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1. INLEDNING 
 

Sjukfrånvaro är ett allvarligt hälsoproblem, inte bara för individen utan även för 
arbetsgivare och samhället.  På samhällsnivå kan vi se att det är en kostnad för det 
gemensamma samhället i form av olika socialförsäkringssystem. För enskilda 
organisationer och företag innebär sjukfrånvaro en kostnad för rehabilitering och 
eventuellt ett produktionsbortfall som kan försämra dess konkurrenskraft. På 
individnivå, från den enskildes perspektiv innebär sjukfrånvaron ett 
inkomstavbräck, sysslolöshet men framförallt ett lidande som kan variera 
beroende på vad som orsakar arbetsoförmågan (Marklund, 2005; Svedberg & 
Alexanderson, 2012). I Sverige är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro (för 
både kvinnor och män) psykisk ohälsa. Med psykisk ohälsa menas att personen 
lider av depression, ångestsyndrom, reaktion på svår stress, alkoholmissbruk och 
sömnstörningar (Vänje, 2013). 41 procent av kvinnor och 30 procent av män var 
under år 2012 sjukfrånvarande med denna diagnos (Försäkringskassan, 2013).  

När det gäller sjukfrånvaro har tidigare forskning visat att det finns stora 
skillnader i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män. I Sverige har kvinnor de 
senaste 30 åren haft en högre sjukfrånvaro än män (Angelöw, Johansson, Lindahl, 
& Lindström, 2011). Ett tydligt trendbrott kom i mitten av 1980-talet då kvinnors 
sjukfrånvaro blev betydligt högre än mäns. En förklaring till detta är att det skedde 
en stor förändring av arbetskraften. Kvinnor blev i högre grad yrkesarbetande och 
andelen äldre kvinnor som arbetade ökade. Exempelvis blev det vanligare att 
kvinnor arbetade även efter att de fått barn. Det faktum att andelen äldre 
yrkesarbetande kvinnor ökade påverkade sjukfrånvaron då äldre tenderar att ha 
mer hälsoproblem (Hensing, 2014).  

Ytterligare en faktor som anses bidra till att förklara skillnaderna mellan kvinnors 
och mäns sjukfrånvaro är att den svenska arbetsmarknaden är en av de mest 
könssegregerade bland OECD-länderna (Sandmark, 2011; Vänje, 2013). 
Könssegregeringen på arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män arbetar inom 
olika yrken och i olika verksamheter och att de tilldelas olika arbetsuppgifter 
(Messing, Dumais, Courville, Seifert & Boucher, 1994; Sandmark, 2011). Denna 
könssegregering brukar beskrivas utifrån olika dimensioner; horisontell, vertikal 
och intern könssegregering. Horisontell könssegregering betyder att kvinnor och 
män arbetar i olika sektorer, branscher och organisationer. Den vertikala 
könssegregeringen innebär att kvinnors och mäns arbetsuppgifter och yrken är 
placerade i organisationers hierarkier. Kvinnors positioner återfinns generellt på 
lägre- och mellannivåer i organisationer. Intern könssegregering innebär att 
kvinnor och män med samma yrke tilldelas olika arbetsuppgifter eller har olika 
specialiseringar som gör att deras yrkesutövningar skiljer sig åt (Halldén, 2014; 
Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011; Messing et al., 1994).  
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Sjukfrånvaron varierar mellan olika yrken och även om den generellt sett har 
minskat under 2000-talet, finns det ändå kvar skillnader mellan olika typer av 
yrken. Yrken som generellt kräver en högskoleutbildning har lägre sjukfrånvaro 
än yrken med låga eller inga krav på akademisk utbildning (Aagestad, 
Johannessen, Tynes, Gravseth & Sterud, 2014; Försäkringskassan, 2012). 
Tidigare studier visar att oavsett utbildningsnivå har kvinnor en högre 
sjukfrånvaro än män i alla studerade yrken (Försäkringskassan, 2012). Skillnaden 
i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är som störst i yrken som kräver teoretisk 
specialkompetens och minst i yrken som kontors-, kundservice samt arbeten utan 
krav på yrkesutbildning (Försäkringskassan, 2012). Sjukfrånvaro på grund av 
psykisk ohälsa är hög och ökar inom service- och omsorgssektorn. Inom sektorn 
återfinns yrken som innebär mycket kontakt med människor och yrken som också 
har en historia av att vara kvinnodominerande (Försäkringskassan, 2013). 

Förklaringar till könssegregering finns på både samhällsnivå, organisationsnivå 
och individnivå. På samhällsnivå kan könssegregeringen diskuteras som allmänna 
drag i samhället, exempelvis som patriarkatsteori.  På organisationsnivå kopplas 
könssegregeringen till institutionella förhållanden, exempelvis struktur och 
dynamik på en arbetsplats. På individnivå handlar det om socialisationsteori men 
även interaktionsteorier så som exempelvis teorier om homosocial reproduktion 
och skapandet av kön via normbildning (Alvesson & Billing, 2011; Halldén, 
2014). 

Vi kan alltså konstatera att sjukfrånvaro är ett allvarligt problem för såväl 
samhälle, organisation som individ. Som tidigare forskning visat är det kvinnor 
som står för den högsta sjukfrånvaron och det är psykisk ohälsa som utgör den 
främsta sjukskrivningsorsaken. Vi har också presenterat det faktum att 
arbetsmarknaden är könssegregerad och att detta anses vara en förklaring till 
skillnaderna i sjukfrånvaron. Mot bakgrund till detta frågar vi oss vad det är som 
gör att kvinnor är mer sjukfrånvarande än män och varför just psykisk ohälsa är 
den främsta orsaken till sjukskrivningar? För att kunna minska sjukskrivningarna, 
vilket är av intresse ur både ett samhälls-, organisations- och individperspektiv, 
så måste orsakerna till att de uppkommer undersökas.  Vi har valt att utgå från ett 
genusperspektiv i studien. Lewis och Mathiassen (2013) menar att det är viktigt 
att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur arbetsmiljön i samspel med 
organisatoriska strukturer och processer påverkar kvinnor och mäns hälsa för att 
på så vis få ökad kunskap som kan bidra till att minska sjukskrivningarna. 
Anledningen till varför det är viktigt att studera könsskillnader i sjukfrånvaro är 
att det är ett utbrett synsätt att det är i arbetslivet och arbetsdelningen mellan könen 
som drivkraften och skapandet av värderingen kvinnligt/manligt sker, vilket ger 
upphov till en strukturell maktordning mellan könen (SOU 2004:43; Widerberg, 
2007). Det är viktigt att kvinnor med hög sjukfrånvaro själva får komma till tals 
och det behövs därför mer kvalitativa studier kring frågan om kvinnors 
sjukfrånvaro (Thomsson, 2013). 
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1.1 Det studerade företaget  

Studien har genomförts på ett företag inom industrin. Företaget har ca 3000 
medarbetare, varav 81 procent är män och 19 procent är kvinnor. Omsättningen 
uppgår till ca 10 miljarder kronor. Företaget är ett helägt dotterbolag till ett 
internationellt bolag med verksamhet i närmare 200 länder med sammanlagt ca 
350 000 medarbetare.  

Sett till sjukfrånvaron i företaget har den under år 2013 legat på 2,3 procent, det 
vill säga andel av totalt antal arbetstimmar. Detta motsvarar i totalt antal sjukdagar 
per anställd 5,06 dagar. Uppdelat på kvinnor och män är totalt antal sjukdagar för 
kvinnor 6,20 och för män 3,63. Som jämförelse med andra företag inom alla 
näringsgrenar visar konjunkturstatistik över sjuklöner från SCB att antal 
sjukdagar per anställd 2013 för kvinnor var 6,71 och för män 4,66. Totalt antal 
sjukdagar, sett till både kvinnor och män är 5,67 (SCB, 2015). Vi kan alltså 
konstatera att det studerade företaget har lägre sjukfrånvaro än riksgenomsnittet 
och att kvinnor i företaget har fler sjukdagar än männen. Jämförs företagets 
kvinnor med riksgenomsnittet gällande kvinnors sjukdagar, är det relativt lika 
(6,20 kontra 6,71), medan företagets män har betydligt lägre antal sjukdagar än 
männens riksgenomsnitt (3,63 kontra 4,66). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar    
Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män och forskningen pekar på ett antal olika 
faktorer till varför det ser ut så. Sett till det aktuella företaget har de en låg 
sjukfrånvaro generellt sett, men kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. 
Företaget befinner sig inom industrisektorn, vilken är manligt könsmärkt och inte 
inom den kvinnligt könsmärkta service- och omsorgssektorn där psykisk ohälsa 
utgör en betydande och ökande sjukskrivningsorsak. Detta faktum gör det 
intressant att närmare analysera faktorer som kan ligga bakom varför kvinnorna 
inom företaget har en högre sjukfrånvaro. Detta väckte frågan hos oss vad det är 
som gör att kvinnor är mer sjukfrånvarande än män, trots att sjukfrånvaron är låg 
inom företaget.  

Mot denna bakgrund är syftet att från ett genusperspektiv bidra med kunskap om 
varför kvinnor är mer sjukfrånvarande än män inom industriföretaget. Av särskilt 
intresse är att studera och analysera orsaker till kvinnors och mäns sjukskrivning 
för att identifiera förbättringsåtgärder som kan minska sjukfrånvaron inom 
företaget. Syftet har preciserats i följande två frågeställningar:  

• Hur hanteras sjukskrivningar inom företaget?   
• Vilka faktorer orsakar sjukskrivningar inom företaget?   
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I denna studie utgår det övergripande genusperspektivet från ett doing gender-
perspektiv, det vill säga att kön är något som är socialt konstruerat och som formas 
i samspelet mellan människor (Kvande, 2003). Genus är sammanflätat med 
arbetet – vad som görs i det och tillsammans med vem, vilket också medför en 
genderisering eller könsmärkning av arbetsuppgifter, yrken och organisationer 
(Acker, 1992). Vi använder genusperspektivet för att se hur kön skapas i de 
processer som förekommer kring sjukfrånvaro i företaget och för att förstå varför 
kvinnor är mer sjukfrånvarande än män. Vi alternerar i rapporten mellan 
begreppen kön och genus och vi gör ingen åtskillnad mellan begreppen. Vi är 
medvetna om att det inom forskning finns olika sätt att använda begreppen (se 
Alvesson & Billing, 2011; Fogelberg, 2005). Vi betraktar dock båda begreppen 
som socialt konstruerade. Vi har inte för avsikt att skapa någon distinktion mellan 
begreppen utan snarare ligger fokus på att undersöka hur skapandet av kön görs 
och att belysa eventuell problematik kring skapandet av kön. 

 

1.3 Uppsatsens disposition  
I detta inledande kapitel har vi formulerat det problemområde som ligger till 
grund för studien och därefter beskrevs studiens syfte och frågeställningar. Vi har 
även i inledningen gett en sammanfattande beskrivning av det studerade företaget.  
I kapitel 2 redogör vi för den tidigare forskningen om sjukfrånvaro och har då ett 
särskilt fokus på kvinnors sjukfrånvaro. Kapitel 3 fortsätter sedan med en 
beskrivning av vårt val av genusperspektiv, doing gender som vi använder oss av 
i analysen. I kapitel 4, som är ett metodkapitel beskriver vi våra metodologiska 
utgångspunkter och hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. I det 
efterföljande kapitlet, 5, redovisar vi det resultat som vi fått fram i studien. 
Redovisningen sker utifrån de frågeställningar som styr studien. Resultatet 
analyseras utifrån ett genusperspektiv i kapitel 6. I kapitel 7 förs en 
sammanfattande diskussion och vi summerar studiens slutsatser och praktiska 
implikationer. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING OM SJUKFRÅNVARO   
Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av innebörden av sjukdom 
kontra sjukskrivning. Därefter tas orsaker till sjukfrånvaro och särskilt kvinnors 
sjukfrånvaro upp. Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande utan gör ett urval 
av den forskning som finns om orsaker till sjukfrånvaro.  

2.1 Innebörden av sjukdom respektive sjukskrivning  
Ett problem inom forskningen om orsaker till sjukfrånvaro är att skilja på vad som 
leder till sjukdom från vad som leder till sjukskrivning. Det är inte alla som är 
sjuka som är frånvarande från arbetet då det inte är sjukdom i sig som leder till 
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sjukfrånvaro. Det är endast när sjukdomen leder till en nedsättning av den 
arbetsförmåga som krävs för arbetet som individen blir sjukfrånvarande.   

En svårighet är att vi i Sverige endast har sjukdom som begrepp medan det i andra 
länder görs en skillnad mellan sjukdom genom tre olika begrepp, illness, disease 
och sickness. Illness är individens egna upplevsele av sina besvär. Disease är den 
sjukdom/diagnos som en läkare ställer och sickness innebär den sociala roll som 
individen tar eller får i samhället (SBU, 2003). Vad som anses vara kriterier för 
en sjukroll varierar över tid och mellan olika kulturer. Den sociala rollen 
förhandlas fram mellan individen och omgivningen och kan ses innehålla våra 
rättigheter och skyldigheter. Sjukrollen legitimeras av läkare genom sjukintyget. 
Men en sjukroll behöver inte innebära att individen är sjukskriven, utan individen 
kan ha en sjukroll men ändå vara på arbetet och ha en arbetsförmåga beroende på 
hur pass stora anpassningsmöjligheter det finns på arbetsplatsen (SBU, 2003). 
Forskning som gjorts kring möjligheter att anpassa arbetet vid sjukdom visar på 
att variationen i möjligheten att anpassa sitt arbete påverkar den upplevda 
arbetsförmågan. Ju fler möjligheter det finns att anpassa arbetet desto högre 
skattar medarbetare sin arbetsförmåga (Johansson, 2009). Det kan till exempel 
handla om möjligheten att tillfälligt förkorta sina arbetsdagar, skjuta upp 
arbetsuppgifter eller att få arbeta ostört på arbetsplatsen. Arbetsplatsen har på så 
vis en viktig roll i medarbetarens möjligheter att både upprätthålla och att få 
tillbaka en arbetsförmåga. Det har oftast antagits att en sjukroll är icke-önskvärd 
hos individen men bland annat Sachs & Krantz (1991) menar att ibland kan det 
finnas situationer där en sjukroll är önskvärd hos individen. De menar att 
sjukrollen då kan bli individens huvudsakliga identitet och ett sätt för att få 
uppmärksamhet. Sjukrollen kan också vara ett sätt för att slippa krav som ställs 
på individen. Rollen som sjuk kan även legitimera att individen inte är lika aktiv 
som normalt sätt är kulturellt acceptabelt.  

Men som vi tidigare nämnt är det inte sjukdomen i sig som leder till sjukfrånvaro 
utan endast den sjukdom/ohälsa som leder till en nedsättning i själva 
arbetsförmågan. Arbetsförmågan i sin tur måste ses i förhållande till de krav som 
ställs på individen i arbetet. Är kraven höga i arbetet finns större risk att individen 
inte har den arbetsförmåga som krävs och därför bedöms denne inte klara av 
arbetet, medan risken är mindre i de fall där arbetskraven är lägre. Individens 
arbetsförmåga är på så vis ett relativt begrepp som hör samman med individens 
handlingsförmåga i en specifik arbetssituation.  Det saknas en enhetlig definition 
av vad som avses med arbetsförmåga. Olika modeller har dock tagits fram för att 
förklara relationen mellan individens arbetsförmåga och arbetet (se exempelvis 
Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo 2005; Johansson, 2009; Reisine & Fifield 1988). 
Att det inte finns en enhetlig definition eller konsensus kring hur arbetsförmåga 
ska bedömas beror på att de olika modellerna utgår från olika teoretiska 
perspektiv, exempelvis ett medicinskt perspektiv eller om man ser arbetsförmågan 
som socialt konstruerad.   
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Vi går inte in i detalj på alla dessa modeller utan beskriver endast kortfattat vad 
två av dem omfattar för att exemplifiera vad arbetsförmåga kan innebära.     

Ilmarinen et al. (2005) modell innefattar två områden, mänskliga resurser och 
arbetsvillkor. I de mänskliga resurserna ingår hälsa, utbildning och kompetens 
samt motivationsfaktorer.  Hälsa delas in i fysisk och psykisk kapacitet och social 
funktion. I utbildning och kompetens ingår färdigheter och kunskaper. 
Motivationsfaktorer är bland annat arbetstillfredsställelse, värderingar och 
attityder i relation till arbetet. I området arbetsvillkor ingår mentala och fysiska 
arbetskrav. Till området hör även vad Ilmarinen et al. (2005) benämner som social 
miljö (work community) och arbetsmiljö (work environment). Reisine & Fifeld 
(1988) har vidgat begreppet arbetsförmåga till att se det som resultatet av ett 
samspel mellan individen och livskrav, vilket då även inkluderar krav från 
fritidsaktiviteter, andra åtaganden och obetalt hemarbete, vilket ses som viktigt ur 
ett genusperspektiv då tidigare forskning visar att kvinnor tar ett större ansvar för 
hem och familj.   

Sammanfattningsvis omfattar arbetsförmågan alltså både de mänskliga resurserna 
hos individen och arbetsvillkoren i arbetet och samspelet dem emellan. 
Arbetsvillkoren i arbetet kan benämnas utifrån begreppet arbetsmiljö. 
Arbetsmiljön brukar delas upp i fysisk och psykosocial arbetsmiljö, där den 
fysiska arbetsmiljö handlar om exempelvis om buller och tunga lyft, medan den 
psykosociala arbetsmiljön handlar om exempelvis stress, hur arbetet är 
organiserat och trivseln på arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsgivaren har 
en skyldighet att undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet så att ohälsa 
och olycksfall i arbetet förebyggs och att medarbetarna har en tillfredsställande 
arbetsmiljö. I denna studie har vi valt att lägga fokus på sjukfrånvaro orsakad av 
psykisk ohälsa och därför kommer vi beskriva orsaker som kan relateras till den 
psykosociala arbetsmiljön.    

