialt sammanhang finns en serie processer som disciplinerar. Den 

disciplinära makten handlar om att normalisera och studerades av Michel Foucault i hans verk 

Övervakning och straff som utkom i fransk originalutgåva första gången 1975 (Foucault 

1987; Nilsson 2008). På en arbetsplats kan den disciplinära makten handla om frågor som rör 

hur man beter sig under måndagsmötet eller hur många godisbitar man får ta ur skålen som 

någon ställt fram i fikarummet. I relation till den här studien kan den disciplinära makten 

handla om hur man beter sig vid sjukdom, om socialsekreterare på arbetsplatsen stannar 

hemma eller går till arbetet vid sjukdom. Enligt Foucaults maktperspektiv kommer inte 

disciplineringen uppifrån, utan den föds i det lokala sammanhanget och vävs ihop till en 

större diskurs som sedan reproduceras i samhället (Börjesson & Rehn 2009). Roddy Nilsson 

(2008) menar att Foucalts begrepp biomakt kan ses som en strategi för att implementera den 

disciplinära makten. Biomakt är en form av makt i Foucaults maktteori som handlar om 

kontroll av kroppar och hela befolkningars liv på en direkt biologisk nivå (Börjesson & Rehn 

2009). Det kan handla om regler över hälsa, sexualitet och hygien och kopplas till nationens 
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kontroll över att hålla befolkningen frisk. Foucault (2002) själv beskriver att biomakten består 

av två skilda riktningar, där den ena riktningen består av disciplinära institutioner medan den 

andra består av befolkningen. En koppling till dagens samhälle kan vara det hälsoideal som 

finns, där vad som från början är en välmenad idé som bygger på att barn ska ha mer 

gymnastik i skolorna, i en hypotetisk framtid kan utvecklas till biomakt där staten genom 

skolan kontrollerar barns kroppar och tvångsomhändertar barn med för högt BMI (Börjesson 

& Rehn 2009). Ett annat exempel på biomakt kan tänkas vara den makt som finns i 

organisationer där deras anställda socialsekreterare tillämpar sjuknärvaro. Organisationen har 

makt över sina anställda socialsekreterare i ett socialt sammanhang på arbetsplatsen och 

denna makt utmynnar i särskilda beteenden och handlanden. Ett exempel på ett sådant 

beteende kan vara att gå till arbetet trots sjukdom. Detta kan ses som en disciplinering som 

reproduceras i samhället för att kontrollera kroppar och få dem produktiva. Individen blir en 

aktör i en maktapparat där denne etiketteras som frisk eller sjuk, och blir definierad därefter. 

Biomakten kan alltså påverka en anställd i beslutet att gå till jobbet trots sjukdom, utifrån 

oviljan att bli definierad som avvikare och svika arbetskollegor och klienter.  

!
I Foucalts maktperspektiv finns två typer av makt, makten som disciplin och makten som lag. 

Den disciplinära makten är utifrån Michel Foucaults maktperspektiv en annan typ av makt än 

den juridiska makt som legitimeras genom lagen och regleras genom brott och straff (Nilsson 

2008). För att minska avstegen från ordningen finns det i den disciplinära maktteknologin 

normaliserande sanktioner, som Foucault (1987) kallar för disciplinära straff av korrektiv 

karaktär. Ett disciplinärt straff handlar inte om en ren bestraffning, utan kan mer ses som en 

övning i att göra rätt. Detta sker exempelvis genom tillsägelser, instruktioner, regelsystem, 

uppmuntran och belöningar (Nilsson 2008). För att förklara sin syn på samhället med oss 

disciplinerade människor som maktsubjekt använde Foucault en metafor genom berättelsen 

om fängelset Panopticon (Foucault 1987). I Panopticon är cellerna placerade i en cirkel som 

gör att fångarna genom sidoväggarna är hindrade från kontakt med övriga fångar, och i mitten 

av cirkeln finns den kontrollerande vakten i form av ett konstant, bländande ljus som lyser på 

cellerna och fångarna som inryms där (ibid.). Fångarna ser aldrig om det finns någon egentlig 

vakt vid ljuset eftersom de bländas av skenet, men ljuset blir som en påminnelse om att de är 
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under ständig övervakning. Innebörden i metaforen är att vi beter oss som om vi blir 

övervakade och har lärt oss att kontrollera oss själva, utan att det egentligen finns någon 

tydligt definierad makt som säger åt oss hur vi ska agera. Vi blir maktsubjekt som ser 

kontrollen vi anpassar oss till som något naturligt, och vi fogar oss i att ständigt kontrolleras. 

Genom att betrakta socialsekreterare som maktsubjekt utifrån Foucaults disciplinära 

maktperspektiv ser jag en möjlig ingång för att synliggöra och förstå de maktaspekter som 

finns i fenomenet sjuknärvaro hos socialsekreterare. Michel Foucaults disciplinära 

maktsystem som baseras på normalisering kan tänkas skapa konforma individer, men 

Foucaults uppfattning är att den disciplinära makten istället producerar allt mer framträdande 

individualitet (Nilsson 2008). Den disciplinära makten är osynlig, medan de som underkastas 

den blir synliga (ibid.). Foucault förklarar det som att individualiteten och var och ens egen 

särart utformas som ett resultat av, och föremål för, disciplinär makt ”genom att kombinera 

hierarkisk övervakning och normaliserande sanktioner” (Foucault 1987:225). Utifrån 

Foucaults uppfattning tänker jag mig att sjuknärvaro är ett exempel på ett beteende som 

synliggör den som underkastas makten, medan den disciplinära makten förblir osynlig. En 

socialsekreterare som beslutar sig för att gå till jobbet trots sjukdom och sitter sjuk på sin 

arbetsplats är synlig, men de maktrelationer och maktpositioner som gör att socialsekreteraren 

befinner sig där är osynliga. Genom att analysera empirin utifrån ett maktperspektiv har jag 

som ambition att kunna synliggöra de maktaspekter som finns i sjuknärvaro hos 

socialsekreterare, och därmed bidra till en ökad förståelse och kunskap om sjuknärvaro som 

fenomen.  

!
!
5.2 Genus som teoretisk referensram 
!
5.2.1 Definition av genus och kön 

För att tydliggöra innebörden i genusteori behövs ett klargörande av skillnaden mellan 

begreppen kön och genus. Med kön menas det biologiska könet på en människa, medan genus 

även inkluderar sociala eller kulturella uttryck för vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Kön finns i det svenska språket enbart som substantiv, och syftar till något som sitter på 
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kroppen eller som är inuti kroppen (Elvin-Nowak & Thomasson 2003). Det kan förklaras som 

könsorgan utanpå kroppen och manlighet/kvinnlighet inuti. Genus sätter namn på den alltmer 

komplicerade kunskap vi har om manligt och kvinnligt, och tar inte enbart hänsyn till vårt 

biologiska kön, utan inbegriper också en social aspekt och vår allt större förståelse av hur 

manligt och kvinnligt ”görs” i samhället (Hirdman 1988). Jag väljer att i fortsättningen 

använda ordet genus istället för ordet kön, för att få ett avstånd till det sexuellt laddade ordet 

kön, och istället lämna utrymme till att förstå och förklara kvinnligt/manligt som överförda 

abstraktioner (jfr Hirdman 2003). Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomasson (2003) använder 

sig inte av begreppet genus i sin bok, utan väljer att använda ordet kön, trots att de talar om 

sociala eller kulturella uttryck för kön. Enligt min mening kan det bli problematiskt att 

använda samma ord som också kan beteckna biologiskt kön, när det är sociala eller kulturella 

uttryck för kön som avses, och för att undvika förväxlingar mellan biologiskt och socialt eller 

kulturellt kön väljer jag att i fortsättningen enbart använda mig av ordet genus. Ordet kön 

används i fortsättningen enbart där det anses vara nödvändigt rent språkligt, och då ordet har 

använts av författaren i originaltexten. 

!
5.2.2 Genussystem och genuskontrakt 

Tidigare beskrev jag det teoretiska begreppet makt, och det är även relevant i avsnittet som 

rör genusteori, eftersom hela den sociala världen är genomsyrad av makt. Makt kan ofta 

blandas ihop med ansvar, och gränserna mellan begreppen är otydliga och överlappar ibland 

varandra (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Heléne Thomson (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003) uttrycker sig på följande vis för att göra en skiljelinje mellan ansvar och makt: ”Den 

som har ansvar står för ett slags garanti för att något blir gjort, kanske till och med för att det 

blir gjort på ett bra eller korrekt sätt. Kvinnor har ofta mer ansvar än makt” (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:35). Makt står ofta i relation med en könsmakt, som handlar om att makten är 

annorlunda beroende om det handlar om män eller kvinnor (Börjesson & Rehn 2009). Med 

könsmakt menas generellt att kvinnor befinner sig i en ofördelaktig position, utifrån att den 

sociala definitionen av manlighet fungerar som en slags ständig maktförstärkare (ibid.). 