2.2 Orsaker till sjukfrånvaro  
Det finns många orsaker i den psykosociala arbetsmiljön som kan bidra till 
sjukfrånvaro men här väljer vi att ta upp följande områden som viktiga 
förklaringar till kvinnors och mäns sjukfrånvaro; stress i arbetslivet, ledarskap, 
könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter, normer och stereotypa 
föreställningar samt balansen mellan arbete och fritid - individens livssituation.    

2.2.1 Stress i arbetslivet, en fråga om krav, kontroll och socialt stöd  
Som vi beskrivit tidigare måste arbetsförmågan sättas i relation till de krav som 
ställs på individen i arbetet. Kraven i arbetslivet varierar mellan olika branscher 
och yrken eller arbeten inom en organisation. Nilsson & Ekberg (2014) menar att 
arbetslivets komplexitet har ökat och att det numera är vanligare med slimmade 
organisationer, projektbaserat arbete och osäkra anställningar. Förutom att 
medarbetaren förväntas ta ett eget ansvar för att hela tiden utvecklas för att kunna 
möta kraven, så finns också en förväntan hos arbetsgivaren att medarbetarna ska 
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arbeta hårt, vara engagerade och lojala. Att medarbetare utsätts för höga krav är 
en av de främsta riskfaktorerna för sjukfrånvaro i arbetet. Ytterligare riskfaktorer 
är lågt inflytande och brist på socialt stöd (Angelöw, 2002; Casini, Godin, Clays, 
& Kittel, 2013; Karasek & Theorell, 1990).   

Karaseks (1979) välkända modell visar hur krav och kontroll/inflytande påverkar 
individens arbetsförmåga. Modellen visar att mental belastning på arbetet, 
"jobstrain", är ett resultat av interaktionen mellan arbetskrav och möjligheten till 
kontroll/inflytande. De medarbetare som har ett arbete med höga krav i 
kombination med låg kontroll/inflytande i arbetet har en ökad risk för att bli sjuk 
och därmed bli sjukskriven. Genom att ändra arbetsprocesserna så att 
medarbetarens kontroll ökar, kan belastningen på medarbetaren minska (Karasek, 
1979). Modellen bygger alltså på att en medarbetare kan klara av höga krav, om 
de har en hög grad av kontroll/inflytande över arbetssituationen. Senare tids 
forskning visar dock att medarbetare som har höga krav i kombination med högt 
inflytande, kan få mer stressymptom (Folkhälsoinstitutet, 2009). Det går därför 
att ifrågasätta om arbetskraven har ökat mer än vad som kan uppvägas av att ha 
kontroll/inflytande i arbetet. Typiska yrken där medarbetare har höga krav i 
kombination med högt inflytande är bland högre tjänstemän. En förklaring som 
ses till stress bland denna grupp är att det är mer upp till medarbetaren att definiera 
sin arbetsroll och sina uppgifter samt att sätta gränser mot sitt privata liv 
(Folkhälsoinstitutet, 2009). Lidwall & Marklund (2006) fann att kvinnor som har 
arbeten med höga krav i kombination med högt inflytande hade en högre risk för 
att bli sjukskrivna. Förklaringen som ges till detta är att dessa kvinnor till stor del 
arbetade på chefspositioner, som är en manligt könsmärkt befattning och att de 
hade svårt att få stöd från andra manliga kollegor och chefer. Kvinnorna var alla 
prestationsinriktade och ifrågasatte inte de krav som ställdes på dem.   

Att kvinnor och män upplever kraven och kontrollen/inflytande i arbetet olika, 
framkom i en studie av Lindeberg, Rosvall, Choi, Canivet, Isacsson, Karasek & 
Östergren (2011). Kvinnorna i studien upplevde sig ha mindre kontroll över sitt 
arbete, än männen. Utmattning var också dubbelt så vanligt bland kvinnorna som 
bland männen. Männen däremot upplevde att de hade högre krav i arbetet och ett 
sämre stöd (Lindeberg et al., 2011).  Karaseks (1979) modell visar också att om 
medarbetare upplever ett lågt socialt stöd i kombination med de höga kraven, så 
bidrar detta till en ökad risk för sjukfrånvaro.  Ett gott socialt stöd innebär att det 
finns möjlighet till kontakt och gemenskap med andra människor samt att få stöd 
av chef när arbetet kräver det (Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson & Ahlborg, 
2010). Hur det sociala stödet ser ut på arbetsplatsen har alltså i flera studier visat 
sig påverka sjukfrånvaron både bland kvinnor och män (Niedhammer, Bugel, 
Goldberg, Leclerc & Guéguen, 1998; Väänänen, Toppinen-Tanner, Kalimo, 
Mutanen, Vahtera & Peiro, 2003; Lidwall & Marklund, 2006).     

Hur medarbetaren hanterar de krav som ställs i arbetet har intresserat bland annat 
Theorell, Westerlund, och Oxenstierna (2005). De har studerat hur olika 
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copingmönster påverkar sjukfrånvaron. Coping ses många gånger som ett sätt att 
bemästra svårigheter och stress, vilket kan ske på både bra och dåliga sätt utifrån 
hur det hjälper individen att hantera stressen. Två olika sätt eller mönster att 
hantera stressen är så kallad öppen eller dold coping. Ett öppet copingmönster 
innebär att individen tar tag i problemet direkt medan ett dolt coping mönster 
innebär att individen drar sig undan från problemet. Här går det att urskilja 
skillnader mellan könen i vilket copingmönster som används, där kvinnor mer 
använder sig av dold coping och män av ett öppet copingmönster (Matud, 2004; 
Theorell et al., 2005). Theorell et al. (2005) menar att bakom dold coping skulle 
en känsla av hopplöshet kunna dölja sig och att individen inte ser att det finns 
andra sätt att handla i arbetet, och att det alternativ som då återstår för att skydda 
sig är att sjukskriva sig.   

Förhållandet mellan de krav och upplevelsen av möjligheten att själv kunna 
påverka sin arbetssituation samt det stöd medarbetare upplever har alltså inverkan 
på i vilken grad stress upplevs i arbetet. Hur medarbetare sedan hanterar en 
stressfull situation är beroende av vilket copingmönster som används.   

2.2.2 Ledarskap   
Det finns forskning som visar på att ledarskapet inom organisationen påverkar 
sjukfrånvaron och att relationen mellan chef och medarbetare är avgörande för 
risken för sjukfrånvaro, där en mindre positiv relation medför högre risk för 
sjukfrånvaro (Angelöw, 2002; Lindberg, 2011, Aagestad et al, 2014; 
Beemsterboer, Stewart, Groothoff & Nijhuis, 2009; Kuoppala, Lamminpää, Liira 
& Vainio, 2008).  

Det finns en mängd egenskaper och förmågor som en ledare ska ha för att fungera 
som bra ledare. Ledaren är central för att föra fram företagets värderingar och 
kultur. Boxall och Purcell (2011) menar att företagets kultur och värderingar 
endast kan föras över till medarbetarna via första linjechefen. En problematik är 
att cheferna gör en egen tolkning av företagets officiella policy, i syfte att få 
organisationen att fungera mer effektivt. På så vis kan chefernas beteende snarare 
ses reflektera den informella eller reella kulturen hos företaget snarare än de 
värden som ledningen har angett. Skillnaden mellan chefskap och ledarskap har 
diskuterats av bland att Yukl (1998). Yukl (1998) särskiljer begreppen ledare och 
chef genom att beskriva respektive roll utifrån olika uppgifter. En chef har till 
uppgift att förvalta, sköta drift, skapa strukturer och företräda arbetsgivaren. Att 
vara ledare innebär att vägleda, stimulera, leda i förändring och framåtanda genom 
de processer som pågår i en organisation (Yukl, 1998). Fortsättningsvis i denna 
studie så stödjer vi oss på denna uppdelning av chef kontra ledare som Yukl 
(1998) beskriver.  

Chefen/ledarens roll är bland annat att ge medarbetaren återkoppling på sitt 
arbete, vilket behövs för att individen ska känna en arbetstillfredsställelse och ett 
engagemang i arbetet (Dellve & Wikström, 2006). Samtidigt visar studier att om 
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individen har ett högt personligt engagemang men upplever att organisationens 
klimat och ledarskapet är dåligt kan det medföra en ökad risk för sjukfrånvaro 
(Holmgren, Fjällström-Lundgren & Hensing, 2013). Männens sjukfrånvaro 
påverkas mer av stödet från kollegor men kvinnors sjukfrånvaro har ett starkare 
samband med en upplevelse av sämre stöd från chefen (Väänänen et al., 2003). 

Chefens förmåga att leda medarbetarna har en påverkan på sjukfrånvaron visade 
sig i en studie av Bernstrom och Kjekshus (2012).  Att chefen kunde ge stöd i 
arbetsuppgifterna medförde en lägre sjukfrånvaro, vilket förklaras av att chefen 
kunde ge feedback till medarbetaren och på så vis motivera medarbetaren i 
arbetet. Om chefen däremot var lojal till sina överordnade påverkade att 
sjukfrånvaron ökade, vilket förklarades av att medarbetaren då inte fick stöd att 
anpassa sig till aktuella förhållanden. Att chefen tog tag i problem som uppstod 
och hanterade konflikter påverkade att sjukfrånvaron minskade, men däremot 
visade sig socialt stöd från ledaren medföra en ökad sjukfrånvaro vilket kan 
förklaras av att en ledare som är mer förstående också är mer tolerant till 
sjukfrånvaro (Bernstrom & Kjekshus, 2012).   

Hur chefen utövar sitt ledarskap påverkar inte bara sjukfrånvaron, utan även 
längden på sjukfrånvaron (Schreuder, Groothoff, Jongsma, Zweeden, Klink & 
Roelen, 2013). Ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap påverkade längden på 
sjukfrånvaron, där sjukfrånvaron förkortades bland de medarbetare som hade en 
ledare med mer anpassat och därmed även mer effektivt ledarbeteende. Studien 
visar att ledare som uppfattades som inspirerande hade en påverkan på hur ofta 
och hur lång sjukfrånvaro medarbetaren hade. En förklaring som ges var att dessa 
ledare hade en förmåga att motivera medarbetare i arbetet vilket ledde till att 
medarbetaren ville vara på arbetet. Att som ledare uppfattas vara auktoritär och 
oförutsägbar hade en större påverkan på mäns sjukfrånvaro (Nyberg, Westerlund, 
Magnusson Hansson & Theorell, 2008).    

Förutom att ledaren ska vara på ett visst sätt för att minimera risken för 
sjukfrånvaro, så finns det en inneboende problematik i rollen och 
arbetsuppgifterna som arbetsledaren har i sjukskrivningsprocessen (Ekberg & 
Ståhl, 2014). De menar att å ena sidan är arbetsledaren den som ansvarar för att 
säkerställa att produktionen löper på utan hinder, eftersom detta kan leda till 
ekonomiska förluster för företaget. Å andra sidan har arbetsledaren även ett 
rehabiliterande ansvar för den sjukskrivne medarbetaren och ska se till att 
medarbetaren får det stöd och de anpassningar av arbete och arbetsuppgifter som 
behövs. Arbetsledaren kan då hamna i en situation där denna tvingas välja mellan 
att anpassa arbetsuppgifterna eller att behålla produktionen. Det kan göra att 
denne ser svårigheter med att göra anpassningar i arbetet som skulle kunna göra 
att medarbetaren kan ha arbetsförmåga.   
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2.2.3 Könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter  
Den arbetsmiljö, vilket yrke och de arbetsuppgifter som individen har är viktiga 
faktorer när det gäller risken att bli sjukskriven (Hensing, 2014; Hultberg et al., 
2010). Som vi har beskrivit tidigare är den svenska arbetsmarknaden starkt 
könssegregerad, vilket innebär att kvinnor och män arbetar i olika sektorer och 
yrken. Kvinnor återfinns inom omsorgs- och serviceyrken som ses som 
psykosocialt belastade arbetsmiljöer, medan män arbetar i fysiskt belastade 
arbetsmiljöer så som exempelvis industrin. Genom att kvinnor och män arbetar i 
olika sektorer utsätts de även för olika påfrestningar i arbetet. En viktig faktor i 
sammanhanget är att män oftare arbetar i miljöer där det går att anpassa 
arbetsmiljön och arbetsuppgifterna (Riksförsäkringsverket, 2004). Om det fanns 
små möjligheter till anpassning i arbetet fanns en ökad risk för sjukfrånvaro 
(Hultin, Hallqvist, Möller, Alexandersson, Lindholm, Johansson & Lundberg, 
2010; Kristensen, 1991). Men även när kvinnor arbetar inom en traditionellt sett 
manlig sektor, har det visat sig att kvinnor har mindre möjlighet att påverka sina 
arbetsuppgifter samt att kvinnorna även hade mindre komplexa arbetsuppgifter 
(Väänänen et al., 2003). Med tanke på att arbetsmarknaden är könssegregerad så 
är frågan om mönstret i sjukfrånvaron när det gäller skillnad mellan könen skiljer 
sig åt när arbetsplatsen domineras av det ena könet. Då finns det studier som visar 
på att risken för sjukfrånvaro ökar för det könet som inte är det dominerande på 
arbetsplatsen (Riksförsäkringsverket, 2004). Dessutom visar tidigare studier att 
en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen bidrar till mer stress och psykisk ohälsa 
hos kvinnor än vad det gör hos män (Thomsson, 2013; Jonsson, Lidwall & 
Holmgren, 2013).   

En relevant fråga är då om det blir någon skillnad i sjukfrånvaron mellan kvinnor 
och män om de befinner sig på samma arbetsplats och har samma yrke. Studier 
har genomförts för att se på skillnader i sjukfrånvaron bland kvinnor och män som 
har samma yrke och arbetar på samma arbetsplats. Resultatet av en sådan studie 
visade att kvinnor hade en högre risk för sjukfrånvaro än männen (Laaksonen, 
Mastekaasa, Martikainen, Rahkonen, Piha & Lahelma, 2010). En förklaring till 
att kvinnor har högre sjukfrånvaro kan vara att trots en jämn fördelning av kvinnor 
och män på arbetsplatsen så är arbetsuppgifterna könsmärkta, det vill säga att 
kvinnor och män tilldelas olika arbetsuppgifter utifrån sitt kön, trots att de arbetar 
inom samma yrke. Exempelvis får män arbetsuppgifter som är mer fysiskt 
krävande och kvinnor arbetsuppgifter som kräver mer omsorg (Messing et al., 
1994). Att kvinnor och män tilldelas olika arbetsuppgifter kan ha sin grund i hur 
könen ser på sin kompetens. Vänje (2013) menar att män tenderar att överskatta 
sin kompetens medan kvinnor underskattar sin kompetens. Kvinnor ses heller inte 
alltid av omgivningen som innehavare av kompetens och att detta är särskilt 
utmärkande för yrken som traditionellt sett ses som manliga, exempelvis chef eller 
inom den tekniska sektorn (Vänje, 2013).   
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2.2.4 Könsnormer  
Med norm avses det beteende som betraktas som normalt eller godtagbart inom 
exempelvis en grupp eller i praxis. Normerna kan vara av olika karaktär, 
exempelvis rättsliga, ekonomiska, eller moraliska (Thomsson, 2013).    

Det finns idag en norm kring att det ska råda jämställdhet i både arbetsliv och 
privatliv, vilket kan krocka med en verklighet som inte är så jämställd och där helt 
andra saker premieras. Detta menar Thomsson (2013) kan bidra till att skapa 
ohälsa och stress och vara en nyckel till en bättre förståelse för kvinnors höga 
sjukfrånvaro. Även om kvinnan har tagit steget ut i arbetslivet så finns det en norm 
och förväntan att hon ändå har ett ansvar för hem och familj och den kvinna som 
inte tar det ansvaret kan få ett socialt straff eftersom det inte anses vara ok att 
bryta mot den normen (Thomsson, 2013). Likväl som det finns normer för hur en 
kvinna förväntas vara, menar Rudman & Mescher (2013) att det finns en norm av 
att det är mannen som förväntas göra karriär och försörja familjen för att 
definieras "vara en man". Män som väljer att ta föräldraledigt och att ta ett större 
ansvar för hem och familj "bestraffas" genom att de då ses som sämre arbetstagare 
och att de drabbas av ett kvinnligt stigma, det vill säga att de ses inte som riktiga 
män utan som svaga och inte fullt lika dominanta som andra män. Resultatet av 
deras studie visade att det inte fanns några skillnader mellan könen i hur de såg 
på män som valde att ta ut föräldraledighet, utan synen på de männen som mer 
feminina och sämre arbetare kom från både kvinnor och män (Rudman & 
Mescher, 2013).   

Kvinnor har tagit en större plats i arbetslivet och detta kan ses vara ett sätt att bryta 
de normer av att mannen är försörjaren och kvinnan är den som tar hand om 
hemmet. Hoschild (2001) menar att trots att försök görs inom samhället och 
företag för att göra det möjligt för kvinnor och män att balansera arbete och 
familjeliv så ser förväntningarna på kvinnan respektive mannen fortfarande olika 
ut. De traditionella könsnormerna snarare reproduceras och befästs. Till exempel 
så som vi hänvisade till ovan så drabbas män som väljer att ta ut föräldraledighet 
av ett kvinnligt stigma. Ytterligare ett exempel är det faktum att de ledande 
positionerna i de nya multinationella företagen ofta innehas av män och att 
kvinnor som innehar en ledande befattning i dessa bolag har fått anpassa sig till 
den manliga rådande normen (Connell & Wood 2005; Hearn, Jyrkinen, Piekkari 
& Oinonen, 2008). Dessa befattningar innebär ofta mycket resande över 
nationsgränser och arbetet ställer krav på att befinna sig på annan ort än hemma 
vid flertalet olika tillfällen. Hearn et al. (2008) visar att det är svårt för kvinnor att 
inneha en sådan roll då det visar sig att kvinnorna oftare förväntas hitta 
förutsättningarna för att få livet att fungera även hemma och har därmed dubbla 
krav och förväntningar på sig medan det är vanligare att männen har en traditionell 
roll som i detta fall innebär att de ägnar sig åt jobbet.  Även Kanter (1977) visade 
hur kvinnor måste anpassa sig till den rådande manliga normen kring hur en chef 
ska vara. Kvinnan kan betraktas som avvikande i chefssammanhang och att allt 
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som den kvinnliga chefen presterar blir en symbol för vad gruppen kvinnor kan 
prestera. Detta medför att kvinnan alltid måste prestera bättre (men inte för bra) 
än männen för att accepteras (Kanter, 1977).  

Det finns normer och stereotypa föreställningar som kan påverka medarbetare i 
det dagliga arbetet. Connell (2012) menar att inlärda normer kan göra att det 
upplevs helt korrekt och bra att bete sig på ett sätt som missgynnar en själv eller 
andra, både hälsomässigt och ekonomiskt. Som exempel kan nämnas att en 
svårighet kring medarbetarsamtal som sker mellan chef och medarbetare, är att 
det finns en outtalad norm för hur den idealiske medarbetaren ska vara, vilket kan 
innebära att medarbetaren bagatelliserar sina problem för att inte framstå som en 
sämre medarbetare, vilket framkom i en studie av Jakobsen, Nahnfeldt, Nyroos, 
Olin-Scheller, & Sandlund (2010). Thomsson (2013) resonerar kring vad som 
händer när normer bryts. Att det kan skaka om människor i grunden och leda till 
konflikter när det krockar med tradition. Ett normbrott som sker på individnivå 
kräver normbrott på flera andra nivåer, både i samhället och organisatoriskt 
(Thomsson, 2013).  

2.2.5 Work life balance - individens livssituation  
Möjligheten att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv utan att de inverkar på 
varandra brukar kallas work life balance och handlar om hur individens totala 
livssituation ser ut. Forskning visar att det främst är kvinnors sjukfrånvaro som är 
beroende av hur deras work life balance ser ut (Wattis, Standing & Yerkes, 2013). 
Dagens informationsteknologi medför att anställda blir mer flexibla i sitt arbete 
och har fler valmöjligheter till var de kan utföra sitt arbete. För framförallt 
tjänstemän gör detta att gränsdragningen mellan privatliv och arbete blir svårare 
och alltmer gränslös. Inom de arbeten som är gränslösa finns tendens till att 
könsskillnader i sjukfrånvaro ökar (Allvin, Wiklund, Härenstam & Aronsson, 
1999). Men resultaten är inte entydiga, då det visat sig att arbeten där det råder en 
flexibilitet i arbetstider och där det finns möjligheter att arbeta hemifrån har färre 
sjukskrivningar (Casini et al., 2013). Det finns också forskning som visar på att 
flexibla arbetstider påverkar upplevelsen av konflikt mellan arbetsliv och 
familjeliv och för att undvika att konflikten leder till sjukfrånvaro menar Higgins, 
Duxbury och Julien (2014) att arbetsgivare bör fokusera mer på att arbeta med 
mer traditionella scheman och fasta arbetstider.   

Eftersom dygnet bara har 24 timmar så innebär arbete som kräver många av 
dygnets timmar att mindre tid kan ägnas åt familjelivet. Då kvinnor tar större 
ansvar för hem och familj påverkas deras hälsa mer negativt av tidspressen och 
det kan ses som en förklaring till varför kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män 
(Casini et al, 2013). Just upplevelsen av bristen på egen tid var vad sjukskrivna 
kvinnor förde fram som orsak till sin egen sjukfrånvaro. Egen tid kunde vara en 
upplevd tidsbrist eller att tiden tas i anspråk av andras förväntningar och krav och 
även brist på tid för återhämtning (Östlund, Cedersund, Hensing & Alexanderson, 
2004).  
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Individens egen upplevelse av konflikten mellan arbete och familjeliv, har ofta 
setts vara en större börda för kvinnor än för män. I en studie sågs denna konflikt 
mellan arbete och familjeliv hos män oftare bidra till ett problematiskt drickande 
av alkohol (Leineweber, Baltzer, Magnusson Hanson & Westerlund, 2013). När 
jämförelse gjordes mellan kvinnor och män som arbetade heltid framkom den 
största skillnaden mellan könen i hur de upplevde konflikten mellan arbete och 
familjeliv. Kvinnor upplever konflikt i detta något mer än män, men både kvinnor 
och mäns hälsa påverkas negativt av konflikten i form av mental utmattning. Det 
som sågs som troliga förklaringar till skillnaderna var bland annat ett ojämnt 
fördelat ansvar för hem och barn (Leineweber et al., 2013).   

Det ojämnt fördelade arbetet i hemmet där kvinnor tar ett större ansvar för hem 
och familj medför dubbla krav och konkurrerande krav från arbete och hem, vilket 
skulle kunna förklara kvinnors högre sjukfrånvaro menar Hensing (2014). Det 
finns studier gjorda där det framkommit att kvinnorna lade dubbelt så mycket tid 
på hushållsarbete jämfört med män och män spenderade mer tid på arbetet än 
kvinnor (Lindeberg et al., 2011). Detta innebär att kvinnor utför ett dubbelarbete 
vilket ibland beskrivs i termer av betalt och obetalt arbete. En svårighet med det 
obetalda/betalda arbetet är att det är svårt att mäta effekter av det obetalda arbetet 
eftersom det både skapar belastningar och samtidigt ett mervärde och en 
tillfredsställelse hos individen (Hensing, 2014). Tack vare ny teknik och ett 
förändrat arbetsliv har som beskrivits ovan gränserna mellan arbete och fritid 
suddats ut och Hoschild och Machung (2012) menar att denna gränslöshet kan 
öka för kvinnor som enligt dem tenderar att redan innan ha större gränslöshet 
mellan betalt och obetalt arbete. För att hantera konflikten mellan arbete och 
familjeliv är det vanligt att, oftast kvinnan, går ner i arbetstid och detta menar 
Wattis et al. (2013)  är ett uttryck för en coping strategi.  

Yttre händelser i livet, så som exempelvis en skilsmässa har visat sig påverka 
sjukfrånvaron både bland kvinnor och män (Allebeck & Mastekaasa, 2004). 
Vidare finns det uppgifter från Försäkringskassan (2013) som visar att det finns 
skillnader mellan könen innan kvinnan/mannen får barn och att dessa skillnader 
kvarstår efter barnet är fött, för att sedan öka med andra barnets födelse. Får 
föräldrarna dessutom ett barn som kräver extra omsorg eller är ensamstående som 
förälder medför det en högre risk för sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2013; 
Mastekaasa, 2000). En nyligen gjord registerstudie hos Försäkringskassan (2015) 
visar att det finns ett samband mellan att vara hemma och ta ansvar för hem och 
barn och en ökad sjukfrånvaro, men att sjukfrånvaron ökade oavsett kön på den 
personen som var hemma och ansvarade för barnen.  

Hur individen kan upprätta en balans mellan kraven i arbete och familjeliv är 
viktigt för både kvinnor och mäns hälsa. Kvinnor upplever en konflikt mellan 
arbete och familjeliv i större utsträckning än vad män gör, vilket kan förklaras av 
att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. Att både arbeta och ta ansvar 
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för hem och familj innebär att kvinnan har ett dubbelarbete och detta sammantaget 
ses som en av de viktigaste förklaringarna till kvinnors högre sjukfrånvaro. 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå från genusperspektivet doing 
gender.  

3.1 Doing gender-perspektiv  
Doing gender är ett perspektiv inom genusforskningen som växte fram i mitten 
av 1980-talet. Doing gender-perspektivet menar att skillnader mellan könen 
skapas i samspelet mellan människor (West & Zimmerman, 2002). Skillnaden 
mellan kvinnor och män är något som konstrueras i sociala sammanhang. Kön ses 
alltså som ett resultat av samspel mellan människor. Vad som anses vara kvinnligt 
och manligt är något som vi skapar tillsammans i samspel. När skillnader mellan 
könen väl har skapats, används de och återskapas för att förstärka innebörden av 
kön tills skillnaderna framstår som naturliga. På så vis befästs bestämda normer 
kring hur en kvinna respektive man ska bete sig och blir till strukturer som alla 
har att förhålla sig till (West & Zimmerman, 2002).  

Korvajärvi (1998) menar att det inom doing gender-perspektivet har utvecklats 
olika synsätt; det etnometodologiska, det kulturella, det processuella och det 
performativa synsättet. De olika synsätten fokuserar på olika aspekter av hur 
genus görs och de olika synsätten har vuxit fram som kritik mot andra synsätt 
inom doing gender (Korvarjärvi 1998). Det etnometodologiska synsättet 
fokuserar på hur kön skapas i de dagliga interaktionerna mellan människor. Inom 
det kulturella synsättet ligger fokus på hur kön skapas i de symboler och kulturer 
som omger organisationer. Det performativa synsättet lägger mer vikt vid språket 
och hur praktiker skapar kön. Enligt det processuella synsättet kan genus ses som 
en process där människor formas till maskulina eller feminina genus (Hirdman, 
1988). Ändå från det att vi är barn socialiseras vi in i genus och hur vi ska vara 
som kvinna eller man. Genus lärs ut genom handling, utan att vi reflekterar över 
handlingen. Uppdelningen i de olika synsätten har kritiserats då de ofta överlappar 
varandra och det inte går att utesluta de olika aspekterna från varandra, utan 
snarare så finns det i de olika synsätten drag av andra synsätt (Fogelberg, 2005).  
Exempelvis menar Kvande (2003) att doing gender snarare ska ses som ett 
perspektiv med flera ansatser som kan kombineras och komplettera varandra. De 
olika ansatserna är the interactional approach, the practices approach, the 
negotiation approach och the symbolist approach (Kvande (2003). The 
interactional approach handlar om att kön skapas i de dagliga interaktionerna 
mellan människor, och kön är aldrig statiskt utan varierar och förändras. The 
practice apporach fokuserar på människornas synliga aktiviteter i de sociala 
relationerna. The negotiation approach innebär att makt ses som en central aspekt 
och att det inom organisationer finns intressekonflikter och en ojämn maktbalans 
mellan kvinnor och män, som talar om vad kvinnor och män får göra och hur de 
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rankas och värderas inom organisationen. The symbolist approach handlar om att 
människan har en syn på kön och vad som är kvinnligt eller manligt, vilket 
genomsyrar vårt agerande. Vi inte bara gör kön utan vi tänker även kön (Kvande, 
2003).  Vi kommer i denna studie inte att göra någon distinktion mellan olika 
synsätt utan ser likt Kvande (2003) snarare doing gender perspektivet som ett 
perspektiv med olika ansatser med det gemensamma antagandet att kön är något 
som konstrueras i ett komplext samspel.  

 

3.1.1 Ackers fyra ingångar 
En av de stora förgrundsfigurerna inom doing gender-perspektivet är Joan Acker 
(Fogelberg, 2005; Kvande, 2003). På samma sätt som vi socialiseras in i ett kön, 
så bidrar processer i organisationer till att kön konstrueras i olika situationer i 
arbetet och inom en organisation. Skapande av kön sker samtidigt som vi skapar 
organisationer, konstruktioner av kön är alltid integrerade i det dagliga arbetet 
(Acker, 1999). Acker (1999) utvecklade ett resonemang kring att olika processer 
finns inom organisationen där kön skapas. Skapandet av kön är något som sker 
både omedvetet och medvetet inom organisationen. Genom att analysera dessa 
processer utifrån fyra olika ingångar menar Acker (1999) att det går att upptäcka 
hur kön skapas.  I verkligheten är processerna sammanflätade och inte så tydligt 
åtskilda. Acker (1999) kallar ingångarna för "points of entry" och de fyra olika 
ingångarna är praktiker/procedurer, symboler, interaktioner och identitetsarbete. 

Praktiker/procedurer  

Praktiker/procedurer är sådant som ligger inbäddat i det som görs i organiseringen 
av arbetet inom organisationen till exempel rekrytering, arbetsprocesser, regler 
och rutiner, utvecklandet och design av ny teknik, omorganisering och 
omlokalisering av arbete. I dessa aktiviteter tas ofta rutinbeslut av såväl anställda 
som chefer som kan vara helt omedvetna om att de bidrar till att skapa 
könsskillnader. Ett exempel är när organisationen skapar sina 
arbetsbeskrivningar, klassificerar arbetsuppgifter, sätter upp svårighetsgrader och 
sätter lönenivåerna efter dessa. Acker (1999) har inom sin egen forskning sett 
exempel på hur kvinnors arbete inom en organisation klumpades ihop och 
bedömdes kräva lägre erfarenhet och kunskap än männens. Männens arbete 
beskrevs i betydligt mer detaljerade ordalag och mer differentierat och bedömdes 
därmed på den högre skalan när det gäller lön. Ackers (1999) forskning visade 
därmed på hur praktiker och procedurer inom organisationen omedvetet och utan 
avsikt skapade och bevarade könsskillnader.  

Symboler  

Med ingången symboler avser Acker (1999) hur det skapas bilder, symboler som 
förklarar och legitimerar rådande könsuppdelningar inom organisationen. 
Exempelvis att arbetsuppgifter och positioner med manlig könsmärkning värderas 
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högre än de med kvinnlig könsmärkning eller att ordet ”kvinnlig” läggs till före 
en titel som exempelvis ”kvinnlig läkare”. Det kan också finnas föreställningar 
om att vissa kunskaper och förmågor är medfödda hos kvinnor medan männens 
kunskap kommer av lång utbildning. En annan föreställning är att omvårdande 
arbetsuppgifter är feminina och att tekniska uppgifter är maskulina. Dessa 
föreställningar gör att mäns fördelar inom organisationen inte ifrågasätts, utan att 
fördelarna snarare förklaras med hjälp av föreställningarna. Exempelvis att män 
innehar högre positioner inom organisationen då de har ett kunnande som beror 
på att de har en lång utbildning bakom sig.  

Interaktioner 

I samspelet mellan människor i olika positioner finns kön integrerat i hur man 
förväntas interagera med varandra. Interaktionerna mellan olika positioner inom 
en organisation sker till exempel mellan sjuksköterska–läkare där kvinnor (oftast 
sjuksköterskan i detta fall) och män (läkaren i detta fall) förväntas agera på ett 
särskilt sätt i enlighet med sitt kön. Som kvinna förväntas du agera feminint och 
respektfullt och som man förväntas du agera kraftfullt och bestämt. Acker (1999) 
menar alltså att kön alltid finns inbäddat i de interaktioner som sker inom 
organisationen. Interaktionerna medför att det skapas allianser som särskiljer 
kvinnor och män och därmed befästs könsrollerna (Acker, 1999). 

Identitetsarbete 

Identitetsarbetet handlar om individers mentala arbete när de skapar förståelse för 
situationen och antar lämpligt beteende för organisationen. Acker (1999) menar 
att en individ i organisationen identifierar först vad som anses vara lämpligt 
beteende för sitt kön på den aktuella arbetsplatsen och anpassar sedan sitt 
beteende och handlingar utifrån detta. Acker (1999) nämner som exempel att det 
skulle vara ett olämpligt beteende av kvinnor att inte acceptera männens 
sexanspelande skämt för att de därmed riskerar att stötas ut och hamna utanför 
den sociala gemenskapen. Kvinnor måste därför hantera detta känslomässigt och 
omforma känslan av förnedring till att övertyga sig själva om att det bara är skämt. 
Kvinnorna har mentalt skapat en förståelse för situationen och antagit det 
förväntade beteendet (Acker, 1999). 
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Figur 1: Egen illustration över Ackers (1999) olika ingångar och dess bidrag till 
att kön skapas i organisationen. 

Kvande (2003) har tagit utgångspunkt i Ackers ovan beskrivna processer och ser 
dessa som olika analytiska nivåer som kan användas för att beskriva hur kön görs 
inom organisationer. De olika nivåerna samspelar med varandra och Kvande 
(2003) menar att för att en förändring ska komma till stånd, krävs att förändringen 
sker på flera nivåer (jmf Thomsson, 2013). Denna modell och resonemanget kring 
hur kön skapas på olika nivåer inom en organisation kommer vi använda som ett 
analytiskt verktyg i den kommande analysen. Synen på att könstillhörigheter alltid 
har en betydelse för hur vi samspelar med varandra i det dagliga livet är centralt 
utifrån ett genusperspektiv (Thomson, 2013). Nedan beskrivs hur detta samspel 
skapar könsstrukturer och maktrelationer inom samhället och i organisationer.  
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3.2 Könsstrukturer - hur kön ordnas i samhälle och organisationer 
Inom genusteori förekommer olika begrepp för att beskriva hur maktrelationerna 
mellan könen leder till att det sker en uppdelning och iordningsställande av 
kvinnor och män på en strukturell nivå. Exempel på olika begrepp är 
könsmaktsordning, genusordning och genussystem (Fogelberg, 2005).   

Hirdman (1988) har valt att beskriva maktrelationerna som ett system och 
utvecklade begreppet genussystem för att problematisera hur kön systematiseras 
och att det skapas en ordningsstruktur av kön. Genussystemet utmärks av två 
logiker; den första är isär hållandet av könen och det andra är mannen som norm. 
Isär hållandet av könen innebär att kvinnor och män ses som olika och att de 
särskiljs. Exempel på detta är den könssegregerade arbetsmarknaden där kvinnor 
och män arbetar inom olika yrken, sektorer och med olika uppgifter. Att mannen 
är norm, innebär att det som förknippas med mannen värderas högre än kvinnan 
och att mannen är den som betraktas som den normala. Kvinnan ses alltid som 
avvikande från mannen (Hirdman, 1988).  

Hirdman (1988) beskriver att det inom genussystemet finns ett osynligt kontrakt 
mellan könen om hur de förväntas förhålla sig till varandra. Hirdman (1988) kallar 
dessa för genuskontrakt. Genuskontrakten finns inte bara mellan den enskilda 
kvinnan och mannen utan även mellan kvinnor och män på ett generellt plan och 
mellan "kvinnan" och "mannen" som begrepp. Hirdman (1988) menar att 
genuskontrakten inte ska ses som en överenskommelse mellan två jämnstarka 
parter, utan att det är en maktrelation där den överordnade parten (mannen) 
definierar den underordnade parten (kvinnan). Genuskontrakten 
innehåller konkreta föreställningar på olika nivåer om hur kvinnor respektive män 
ska förhålla sig till varandra. Till exempel i arbetet handlar det om vilka redskap 
som hör till vilket kön; i språket hur de olika könen ska prata, vilka ord de får 
använda; i den yttre formen vilka kläder som ska användas av vilket kön, hur håret 
ska se ut. Genuskontrakten ärvs från generation till generation och även om de 
modifieras i sitt innehåll så vidmakthålls genussystemet genom kvinnorna och 
männens agerande (Hirdman, 1988).  