Könsmakten finns i könsmaktsystemet, som handlar om samhällets uppbyggnad (Elvin-

Nowak & Thomsson 2003). Yvonne Hirdman (1988) var en av de första i Sverige att börja 
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prata om könsmaktsystemet som en teori om underordning, men då med ordet genussystem. 

Med genussystem menas att samhället är ett patriarkalt system där män tilldelas mer resurser 

och makt än kvinnor, och både kvinnor och män beter sig på ett sätt som gör att de passar in i 

bilden av att män är högre rankade och mer värda än kvinnor, utan att ifrågasätta det 

(Hirdman 1988; Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Genussystemet har två principer (Hirdman 

1988; Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Den första principen kallas för isärhållandet och kan 

exemplifieras genom arbetslivet, där män och kvinnor återfinns i olika yrkeskategorier som 

betecknas som manliga respektive kvinnliga. Den andra av genussystemets två principer är 

den manliga normen. Med den manliga normen menas att det som anses manligt också är det 

som anses vara mer normalt, allmängiltigt och eftersträvansvärt (Hirdman 1988; Elvin-Nowak 

& Thomsson 2003). I genussystemet ska kvinnor dock inte likna männen för mycket, för de är 

inte män, utan kvinnor (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Genussystemet bygger på 

isärhållandet mellan kvinnor och män, och om kvinnor skulle ta efter män allt för mycket 

skulle hela genussystemet falla. Yvonne Hirdman (1988) menar att den manliga normen 

legitimeras genom isärhållandets principer och använder begreppet genuskontrakt för att 

förklara vad som reglerar dessa förhållanden mellan män och kvinnor. Genuskontraktet är en 

överenskommelse mellan män och kvinnor om hur samhället ska fungera, och kan alltså 

betraktas som ett ojämställt kontrakt upprättat mellan en överordnad och en underordnad, 

präglat av den manliga normen. Genuskontraktet kan jämföras med det Ylva Elvin-Nowak & 

Heléne Thomsson (2003:11) skriver om att utifrån ett verbperspektiv ”doing gender” eller ”att 

göra kön”, alltså rikta strålkastaren mot människors aktiva handlingar och analysera hur 

manlighet och kvinnlighet fylls med olika innehåll i olika sammanhang. De osynliga 

genuskontrakten förs vidare i generationer och beskriver de ömsesidiga föreställningarna om 

det rådande genussystemet. Enligt Hirdman (1988) är genusystemet den process som via 

genuskontrakten skapar ny segregering och ny hierarkisering med mannen i den högsta 

positionen. Genuskontrakten leder till att genussystem fortsätter att existera i olika tider, olika 

samhällen och i olika klasser (ibid.). Det sociala arbetet har, i likhet med andra arbeten inom 

vård och omsorg, historiskt sett har ansetts vara ett traditionellt kvinnligt yrke. Även om 

antalet manliga socialsekreterare sakta ökar, så kvarstår det faktum att den stora majoriteten 

av landets socialsekreterare är kvinnor. Segregeringen framstår redan i själva yrkestiteln 
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socialsekreterare, då ordet sekreterare för tankarna till en kvinna, samt då ordet “social” med 

koppling till social omsorg och socialt arbete som tidigare nämnts, också traditionellt sett har 

kategoriserats som kvinnligt. Att använda begrepp som isärhållande och genussystem som 

verktyg i analysen av empirin kan innebära en fördjupad kunskap om varför socialsekreterare 

går till jobbet fast de borde sjukskrivit sig. Min förhoppning är att jag, genom att lyfta fram 

strukturella faktorer relaterade till genus i socialsekreterarnas beskrivningar, möjliggör en 

förståelse för sjuknärvaro som fenomen ur ytterligare ett perspektiv. 

!
5.3 Integrering av makt och genus 
Som beskrivits ovan så argumenterade Michel Foucault för att makt existerar i allt socialt 

varande, och makt genomsyrar inte minst vårt sätt att skapa ordning och struktur i världen. 

Ordning och struktur skapar vi genom att kategorisera människor utifrån normativa 

föreställningar, som att en socialsekreterare ska vara en omhändertagande och hjälpsam 

kvinna. Precis som genussystemet skapar ordning och struktur i samhället genom en 

kategorisering utifrån vad som är manligt respektive kvinnligt genom ”att göra kön” (jfr 

Elvin-Nowak & Thomsson 2003) så kan Foucaults maktsystem om disciplinering för att 

skapa ordning i samhället genom normativa föreställningar beskrivas som ”att göra makt”. 

Och hur socialsekreterares sjuknärvaro kan förstås genom dessa teoretiska referensramar är 

något som jag ämnar att undersöka i den här studien. 

!
När Michel Foucalt (2002) skriver om biomakt beskriver han sexualitetsmönstret som en följd 

av biomakten i form av de disciplinära institutionernas styrning över befolkningen. Enligt 

Foucault finns det taktiker som ”…kombinerar målet att disciplinera kroppen med målet att 

reglera befolkningarna” (Foucault 2002 s. 146). Även om Foucault nog inte hade genusteori i 

åtanke när han skrev om biomakten, så drar jag här paralleller till genussystemets två 

principer; isärhållandet och den manliga normen (Hirdman 1988; Elvin-Nowak & Thomsson 

2003). Isärhållandet som disciplinerar kroppen genom exempelvis horisontell och vertikal 

könssegregering på arbetsmarknaden, och den manliga normen där befolkningen regleras 

genom genuskontraktet (Hirdman 1988). Genussystemet kan därmed tolkas som en form av 

biomakt som styr över befolkningen, genom att vi disciplineras in i traditionella könsroller på 
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arbetsmarknaden och definieras utifrån genus. Disciplineringen utifrån genus och de 

förväntningar som ställs utmynnar i särskilda beteenden, som exempelvis sjuknärvaro och i 

skenet av teorier om makt och genus framträder en genusbunden biomakt som disciplinerar. 

Och kopplingen mellan Michel Foucault och genusteori har gjorts tidigare (se ex. Järvinen 

1996).  

!
I fängelset Panopticon är vi alla är maktsubjekt, utan att det egentligen finns någon tydligt 

definierad makt som har instruerat mänskligheten hur vi ska bete oss (Foucault 1987). Makten 

befästs i de osynliga genuskontrakten som beskriver de ömsesidiga föreställningarna om det 

rådande genussystemet (Hirdman 1988), som förs vidare i generationer och som vi 

disciplinerat fogar oss efter. Som föreställningen om att yrkesgruppen socialsekreterare består 

av är ansvarstagande, omhändertagande kvinnor som åsidosätter sina egna behov för att 

finnas där för andra. Mäns och kvinnors kroppar disciplineras på olika sätt, och regler och 

kontroll kring hälsa och ansvarstagande skiljer sig åt beroende på om du är man eller kvinna. 

Så även på den vertikalt segregerade arbetsmarknaden, där män och kvinnor återfinns inom 

olika yrkeskategorier, råder det än idag olika föreställningar om vilka förväntningar som finns 

på exempelvis en gruvarbetare respektive en socialsekreterare. Förståelsen av en genusbunden 

biomakt kan öka kunskapen om sjuknärvaro som fenomen och lyfta fram nya aspekter om 

socialsekreterares sätt att hantera sjuknärvaro. 

!
!
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6. Resultat och analys 
I det här avsnittet av uppsatsen kommer jag att varva resultat tillsammans med analys genom 

teori och tidigare forskning. Jag väljer att använda mig av representativa citat från 

intervjuerna för att illustrera resultatet och de motiv som socialsekreterarna beskriver i 

relation till sjuknärvaro och använder fingerade namn för att socialsekreterarna ska försäkras 

anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002; Kvale & Brinkmann 

2009). Kapitlet börjar med en introduktion som sammanfattar studiens resultat, för att sedan 

övergå i en djupare analys av vad som framkommit i intervjuerna. Resultatet presenteras då 

utifrån de tre teman som framkom i intervjuerna för att beskriva socialsekreterarnas motiv i 

relation till deras sjuknärvaro (Bryman 2011). De tre motiven är lojalitet, ekonomi och 

uppgivenhet. 