Ett liknande resonemang för Wahl et al. (2001) som använder begreppet 
könsmaktsordning för att beskriva maktförhållandet mellan könen i samhället. 
Inom organisationer så återspeglas den könsmaktsordning som finns i samhället 
och kön är något som används för att strukturera organisationen. Hur könen 
organiseras inom organisationen benämns som könsstruktur och könsstrukturerna 
skiljer sig åt mellan organisationer. En könsstruktur i en organisation består av tre 
uttryck för könens åtskillnad: 

1. Antalsmässig fördelning mellan kvinnor och män i en organisation.      
2. Grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken och positioner.      
3. Hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt.  
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Organisationer ska således inte ses som könsneutrala utan det finns en 
könsmaktsordning inbyggd i strukturer och kulturer (Wahl et al., 2001).  

Att undersöka hur kön görs i organisationer innebär att lyfta perspektivet från 
individnivå till en mer strukturell kontextuell nivå/dimension. Ett exempel på 
detta är forskning av Kanter (1977) som visar hur kvinnan betraktas som 
avvikande i chefssammanhang. Att vara avvikande i den meningen innebär att 
kvinnan måste anpassa sig till den manliga normen som råder kring hur en chef 
ska vara. Allt som den kvinnliga chefen presterar blir till en symbol för vad 
gruppen kvinnor kan prestera och kvinnan måste alltid prestera bättre (men inte 
för bra) än männen för att accepteras (Kanter, 1977). 

En analys utifrån ett doing gender-perspektiv innebär således att kön alltid spelar 
roll och att kön skapas och återskapas i de dagliga mänskliga interaktionerna 
(Kvande, 2003; Thomson, 2013; West & Zimmermann, 2002). I metodavsnittet 
nedan beskriver vi hur detta genusperspektiv är sammankopplat till de 
metodologiska utgångspunkterna i studien.   

4. METOD  
I detta kapitel ger vi en beskrivning av de metodologiska utgångspunkterna, 
studiens design, datainsamlingsmetod, genomförandet, bearbetning och analys av 
data.    

4.1 Metodologiska utgångspunkter  
Som metodologisk utgångspunkt valde vi att utgå från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket ligger i linje med det teoretiska 
perspektivet, doing gender-perspektiv. Detta innebär att företeelser ses som 
socialt konstruerade av individer och att vi fokuserar på att utforska hur dessa 
sociala konstruktioner går till (Alvesson & Sköldberg, 2008). Som en naturlig 
följd av denna utgångspunkt valdes en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 
innebär att fokus ligger på individers subjektiva upplevelser och berättelser 
(Kvale & Brinkmann, 2014). För att fånga in de subjektiva upplevelserna valdes 
kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Ett öppet förhållnings- och 
arbetssätt användes, vilket framförallt genomsyrade analysförfarandet genom att 
vi var lyhörda mot empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2012). De 
kategorier som vi fick fram i analysarbetet kom från empiri och kopplades 
sedan till teori och tidigare forskning. I analysen och kategoriseringen var vi måna 
om att inte låta oss styras av det vi tidigare läst kring ämnet.  

4.2 Studiens design och urval  
Studien har en kvalitativ intervjudesign. Kännetecknande för kvalitativa 
intervjuer är att det är den intervjuform där forskaren utövar den minsta 
styrningen, utan att det snarare eftersträvas att intervjupersonerna ska påverka hur 
samtalet utvecklas (Bryman, 2012; Holme et al, 1997). Trots att intervju är den 
form som mest påminner om ett vanligt samtal så är rollerna mellan oss som 
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intervjuare och respondenter inte en jämbördig relation, utan en relation där vi 
som forskare har en inneboende makt att exempelvis tolka respondentens utsagor 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Studien genomfördes vid ett företag inom industrin. 
Det företag som ingår i studien var intresserat av att få veta varför kvinnorna var 
mer sjukfrånvarande än männen och hur de kunde minska sjukskrivningar inom 
företaget. Företaget var intressant att undersöka eftersom de generellt hade en låg 
sjukfrånvaro men att kvinnorna trots detta hade en högre sjukfrånvaro.   

Totalt intervjuades 17 personer vid det aktuella företaget, varav 
sju medarbetare, sju chefer och tre resurspersoner. Urvalet av intervjupersoner 
skedde systematiskt utifrån följande kriterier. De urvalskriterier som ställdes upp 
för medarbetare var:  

• Medarbetaren ska vara eller ha varit sjukskriven mer än två veckor och ha 
kommit tillbaka till arbetet de senaste en till två månaderna.   

• Medarbetaren ska vara eller ha varit sjukskriven av anledningen 
psykosocial ohälsa. 

• Könsfördelningen ska så långt det är möjligt vara jämn mellan 
medarbetarna.  

Genom att vi valde intervjupersoner som var eller nyligen varit sjukskrivna ökade 
vi vårt informationsvärde då dessa personer antogs ha goda erfarenheter av 
sjukskrivning, till skillnad från om vi skulle ha intervjuat medarbetare på företaget 
som inte hade varit sjukskrivna (Holme, Solvang & Nilsson, 1997). En intervju 
speglar det som personen tänker och känner vid en speciell tidpunkt. För att 
minimera risken av att det som framkom vid intervjun skulle påverkas av glömska 
eller förvrängningar bedömde vi det som viktigt att personerna skulle ha aktuell 
erfarenhet av att vara sjukskriven (Repstad & Nilsson, 2007). Vi valde psykisk 
ohälsa som ett urvalskriterium på grund av att det är en av de vanligaste orsakerna 
till sjukfrånvaron och att det är den som ökar mest, både bland kvinnor och 
män (Försäkringskassan, 2015; Hensing, 2014). Vi valde att intervjua både 
kvinnor och män.  

De urvalskriterier som ställdes upp för chefer var att de skulle ha:   

• rehabiliteringsansvar. 
• anställda som var eller nyligen hade varit sjukskrivna.   

Det senare kriteriet innebar att för varje medarbetare som valdes ut att delta i 
studien, så matchade vi urvalet av chefer så att vi intervjuade både den sjukskrivne 
medarbetaren och dennes närmaste chef.  En styrka med att matcha urvalet var att 
vi kunde intervjua medarbetare och chefer som varit delaktiga i samma 
sjukskrivningsprocess, och studera medarbetarens sjukskrivningsprocess ur bådas 
perspektiv. Av etiska skäl för att skydda intervjupersonerna, redovisas endast 
resultat på gruppnivå.    
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Representanten från HR-avdelningen valdes ut av företaget. När det gäller urvalet 
av den fackliga representanten fick vi två respondenter att välja mellan och vi 
valde då att intervjua en representant för den fackliga organisationen från 
tjänstemannasidan. Valet föll sig naturligt då övriga respondenter var tjänstemän. 
När det gäller urvalet av representant för företagshälsovården valde vi att intervjua 
den koordinator som var kontaktperson gentemot företaget och som bedömdes ha 
mest kunskap om företagets sjukfrånvaro och rehabiliteringsprocess. I 
resultatredovisningen benämns dessa tre personer som resurspersoner.   

Av det totalt 17 personer som intervjuades var tolv kvinnor och fem män. 
Medelåldern var 46 år. Av de medarbetare som deltog i studien var sex kvinnor 
och en man. Av cheferna var fem kvinnor och tre män. De resurspersoner som 
intervjuats var två kvinnor och en man. Respondenternas utbildningsbakgrund var 
i form av tjänstemannakaraktär, exempelvis civilingenjör eller gymnasieingenjör. 
Respondenterna arbetade inom skilda delar av företaget och med olika 
arbetsuppgifter.  

 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod och genomförande 
 
4.3.1 Intervjuguide 
Tre semi-strukturerade intervjuguider (se bilaga 1-3) konstruerades till respektive 
respondentgrupp; medarbetare, chefer och resurspersoner. Guiderna omfattades 
av tre områden; faktorer som orsakar sjukskrivningar inom företaget, hantering 
av sjukskrivningar inom företaget och åtgärder som kan minska sjukfrånvaron 
inom företaget (se bilaga 1-3). Anledningen till att vi valde att göra tre skilda 
intervjuguider var att intervjuerna med de olika respondenterna hade olika fokus 
och vi ansåg därför att det krävdes separata guider. Intervjuguiden som 
utformades till medarbetarna hade fokus på deras upplevelse av sin sjukfrånvaro 
medan intervjuguiden till arbetsledare var inriktad på deras arbete och ansvar i 
hanteringen av sjukskrivningar. Intervjuguiden som utformades till representanter 
för HR-avdelningen, fackliga organisationen och företagshälsovården hade fokus 
på mer övergripande processer inom företaget.   

Genom att intervjuguiderna var semi-strukturerade fick respondenterna möjlighet 
att utifrån temana fritt tala om sitt arbete. Intervjuguiden byggde på öppna frågor 
vilket innebar att respondenterna fritt fick utforma svaren och att följdfrågor 
kunde ställas.  En fråga som vi brottades med i utformandet av intervjuguiden var 
hur vi skulle ställa frågor för att få fram skillnader mellan kvinnor och män, utan 
att det skulle uppfattas som ledande frågor och styra intervjupersonerna i en viss 
riktning eller att avge ett bestämt svar. Risken med att ställa frågorna var att vi 
endast skulle få fram politiskt tillrättalagda resonemang om kön. På detta sätt 
skulle vi som forskare vara med i att skapa och återskapa könsskillnader genom 
att implicitgöra en förväntan om att det ska finnas en skillnad mellan könen. Till 
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viss del så blev det som vi befarade, det vill säga att respondenterna lämnade 
politiskt korrekta svar på direkta frågor om kön och svarade att det inte berodde 
på kön utan var personbundet eller kopplat till andra saker. Samtidigt 
framkommer i svaren på andra frågor många stereotyper när det handlar om kön 
men vi ser inte att våra frågor har bidragit till skapandet av dessa stereotyper utan 
att frågorna snarare har fångat in de föreställningar som tycks finnas bland 
respondenterna.   

 

4.3.2 Genomförandet av intervjuerna  
För att komma i kontakt med intervjupersoner skickade vi ett missiv till det 
aktuella företaget. Missivet innehöll en beskrivning av studien och förutsättningar 
för att delta i studien. Företaget skickade ut missivet till de chefer och till de 
medarbetare som uppfyllde våra fastställda kriterier. De personer som var 
intresserade av att medverka i undersökningen meddelade detta till företaget, som 
sedan meddelade oss namnen på intervjupersonerna. Totalt fick vi in 14 namn (sju 
medarbetare plus sju chefer) och samtliga intervjuades.  

Själva genomförandet av intervjuerna är något som är av vikt att redovisa för att 
läsaren ska kunna ta ställning till studiens kvalité och trovärdighet (Ahrne & 
Svensson, 2011). Vi har varit två intervjuare vid 15 intervjuer och vid de övriga 
två intervjuerna har vi varit en intervjuare. Vid de gemensamma intervjuerna har 
vi växlat mellan att ställa frågor till intervjupersonerna. Vid intervjuer är det 
viktigt att skapa en bra inledning och introduktion till intervjupersonen så att den 
känner ett förtroende att dela med sig av sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 
2014). Vi inledde varje intervjusituation med att ge respondenten information om 
studiens syfte, att intervjun spelades in och transkriberades och hur materialet 
senare behandlas. Vi informerade också om att respondenten närsomhelst kunde 
avbryta sitt deltagande i studien. Vi berättade även om hur intervjun var upplagd 
och frågade om respondenten hade några frågor innan intervjun.  

Intervjuerna genomfördes på det aktuella företaget. Intervjuerna tog cirka en 
timme och genomfördes på arbetstid. Vi intervjuade som mest fyra personer under 
en dag och tid avsattes mellan intervjuerna för att kunna reflektera tillsammans 
över intervjuns genomförande och även ventilera det som framkommit vid 
intervjun.   

Under intervjuerna fördelade vi frågeområdena mellan oss så att vi hade ansvar 
för olika områden men den andra intervjuaren fick givetvis flika in med frågor. 
På detta sätt gavs möjlighet till reflektion redan under intervjuerna och det 
medförde att vi kunde ställa uppföljande frågor för att få bekräftat att vi hade 
uppfattat intervjupersonen rätt i det den uttryckte. En svårighet i 
intervjusituationen är att en mindre erfaren intervjuare kan missa att ställa 
uppföljande frågor, vilket kan leda till att materialet som fås ut inte blir så 
omfångsrikt som det skulle ha kunnat ha blivit (Bryman, 2012). Vi fick ut ett stort 
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och omfångsrikt material. Det var inte svårt att få respondenterna att prata om sitt 
arbete och sin situation, snarare upplevde vi att det fanns ett behov av att få prata 
med någon om frågorna. När vi tittar tillbaka kritiskt på vårt eget genomförande 
kan vi se att vi hade en för stor ambition med våra intervjuguiden och ville samla 
in så mycket material som möjligt, vilket fick resultat att vi täckte många områden 
och att vi fick en stor kunskap om personernas upplevelser inom flera områden, 
men att det kanske hade varit mer adekvat att fokusera intervjuguiden mer på 
specifika områden.  

 

4.4 Etiska överväganden  
De fyra huvudkraven i forskningsetiska principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Vi har i denna studie tagit hänsyn till dessa fyra forskningsetiska principer. 
Vi som forskare ska givetvis ta ställning till etiken i vår forskning och säkerställa 
medarbetarnas behov av skydd, diskretion och vilja att delta i undersökningen. Vi 
intervjuade personer som kunde befinna sig i ett utsatt läge, det vill säga de var 
sjukskrivna och mådde inte bra. Det blir då viktigt att ta hänsyn till de etiska 
ställningstagandena på grund av denna utsatthet. Deltagandet var frivilligt och 
personerna informerades om att de kunde välja att utgå från studien när som helst 
utan att ange någon anledning till detta. Deltagarna informerades om att materialet 
behandlades konfidentiellt och att resultatet skulle redovisas på gruppnivå. Vid de 
tillfällen som vi redovisar direkta citat i uppsatsen är de anonymiserade och 
används för att exemplifiera vad en person i den gruppen har uttryckt. Gruppen i 
detta fall skulle kunna vara sjukskrivna eller chefer. Deltagarna informerades både 
skriftligen om detta innan de bestämmer sig för att tacka ja till att delta i 
undersökningen och även vid intervjusituationen.  

För att studien skulle kunna genomföras krävdes att företaget identifierade vilka 
som var eller varit sjukskrivna hos dem och att företaget gav oss namn på 
intervjupersoner som uppfyllde kriterierna för att kunna delta i studien. Det 
medförde ett etiskt dilemma för oss att säkerställa intervjupersonernas 
konfidentialitet gentemot sin arbetsgivare. Det fanns en risk för att 
intervjupersonernas konfidentialitet gentemot arbetsgivaren inte kunde 
garanteras. Ur etisk synpunkt hanterade vi detta genom att endast redovisa det 
empiriska materialet på gruppnivå samt att vi har avidentifierat i den mån det varit 
möjligt när intervjupersonerna beskriver sitt arbete, arbetsplats eller uppgifter. I 
vissa citat har vi valt att byta ut identifierande faktorer, till exempel en 
arbetsuppgift, i det intervjupersonerna beskriver för att öka anonymiteten.   
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4.5 Bearbetning och analys  
Bearbetning av det insamlade materialet började med att intervjuerna 
transkriberades i sin helhet, det vill säga de skrevs ut ordagrant med markeringar 
för pauser och otydligt ljud. Totalt omfattade det empiriska materialet 17 
intervjuer som blev totalt 232 sidor text. Alla intervjuer avidentifierades och gavs 
en unik kod för att vi skulle kunna referera till den. Intervjupersonerna benämndes 
med en bokstavskombination samt en siffra där bokstaven M betydde 
medarbetare, C betydde chef, R betydde resursperson och siffran angav vilken 
intervjuperson som avsågs.   

I analysarbetet har vi använt meningskategorisering som analytiskt verktyg. 
Meningskategorisering är en form av kvalitativ analys som med fördel används 
då det finns ett stort och omfattande material att tillgå (Kvale & Brinkmann, 2014) 
Patton (2002) menar att den stora utmaningen när det gäller kvalitativ analys är 
att skapa mening ur en stor mängd data. Meningskategorisering används för att 
urskilja kategorier och mönster som sedan tolkas. Meningskategorisering gav oss 
möjlighet att se alla delar i en större helhet. Nedan beskriver vi mer ingående hur 
vi på ett systematiskt sätt har arbetat med meningskategoriseringen i 
analysarbetet. Vårt analysarbete har skett i tre steg: 

I steg ett läste vi det empiriska materialet flera gånger för att få en bild och känsla 
för materialet. När vi läste utskrifterna så påbörjades en första tolkningsprocess 
som innebar att vi sorterade in materialet in i två områden, som var; hur hanteras 
sjukskrivningar inom företaget och vilka orsaker finns till sjukfrånvaron inom 
företaget. Genom att göra på detta sätt kunde vi begränsa materialet som vi hade 
att hantera och vi såg uppdelningen som naturlig utifrån våra frågeställningar. 
Rent konkret så innebar arbetet att vi skapade en excel-fil med kolumner, en för 
vardera av våra frågeställningar. När vi hade läst intervjuerna så skrev vi in det 
som vi tolkade handlade om frågeområdet under varje kolumn och noterade vilken 
intervjuperson som sagt vad. När materialet hade sorterats in under dessa två 
frågeområden, sökte vi efter mönster inom varje område. Vi sökte efter 
gemensamma drag i intervjupersonernas utsagor och dessa drag bildade 
kategorier.  

De kategorier som identifierades under frågeområdet hantering av sjukskrivningar 
var; beskrivning av hanteringen, chefens betydelse, avtal med företagshälsovård, 
synen på psykosocial ohälsa och kön, vad som underlättar eller försvårar 
hanteringen samt återgång till arbetet. De kategorier som identifierades under 
frågeområdet orsaker till sjukfrånvaro inom företaget var arbetstimmar, fokus på 
att prestera och leverera, singelkompetens, headcount, bristande strukturer på 
processer och arbetsrutiner, kontorslandskap, chefens kompetens och 
arbetsuppgifter, kvinnan och mannens roll, synen på kvinna eller man inom 
företaget, kvinnan och mannens egenskaper samt vad som underlättar respektive 
försvårar möjligheten att kunna kombinera arbete och familjeliv.   
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När vi hade identifierat dessa kategorier under varje frågeområde, påbörjade vi en 
tolkning och analys där vi sökte efter mönster inom de olika kategorierna. Dessa 
mönster bildade sedan huvudkategorier vilka kan utläsas i tabell 1 och 2.   
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Tabell 1   
Hantering av sjukskrivningar inom företaget   
  
Kategori Huvudkategori 
Hanteringen av sjukskrivningar Hanteringen och rutiner vid 

sjukskrivningar 
Chefens betydelse  
Avtal med företagshälsovård  
Synen på psykosocial ohälsa och kön  
Vad som underlättar eller försvårar 
hanteringen 

 
 

Åtgärder för återgång till arbetet  
 
Av tabell 1 framgår att vi under det första frågeområdet fick fram sex kategorier 
som tillsammans bildade en huvudkategori.  
 
Tabell 2   
Orsaker till sjukskrivningar inom företaget  
 
Kategori Huvudkategori 
Arbetstider Arbetsbelastning 
Fokus på att prestera och leverera  
Singelkompetens  
Headcount  
Bristande struktur på processer och 
arbetsrutiner 

 

Kontorslandskap  
 

Chefens kompetens Ledarskap 
Chefens arbetsuppgifter  

 
Kvinnans och mannens roll Stereotypa föreställningar 
Förväntningar på kvinnan och mannen 
inom företaget 

 

Kvinnliga eller manliga egenskaper  
 

Vad underlättar balans i livet Balans i livet 
Vad försvårar balans i livet  

 
Av tabell 2 framgår att under det andra frågeområdet framkom 13 kategorier som 
tillsammans bildade fyra huvudkategorier. 
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I det tredje steget i analysen analyserade vi kategoriseringen utifrån ett doing 
gender-perspektiv och vi inspirerades särskilt av Ackers (1999) olika ingångar. 
Vårt systematiska analysarbete och öppenheten i arbetet är en förutsättning för att 
studien ska kunna bedömas som trovärdig vilket leder oss över till de 
kvalitetskriterier som ställs på ett vetenskapligt arbete.   

 

4.6 Kritisk reflektion över studien  
Ett sätt att bedöma kvalitativa studier är att göra bedömning av studiens kvalité 
utifrån begreppet tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan brytas ned i delarna 
trovärdighet, pålitlighet, konfirmering och överförbarhet (Bryman, 2012). En 
första fråga som rör trovärdigheten är huruvida datainsamlingsinstrumentet som 
används kan fånga in det vi vill undersöka. De semi-strukturerade intervjuerna 
gav oss möjlighet att låta intervjupersonerna styra intervjun och vi fick fram 
aspekter som vi kanske hade missat om vi varit mer styrande under intervjun eller 
använt en strukturerad enkät (Bryman, 2012).  

Det som även påverkar studiens trovärdighet är genomförandet av intervjuerna 
(Bryman, 2012). Trovärdigheten påverkas av intervjusituationen och hur vi som 
intervjuare uppfattas av intervjupersonerna. Det faktum att vi båda är kvinnor som 
genomförde intervjuerna inverkar på resultatet på så sätt att det finns 
förväntningar och normer om kön i intervjusituationen. Exempelvis förväntas en 
kvinna agera utifrån sin roll som kvinna i förhållande till en man och vice versa – 
vi gör kön i intervjusituationen. Vi har genom studien haft med oss en förståelse 
för hur kön skapas i situationen. En styrka är att vi har genomfört intervjuerna 
tillsammans och på så vis kunnat reflektera över hur kön skapades under 
intervjuerna.  

En studies pålitlighet innefattar att forskarna redogör för hela forskningsprocessen 
(Bryman, 2012) Vi har ingående beskrivit hur vi har gått tillväga i genomförandet 
av studien samt bearbetning och analys av empirin vilket stärker pålitligheten. 
Hur vi analyserat fram huvudkategorier redovisas utförligt för att läsaren ska 
kunna ta ställning till hur vi kommit fram till studiens slutsatser. Pålitligheten 
handlar även om att begreppen tolkas enhetligt av forskarna (Bryman, 2012). Vi 
som forskare i denna studie har ständigt kontrollerat att vi tolkar begreppen 
enhetligt samt varit medvetna om vår förförståelse för att på så vis öka studiens 
pålitlighet och kvalitet.  

För att kunna styrka och konfirmera en studies resultat är det viktigt att forskarna 
inte låter den teoretiska förförståelsen eller sina egna värderingar påverka 
resultatet (Bryman, 2012).  Den förförståelse som vi har med oss och den tidigare 
forskning som vi lyfter fram i studien har vi tillsammans reflekterat över och varit 
kritiska till. Exempelvis har vi gjort ett urval av tidigare forskning om 
sjukfrånvaro och redovisar endast ett urval av den omfattande forskningen som 
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finns på området. Vi valde ut forskning som vi bedömde vara mest relevant för 
att besvara syftet och frågeställningarna och som uppfyllde de vetenskapliga krav 
som ställs, exempelvis att forskningen skulle vara granskad och publicerad i 
vetenskapliga tidskrifter. 

Överförbarhet handlar om hur pass generaliserbara våra resultat är till andra 
kontexter och sammanhang. Studien har skett vid ett företag och materialet 
baseras på intervjuer med 17 respondenter, vilket är ett begränsat urval. En annan 
begränsning är att vi intervjuade endast en manlig medarbetare vilket också kan 
ses som en avspegling av hur det ser ut i företaget baserat på de kriterier som vi 
ställt upp för urval. Inom företaget är det flest kvinnor som är sjukfrånvarande 
med anledningen psykosocial ohälsa. Ett begränsat urval i ett specifikt företag gör 
det rimligt att ifrågasätta om våra resultat i strikt mening kan generaliseras till 
andra sammanhang. Kvalitativa studier kännetecknas av att de ska fördjupa och 
förstå fenomen snarare än att nå generaliserbarhet (Bryman, 2012). Det centrala i 
denna studie var därför att nå en djupare förståelse av kvinnors sjukfrånvaro och 
resultatet är intervjupersonernas subjektiva upplevelser av sjukfrånvaro. Vårt 
resultat blir på så vis lokalt och når snarare ett djup mer än den bredd som skulle 
kunna innebära att det kan bli generaliserbart (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det 
innebär att resultaten från studien inte kan generaliseras till att gälla alla kvinnor 
inom alla organisationer utan snarare användas till att förstå bakomliggande 
faktorer till vad som påverkar kvinnors sjukfrånvaro. Samtidigt kan vi se att 
resultatet skulle kunna överföras till företag där liknande könsstrukturer finns och 
på så vis skulle resultaten från studien kunna sägas ha viss generaliserbarhet. 

 

5. RESULTATREDOVISNING  
I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som vi har funnit och besvara 
våra frågeställningar. Resultatet bygger på den empiri som framkommit under 
intervjuerna. Vi redovisar resultatet utifrån våra frågeställningar för att 
underlätta för läsaren. Resultatet bygger på de utvalda intervjupersonernas 
beskrivningar och behöver inte vara generellt för företaget i övrigt.   
 
5.1 Hanteringen av sjukskrivningar inom företaget   
Den huvudkategori som vi utläser i det empiriska materialet kring hanteringen av 
sjukskrivningar inom företaget bygger på kategorierna; hanteringen av 
sjukskrivningar och rutiner vid sjukskrivningar, chefens betydelse, avtal med 
företagshälsovården, synen på psykosocial ohälsa och kön, vad som underlättar 
eller försvårar hanteringen och åtgärder för återgång till arbetet (se tabell 1, s 26).   
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5.1.1 Hanteringen och rutiner vid sjukskrivningar  
Flera chefer, medarbetare och resurspersoner beskriver att företaget har väl 
fungerande rutiner kring sjukskrivningsprocessen. Många talar om att företaget 
har ett bra proaktivt arbete kring sjukskrivningar, det vill säga inte bara gör det 
som måste göras. Företaget har ett avtal med företagshälsovården som uppskattas 
och hyllas av flera respondenter. För medarbetarna innebär det att de vet att de 
vid behov kan få stöd från företagshälsovården. För cheferna innebär det att de 
har tillgång till en professionell partner som de kan vända sig till i frågor kring 
sjukskrivningar och som de kan hänvisa medarbetare till när de själva inte kan ge 
medarbetarna stöd.  
 

Flera chefer beskriver rutinen vid en sjukskrivning. Efter 14 dagars sjukskrivning 
ombeds medarbetaren ta kontakt med företagshälsovården för att få igång en 
process kring sjukskrivningen. Cheferna fördelar ut den sjukskrivnes 
arbetsuppgifter på andra medarbetare eller prioriterar om så att arbetsuppgifterna 
får göras vid ett senare datum. Någon chef anser dock att IT-systemet för att göra 
beställningar till företagshälsovården är krångligt och kan förbättras.   
 
Cheferna dokumenterar vad som händer i det aktuella ärendet. De för en dialog 
med den sjukskrivne kring hur denne vill sköta kontakten och hur ofta. Någon 
chef uttrycker att det gäller att hitta anledningar att ringa den sjukskrivne och inte 
glömma bort den.   

...oberoende om man är sjuk eller föräldraledig så tycker jag det är viktigt att hitta en 
anledning till och ringa, liksom, det är ju lätt och glömma bort det i vardagen … eller man 
gör nån aktivitet med avdelningen, alltså det liksom att, att inte glömmas bort är viktigt, 
förutom att följa handlingsplanen då. (Chef 5)  

 

Några chefer beskriver hur de får instruktioner från HR på hur de som chefer ska 
bete sig och agera i en sjukskrivningsprocess. Cheferna beskriver att det är viktigt 
vilken person från HR de som chef får stöd av, eftersom engagemanget varierar 
från person till person. 

 

Ja, det… det är väl så att där hänger det väldigt mycket på vem man får på HR 
som hjälp också, för där är HR-personen också viktig. Men där har jag också 
haft bra uppbackning, så att det har också fungerat väldigt bra, bra dialog där 
också, för den är viktigt naturligtvis. (Chef 7)   
 
Alltså det, jag tycker nog att alla komponenter egentligen finns, vi har ju en 
utvecklad rehabiliteringskoordinator som sitter på företagshälsovården, vi har en 
företagsläkare, vi har en psykolog, vi har, vi har liksom hela det supportsystemet 
och vi har en HR-avdelning som backar upp, både mig och individen. (Chef 4)  
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Cheferna och resurspersonerna beskriver att de tillsammans kontinuerligt tittar på 
sjuktalen och följer upp hur sjukfrånvaron utvecklar sig. En gång i månaden i 
olika ledningsgrupper ses sjuktalen över och analyseras. Om det är något som inte 
ser bra ut så får chefen i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka vad orsaken 
kan vara. Övervägande del av respondenterna är överens om att insatserna till 
personer som riskerar att gå in i en sjukskrivning eller har gått in i en 
sjukskrivning, ska anpassas efter vem du är som person – inte beroende på vilket 
kön man tillhör. Någon uttrycker att insatser bör ges efter vilken diagnos du har 
och inte beroende på kön. Om det är något specifikt som utmärker sig som orsak 
till sjukskrivningar så finns det exempel på hur företagsledningen har tvingat 
igång en dialog kring det ämnet, för att uppmärksamma alla anställda på ämnet. 
Chefer, resurspersoner och medarbetare beskriver hur detta har skett kring arbete 
med hälsa och säkerhet, bemötande osv. Då har 10-15 minuters diskussion tagits 
till detta ämne på gruppträffar och liknande. Detta upplevs överlag som ett positivt 
initiativ och en kvinnlig chef nämner att ett kommande ämne för sådan diskussion 
kanske skulle vara kring den psykosociala hälsan. Även enklare enkäter för att 
kunna fånga upp tidiga signaler på om någon ligger i riskzonen för psykosocial 
ohälsa föreslås som åtgärd.  
 

Vi har ju dom här enkäterna som kommer regelbundet där man får svara på hur 
man mår och där är det just det här, ”Känner du att du har energi att göra 
någonting annat när du kommer hem, efter en dag på jobbet?” Och den svarade 
jag ju nej på ganska länge. Och hade man haft en.. en annan uppföljning på det 
där, så hade man kunnat monitorerat det där ganska mycket tidigare, tror 
jag. (Medarbetare 3)  

 
Olika typer av hälsofrämjande insatser som finns inom företaget idag nämns av 
både chefer, medarbetare och resurspersoner, till exempel friskvårdsbidrag, 
sponsring till olika idrottsevenemang, lunchgymnastik, föreläsningar och kurser i 
hälsofrämjande ämnen. En kvinnlig chef resonerar kring obligatorisk friskvård på 
arbetet och om det skulle vara en möjlig riktad insats för att främja hälsa på 
arbetet. Chefer, medarbetare och resurspersoner beskriver att alla anställda 
erbjuds hälsokontroller med jämna mellanrum. Dessa hälsokontroller föreslås av 
en manlig chef, innefatta även en psykosocial del. På så sätt skulle fler 
uppmärksammas på sin psykosociala hälsa och kanske skulle fler sjukskrivingar 
motverkas.  
 
5.1.2 Chefens betydelse  
Från företagets sida är det tydligt att sjukskrivningen ska hanteras mellan 
medarbetare och ansvarig chef, även om medarbetaren har en sämre relation med 
chefen. En kvinnlig medarbetare upplever att det bara är upp till henne att 
rehabilitera sig och att hon inte fått något stöd eller någon förståelse för sin 
upplevelse av situationen från chefens sida. De flesta både chefer och medarbetare 
anser att chefen har ett stort ansvar för hur sjukskrivningen hanteras och detta 
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skiljer sig inte åt mellan kvinnor och män. En manlig chef har dock en avvikande 
uppfattning. Han anser sig ha en begränsad roll i sjukskrivningsprocessen och vill 
inte veta för mycket om medarbetaren och orsakerna bakom sjukskrivningen. De 
flesta har dock bilden av att chefen jobbar bra för att anpassa arbetet och 
uppgifterna för den sjukskrivne. Det beskrivs av både chefer och medarbetare att 
chefen är med i uppföljningssamtal genom hela rehabiliteringsprocessen. Någon 
chef uttrycker att det varit förvirrande som ny chef att hantera en sjukskrivning.  
 

Merparten av medarbetarna oberoende av kön, beskriver att de har blivit bra 
bemötta av chefer, HR, företagshälsovården och kollegor under sin sjukskrivning. 
De upplever att de har fått det stöd de har förväntat sig och att det finns en respekt 
för individen i hela hanteringen av sjukskrivningsprocessen. En medarbetare 
menar att det inte förekommer någon press på att komma tillbaka snarast utan att 
företaget snarare signalerar en medtänkande attityd som handlar om att du som 
medarbetare inte ska tänka på jobbet utan att istället se till må bra och att låta det 
ta den tid det behöver för att verkligen vara redo att komma tillbaka i tjänst.   
 

Nej, jag tycker dom har varit helt otroliga .. redan från första, för när jag vart 
sjuk... Men dom har varit helt otroliga, jag är väldigt imponerad, 
faktiskt. (Medarbetare 7)   

 
Det finns dock några, både chefer och medarbetare, som beskriver att bemötandet 
kan skilja sig åt beroende på vilken chef och vilka kollegor de har. En kvinnlig 
chef menar att skillnaden i bemötande kan grunda sig i hur relationen ser ut mellan 
chefen och medarbetaren.   

 
Så att… men det finns också gott om exempel på chefer som egentligen aldrig 
hör av sig, när nån är sjukskriven, det kanske kommer en blomma vid jul, men 
inte så mycket mer. Så att det finns nog hela skalan, den beror nog alldeles på 
egentligen vilken, vilken relation man har i grunden och vem som är chef och 
vem som är sjukskriven. (Chef 4)  

 
I de fall där medarbetare upplever att de inte har blivit bra bemötta handlar det till 
stor del om chefens agerande och bemötande. Det kan exempelvis vara att chefen 
inte sköter den administrativa delen av sjukskrivningar vilket kan medföra 
ekonomiska svårigheter för medarbetaren. En annan del handlar om hur chefen 
agerar gentemot övriga kollegor och hur denne informerar om sjukskrivningar till 
kollegor och andra medarbetare.   
 

..min chef dyker ju aldrig upp i tid heller på dom här rehabmötena, så vi behöver 
alltid ringa efter honom. ...Utan jag fick göra min egen planering, jag fick göra 
min egen begränsning, jag var tvungen att informera alla... ...Däremot så har jag 
ju hört att det finns chefer som är jättebra och tar det här på jättestort allvar, men 
tyvärr så har inte jag haft en sån chef, då. (Medarbetare 2)  
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Flera medarbetare beskriver att de har signalerat till sina chefer att de varit på väg 
att bli sjuka men de upplever att de inte får gehör för sina farhågor hos chefen. 
Dessa medarbetare är övertygade om att de inte blivit sjukskrivna om chefen hade 
agerat annorlunda. Detta är gemensamt för både kvinnor och män. Det finns alltså 
en upplevelse av att det har betydelse vilken chef man har för hur en pressad 
situation ska utveckla sig och om det leder till sjukskrivning eller inte.   
 

Så det var, men jag hade en väldigt bra chef innan, som hade den här mjuka 
sidan, såg hur man mådde och så där, så det blev... Hade jag haft kvar den chefen, 
så hade jag kanske inte fått en sjukskrivning, om man säger så. Så jag skulle tro, 
att det är väldigt beroende på vilken chef man har. (Medarbetare 2)  

 

5.1.3 Avtal med företagshälsovård  
Både chefer, medarbetare och resurspersoner talar om att det är fördelaktigt och 
värdefullt att företaget har ett bra avtal med företagshälsovården. När en 
medarbetare som blivit sjukskriven har fått kontakt med företagshälsovården har 
de agerat fort och har ingett stort förtroende hos medarbetarna. Likaså beskriver 
chefer att de känner ett stort stöd och förtroende för företagshälsovården.   
 