!
6.1 Socialsekreterarens motiv för sjuknärvaro 
Den bild som målas upp i uppsatsens inledning om hur socialsekreterares ohållbara 

arbetssituation framträder i forskning, media, fackliga organisationer och politiken bekräftas 

av socialsekreterarna i studien. Anna uttrycker det så här: 

   

 Jag älskar mitt jobb. Jag älskar mitt yrke. Jag är så ledsen bara att det är så 

som det är, att vi inte kan ägna oss åt det sociala arbetet (Anna). 

!
Citatet är ett exempel på hur socialsekreterarna som har deltagit i den här studien beskriver en 

orimlig arbetsbelastning, personalbrist och svårighet med rekrytering som resulterar i vakanta 

tjänster, att de tvingas kompensera där andra myndigheter brister och hur en obalans mellan 

krav och resurser inom organisationen innebär att de tvingas sänka kraven på sitt arbete och 

därmed inte kan utföra socialt arbete av den kvalitet som de önskar och förväntas göra. 

Samtidigt beskriver socialsekreterarna att de älskar sitt arbete och många beskriver en 

frustration och uppgivenhet över att inte ha rätt förutsättningar för att göra ett bättre jobb. I 

följande figur presenteras en resultatsammanfattning av de teman i relation till sjuknärvaro 

som framkom i intervjuerna med socialsekreterarna. Resultatets tre teman lojalitet, ekonomi 

och uppgivenhet beskriver de motiv som socialsekreterarna har när de går till arbetet trots 

!  39



!

!!!!!
sjukdom (se figur 6). 

!
 Tabell 1 

 Analysschema: Tematisk indelning och sammanfattning av socialsekreterares motiv för  
 sjuknärvaro 

!
Den resultatsammanfattning som framträder i analysschemat ovan ger en överblick av 

socialsekreterarnas sätt att hantera sjuknärvaro utifrån deras egna beskrivningar. Många av 

socialsekreterarna hade liknande beskrivningar av sin sjuknärvaro, men i likhet med tidigare 

forskning (Dew, Keefe & Small 2005) så fann jag att inställningen till sjuknärvaro och de 

motiv som socialsekreterarna beskriver skiljer sig åt inom yrkeskategorin, då olika 

arbetsplatser har olika problem som främjar och orsakar sjuknärvaro för arbetstagaren. Detta 

presenteras under de tre rubriker som representerar de gemensamma teman som framställdes 

ur intervjuerna (se figur 7).  
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 Tabell 2 

 Intervjudeltagarnas motiv för sjuknärvaro 

!
Medan samtliga socialsekreterare lyfter fram lojalitet till klienterna som ett motiv till 

sjuknärvaro, pratar några också om ekonomi och uppgivenhet över organisatoriska faktorer. 

Intervjuerna vittnar även om att socialsekreterarna har höga krav på sig själva och på sitt 

uppdrag som socialsekreterare, och en term som återkom i majoriteten av intervjuerna var 

”duktig flicka”. Det finns anledning att återkomma till den termen längre fram i detta kapitel. 

!
6.2 Socialsekreterarens lojalitet  
Lojalitet är ett första tema som tydligt framträder som motiv i samtliga av de 11 

socialsekreterarnas beskrivningar av sjuknärvaro. Lojalitet som motiv kan kopplas till Johns 

(2010) kategori ”social kultur” som handlar om hur den sociala kulturen på arbetsplatsen 

inverkar på förekomsten av sjuknärvaro. På vissa arbetsplatser kan det helt enkelt finnas en 

rådande kultur som säger att ”här är vi inte sjuka”, och det finns en sorts prestige i att inte 

vara sjuk inför kollegor, klienter eller arbetsgivare. En sådan kultur beskrevs även av flera 

socialsekreterare som deltog i den här studien. Lojalitet kan yttra sig på många olika sätt och 

att en socialsekreterare går sjuk till jobbet kan göra det utifrån lojalitet till kollegor, lojalitet 
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till klienter eller lojalitet till arbetsgivaren. Lojalitet kan också handla om den egna familjen, 

och då i samverkan med ett ekonomiskt motiv som handlar om familjens försörjning. Lojalitet 

och ekonomi samverkade som motiv hos två av socialsekreterarna i den här studien. Även 

tidigare studier har presenterat resultat där den främsta förklaringen till varför personer valde 

att gå sjuka till arbetet var just för att andra personer är beroende av ens närvaro (Caverley et. 

al 2007). Enligt tidigare forskning beskrivs sjuknärvaro som ett sätt för de anställda att 

uttrycka sin lojalitet mot organisationen de arbetar för (Biennal, Huver & Richard 2013). 

Detta kan relateras till beskrivningar av socialsekreterare i studien, och exemplifieras genom 

Fatima som beskriver att hon går till jobbet trots sjukdom av lojalitet till sin arbetsgivare och 

chef. 

!
Jag kan väl känna lite att mentaliteten från chefen är att, ’ja men nu har du 
varit ledig, och sen klagar ni på hur ni har det’. (…) För tillfället så förlitar 
sig ju chefen hundra procent på oss (Fatima). 

!
Fatimas beskrivning av sjuknärvaro kan förstås som disciplinering, då den normativa 

föreställningen som råder för att skapa ordning på arbetsplatsen är att hon oavsett hur hon mår 

förväntas infinna sig på arbetet. Förväntningarna på att närvara vid sjukdom kommer både 

från Fatima och från hennes chef. Inställningen från chefen kan liknas vid ett disciplinärt 

straff, som utifrån Foucaults (1987) maktsyn kan beskrivas som en normaliserande sanktion 

som syftar till att minska avstegen från ordningen. Genom att gå sjuk till arbetet undviker 

Fatima ett disciplinärt straff i form av en tillsägelse från chefen, som hon skulle riskera att få 

vid frånvaro på grund av sjukdom. Fatima beskriver att chefen förlitar sig på 

socialsekreterarna till hundra procent, och av lojalitet till sin arbetsgivare så vill Fatima 

uppfylla dessa förväntningar genom att infinna sig på arbetet oavsett hälsotillstånd. Även 

socialsekreteraren Hanne beskrev under intervjun en lojalitet till arbetsgivaren då hennes 

arbetsplats haft svårt att rekrytera socialsekreterare och därför har en hög arbetsbelastning 

som resultat av flera vakanta tjänster. Hanne beskriver varför hon valt att gå sjuk till jobbet av 

lojalitet till arbetsplatsen och kollegorna på följande vis: 
!
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Ja, dom gångerna är det ju för att det känns, nej, man kan inte lämna över till 
andra. (…) Vet man att man inte är tillräckligt många, alla har mycket att 
göra (Hanne). !

Anna förklarade vidare under intervjun att hon går till jobbet för den ”sociala biten” och 

beskriver kollegorna som viktiga eftersom hon saknar släktingar och socialt nätverk på orten. 

Anna menade att det därför kan vara värt att gå till jobbet trots sjukdom utifrån en social 

aspekt och av lojalitet för att inte belasta kollegorna, och kunna bibehålla den fina relationen 

som finns kollegor emellan. Detta kan relateras till aktuell forskning som visar att den främsta 

orsaken till varför arbetstagare går sjuka till arbetet i både Sverige och Norge är just för att 

inte belasta sina arbetskamrater (Aronsson et. al 2015). Även i den kanadensiska studien av 

Caverley (et. al 2007) förklaras sjuknärvaro med att det inte finns någon annan som utför 

arbetstagarens arbetsuppgifter vid frånvaro. Arbetstagarna i studien vill inte belasta sina 

kollegor som har fullt upp med sina egna arbetsuppgifter. I studien av Aronsson (et. al 2015) 

uppgav 41 % av de tillfrågade att de arbetade trots sjukdom för att inte belasta sina 

arbetskamrater, vilket kan jämföras med att alla socialsekreterarna i den här studien uppgav 

lojalitet som motiv för sjuknärvaro. Men samtidigt så är det viktigt att ha i åtanke att lojalitet 

som motiv i den här studien inte enbart är begränsad till att omfatta lojalitet till kollegor. 

Lojalitet till klienterna var en annan betydande faktor i relation till sjuknärvaro som framkom 

i intervjuerna, och flera socialsekreterare valde sjuknärvaro framför sjukfrånvaro för att inte 

riskera att utsätta klienterna för bekymmer till följd av socialsekreterarens sjukdom. Fatima 

uttrycker det såhär: 
!

Besöken är ju inte inbokade utan anledning. Utan det finns ju en anledning 
och ibland kan det vara ett besök som man kan skjuta upp, absolut, men i 
regel inte. Utan någon står där inför en avhysning eller någon står inför att 
elen ska stängas eller någonting liknande, och då är det inte lätt för någon 
annan att ta det heller (Fatima). !