Alltså det här avtalet med (företagshälsovården) är ju starkt tycker jag ändå, att, 
att, man får ju väldigt, jag som chef får ju väldigt stöd i det och jag tycker att, att 
den relation som försäkringskassan och vår läkare har, alltså den, den gör ju en 
trygghet att säger den läkaren, så ofta så accepterar ju försäkringskassan det. 
Och, och det ör ju en styrka tycker jag, att företaget har köpt den tjänst, alltså, så 
det, det är ju riktigt bra, det finns ju bra, känner jag ju. (Chef 5)  

 

Tillsammans med företagshälsovården har företaget byggt upp ett så 
kallat rehabforum. Detta rehabforum innebär att företagshälsovården 
sammankallar företagets huvudskyddsombud och HR-representanter en gång i 
månaden för att tillsammans gå igenom långtids- och korttidssjukskrivningarna 
för att försöka fånga upp trender eller tendenser till 
sjukskrivningarna. Detta rehabforum syftar även till att stödja chefen till att 
komma igång med att vidta de åtgärder som krävs.  
 

En medarbetare beskriver att om orsaken till sjukskrivningen inte är 100 procent 
arbetsrelaterad så får de som medarbetare ingen hjälp från företagshälsovården, 
då hänvisas de till den allmänna vården. Detta kan ibland leda till oklarheter som 
gör att personen bollas mellan företagshälsovården och andra allmänna 
vårdinstanser. En medarbetare beskriver att denne blev utsatt för detta men fick 
mycket bra stöd från företaget och företagshälsovården att få rätt hjälp i den 
allmänna sjukvården.   
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Ja, dom försökte och ligga på, för nu är jag ju på en enhet som heter X, dom 
försökte ju ligga på X att dom skulle ta, att dom skulle ta in mig som patient om 
man säger, som ja, men dom hade ju väntetider... (Medarbetare 6)  

 

5.1.4 Synen på psykosocial ohälsa och kön  
Majoriteten av såväl chefer, medarbetare och resurspersoner upplever att det finns 
en stor förståelse för sjukskrivningar och att företaget har ett fokus på att försöka 
få ned sjukfrånvaron. Företaget beskrivs ofta som ett företag som har ett rykte om 
sig att jobba bra med sjukskrivningar. Denna beskrivning förekommer oberoende 
av kön. Det ges även uttryck för att förståelsen för psykosocial ohälsa har ökat 
från att tidigare ha varit något lite skamligt till att det i dag finns en större 
förståelse, både kollegor emellan och från chefer, för att en medarbetare är 
sjukskriven på grund av detta. En kvinnlig chef sätter detta i relation till kön och 
ser dock skillnader som handlar om att kvinnor frågar kollegor hur de mår medan 
män tassar runt och vågar inte fråga den sjukskrivne hur denne mår, framförallt 
inte om den sjukskrivne är en man.   
 

...har jag svårt och veta hur dom andra, men det blir ju lite hysch, hysch oftast, 
eller liksom, det är väl också så här att männen dom tassar runt den här mannen, 
för dom vet inte hur dom ska förhålla sig. Medans vi kvinnor är ju liksom, vi 
frågar ju mer, alltså vi är mer rak, på det sättet inte lika konflikträdda om man 
generaliserar (Chef 5)  

 

Bland chefer, medarbetare och resurspersoner finns uppfattningen att den hjälp 
som medarbetaren får under sjukskrivningen inte beror på vilket kön 
medarbetaren har, utan snarare på diagnosen. Däremot beskriver en kvinnlig chef, 
som själv varit sjukskriven på grund av stressrelaterad problematik, att hon mött 
en läkare som uttryckt att hennes diagnos är en kvinnosjukdom.   

 

...då möttes jag av en läkare som tyckte att det var en kvinnosjukdom. ...den 
svaga kvinnan det är väl klart att hon är sjukskriven, det finns kvar, det kanske 
inte finns kvar lika starkt, men det är ju bara en känsla jag har... (Chef 5)  

 

5.1.5 Vad som underlättar eller försvårar hanteringen  
Något som försvårar hanteringen av sjukskrivningar är att medarbetarens chef 
måste göra en beställning till företagshälsovården om en av dennes medarbetare 
har ett behov av kontakt. Flera chefer och resurspersoner beskriver att företaget 
tidigare gav anställda möjligheten att ta kontakt med företagshälsovården utan 
inblandning av chefen. Nu beskriver de att det är ändrat så att all kontakt med 
företagshälsovården måste beställas genom chefen. Flera chefer upplever att det 
är en fördel att anställda ska kunna ta kontakt med företagshälsovården utan att 
det måste gå genom chefen. De menar att anställda ska ha möjligheten att kunna 
vända sig till företagshälsovården utan chefens vetskap och kunna bolla saker med 
företagshälsovården som de inte vill prata med sin chef om. Denna åsikt uttrycks 
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av både kvinnor och män. En chef spekulerar kring detta och menar att även om 
syftet är gott med förändringen, att det handlar om att kunna fånga upp signaler 
tidigare som chef, så kan utfallet bli fel ändå om det leder till att medarbetarna 
drar sig för att gå till företagshälsovården på grund av detta.   
 

…det är lite sämre nu faktiskt att vi har, att chefen måste anmäla, alltså skapa en 
beställning mot företagshälsovården, redan vid första tillfället man går upp, för 
jag tror det är, det är gjort som en förbättring för att fånga upp tidiga signaler, 
men jag förstår inte om man har tänkt på dom som inte vill berätta kanske första 
gången dom går upp just... Förr så hade man ju möjlighet till två utan att chefen 
blandas in och nu, för att jobba proaktivt så ska man anmäla det redan första 
gången, men jag tror att risken är snarare att folk drar sig för att gå upp och 
istället går utanför. (Chef 1)  

  

5.1.6 Åtgärder för återgång i arbetet  
En svårighet som framkommer är när den sjukskrivne medarbetaren ska återgå till 
arbetet och eventuella möjligheter till rehabilitering på arbetsplatsen. Chefer 
beskriver att det finns oklarheter i vad man får och inte får göra enligt regelverket. 
De beskrivningar som finns upplevs som krångliga och otillgängliga.  
 

...ja, det är svårt och hitta rätt helt enkelt och vet vad man får gör och inte får 
göra och det verkar vara en ganska stor, mycket åsikter och lite för få med fakta, 
faktiskt. Och ändå finns det en, alltså tittar man in dom, tittar man på vårt intranät 
så, det finns en jättelång och bra beskrivning på vad man ska göra, men i dom 
praktiska detaljerna sen där under, så blir det ändå lite krånglig, så att det ser 
jättebra ut, men det är krångligt. (Chef 4)  

 
En specifik svårighet rör när den sjukskrivne medarbetaren behöver byta 
arbetsplats på grund av sin sjukdom. Företaget kan inte skapa en ny tjänst åt 
medarbetaren utan medarbetaren måste själv söka andra tjänster. När det gäller 
arbetsträningsplatser under rehabiliteringen är det upp till ansvarig chef att hitta 
en arbetsträningsplats åt medarbetaren. En chef beskriver situationen och 
svårigheterna på följande sätt:   
 

..men jag blir ändå ganska lämnad ensam i och sortera ut ”Vad ska jag göra nu 
då? Jaha, nej, hen kunde inte komma tillbaka direkt hit, utan vi måste hitta en 
arbetsträning” det blir mitt problem, bara, så. Och gå runt och prata med massa 
chefer och försöka övertala dom att, att ta in nån som alla vet inte mår riktigt bra 
och inte har presterat dom senaste åren och hen har en historia av att ha varit 
sjukskriven många gånger, och det är inte helt lätt, faktiskt. (Chef 4)  

 

Någon respondent uttrycker att det är mycket intern företagspolitik när det gäller 
att hitta platser för någon som ska återgå till arbetet men som behöver byta 
arbetsplats. Det finns fall där chefer inte velat ta över en person som är i 
rehabilitering. Någon beskriver också vikten av att hjälpas åt inom företaget, över 
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gränserna, när det gäller att hitta plats för en anställd som varit sjukskriven, att få 
möjlighet att rehabilitera sig. En kvinnlig chef beskriver att med en medarbetare 
som haft stressproblematik är det lite extra känsligt och att det blir svårare för en 
annan chef att ta in den personen och hjälpa den vidare, oavsett om det är en man 
eller kvinna. Chefen uttrycker det så att det är mer beroende av diagnosen men att 
hon har en känsla av att kvinnor är överrepresenterade när det gäller diagnosen.   
 

Medarbetare beskriver att det är viktigt att en rehabilitering på arbetsplatsen 
innebär att få jobba med riktiga arbetsuppgifter och inte med något påhittat arbete. 
Någon medarbetare beskriver att en svårighet i återgången till arbetet var att 
arbeta de timmar som var avsett under rehabiliteringen. Om denne till exempel 
ska arbeta halvtid och tidigare har jobbat mer än heltid så blir det en stor 
omställning att begränsa sig till att endast göra de timmar som det innebär med en 
halvtid. Det kan snarare bli så att den tidigare höga arbetsbelastningen i själva 
verket kvarstår men att den halveras till att bli närmare en heltidstjänst ändå.   
 

Men sen är, alltså, det är, jag menar, om man ska jobba 20 timmar i veckan, och 
så har man normalt sett ett jobb som kanske tar var 60, då, så är det ju väldigt 
mycket som ska försvinna för att det ska bli 20 timmar, så att det var ju inte 
riktigt 20 timmar någon gång under mina 50 %, det var inte riktigt 30 timmar 
heller, utan det var ju mycket som surrade, då. Men det var ju definitivt så att jag 
inte jobbade som har gjort i normala fall, då. Under heltidssjukskrivningen, då 
var ju allting avstängt, då... (Medarbetare 5)  
  

5.2. Faktorer som orsakar sjukskrivningar inom företaget  
När det gäller faktorer som orsakar sjukskrivning identifieras fyra 
huvudkategorier vilka är; arbetsbelastning, ledarskap, stereotypa föreställningar 
och balans i livet.   
 
5.2.1 Hög arbetsbelastning  
Under huvudkategorin arbetsbelastning identifieras sex underkategorier; 
arbetstider, fokus på att prestera och leverera, singelkompetens, headcount, 
bristande struktur på processer och arbetsrutiner samt kontorslandskap.   
  
Arbetstider  
Arbetsbelastningen är hög och många medarbetare och chefer beskriver att de 
jobbar långa arbetsdagar och mång gånger mer än 40 timmar i 
veckan.  Upplevelsen är att det är för mycket jobb på för kort tid och att det är en 
hård press på medarbetaren att leverera och prestera, exempelvis nämns att 
medarbetare struntar i luncher och fikapauser. Flertalet av respondenterna 
beskriver att det är för många saker att planera samtidigt. Chefer beskriver att de 
alltid är efterfrågade och det ibland ställs orimliga krav att som chef lösa saker 
som de inte kan. En medarbetare beskriver situationen på följande sätt: 
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Ja, för det första jobbar man ju längre än vad man ska här, och sen så skippar 
man ju alla fikor och sen tar man ju bara en snabb lunch, och så åker man hem, 
och så tar man hand om barnen, och sen startar man ju upp datorn på kvällen, 
det är ju så det ser ut. (Medarbetare 2)  

 

Några beskriver hur arbetsbelastningen för den enskilde kan minska om 
möjligheten att arbeta hemifrån finns och att kunna ta med barnen till arbetet. När 
det gäller frågan om arbetsbelastning är detta dessutom en mycket individuell 
fråga, alla har vi olika förutsättningar och upplever belastning olika. Genom att se 
mer till individen och våra olikheter skulle upplevelsen av för hög 
arbetsbelastning och eventuell sjukskrivning kunna förhindras menar en chef.  
Majoriteten av medarbetare och chefer beskriver att de tar med sig arbetet hem 
och att de arbetar på kvällarna. De beskriver att det finns en flexibilitet i 
arbetstiderna vilket gör att de kan anpassa sina arbetstider efter hur deras övriga 
livssituation ser ut. Denna flexibilitet kan också slå tillbaka och bli till en 
belastning istället om det sedan upplevs som att ingen lyssnar eller tar hänsyn till 
när man faktiskt har för mycket att göra. Det kan då uppfattas som att 
medarbetaren har sig själv att skylla eftersom denne har anförtrotts med en 
flexibilitet i arbetstiderna och därmed planerar och lägger upp sitt eget jobb.   
  

Så att, det går ju åt två håll, den här friheten, flexibiliteten som är jättebra när 
man har en okej arbetsbörda, den blir också en bestraffning när man har alldeles 
för mycket att göra, och ingen lyssnar på att man har för 
mycket. (Medarbetare 2)  

 

Det beskrivs tydligt av chefer att detta att kunna ha flexibilitet i sina arbetstider 
och att kunna jobba hemifrån är förbehållet dem som visar att de kan leverera. 
Kan du inte klara av att leverera så blir det striktare och du som medarbetare 
förväntas befinna dig på jobbet.   
 

Känslan är nog att man måste ha visat nånstans att man klarar av att leverera 
saker… alltså för att få sitta hemma och jobba, så måste du visa att du klarar av 
att leverera, fast du sitter hemma och jobbar. Klarar man inte det så tvingas man 
nog vara på jobbet och då blir ju livet, rent, alltså balansen där emellan lite 
svårare. (Chef 4)  

 

 
Fokus på att prestera och leverera  
Majoriteten av chefer, medarbetare och resurspersoner beskriver kraven på 
effektivitet och leverans som finns inom företaget. Det beskrivs att 
förväntningarna är ganska uppskruvade idag och att det blir tuffare och tuffare 
med en hård press som gäller generellt på företag idag och att den spiller ner hela 
vägen genom systemet. Det handlar om att vara effektiv och att prestera och det 
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finns inte utrymme för några misstag eller att inte lyckas. Detta innebär också att 
medarbetare hela tiden har en press på sig att prestera och leverera. Det finns inte 
utrymme för en medarbetare som av någon anledning inte klarar de höga kraven. 
Flera chefer och resurspersoner beskriver att det händer att en medarbetare inte 
lever upp till kompetenskraven och att detta blir en svårighet att hantera. För 
medarbetaren kan detta upplevas som pressande och kan leda till en 
sjukskrivning.  

 

Det finns inte, tyvärr tycker jag då som har varit med länge och sett många år, 
det finns inte samma möjlighet idag att acceptera att det finns lågpresterande 
individer, för det gör ju det tyvärr. Och dom får ju ibland bekymmer, för att det 
är krav på alla att prestera idag. (Chef 7)  

 

Går det så långt att en medarbetare blir sjukskriven på grund av psykosocial ohälsa 
så uttrycker en kvinnlig chef att det finns en annan syn på denne och dennes 
möjligheter att prestera. Även om medarbetaren är tillbaka på deltid så är kraven 
lägre på denne medarbetare just på grund av sjukskrivningen. Chefen uttrycker att 
det är lite mer gulligull kring denne medarbetare så länge den är sjukskriven på 
deltid.   
 

Trots att det är tydliga krav på att medarbetaren ska prestera och leverera så 
framkommer att det är svårt för medarbetarna att ha tydliga roller i arbetet eller 
ett tydligt syfte med arbetet. Ibland saknar medarbetare helt information om vad 
företaget förväntar sig av medarbetaren. Det framgår också att chefen har en viktig 
roll i att tydliggöra förväntningar och mål för medarbetaren.  
 

...är det väl ändå den relation som chefen och den medarbetaren sätter upp, tror 
jag, som blir själva förväntningen, och den kan nog vara olika tydlig, ibland. 
Vissa kanske inte alls har klart för sig vilken förväntans bild man har på sig, 
medan andra kanske har en ganska tydlig sån... (Chef 3)  

 

Många av de kvinnliga respondenterna beskriver att de har höga förväntningar på 
sig själva. De har en ambition och en lojalitet till företaget och vill vara duktiga 
och leverera och leva upp till de förväntningar som finns på dem inom företaget. 
De beskriver att det är något som är utmärkande för medarbetare inom företaget 
rent generellt och att det finns gott om så kallade duktiga flickor inom företaget. 
En resursperson beskriver att företagets strävan efter hög kompetens gör att de har 
många högpresterande personer anställda.  

   
Och det är som man säger också till organisationen att ni anställer ju egentligen 
arbetsnarkomaner gärna och personer med hög prestationsbaserad självkänsla, 
det är liksom det som är kravprofilen. Det är dom som söker sig till den här typen 
av organisationer och då blir det så här, för totalt så har man ju 
en jättelåg sjukskrivning. (Resursperson 3)  
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Chefer beskriver att medarbetaren kan vara inkompetent för arbetet eller att denne 
har tagit på sig en för stor utmaning eller arbetsuppgift. Många gånger kan det 
vara svårt att skapa en tydlighet i arbetet och därmed också en tydlig förväntan på 
vad medarbetaren ska prestera och de medarbetare som inte kan skapa detta på 
egen hand får det svårare. En kvinnlig chef beskriver att klarar medarbetaren inte 
att leverera så är hon kanske heller inte lika flexibel som chef.   
 

…levererar man mycket, då får man mycket av mig, men levererar man inte då, 
då kanske jag inte är lika flexibel… (Chef 5)  
 

Sen tror jag det finns en och annan som har hoppat i en, en för tung roll, alltså 
som man ger sig i .. tuffa utmaningar för man vill göra karriär. För det är lite 
karriär stuk här, man ska inte komma hit och bara liksom vara nöjd med den lilla 
ruta jag har utan här har man en tanke om att alla ska utvecklas. (Resursperson 3)  

  

Singelkompetens  
Inom företaget finns mycket av vad som beskrivs som singelkompetens. Det 
innebär att det inom företaget finns många personer som har en specifik 
kompetens inom sitt område som ingen annan i gruppen har. Detta bidrar till att 
arbetsbelastningen ökar på de personer som besitter just denna kompetens vid 
vissa tillfällen och att gruppen blir mer sårbar för om de personerna är frånvarande 
av någon orsak. Detta bidrar alltså till att öka belastningen på hela gruppen då de 
inte kan lösa vissa uppgifter utan närvaro av en specifik person. Två chefer 
beskriver hur dessa har jobbat med att bygga bort dessa singelkompetenser och 
istället satsat på att arbeta med gruppstyrka och ansvarsområden. Genom deras 
lösning finns alltid en back-up som också kan användas som bollplank och allt 
hänger inte på en enskild person.  
 