Den lojalitet som Fatima beskriver till sina klienter kan kopplas till tidigare studier som visar 

att sjuknärvaro förekommer i högre andel i yrkesgrupper med uppgift att vårda, ge omsorg 

och undervisa (Johns 2010; Aronsson, Gustafsson & Dallner 1999). Personer som i sitt yrke 

har som uppdrag att stötta och vårda andra människor har alltså högre förekomst av 
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sjuknärvaro än andra yrkeskategorier. Samtidigt så kan inställningen till sjuknärvaro skilja sig 

åt inom yrkeskategorin socialsekreterare, då olika arbetsplatser har olika problem som främjar 

och orsakar sjuknärvaro för arbetstagaren (Dew, Keefe & Small 2005). Cecilia, Eva eller 

Jasmina utgör exempel på detta, då de var de enda socialsekreterarna i studien som enbart 

hade lojalitet som motiv för sjuknärvaro. Cecilia, Eva, Jasmina arbetar alla tre med 

försörjningsstöd, där arbetsbelastningen är som högst i slutet av varje månad när 

ansökningarna ska handläggas och försörjningsstödet utbetalas. Eva beskrev hur kalendern 

styr över om hon väljer sjuknärvaro framför sjukfrånvaro, främst av lojalitet till kollegor och 

klienter.   

!
Även om man som socialsekreterare har kollegor, som gör ansökningar 
tillexempel om du tänker värsta tiden i månaden runt tjugonde, tjugofemte 
där (…) Att vara sjuk då, det vill ingen vara. För även om jobbet blir gjort så 
är det andra som drabbas eller kollegorna främst då, att dom som redan har så 
mycket får ännu mera. Och om ingen skulle göra det är det klienterna som 
står där utan pengar. Så det tror jag nog, att om man är lika sjuk under den 
lugna perioden i månaden som man är när det är stressigt och mycket, då 
väljer man att gå och jobba när det är stressigt och då kanske man egentligen 
skulle vara mest betjänt av att vara hemma och vila liksom (Eva). 

!
Citatet kan tolkas som att socialsekreterarna hanterar sjuknärvaro utifrån hur det ser ut i 

kalendern. Detta kan kopplas till tidigare forskning (Astvik & Melin 2012) där sjuknärvaro 

beskrivs som en kompensatorisk strategi som socialsekreterare använder för att försöka skapa 

någon slags kontroll i arbetet, som i det här fallet avser arbetet med försörjningsstöd. Evas 

beskrivning av sjuknärvaro utgör ytterligare ett exempel på den disciplinering som råder hos 

socialsekreterare som tillämpar sjuknärvaro för att undvika disciplinära straff (Foucault 

1987). Utifrån Evas beskrivning skulle disciplinära straff kunna utges i form av stressade 

blickar från kollegor, men genom att Eva går till arbetet och utför sina arbetsuppgifter även 

när hon är sjuk så undviker hon att utsättas för dessa straff. Och den ordning som den 

disciplinära makten syftar till att bibehålla fortsätter att råda, utan att ta hänsyn till Evas hälsa. 

Den disciplinära makten styr även Cecilia, när hon förklarar att hon har valt att gå sjuk till 

jobbet vid tillfällen då hon har haft ett eller flera möten som inkluderar många personer och 

samverkanspartners.  
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Men det kan ju vara liksom att man har haft möten då som man ändå, när 
man tittar i sin kalender så vet man att idag har jag ju det mötet… DET… 
Och det blir ju inte bra om man ska behöva omboka det. Det kan ju vara att 
det är många som ska vara med på mötet och att man haft svårt att få till den 
tiden och att man då går i alla fall. Det är klart att man tittar i sin kalender 
och där gör en bedömning utifrån vilka möten man har om man kan vara 
hemma eller inte. (Cecilia) 

!
Citatet kan relateras till Jasmina, som beskriver hur hon kunde resonera kring sjuknärvaro 

utifrån lojalitet till samverkanspartners, och förklarade att hon ibland går sjuk till arbetet 

under en del av dagen för att inte missa ett möte, och sedan går hem efter det. 
!

Har man ett flerpartsmöte där både Försäkringskassa, Arbetsförmedling och 
läkare är med. Ja, då kan jag skriva under på att jag skulle ta en ipren och gå 
på bara just det mötet. Om ingen, alltså för det går inte att skicka någon 
annan. Ingen annan kan ju gå in. Ingen annan kan ju gå in på det sättet som 
liksom… Det blir inte det mötet som var tänkt. (Jasmina) !

Genom att närvara vid det viktiga mötet och uppfylla sin plikt, kan Jasmina sedan vara sjuk 

med gott samvete, och här drar jag paralleller till fängelset Panopticon. Parallellen är kanske 

något långsökt eftersom fångarna i Foucaults metafor beter sig som maktsubjekt på 

individnivå, utan att kunna se de andra fångarna, medan Jasmina i exemplet ovan omges av 

personer från andra myndigheter. Ändå utgör Jasminas citat ett exempel på hur 

socialsekreterarna gör sig själva till maktsubjekt som är enkla att kontrollera genom att de helt 

enkelt infinner sig på arbetet trots sjukdom. Detta kan relateras till biomakten, genom vilken 

Foucault presenterar en idé om hur områden som vi normalt inte förknippar med makt, som 

en individs hälsa och välmående, faktiskt omfattar just detta. Organisationen kan agera i all 

välmening när de tillåter socialsekreterarna att komma till arbetet trots sjukdom, men det 

innebär också att organisationen har kontroll över socialsekreterarnas kroppar och hälsa. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg maktens relationella karaktär och det faktum att det 

vid alla former av makt också alltid finns motstånd i form av motmakt (Foucault 2002). Detta 

innebär att makten är föränderlig och inte enbart kommer uppifrån organisationen, utan även 

kan utövas av socialsekreterarna själva, och i samspelet däremellan. Att Jasmina väljer att gå 
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till arbetet några timmar trots att hon är sjuk utgör ett exempel på hur sjuknärvaro används 

som motiv för att reducera den överväldigande stress som annars kan upplevas både på arbetet 

och på fritiden (Astvik & Melin 2012). Kanske kan sjuknärvaro i det här fallet betraktas som 

en handling genom vilken socialsekreteraren själv tar makten över sin situation, av lojalitet 

till sig själv.  

!
6.3 Socialsekreterarens privata ekonomi !
Ekonomi framträder som motiv hos två av de intervjuade socialsekreterarna, där den 

ekonomiska aspekten används som motiv för att hantera sjuknärvaro. I forskning av Johns 

(2010) finns en ekonomisk aspekt som orsak till sjuknärvaro, där arbetsinkomst och sjuklön 

är exempel på vad som ingår i kategorin ”organisatoriska faktorer". Johns (2010) menar att 

den det rådande systemet för sjuklön och den ekonomiska konsekvensen som frånvaro 

innebär för arbetstagaren kan ställas i relation till sjuknärvaro. Ett ekonomiskt tema i relation 

till sjuknärvaro bland socialsekreterare kan tyckas strida mot den traditionella bilden av 

socialsekreteraren som den godhjärtade personen som går till arbetet med en vilja att hjälpa 

andra, och kanske kan det vara en möjlig förklaring till varför temat inte framkom i fler än två 

intervjuer. När ekonomi framträder som motiv till varför socialsekreteraren går till arbetet när 

hon är sjuk blir det istället av egoistiska skäl, och för att inte förlora delar av sin inkomst. 

Ekonomi som motiv samverkade dock med både temat uppgivenhet och temat lojalitet i de 

två intervjuer där det framkom, och ekonomi fanns alltså inte med som enskilt motiv för 

sjuknärvaro i någon av intervjuerna. Ett exempel på hur det ekonomiska temat framkom i 

intervjuerna kan hämtas från Beatrice som beskriver att hon ibland har valt att använda sin 

flextid för att gå hem några timmar tidigare på eftermiddagen för att slippa vara sjuk en hel 

dag.   

!
Alltså för mig handlar det mycket om karens också. Att du förlorar ju ändå 
liksom 1000 kronor. Om det skulle vara en hel dag, så. Och så tänker man, ja 
men om jag går hem nu så kanske jag inte behöver vara sjuk i morgon 
(Beatrice). 

!
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Den ekonomiska förlusten vid sjukfrånvaro i form av karensdagen i sjukförsäkringen kan 

utifrån Michel Foucaults maktperspektiv ses som ett disciplinärt straff som kontrollerar 

socialsekreterarna och gör att de istället väljer att gå sjuka till arbetet. Enligt Nilsson (2008) så 

är Foucaults uppfattning att den disciplinära makten, trots normaliserande sanktioner i form 

av disciplinära straff, istället producerar allt mer framträdande individualitet. Individualiteten 

framträder i Iris beskrivning i form av en motmakt som hon utför, då hon kompenserar sin 

sjukdom med att hon går till arbetet och tjänar pengar. På det viset undviker hon en 

ekonomisk förlust, som annars skulle påverka hennes möjlighet att hitta på något roligt.  

!
Alltså dels vill jag inte förlora pengar. Det tycker jag känns skitjobbigt, 
alltså… Dels mår man dåligt, sen blir man av med sina pengar. Så det är ju 
inte kul månaden efter sen om man kanske vill göra något och sen har det 
försvunnit liksom. Några tusen, det är inte så kul (Iris). !

Den disciplinära makten är osynlig, och handlar i det här fallet om en karensdag som aldrig 

tas ut. Det som blir synligt är de socialsekreterare som underkastas makten och går sjuka till 

arbetet, som ett resultat av, och föremål för, disciplinär makt (jfr Foucault 1987). Att ingen 

socialsekreterare hade enbart ekonomi som motiv, utan att den samverkar med uppgivenhet 

och lojalitet, kan förstås utifrån en genusaspekt. Vad som framträder mellan raderna i 

socialsekreterarnas beskrivningar är hur de försöker att leva upp till traditionell kvinnlighet 

genom att inte synas och märkas för mycket, samtidigt som de försöker få ihop förvärvsarbete 

med omsorgsansvar och strävar efter den manliga normen i samhället (jfr Thomsson 2003a). 

För samtidigt som kvinnor har ökat sin betalda arbetstid, så kvarstår den obetalda arbetstiden i 

hemmet (SCB 2014). Iris får agera exempel på hur den manliga normen leder till sjuknärvaro, 

som samtidigt går ut över omsorgsansvaret i hemmet. 
!

För det känner jag ju, jag är ju trött när jag kommer hem. Jag är ju jättetrött. 
Jag har inte mer att ge liksom. Och det har jag dåligt samvete för, för 
familjen. (…) Det är ju ändå dom jag ska ge energi och så har jag inget kvar 
för jag har ju gett alla andra, då för jag lite dåligt samvete (Iris). 

!
Sjuknärvaro kan här ses som en följd av genussystemet och kvinnors försök att ’doing gender’ 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003:11). Samtidigt som Iris ska förvärvsarbeta och dra in pengar 
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till familjen och leva upp till en manlig norm genom att inte vara sjuk och visa sig svag, så 

ska hon också ha en givande fritid och finnas där för familjen. Det ger henne dåligt samvete, 

vilket kan kopplas till den något luddiga skiljelinjen mellan begreppen makt och ansvar 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Enligt Heléne Thomson (Elvin-Nowak & Thomsson 2003) 

har kvinnor ofta mer ansvar än makt, med betydelsen att den som har ansvar står för ett slags 

garanti för att något blir gjort. Iris känner ett ansvar att ge energi både till de hon möter på 

jobbet och till familjen, och får dåligt samvete när energin inte räcker till. Hennes lösning är 

att åsidosätta sin egen hälsa och gå till jobbet trots att hon är sjuk, men lösningen blir 

kontraproduktiv, eftersom den tar ännu mer av hennes energi då hon sällan ges tid för 

återhämtning.   

!
6.4 Socialsekreterarens uppgivenhet över sin arbetssituation 
Det sista gemensamma temat som kan urskiljas i åtta av socialsekreterarnas beskrivningar av 

sjuknärvaro är uppgivenhet. Uppgivenheten kan utifrån socialsekreterarnas beskrivningar 

kopplas till den kategori som Johns (2010) kallar för ”arbetets utformning", som handlar om 

sjuknärvaro till följd av jobbkrav, flexibilitet, ersättningsbarhet och arbete i grupp. 

Socialsekreterarna beskriver en uppgivenhet över sin arbetsmiljö, sin arbetsbelastning och 

över sin och kollegornas hälsotillstånd. Och inte minst beskriver de en uppgivenhet över att 

inte bli lyssnade på. Anna säger: 

!
Det finns absolut inget utrymme att säga det här kan vi inte eller det här fixar 
vi inte. (…) Jag känner att det är mer uppgivenhet. Att alla ser att… Att alla 
har insett att det hjälper inte. Det hjälper inte (Anna). 

!
Annas uttalande kan tolkas som att den uppgivenhet som socialsekreterarna beskriver över sin 

arbetssituation inte resulterar i att socialsekreterarna byter arbete, utan att de tycks istället bli 

än mer hängivna sitt arbete genom att till och med gå dit trots sjukdom. Vad som är viktigt att 

ha i åtanke är att uppgivenhet som motiv för sjuknärvaro i den här studien samverkar med 

lojalitet. Alla socialsekreterare som beskrev uppgivenhet som motiv, är också lojala mot sin 

arbetsgivare, sina klienter, och/eller sina kollegor. Uppgivenhet som motiv för sjuknärvaro 

utgörs bland annat av beskrivningar där socialsekreterarna ”biter ihop och håller ut fram till 
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semestern” då det äntligen finns tid för lite återhämtning. Återhämtning tycks annars vara en 

bristvara, då flera socialsekreterare beskriver att de inte hinner med sitt jobb på de 40 timmar 

som de har till förfogande under en vecka. Socialsekreterarna menar att de helt enkelt inte har 

tid att vara sjuka eftersom det inte finns någon som täcker upp vid sjukfrånvaro. Gunilla 

förklarar sin sjuknärvaro så här: 
!

För att det finns ingen som täcker för en om man är hemma. Och har man 
besök inbokade så bara avbokas dom och så får man ta dom vid nästa tillfälle 
som man kan. Men då har man ju annat inplanerat. (…) Skulle jag stanna 
hemma så skulle jag bara ligga där och bli ännu mer stressad över det som 
jag kommer behöva göra sen när jag kommer tillbaka (Gunilla). !

Även i tidigare studier har forskare funnit att bristen på vikarie var en vanlig orsak till 

sjuknärvaro, då arbetet staplas på hög under tiden som arbetaren är borta från jobbet eftersom 

ingen annan kan utföra arbetet (Caverley et. al 2007; Aronsson et. al 2015). Iris förklarar att 

hon har använt sjuknärvaro för att framstå som stark och undvika att bli stämplad som ”svag” 

på sin nya arbetsplats, och menar att hon därför inte har något annat val än att gå till arbetet 

trots sjukdom. 
!

Jag har ofta varit en sådan person som är mycket sjuk, så jag var rädd att jag 
skulle få den stämpeln igen. Så jag ville liksom inget annat än att komma hit 
och vara här och jag hade jättemycket ångest över att jag var sjuk, eller blev 
sjuk. (…) Men jag vill inte ha den stämpeln som att jag är ’den 
känsliga’ (Iris). !

Utifrån Iris erfarenhet av att använda sjuknärvaro för att bryta gamla mönster och undvika att 

bli stämplad kan paralleller dras till tidigare forskning och en nyligen publicerad studie 

(Conway, Clausen, Hansen & Hogh 2016) som undersöker sambandet mellan sjuknärvaro och 

mobbning på arbetsplatsen. Conway (et al. 2016) beskriver hur sjuknärvaro används för att 

undvika en än mer negativ arbetssituation som annars kan uppstå vid frånvaro, såsom rykten 

eller oönskade arbetsförändringar, i likhet med Iris som väljer att gå sjuk till jobbet framför att 

riskera att betraktas som känslig av kollegor och arbetsgivare om hon stannar hemma. 

Samtidigt som Iris sjuknärvaro kan förklaras utifrån motmakt, utifrån att hon genom sin 

aktiva handling att gå sjuk till jobbet tar makten över sin situation, så kan den även förstås 
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utifrån en sorts disciplinering som sker genom den biomakt (Foucalt 2002), som gör att Iris 

går till arbetet trots sjukdom, utifrån oviljan att bli definierad som sjuk. Biomakten består av 

två skilda riktningar, där den ena riktningen består av disciplinära institutioner medan den 

andra består av befolkningen. Idealet från den disciplinära institutionen, som i det här fallet 

representeras av arbetsgivaren, kan vara att befolkningen, i det här fallet socialsekreterarna, 

ska vara friska och vid god hälsa. Det kan utvecklas till biomakt där arbetsgivaren förmedlar 

en inställning om att sjukdom innebär svaghet som gör att socialsekreteraren vid sjukdom blir 

stämplad som mindre värd, vilket leder till att socialsekreterarna går till arbetet trots sjukdom. 