Majoriteten beskriver att deras arbete blir liggande om de själva blir sjuka eller är 
hemma för vård av sjukt barn. Detta beror på att det inte finns någon annan kollega 
som kan göra samma arbete och för att medarbetaren är ensam ansvarig för sina 
arbetsuppgifter.   
 

Det är ofta som att man är behöver vara hemma med barn, det är ingen som säger 
emot. Men om man är borta några dar, men ingen gör ditt jobb, i alla fall det är 
mycket- man får lite så här: Okey jag var hemma och tar hand- men ingen tar 
hand om det jobbet. Man blir ännu mer stressad på jobbet. (Medarbetare 1)  

 

Singelkompetensen har även en ytterligare dimension eftersom den medför 
svårigheter för chefer att avlasta arbetsuppgifter för medarbetare som inte mår 
bra. Krav på effektivitet och leverans krockar med det psykosociala hälsoarbetet.   
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Ja, det krockar och det är en balansgång emellan som inte är busenkel. Och 
samtidigt, jag menar, man kan gå till dom här fallen som jag har haft då med 
väldigt kompetenta medarbetare som inte mår jättebra, men jag vet att det finns 
ingen annan som kan göra det här. Och trots att man då ena timmen sitter och 
pratar om hur vi ska minska trycket och belastningen och hur vi ska jobba och 
så där, så måste jag kanske nästa timme kommer och be om och få en 
arbetsuppgift utförd. (Medarbetare 7)  

  

Headcount  
Många respondenter beskriver att företaget har en norm av att samtliga tjänster är 
på 100% tjänstgöringstid och att det innebär att om någon anställd arbetar mindre 
än 100% så är denne antingen delvis föräldraledig, delvis tjänstledig för studier 
eller delvis sjukskriven. Detta beskriver flera respondenter, både chefer, 
medarbetare och resurspersoner, som en norm som kan vara hindrande för de som 
av olika orsaker inte vill arbeta 100% oberoende av om de har barn, studerar eller 
har någon arbetsoförmåga. Respondenter beskriver hur företaget använder sig 
av headcount, att antal huvuden räknas och inte den faktiska arbetstiden, och hur 
detta påverkar en grupp om det är någon eller några som av ovan nämnda orsaker 
arbetar mindre än 100% i gruppen. Detta gör att arbetsbelastningen ökar på de 
andra gruppmedlemmarna samtidigt som pressen ökar på den som eventuellt är 
sjukskriven på deltid att denne ska komma tillbaka.   
 

Ni vet, det är svårt att låta någon gå ner till 80%, för det är fortfarande ett huvud 
som räknas. … Och det är svårt att få anställa någon som, har man två stycken 
på 80%, eller 75%, så är det svårt att få anställa någon på 50. (Medarbetare 2)  
 

...på avdelningen så har vi bara 100% tjänster … det går ju aldrig, liksom jag kan 
ju, visst, normen är det, men jag menar, det kanske är nån som mår bra och jobba 
75 även fast man inte har barn… (Chef 5)  

 

Genom att företaget använder sig av headcount kan medarbetare som skulle vilja 
och må bra av att gå ned i arbetstid inte göra detta eftersom chefen då inte kan få 
rekrytera in någon annan personal på den tiden då företagsledningen endast ser 
till antalet anställda på enheten. Det beskrivs också som en jakt på huvuden och 
att en eller flera medarbetare kan plockas bort av kostnadsskäl vilket gör att det 
blir färre människor kvar att utföra jobbet vilket i sin tur leder till att tempot ökar 
och kravet på effektivitet blir högre.   

 

...man har krav på sig att hela tiden förbättra sig, hela tiden bli effektivare, då 
innebär det också att väldigt fokus på ”headcount” ”Varför behöver ni vara så 
många där?” ”Nej, vi tar bort två stycken”, och så ska man reducera och så ska 
resten av jobbet göras med dom som blir kvar. Och då måste man hela tiden hitta 
effektivare arbetssätt, för att kunna göra jobbet med färre människor och då ökar 
tempot. (Chef 7)  
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Bristande struktur på processer och arbetsrutiner  
Det beskrivs av både chefer och medarbetare att det finns en bristande struktur på 
processer mellan kollegor vilket gör att irritation uppstår om leverans inte sker i 
tid.  En kvinnlig chef menar att om de i sin grupp inte får en leverans som de är 
beroende av från en annan grupp av medarbetare så upplevs detta som en brist på 
respekt. Deras grupp lyckas inte med sin leverans på grund av att någon annan 
inte presterat. Chefen uttrycker en önskan att alla skulle skärpa sig mer på alla 
håll och kanter så skulle det underlätta för strukturen på arbetet.  
  
Genom att bygga mer samarbete och bygga bort ett revirtänk som finns inom 
chefsgruppen skulle arbetsbelastningen minska menar en kvinnlig chef. Med 
revirtänk inom chefsgruppen syftar denne chef på en norm som upplevs finnas 
bland chefer som gör att det blir makt och politik av chefskapet istället för 
samarbete för att föra företaget framåt. Flera respondenter beskriver att ett gott 
samarbete har stor betydelse för att det ska fungera bra. Det krävs 
god kommunikation mellan kollegor, solidaritet mellan anställda och tydliga 
arbetsprocesser, datasystem och rutiner som underlättar varandras arbete, vittnar 
flera respondenter om. Smartare lösningar för att arbeta mer effektivt och inte fler 
timmar, efterlyser en chef. Någon beskriver också att antalet aktiviteter som är på 
gång samtidigt i arbetet måste minskas.  
 

En kvinnlig medarbetare upplever att det har skett en förändring inom företaget 
där de inte längre pratar om de mjuka värdena. Det beskrivs som att de slutat prata 
om det på ledningsmöten och att det nu istället är mycket mer fokus på hårdvara.   
 

Sen blev det lite locket på, ingen, nej, det var ingenting som togs upp direkt. Och 
även om man satt på ledningsmöten, och liknade, så tyckte jag inte att man... 
man slutade prata om just dom här mjuka delarna, det blev väldigt mycket 
hårdvara, väldigt mycket teknikföretag, vet ni. Det är, så. Men för, som sagt, 
fyra, fem år sen, så tyckte jag att det, man pratade ju ganska mycket om 
det... (Medarbetare 2)  

 

Både medarbetare, chefer och resurspersoner beskriver den förändring det innebär 
att arbeta i en organisation som numera befinner sig i ett globalt sammanhang. 
Det innebär kontakter över hela världen, på olika språk och i olika kulturer. Några 
respondenter beskriver svårigheten med att jobba på detta sätt och att det finns en 
oerfarenhet i att jobba globalt. En kvinnlig medarbetare uttrycker att det behövs 
mer kunskaper om kulturskillnader och hur det fungerar att arbeta internationellt. 
   

Och där tror jag att man, vi är oerfarna vad det gäller att jobba globalt. … Så det 
tror jag det är viktigt, att vi lär oss att bli bättre på att jobba internationellt, för 
det kommer mer och mer. Och där är många svaga idag. … Men jag tror vi 
behöver vara tydligare på det, hur jobbar man internationellt globalt. Hur blir vi 
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bra på det? Och förstå de kulturella skillnaderna. Det är ju någonting som är 
ganska, alltså lätt för företaget att titta på. (Medarbetare 2)   

 

En kvinnlig chef pratar om det globala arbetet och hur det påverkar 
arbetsbelastningen genom att medarbetarna nu förväntas arbeta på olika tider och 
vara nåbara via mobiltelefoner.   
 

…vi lever ju i en global värld nu och människan tror jag inte är gjord för att, att 
ha kunder i Thailand och i USA, på olika tider och olika kulturer. (Chef 5)  

 

Ett alltmer globalt arbete innebär andra krav på medarbetarna, företaget måste 
kunna möta upp med den kompetensutveckling som behövs för att hålla 
medarbetarna uppdaterade. En resursperson uttrycker detta och poängterar att det 
handlar just om att hänga med i det som händer i omvärlden och utveckla 
företagets kompetens i den riktningen.   
 

Alltså mycket handlar det ju om- i en sån här verksamhet handlar det väldigt 
mycket om kompetens, det gör det, att dels ha kompetens och förädla 
kompetensen och utveckla den hela tiden och på nåt sätt vara med i det nya som 
händer .. Och det handlar ju .. just nu handlar det ju väldigt mycket om 
förändringskompetens alltså att kunna växla arbetsfält eller växla .. vad ska man 
säga, ansvarsområde… … Ja, och egentligen då vara med i den förändringstakt 
som det är. Och den blir ju mer och mer global då va .. den kompetensen, att 
kunna hantera den global..(Resursperson 1)  

 

Den globala förändringen innebär också att arbetet ibland styrs av omständigheter 
som medarbetarna inte kan råda över och att det inte alltid är så att medarbetaren 
får feedback eller förstår hur eller varför ett arbete ska utföras. Både chefer och 
medarbetare uttrycker uppfattningen att det är ett ökat tryck och otydliga 
omständigheter på grund av den globala organisationen.   
 

Jag tycker det är väldigt jobbigt nu i den här globala organisationen, 
matrisorganisation, liksom att förstå vad- Vi har fått nya chefer på, eller vi har 
en platt organisation och dom är inne och detaljstyr och då förstår man liksom 
inte syftet med det liksom, och vad det gynnar vinsten i företaget ..(Chef 5)  

  

Kontorslandskap  
Andra faktorer som uppkommer som orsaker till sjukfrånvaron inom företaget och 
som kan leda till en ökad upplevelse av arbetsbelastning är att medarbetarna 
arbetar i öppna kontorslandskap. Detta uppfattas olika av både chefer och 
medarbetare men det som kommer till uttryck som en belastning med öppna 
kontorslandskap är från två kvinnliga chefer som upplever 
att störningsmomentet är en faktor som gör detta till en nackdel.    
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Kontorslandskap, ja, gud, kontorslandskap och sen bra påfund för driva folk till 
vansinne. Det finns tjänster där det säkert funkar jättebra, där man inte behöver 
kommunicera och prata i telefonen mest hela tiden liksom. Men till tjänster som 
har dom behoven så är det mindre bra, speciellt om man inte ser till att det finns 
åtminstone en liten stängd kycklingbås som man kan gå in och, utan och störa 
alla andra. (Chef 1)  

 

En chef beskriver det som att det uppstår en störning både bullermässigt och rent 
visuellt, samt att du får mer avbrott i arbetet. Detta sammanlagt menar denne chef 
bidrar till att minska effektiviteten. En av dessa chefer samt en annan kvinnlig 
chef ger samtidigt ett uttryck för att konceptet med öppna kontorslandskap har 
många fördelar som till exempel att det ökar möjligheten att se samtliga 
medarbetare, få en mer direkt och nära kontakt och att det inte är önskvärt med 
enskilda kontor.   
 

5.2.2 Ledarskapet  
De kategorier som vi identifierat under huvudkategorin ledarskap handlar om 
chefens kompetens och chefens arbetsuppgifter.   
 
Chefens kompetens  
Den andra huvudkategorin vi utläser i empirin som orsak till sjukskrivningar 
handlar om ledarskapet och hur viktigt det är med rätt ledare för att medarbetare 
ska må bra. Chefer och medarbetare pratar om olika egenskaper och förmågor 
som en chef eller ledare ska besitta. En ledare ska kunna se medarbetaren, ha en 
tydlig dialog och veta vad man som ledare ska göra när någon medarbetare inte 
mår bra. Ledaren ska veta vad som ligger på medarbetarens bord och se till att de 
orkar med det. Ledaren ska kunna ge uppgifter som är en utmaning men inte en 
omöjlighet. En chef ska vara medveten om att vissa medarbetare har höga 
förväntningar på sig själva och att chefen då ska ge feedback och hjälpa till att 
sätta gränser för vad som är tillräckligt bra utfört arbete. Chefen ska kunna bygga 
team och skapa ett bra klimat i gruppen.   
 

Respondenterna pratar om att utveckla chefernas ledarstil och kommunikation. 
Att cheferna ständigt vidareutbildas och att de får tillgång till uppdatering av 
tidigare utbildning menar några respondenter är av vikt för att hålla chefernas 
kunskaper aktuella. Någon nämner att chefer borde få en mer verklighetsnära 
genomgång av hur vissa processer fungerar så att de inte hittar på egna lösningar 
som fungerar mindre bra. Mentorskap för chefer nämns också som en väg att 
kompetensutveckla, alltså att en chef får lära sig av en annan chef.   
 

Både chefer och medarbetare beskriver chefens roll och ansvar för att skapa en 
god stämning på arbetsplatsen och en bra relation till medarbetarna som gör att 
medarbetarna vågar berätta om sitt mående för chefen. Både kvinnor och män 
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beskriver att det även är viktigt att chefen har kompetens att kunna hantera frågan 
när medarbetare kommer och berättar om sitt mående, vilket resultatet visar inte 
alltid har funnits hos chefen. Snarare har medarbetare, både kvinnliga och 
manliga, en upplevelse av att chefen inte lyssnat på medarbetaren.   
 

Det tar ju långt tid att bygga upp ett förtroende när man är chef, och plus att hen 
var väldigt upptagen, och hade väldigt mycket att göra. Så mina viktiga frågor, 
även, för jag påpekade att vi behöver diskutera det här som är viktigt för mig, så 
fick jag tyvärr inte svar och jag fick inte, oftast ignorerade hen helt enkelt mina 
frågor och fokuserade på sina frågor. Så det gjorde ju att det blev värre för 
mig. (Medarbetare 2)  

 

Det beskrivs av flera att det finns en norm kring ledarskap som innebär att 
ingenjörer som är tekniskt duktiga också är de som utses till ledare utan att de 
egentligen har de rätta ledaregenskaperna. En medarbetare uttrycker det som att 
denne efterlyser mer ”out of the box-tänk” när det gäller hur företaget ser på 
chefskap. Både chefer, medarbetare och resurspersoner, pratar om att de vill se en 
förändring i denna norm för ledarskapet. En medarbetare beskriver att duktiga 
ingenjörer eller tekniker lyfts till chefspositioner för att det är en av vägarna att 
gå, antingen blir man specialist eller så blir man generalist och då blir man chef. 
Dessa personer kan mycket väl vara jätteduktiga på sitt område men det är inte 
säkert att de har personalfrågorna i fokus. Detta menar en medarbetare att det är 
vanligt förekommande.    

 

 …att vara chef, det ska vara en profession i sig. Det är inte någonting du blir, 
eller någonting du gör, utan det är precis som du vore en konstruktör, eller du är 
en truckförare, eller… då är du en chef. (Medarbetare 3)  
 

 …jag tror att företaget skulle vinna på att, att hantera mer, alltså verkligen göra 
cheferna till dedikerade ledare och ha specialisterna som gör dom andra typerna 
av uppdrag. (Chef 4)  

 

Genom att göra chefer till ledare och ha specialister till andra uppdrag menar flera 
respondenter att det skulle öka möjligheterna för chefen att verkligen vara en 
ledare och finnas där för personalen. Någon nämner även tanken på att ha ett delat 
ledarskap och att det skulle vara en väg att gå. Där någon jobbar med de tekniska 
frågorna och leder det arbetet, och någon annan jobbar med personalfrågorna. 
Chefen ska kunna förtydliga arbetsuppgifter, säkerställa att medarbetaren kan 
utföra sitt arbete och orkar med det samt kunna sätta deadlines.  
 

En annan vinkel på detta med delat ledarskap är att en chef måste kunna ha båda 
kompetenserna för att jobba i den aktuella verksamheten. En manlig resursperson 
ger uttryck för detta och att det krävs att du har det tekniska kunnandet för att inte 
bli distanserad från medarbetarna.  



44 
 

 

Och det är ju ganska vanligt, speciellt i en sån här teknikverksamhet, man är 
duktig tekniker och blir dålig chef, det händer ju. Sen finns det många tekniker 
som blir väldigt bra chefer också, som börjar intressera sig för det här med att 
"Åh vad kul, det är liksom folk jag ska jobba med" om vi säger, då blir det ju en 
väldigt bra kombo. För att har du inte tekniska kunskaper kan du inte heller vara 
chef, för då förstår inte medarbetaren vad han håller på med. Och då blir ju du 
liksom bortkopplad från det, och så helt plötsligt så förstår du inte vad dom gör 
och till slut blir det .. en distans. (Resursperson 1)  
  

Chefens arbetsuppgifter  
Chefer och medarbetare beskriver att som chef inom företaget är du inte enbart 
chef, utan chefen arbetar även med operativa uppgifter i den reguljära 
verksamheten. Chefer beskriver att stor del av arbetstider går åt till att sitta på 
möten eller att hantera egna arbetsuppgifter, vilket gör att de inte är närvarande 
för medarbetare i verksamheten.   

 

Ja, att, på min nivå är man både operativ och ledare, alltså man får inte jobba 
100% som chef och det beror på antalet medarbetare, tror jag, vi har inte råd med 
det...Så jag sitter mest på möten, babbelmöten. (Chef 5) 

 

Vidare beskrivs av både chefer, medarbetare och resurspersoner att chefen måste 
få möjlighet att vara mer närvarande och kunna föra samtal med medarbetarna 
kontinuerligt. En kvinnlig medarbetare beskriver vikten av att ha en chef som har 
förståelse för vad man håller på med och har tid att lyssna. Hon vittnar om att de 
tidigare haft en chef som hade så mycket att göra själv så att denne inte hade tid 
att lyssna och förstå vad medarbetarna höll på med och att den rätta stöttningen 
då inte finns. Nu beskriver hon skillnaden med en chef finns tillgänglig och som 
kan stötta.   