Sjuknärvaro beskrivs i tidigare studier som en kompensation för otillräckliga resurser eller 

bristande organisatorisk flexibilitet (Aronsson & Gustafsson 20012), vilket även framkom i 

intervjuerna med socialsekreterarna. 

!
Allt som var inbokat skulle ju i så fall bokas av för att sedan bokas om på 
nytt och det finns inte tid (Karoline). 

!
Den uppgivenhet som socialsekreterarna beskriver kan förstås utifrån hur biomakten kan 

betraktas som en strategi för att implementera den disciplinära makten (Nilsson 2008). 

Organisationen har makt över sina anställda socialsekreterare och denna makt utmynnar i att 

socialsekreterarna går till arbetet trots sjukdom. Karolines citat är ett exempel på hur 

socialsekreterarna åsidosätter sin egen hälsa till förmån för att hinna med sitt arbete eftersom 

de genom någon sorts ”tunnelseende” upplever sin situation som att de inte har tid att vara 

sjuka. Precis som i fängelset Panopticon där alla fångar beter sig som maktsubjekt, utan att 

det egentligen finns någon tydligt definierad makt som har instruerat dem hur de ska bete sig 

(Foucault 1987), så går Karoline till arbetet trots sjukdom eftersom det är det som förväntas 

av henne. Flera socialsekreterare beskrev att de helt har slutat lyssna på kroppens signaler 

gällande stress och sjukdom eftersom de ändå inte har tid att sjukskriva sig och stanna 

hemma. Samtidigt beskriver socialsekreterarna att det arbete som de utför på jobbet när de är 

där under sjukdom inte håller samma kvalitet som om de varit friska, men de upplever i alla 

fall att det är värt det. Iris beskriver det så här: 

!
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Det är ju enklast att vara här, även om man inte är pepp eller på topp, så är 
det ändå enklast. För det du hinner göra liksom, det hjälper dig ju dagen efter 
(Iris).  

!
Citatet kan tolkas som om socialsekreterarna hellre infinner sig på arbetet, trots sjukdom, 

eftersom ingenting skulle bli bättre av att de stannar hemma. För samtidigt som 

socialsekreterarna upplever en ohållbar arbetssituation så beskrev flera i intervjuerna att de i 

grunden ändå älskar sitt arbete och är måna om att sträva efter att göra ett bra jobb. Det blir 

som ett straff för socialsekreterarna att sjukskriva från jobbet, eftersom arbetet ändå bara 

skulle samlas på hög. Ett straff som Michel Foucault utifrån sin maktanalys skulle kalla för 

disciplinärt. Den disciplin och ansvarskänsla som gör att socialsekreterarna går till arbetet 

trots sjukdom har en möjlig koppling till genussystemet. I genuskontraktet framgår att 

kvinnor tilldelas mindre resurser och makt än män, utan att det är något som ifrågasätts. 

Socialsekreterare är ett en kvinnodominerad yrkesgrupp på den horisontellt segregerade 

arbetsmarknaden. Med genussystemet som teori om underordning där den sociala definitionen 

av manlighet fungerar som en slags ständig maktförstärkare (Hirdman 1988), kan slutsatsen 

dras att kvinnor, och följaktligen också den kvinnodominerade yrkesgruppen 

socialsekreterare, befinner sig i en ofördelaktig position där de tvingas bortprioritera sig själva 

och sin egen hälsa. Men trots den uppgivenhet som socialsekreterarna uttrycker över tidsbrist 

i arbetet och en obalans mellan krav och resurser, så finner de sig i på något vis i den 

uppgivna situationen och fortsätter ändå att gå till jobbet. Diana uttrycker det så här: 

!
Om det är något som är jobbigt och sådär, då blir det inte bättre av att vara 
hemma. För i mitt fall skulle det vara så att då skulle jag bara gå hemma och 
grubbla (Diana). 

!
Den lojalitet som Diana och de andra socialsekreterarna i den här studien känner, trots sin 

uppgivenhet, sträcker sig så långt att de till och med går till arbetet när de är sjuka. Kanske för 

att det finns reglerat i det osynliga genuskontraktet, till följd av den underordning 

socialsekreterarna har utifrån genussystemet. Dels utifrån att de är socialsekreterare som 

traditionellt sett har en kvinnlig yrkesstämpel, men kanske främst utifrån att de är kvinnor.  

!
!  51



!

!!!!!
!
6.5 Sammanfattande slutsats 
Den här uppsatsen genomfördes med ett syfte att vidga kunskapen kring förekomsten av 

sjuknärvaro hos socialsekreterare och bidra till en ökad förståelse för sjuknärvaro som 

fenomen genom att analysera socialsekreterares erfarenhet av sjukfrånvaro. Frågeställningen 

som jag ville undersöka är vilka sätt att hantera sjuknärvaro som framträdde i 

socialsekreterares beskrivningar av sina egna upplevelser och hur dessa motiv kan förstås. För 

att undersöka min frågeställning genomförde jag enskilda intervjuer med 11 socialsekreterare, 

som alla hade erfarenhet av sjuknärvaro, om deras egna upplevelser av fenomenet. Genom 

intervjuerna fann jag att socialsekreterarna har tre olika motiv som de använder sig av i 

relation till sjuknärvaro. Dessa motiv är lojalitet, ekonomi och uppgivenhet. Temat lojalitet 

förekom hos alla de intervjuade socialsekreterarna, medan lojalitet togs upp av åtta och 

ekonomi framkom hos två. Precis som framkommit i tidigare studier (Johns 2010) så är det 

sjukdomens karaktär som tillsammans med motiven kan vara avgörande när 

socialsekreteraren väljer sjuknärvaro framför att sjukskriva sig från arbetet och stanna 

hemma. I intervjun med Beatrice framkom att hon enbart sjukskriver sig från arbetet om hon 

skulle ha en allvarligare sjukdom. 
!

Är jag inte döende i feber så är jag inte sjuk. Men man kan ha fruktansvärd 
förkylning där du inte alls mår bra och egentligen bara behöver vila men, nej, 
har jag inte feber så nej (Beatrice). 

!
Just innebörden i att vara sjuk är en av svårigheterna med sjuknärvaro, och här kan även 

urvalet spela roll. Det tål att reflekteras över hur svaren hade sett ut om 11 andra 

socialsekreterare valt att delta i studien. De personer som valt att delta i studien är en 

förhållandevis homogen grupp socialsekreterare med liknande beskrivningar av sin 

sjuknärvaro, där samtliga utifrån studiens resultat är lojala, och kanske därför valde att ställa 

upp på en intervju vid förfrågan från en student. Kanske finns det socialsekreterare som 

nåddes av min intervjuförfrågan, men som valde att inte ställa upp i studien då de inte 

identifierar sig själva i beskrivningen av en socialsekreterare som går sjuk till jobbet. Kanske 

finns det socialsekreterare som har hög förekomst av sjuknärvaro utifrån min syn på 

fenomenet, men som själva inte delar den upplevelsen. Den här studien kan dock inte utgå 
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från annat än det resultat som framkommit i intervjuerna som genomförts, och det för oss in 

på den genusbundna biomakten och de ”duktiga flickor” som utgör studiens empiri.  

!
Socialsekreterarnas uppgivenhet över känslan att inte kunna göra ett tillräckligt bra jobb, 

lojaliteten till kollegor, arbetsgivare, klienter, familjen och den ekonomiska aspekten är alla 

exempel på krav som de intervjuade socialsekreterarna har på sig själva, och som leder till att 

de alla väljer att gå till jobbet även när de är sjuka. Utifrån att studien utgår från berättelser av 

kvinnliga socialsekreterare kan paralleller dras till genussystemet (Hirdman 1988) och hur 

manlighet och kvinnlighet och människors aktiva handlingar fylls med olika innehåll i olika 

sammanhang. Gemensamt för alla de 11 socialsekreterarna som utgör studiens empiri är att de 

går till arbetet trots sin sjukdom och att de åsidosätter sin egen hälsa för andras behov, eller 

för sina egna behov i relation till ekonomi och lojalitet till arbetsplatsen. De andras behov 

som går före socialsekreterarens hälsa kan framträda i form av exempelvis klienter, kollegor, 

organisationen eller den egna familjen som är i behov av försörjningen som uteblir vid en 

karensdag. Socialsekreterarna ska prestera både på arbetet och i hemmet, för samtidigt som 

arbetsbördan inom den kvinnodominerade offentliga sektorn har ökat (Bäckman et. al 2007) 

så ägnar kvinnor fortfarande en timme mer än män åt obetalt arbete i hemmet under ett 

genomsnittligt vardagsdygn (SCB 2014). 
!

Dels tror jag att det här jobbet i sig, är nästan, ja, uteslutande duktiga flickor 
som, tyvärr… På gott och ont, tänkte jag säga (…) Vi försöker att prata, 
alltså, och hjälps åt och påminna varandra. Jag tror vi har blivit bättre på det. 
Sen har vi ju, o man tittar liksom både här, men andra kollegor på andra 
ställen, det är ju inte ovanligt med sjukskrivningar, utbrändhet. Sen behöver 
det inte bara hänga ihop med jobbet, men kanske handlar om det här duktig 
flicka, både på hemmafronten och på jobbet. Man vänder och vrider och 
pressar sig. Det har ju också blivit dom senaste åren, att det är ju inget 
ovanligt alls (Jasmina). 

!
Tidigare forskning (Aronsson & Gustafsson 2002) har visat att kommunalt anställda har 

betydligt högre sjuknärvaro än personal som är anställda inom statlig eller privat verksamhet. 

Detta kan kopplas till arbetsmarknadens horisontella segregering som gör att män och kvinnor 

återfinns inom olika yrkeskategorier, och utifrån de intervjuer som genomförts i den här 
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studien består en stor del av gruppen socialsekreterare av just ”duktiga flickor”. För att 

analysera resultatet i den här studien använde jag mig av tidigare forskning som gjorts om 

sjuknärvaro, tillsammans med två teoretiska perspektiv, makt och genus. De teoretiska 

begrepp som används för att analysera studiens resultat gestaltas i socialsekreterarnas citat 

och handlingar. I samspelet mellan de teoretiska referensramarna framkom en genusbunden 

biomakt, som förkroppsligas av de socialsekreterare som deltagit i denna studien.  
!

Alltså det är ju där, det är ju så vi är, och det tror jag på något sätt präglar 
dom flesta som jobbar här, och om man ser, det är ju kvinnoyrke 
egentligen… Alltså det är bara kvinnor här ju. Och vi har det någonstans i oss 
liksom, att man ska… Man ska vara det. Därför säger man heller ingenting 
och man ber inte om hjälp liksom, biter ihop. Och om ingen pratar så vet man 
ju inte (Hanne). !

Begreppet ”duktig flicka” var något som togs upp i flera av intervjuerna, och 

socialsekreterarna kände igen sig själva och/eller sina kollegor i beskrivningen av att att ha 

höga krav och ambitioner och med en inneboende önskan om att vara alla till lags, aldrig visa 

sig svag, inte klaga och ha en vilja att ständigt prestera på alla arenor i livet. 

!
Sen tänker jag att socionomer över lag har den här, åh vi är duktiga, man ska 
vara perfekt, man ska klara, orka allting. Jag tror att många som blir 
socionomer har det i sig på något vis och ställer jättemycket krav på sig själv. 
Det är problemet, att dom som väljer det yrket har det personlighetsdraget 
(Beatrice). 

!
Med reservation för att dra sjuknärvaron och de teoretiska perspektiven till sin spets: genom 

att socialsekreterarna fortsätter att reproducera den typiska bilden av den kvinnliga 

socialsekreteraren som trots sin uppgivenhet vrider och vänder på sig själv för att tillgodose 

andra människors behov, och åsidosätter sin egen hälsa för att kunna hjälpa andra, befästs 

också genuskontraktet. Precis som i fängelset Panopticon blir de kvinnliga socialsekreterarna 

maktsubjekt som ser kontrollen de anpassar sig till som något naturligt, och de fogar sig in i 

genussystemet och gör vad de tror förväntas av dem genom att tillämpa sjuknärvaro. Om 

landets socialsekreterare består av ett gäng ”duktiga flickor” som går sjuka till arbetet 

förstärks principen om isärhållandet (Hirdman 1988; Elvin-Nowak & Thomsson 2003) och 
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genusystemet fortsätter att existera och manifesteras genom bilden av det traditionellt 

kvinnodominerade yrket. Och det bländande ljuset i Panopticon fortsätter att lysa.  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7. Diskussion 
!
I den här studien har det framkommit att socialsekreterare går sjuka till arbetet på grund av 

lojalitet, ekonomi och uppgivenhet. Intervjuer med 11 socialsekreterare kan knappast 

betraktas som tendenser som kan representera alla landets socialsekreterare, men syftet med 

den här studien var inte att generalisera, utan att exemplifiera sjuknärvaro som fenomen. Vad 

som är anmärkningsvärt är dock att ingen av socialsekreterarna går till arbetet för att ”visa 

framfötterna” och förbättra sina karriärmöjligheter. Och det för tankarna till tidigare studier 

där forskare presenterar tre inställningar till arbetet; en instrumentell, en icke-instrumentell 

och en karriäristisk (Theandersson 2000; Johansson 1991). Den instrumentella inställningen 

innebär att arbetet främst används som medel till att nå ett eller flera mål utanför 

arbetssituationen. Ett exempel som särskilt kan lyftas fram är den ekonomiska aspekten som 

finns i att ha ett lönearbete, och som för två av socialsekreterarna används som medel för att 

kunna ha en givande fritid och undvika en ekonomisk förlust i form av en karensdag. Om 

inställningen till arbetet istället är icke-instrumentell och solidarisk, så finns det ett mål i 

själva arbetet. Målet kan bestå i den sociala gemenskapen, solidaritet mot organisationen och 

belöning genom arbetets uppdrag och utformning (ibid.). En solidarisk inställning är kanske 

den traditionella inställningen till det sociala arbetet, utifrån bilden av en solidarisk 

socialsekreterare som går till arbetet för att stötta och hjälpa klienterna och finner ett 

egenvärde i själva yrket, och inte i det ekonomiska utbytet. Den instrumentella inställningen 

till arbete kan jämföras med det ekonomiska motivet, medan den solidariska inställningen 

påminner om det motiv som i den här studien handlar om lojalitet. Ingen av socialsekreterarna 

lyfte dock fram en karriäristisk inställning till arbetet eller diskuterade karriärmöjligheter som 

orsak till sjuknärvaro, utan istället var det uppgivenhet som var framträdande som ett tredje 

motiv. Det kan tyckas vara förvånande att de ”duktiga flickor” som har intervjuats inte har en 

ambition i att förbättra sina möjligheter att stiga på karriärtrappan, men kanske beror det på att 

det helt enkelt inte finns några karriärmöjligheter i det kvinnodominerade yrket på den 

horisontellt segregerade arbetsmarknaden. Karriär betyder makt, men som vi vet så har 

kvinnor ofta mer ansvar än makt (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:35). Och den som har 

ansvar står för ett slags garanti för att något blir gjort, och att det görs på ett bra sätt. Även om 
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det innebär att hon behöver bortprioritera sin egen hälsa och gå sjuk till sitt arbete för att 

jobbet ska bli gjort. 
!
Att (kvinnliga) socialsekreterare identifierar sig som ”duktiga flickor” kan kopplas till 

genussystemet där samhället betraktas som ett patriarkalt system där kvinnor och vad som 

betraktas vara kvinnligt tilldelas mindre makt än den rådande manliga normen. Kanske är 

detta fenomen något som behöver reflekteras mer över redan på landets 

socionomutbildningar, inte minst i relation till det rådande genussystemet och de 

förväntningar som studenter vill infria hos arbetsgivaren. Precis som fångarna i fängelset 

Panopticon beter sig som de förväntas i det bländande ljuset, så kanske även 

socionomstudenterna gör det när de kommer ut i arbetslivet. Men skillnaden mot fängelset 

Panopticon är att vi har möjlighet att påverka vilket ljus som ska blända de framtida 

socialsekreterarna när de befinner sig på socionomutbildningen. Att kvinnor behöver kämpa 

lite mer i arbetslivet är något som förväntas, utan att det ifrågasätts. Ett exempel kan hämtas 

från min egen tid på socionomutbildningen där en föreläsare under den första terminen 

särskilt hälsade välkomna de män som faktiskt vågat ta sig till utbildningen, och informerade 

om att de kommer att belönas genom att gå rakt ut från utbildningen in i chefstjänster. Även 

på en kvinnodominerad utbildning blir då det manliga det normativa. Vad gör det med 

socionomstudenterna, oavsett genus, att få höra något sådant i början av sin utbildning? 

Kanske har det ingen betydelse i det stora hela, men utifrån genussystemet skulle det för vissa 

individer kunna innebära att de kvinnliga socialsekreterarna redan i början av sin utbildning 

har insett att de ständigt kommer vara underordnade männen och därför behöver kämpa lite 

mer för att kunna leva upp till den manliga normen. Kanske är sjuknärvaro en strategi som de 

kvinnliga socialsekreterarna tvingas tillämpa för att synas och erövra den plats i samhället 

som de faktiskt redan har, och som de i rättvisans namn inte skulle behöva offra sin hälsa för 

att få.  

!
Socialsekreterare tvingas att prioritera mellan kvalitet i arbetet å ena sidan och sin egen hälsa 

å andra sidan, och resultatet blir en ekvation som inte är realistisk eller genomförbar för den 

duktigaste av alla duktiga flickor. Enligt socialtjänstlagen ska arbetet som utförs på landets 

socialtjänster vara av god kvalitet, men om sjuknärvaron på landets socialförvaltningar 
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fortsätter så kommer kvaliteten i det sociala arbetet att sjunka. Genom den här studien har jag 

försökt få fatt på faktorer som orsakar sjuknärvaro och på så sätt kunna medvetandegöra 

fenomenet och minska risken för framtida sjukfrånvaro, för flera forskare menar att att 

sjuknärvaro är en riskfaktor för framtida ohälsa och kan innebära långtidssjukskrivning 

(Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson, Josephson 2009; Bierla, Huver & Richard 2013). 

Samtidigt som andelen sjuknärvaro bland både kvinnor och män har varit förhållandevis 

konstant sedan år 2001, så visar statistiken att sjukskrivningarna pendlar mer. Den topp i 

sjukskrivningsstatistiken som framträdde runt millennieskiftet tenderar dock att återkomma i 

och med den fortsatta sjuknärvaron. Tendenser till detta märks redan i och med att kurvorna i 

sjukskrivningsstatistiken återigen börjar peka uppåt (se figur 3). En slutsats som skulle kunna 

dras om kopplingen mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro hos socialsekreterare är den 

ekonomiska aspekten och att yrkesgruppen socialsekreterare är ett kvinnodominerat yrke som 

historiskt sett varit lågavlönat och har sitt ursprung i filantropin. Genom att lyfta statusen för 

yrket och skapa en löneutveckling som innebär att den ekonomiska förlusten vid en karensdag 

inte blir ett svart hål i det månatliga lönekuvertet hos landets socialsekreterare, så kanske de 

kunde ha råd att faktiskt sjukskriva sig en eller två dagar vid sjukdom, istället för att gå sjuka 

till arbetet och riskera en framtida långtidssjukskrivning. Forskning om sjuknärvaro är 

nödvändig för att vi ska få fatt i de faktorer som orsakar de ökade sjukskrivningarna som leder 

till brist på personal i den ohållbara arbetssituationen som idag är verklighet på landets 

socialtjänster. En arbetssituation som det rapporteras om i media, som lyfts av fackliga 

organisationer och som även kommenteras av politikerna. Och samtidigt går de ”duktiga 

flickorna” sjuka till arbetet.  
!
Den tidigare forskning som gjorts om sjuknärvaro är främst kvantitativ, men jag har genom 

den här kvalitativa studien haft en ambition om att ha kunnat åstadkomma något som kan föra 

forskningen framåt. En masteruppsats kan tyckas vara en liten droppe i ett stort akademiskt 

hav, men den här studien skulle kunna bidra till utformandet av enkäter i framtida forskning, 

utifrån de teman som framkom i studiens resultat. I likhet med tidigare forskning så har 

studiens fokus främst hamnat på de negativa effekterna av sjuknärvaro, men genom kunskap 

om socialsekreterarnas beskrivningar av sjuknärvaro kan rätt frågor ställas i framtida enkäter, 

för att kunna fördjupa kunskapen i ämnet. Den här uppsatsen har skrivits samtidigt som 
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Arbetsmiljöverket har påbörjat en inspektionssatsning med syfte att förbättra arbetsmiljön för 

landets socialsekreterare (Arbetsmiljöverket 2015b) och gett ut nya föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), och kanske kan varje strå som dras till 

stacken på sikt bidra till bättre hälsa och arbetsmiljö för landets socialsekreterare, så att de kan 

få förutsättningar att utföra ett arbete av hög kvalitet för landets invånare.  

!
Och slipper gå sjuka till arbetet.  

!
!
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!!!!!
Bilaga 1 !!
Hej!!!
Jag heter Agnes Svensson och håller på att skriva en akademisk uppsats på masternivå i 
socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med min uppsats är att undersöka 
fenomenet sjuknärvaro utifrån socialsekreterares perspektiv. Sjuknärvaro innebär att du har 
arbetat trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd enligt egen bedömning borde ha 
sjukskrivit dig.!!
För att kunna genomföra studien behöver jag intervjua socialsekreterare som har erfarenhet 
av sjuknärvaro, alltså att de under de senaste 12 månaderna har gått till jobbet när de 
egentligen borde ha stannat hemma på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Jag undrar om 
det finns socialsekreterare hos Er som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser 
och erfarenheter av sjuknärvaro och vill ställa upp på varsin enskild intervju. Varje intervju 
beräknas ta cirka 45-60 minuter i anspråk. Jag bifogar ett informationsbrev som med fördel 
kan vidarebefodras de socialsekreterare som visar intresse av att delta i studien.!!
Jag hoppas att Ni tycker att studien verkar intressant och tillåter mig att genomföra 
intervjuerna hos Er. Om intresse finns för att delta i studien så skulle jag vara tacksam om 
jag kunde få ett svar senast den 20 november, med kontaktuppgifter till de socialsekreterare 
som vill delta. Eventuella intervjuer planeras att genomföras under december och januari.!!
Jag vill även informera om att data från intervjuerna kommer att hanteras strängt 
konfidentiellt och presenteras avidentifierat.!!
Om Ni har några frågor kring intervjun eller något annat som har med studien att göra får Ni 
gärna kontakta mig.!!
Med vänlig hälsning,!
Agnes Svensson!!
Telefon: 073-xxxxxxx!
E-post: asvnc09@student.lnu.se!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!
Bilaga 2 !!!
Inbjudan om deltagande i en intervjustudie om fenomenet sjuknärvaro  !!
Hej! !
Jag heter Agnes Svensson och är student vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller på att 
genomföra en masterexamen i socialt arbete och ska nu skriva en uppsats på masternivå. Det 
område som jag har valt att studera är fenomenet sjuknärvaro som jag vill undersöka utifrån 
socialsekreterares perspektiv. För att kunna genomföra studien behöver jag intervjua Dig som 
är socialsekreterare och som har erfarenhet av sjuknärvaro under det senaste året. Sjuknärvaro 
innebär att du har arbetat trots att du med tanke på ditt fysiska och/eller psykiska 
hälsotillstånd enligt egen bedömning borde ha sjukskrivit dig. !
Intervjutillfället beräknas ta 45-60 minuter i anspråk och intervjun kommer att spelas in på 
band. Data kommer att hanteras strängt konfidentiellt och presenteras avidentifierat för att 
garantera din anonymitet. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under 
intervjuns gång avbryta din medverkan eller avstå att besvara vissa frågor. !
Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en masteruppsats som skrivs under 
handledning. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig online via Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA) där uppsatser från Linnéuniversitetet publiceras. !
Om du har några frågor kring intervjun eller något annat som har med mötet att göra får du 
gärna kontakta mig. !
Ett stort tack för ditt deltagande! !
Med vänlig hälsning 
Agnes Svensson !
Telefon: 073-xxxxxxx 
E-post: asvnc09@student.lnu.se !!!!!
!
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!!!!!
Bilaga 3 !!
Intervjuguide 

!
Orientering - definiera situationen för intervjupersonen, förklara syfte, informera om 

anonymitet, inspelning, möjlighet att avböja att svara och ge tillfälle för eventuella frågor.  

!
Inledande frågor 

Namn? 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?  

Vad har du för anställningsform? (vikarie, tillsvidare, etc.) 

Arbetar du heltid? 

Kan du beskriva vad du har för arbetsuppgifter? 

Hur skulle du beskriva stämningen på din arbetsplats? 

!
Sjuknärvaro 

Hur många dagar under det senaste året har du varit på jobbet fast du borde ha sjukskrivit dig?  

Kan du beskriva hur det kommer sig att du gick till jobbet fast du egentligen borde stannat 

hemma? 

Vad händer med dina arbetsuppgifter om du skulle bli sjuk och vara frånvarande? 

Upplever du att sjuknärvaro är vanligt förekommande på din arbetsplats? 

Ser du någon skillnad i sjuknärvaro bland manliga respektive kvinnliga socialsekreterare på 

din arbetsplats?  

!
Inflytande 

Flexavtal 

!
Uppföljning - något mer att säga eller tillägga, kommentarer
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