 

...det finns en generell klagan tycker jag att cheferna aldrig är på plats. Och det 
tror jag är en fara. Just att chefen ser inte medarbetaren i 
vardagen. (Resursperson 3)  

 

Några kvinnliga chefer beskriver att de är ensamma i sin roll som chef och att de 
saknar stöd från andra chefer eller högre ledning. För att chefen ska ha möjlighet 
att vara en bra ledare menar några respondenter att det måste skapas utbytesarenor 
för chefer så att de kan inspireras och utvecklas med hjälp av varandras 
kompetens. Några kvinnliga chefer beskriver att de har löst det genom att skapa 
sig ett eget informellt nätverk av chefer/ledare där de kan få det stöd som de 
efterfrågar.   

 

Alltså, det, man är ju ganska ensam som chef, är man. Det vi gjorde några 
stycken som blev chef, vi var framförallt två stycken som blev chef ganska 
samtidigt, hen blev väl chef några, ja, ett halvår före mig, kanske, det var det, att 
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vi skapade en liten informell grupp, med tjejer som nyligen hade blivit chef. Och 
vi träffas fortfarande... (Medarbetare 3)  

  

5.2.3 Stereotypa föreställningar  
I det empiriska materialet framkom en huvudkategori som vi har valt att kalla 
stereotypa föreställningar och som handlar om synen på vad som betraktas som 
kvinnligt och manligt. De aspekter som vi utläser under huvudkategorin handlar 
om kvinnan och mannens roll, förväntningar på kvinnan och mannen inom 
företaget samt kvinnliga eller manliga egenskaper.  
 
Kvinnans och mannens roll  
Majoriteten av respondenterna beskriver att kvinnan tar ett större ansvar för hem 
och familj. Uppfattningen skiljer sig inte åt mellan könen. Många talar om 
individens eget ansvar att skapa sig en balans i livet och att hantera de 
förväntningar man har på sig själv. Det handlar många gånger om kvinnor som 
vittnar om den press de lägger på sig själva att prestera på jobbet och samtidigt 
leva upp till de krav och förväntningar de har på hemmalivet, privatlivet. 
Samtidigt är många försiktiga med att generalisera och uttrycker att det 
naturligtvis är väldigt individuellt. En kvinnlig chef säger att det kan sitta hos 
kvinnor traditionsmässigt att ansvaret ändå är kvinnans, att det är vad som 
förväntas av kvinnan att hon tar ansvar för hem och familj. En annan kvinnlig chef 
menar att kvinnor idag vill vara jämställda men inte släpper in männen i hemmet 
och inte låter dem sköta barnuppfostran utan att kvinnan är där och styr och ställer. 
Detta menar hon bidrar till att kvinnors stressnivå inte går ner när de kommer 
hem. Hon fortsätter sitt resonemang med att som drivande kvinna på jobbet så 
fortsätter man och agerar likadant hemma, man är med i skolrådet, är 
fotbollstränare och tar dessutom på sig att göra om hemsidan till föreningen för 
att man inte anser att den duger.   
 

En kvinnlig medarbetare upplever att hon som kvinna lider mer av att barnen får 
vara länge på fritids till exempel och att hon upplever mer stress och dåligt 
samvete över det än vad hennes man gör. Hon menar att som kvinna dras man 
med ett dåligt samvete över att inte lägga tiden på barnen jämfört med männen. 
Hon jämför också med kollegor i andra länder där det är mycket vanligare att 
exempelvis kvinnan inte jobbar eller i alla fall jobbar deltid och oftare är den som 
är hemma med barnen, vilket gör att mannen kan lägga sin tid på jobbet och har 
allting klart när han kommer hem. På detta sätt har jämställdheten sitt pris.   
 

Jag menar, vi har inte på något sätt egentligen gjort någon arbetsfördelning eller, 
men det är mycket lättare för min man att hämta sent på skolan, han lider inte 
alls av det och jag lider väldigt mycket av det, till exempel. ...Om jag inte tyckte 
det var ett bekymmer för mig att hämta mina barn halv sex istället för halv fem, 
så hade jag ju fått automatiskt en timma till på jobbet. Men så tycker jag ju inte, 
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och så vill jag komma hem, och så vill vi, liksom, komma till mat och så där, så 
att... (Medarbetare 5)  

 

Kvinnans större ansvarstagande för hem och barn återspeglas även som en orsak 
till varför kvinnor inom företaget är mer sjukfrånvarande. En manlig resursperson 
ger uttryck för skillnaderna mellan könen genom att han menar att det är få män 
som har diagnosen depression utifrån att det är stressrelaterat och att detta skulle 
vara mer dominerande för kvinnorna på grund av att de har mycket att göra med 
jobbet och hemma.   
 

Det är väldigt få män som är .. som har .. depression utifrån det perspektivet utan 
då är det mer en sjuklig depression, alltså det kan va med en psykisk skada 
utifrån nån krigsupplevelse nån gång i fjärran .. än att det är en .. depression 
utifrån att man har mycket att göra med jobbet och hemma, där är mer kvinnor 
som är tydligt .. dominerande … (Resursperson 1)  

 
Många pratar om en ökad jämställdhet när det handlar om att ta ansvar för barn 
och hem men när en kvinna är hemma med barn kan det ses som negativt medan 
en man som är hemma med barnen kan få positiv respons på sitt ansvarstagande.   

 

Sen märker man ju, för jag har ofta haft barn som har varit sjuka när dom var, 
nu är mina barn lite äldre, men man märker ju att det är, det är lite känsligt och 
kinkigt och vara hemma med sjuka barn, det är ingenting man… nej, man får 
inga pluspoäng på det, det får man inte, inte som kvinna, som man möjligen, 
kanske, ibland, tror jag. (Chef 4)  

 

Förväntningar på kvinnan och mannen inom företaget  
Relationen mellan kvinnor och män i företaget beskrivs som en förklarande del 
till varför kvinnor har mer press på sig. Kvinnorna finns inte representerade i 
ledningsgrupper och många respondenter beskriver att det är en manlig värld de 
arbetar inom. Någon beskriver det som att chefen inte klarar av en stark kvinna 
som ifrågasätter. En kvinnlig medarbetare beskriver att det på något sätt är tuffare 
att vara tjej utan att riktigt kunna svara för varför. Hon beskriver att det finns en 
manlig kultur i företaget som gör att som kvinna är man lite annorlunda. Denna 
kultur tar många år att ändra på menar medarbetaren. Den finns utan att det 
innebär diskriminering eller så.   
 

En kvinnlig chef beskriver att det inte är genomsnittkvinnan kanske, som är 
anställd i företaget och menar att de kvinnor som jobbar i företaget är lite 
annorlunda utan att kunna beskriva det närmare. Hon beskriver att det är en väldigt 
manlig värld och att hon tycker sig se att det finns en tendens till att välja dem 
man känner så att det kan vara svårt som kvinna att komma in i rätt kretsar för att 
vara med i urvalet till ledningsgrupper och liknande.   
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Skillnader i förmågan mellan kvinnor och män att hantera förändringar och den 
otydlighet det kan medföra beskrivs av en manlig resursperson som menar att det 
kan vara jobbigare för kvinnor för att de har en större förväntning på sig att 
prestera.   
 

Just det här med, med att …den här otydligheten kan vara jobbigare för kvinnor 
än män, vad jag tror, och den här förväntningen kan vara större hos kvinnan att 
prestera än vad mannen har. Jag tror det är lättare för en man att kunna acceptera 
en förändring och liksom ta det med ro och säga ”okej, det här har vi varit med 
om förut och det är inte så farligt”. Men en kvinna kan liksom uppleva att ”nu 
måste jag prestera på ett annat sätt och hur ska jag hinna med, hur ska jag kunna 
göra?” (Resursperson 1)   

 

Relationen mellan kvinnor och män sätts även i några fall in i det globala 
perspektiv som företaget verkar inom. En manlig chef beskriver att han kan se 
problem med att kvinnor inte alltid accepteras av kunder i alla länder och att han 
som chef måste ta hänsyn till det när han planerar och fördelar arbetet. Han 
reflekterar utifrån en situation som han varit med om och funderar i efterhand på 
om det var fel att sätta en kvinna som ansvarig i ett projekt utomlands.   
 

En sak som jag kommer på är att en faktor kan också vara också viktigt är till 
vilken utsträckning blir en kvinna accepterad av, i mitt fall då, av kunder, för att 
jag har projektledarna och… i det ena fallet en kvinna var då projektledare för 
polskt projekt. ...Men jag vet inte om- och jag undrar nu när jag tittar tillbaka om 
man accepterar kvinnor i såna styrande, tunga positioner. ...”Ja, det är landet 
måste jag inte skicka en kvinna till”. (Chef 2)  

  

 
Kvinnliga eller manliga egenskaper  
Chefer och medarbetare, såväl kvinnor som män, beskriver att det finns skillnader 
mellan kvinnor och män inom företaget. Kvinnor beskrivs vara mer inkännande 
och måna om sina kollegor än män är. Män har svårare för att be om hjälp eller 
att visa att de inte klarar av arbetet, vilket medför att de hittar på sina egna 
lösningar på problem. Kvinnor beskrivs ha svårare att hantera konflikter än män. 
Kvinnor har svårare att skilja på sak och person.   
 

Men om man, om man generaliserar så upplever att kvinnor har en… tar på sig 
saker på ett lite annorlunda sätt, killar gör det lite mer bekymmerslöst om man 
säger så. Väldigt generaliserat men, men ändå att det finns, jag har upplevt en 
skillnad i både hur man hanterar konflikter och hur man tar på sig och tar åt sig 
arbetsuppgifter.  ...När killar bli arga på varandra då, då kan man gå in i ett rum 
och så skäller man ut varandra och sen går man och tar en kaffe ihop. När tjejer 
blir arga på varandra, då händer nånting helt annat, då tar det lång tid och det, 
man skiljer, man har svårare och skilja på sak och person. (Chef 7)   
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Kvinnor beskrivs ofta av både kvinnor och män ta på sig arbetsuppgifter och de 
säger inte ifrån lika mycket som män när det är för mycket arbete. Männen 
beskrivs som bättre på att försvara sig från allt för mycket arbete. Kvinnan 
beskrivs ha en annan attityd av att gärna vilja fixa saker och visa att man kan det. 
Männen beskrivs ha lättare för att säga ifrån och slå ifrån sig om det inte är deras 
ansvar. Kvinnor beskrivs fokusera mer på misslyckanden än män. De kvinnor som 
gör karriär och kanske inte lever upp till den beskrivna bilden av en kvinna 
beskrivs istället som lite manliga i sitt sätt.   

 

Eftersom män distanserar sig bättre från sak och person än vad tjejer gör, tror 
jag generellt. Och det tycker jag mig se när man har, liksom, träffat kvinnor då 
som kanske har gjort bra karriär och ändå klarar av det, dom är ofta lite manliga 
i sitt sätt, då, tror jag, har lite dom dragen i sig själva, då. (Medarbetare 5)  

   
5.2.4 Balans i livet  
Balans i livet handlar om att medarbetaren har en möjlighet att kombinera sitt 
arbete med ett familjeliv, utan att riskera att hamna i en psykosocial ohälsa. Under 
huvudkategorin så finns två kategorier som är vad som underlättar respektive vad 
som försvårar medarbetarens möjlighet att upprätthålla en balans.  
 

Vad underlättar balans i livet  
De flesta respondenter berättar om företagets satsning på ”balans i livet”. Detta 
beskrivs som en satsning som gjorts för att uppmärksamma medarbetare på vikten 
av att skaffa sig balans mellan arbete och privatliv för att må bra. En insats från 
företaget är att de hjälper till att förmedla kontakt med hushållsnära tjänster för de 
som vill nyttja det. Från företagets sida uppmuntras till friskvård och det beskrivs 
överlag som ett positivt och öppet klimat för att gå ner i arbetstid för att vara helt 
eller delvis föräldraledig, detta gäller för båda könen. Både chefer och 
medarbetare, såväl kvinnor som män, beskriver att de har relativt stor frihet i hur 
de förlägger sitt arbete och sin semester. Ett antal respondenter upplever att de 
kan kombinera sitt arbete med sitt privatliv. Främst sker detta genom att de kan 
styra sitt arbete och prioritera sina arbetsuppgifter. En flexibilitet i arbetstider ser 
många chefer och medarbetare som en viktig faktor för att kunna kombinera sitt 
arbetsliv med sitt privatliv. En medarbetare beskriver dock baksidan med att 
förtroendet med flexibel arbetstid kan utnyttjas på fel sätt och att det så kan bli fel 
också.   

 

Så att, jag tycker att den här flexibiliteten, sen kan ju den gå in absurdum också 
då, att man utnyttjar den, överutnyttjar den och då blir det fel åt andra hållet, 
då. (Medarbetare 3)  

 

De medarbetare som är eller har varit sjukskrivna funderar över saker de själva 
åtgärdat för att må bättre. Mycket handlar om en självinsikt, att begränsa sig, lära 
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känna sig själv och sina gränser och att vara uppmärksam på de signaler som 
kroppen ger. En kvinnlig medarbetare beskriver också att de gjort förändringar på 
hemmaplan som innebär att mannen tar ansvar för vissa bitar som legat på henne 
tidigare.   
 

Det är ju det jag, det jag har och som jag måste lära mig, fortfarande att inte, 
liksom, bli engagerad, för engagerad och dra iväg för mycket, och gå all in, 
liksom. (Medarbetare 3)  
 

Så byta jobb var ju en sak då. Men även hemmamiljön har vi ju faktiskt ändrat 
på ganska mycket, också. Sett till att jag får sova betydligt mer, vi har gjort, min 
man tar nätterna, när lillen går upp, och så. Så att vi har gjort jättemycket 
förändringar hemma, också. (Medarbetare 2)  

 

Några menar att en åtgärd skulle kunna vara att företaget bidrar genom att träna 
medarbetare på att uppmärksamma tidiga signaler på att kroppen inte orkar med, 
till exempel genom kurser och samtal. En respondent påtalar vikten av att 
medarbetare själva talar om sina behov och förväntningar för att det ska vara 
tydligare för både chef och kollegor hur behoven och förväntningarna ser ut. Det 
gäller att skaffa sig ett eget supportsystem för att ha balans i livet uttrycker någon 
och syftar på att ha en lösning för hur du får stöd i privatlivet. Gemensamt för 
både chefer och medarbetare såväl kvinnor som män, är att de uttrycker att det är 
individens ansvar att skapa förändringar på hemmaplan för att livet i kombination 
med arbete ska fungera. Företaget ska inte styra i privatlivet utan det är ett eget 
ansvar menar flera respondenter. Flera talar också om att lära sig säga nej, 
prioritera och få acceptans för det.   
 
Vad försvårar balans i livet   
Det är få medarbetare anger att det enbart är orsaker i privatlivet som har varit en 
bidragande orsak till deras sjukskrivning. Däremot finns det bland chefer och 
resurspersoner en upplevelse att det oftast är orsaker i privatlivet som är utlösande 
till att medarbetare blir sjukskrivna inom företaget. En manlig resursperson 
uttrycker att det sällan är så att sjukskrivning kommer av endast en enda orsak, 
utan att det kommer av helheten i en människas liv. Att den privata delen och 
jobbdelen samverkar. Han menar att sjukskrivning som kommer av psykisk ohälsa 
relaterat till stress är något som byggs upp under en längre tid både på jobbet och 
hemma. Sen kan det vara droppen om det blir lite tuffare på jobbet.    
 

En manlig resursperson beskriver att det är väldigt liten jobbrelaterad 
sjukfrånvaro utan att det mesta beror på komplexiteten med familjeliv och nämner 
skilsmässor och dödsfall som exempel på saker som händer runt omkring och som 
påverkar hälsan och långtidsfrånvaron på jobbet. Han menar att kvinnor är mer 
dominerande när det kommer till depressionsrelaterade sjukdomar där det handlar 
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om att de inte klarar av hela livet, med familj och jobb. Män anses mer vara 
sjukskrivna på grund av stroke och hjärtinfarkt. När saker som skilsmässa eller 
något sådant inträffar i livet och en medarbetare inte klarar att prestera på jobbet 
så uttrycker en manlig resursperson att det finns medarbetare som begär att 
företaget ska fixa problemet. Då menar han att det ibland kan vara bra att meddela 
medarbetaren att denne inte klarar av jobbet längre och råda denne till att byta 
miljö.   

 

Det är- många gånger är det livssituationen som har ändrats, och det kan vara 
skilsmässa eller det kan vara nåt, nåt jobbigt som har hänt, som helt plötsligt 
raserar och tillslut så presterar man ingenting på jobbet. Och så .. begär man att 
jobbet ska fixa mitt problem när jag har egentligen problem med, med 
skilsmässan eller jag har problemet med nåt annat. Och då kan det vara bra ibland 
och säga att "nej men du fixar inte det här jobbet längre och .. det kanske är värt 
att göra nånting annat så det startar om". Alltså byta miljö eller starta om 
processen. (Resursperson 1)  

 

En brist på nätverk och socialt stöd på orten kan vara försvårande för att skapa sig 
balans i livet, beskriver några medarbetare. Många medarbetare är inflyttade till 
orten och har inte det sociala nätverket på plats. Men även det faktum att 
medarbetarna arbetar inom en global värld påverkar hur balansen i livet kan 
upprätthållas då arbete utomlands kan försvåra hemsituationen. En manlig chef 
beskriver hur de arbetet i ett annat land några dagar varje vecka och att det helt 
klart påverkat hemsituationen för många av medarbetarna på så att de upplevde 
det som tufft och svårt att få ihop familjelivet. 
 

Ja, där jag är nu med två barn som inte är självgående, så blir det ju svårt att få 
ihop det totala att man ska vara här 40 timmar i veckan, med att man har barn 
hemma som ska lämnas och hämtas, och hela den svängen, då, så att, det är ju 
ett pyssel. Och vi är ju dessutom inte här ifrån, så vi har aldrig någon annan som 
kan hämta eller lämna, eller sova över där, för att man behöver jobba sen någon 
kväll, och sånt, utan vi får ju sköta det helt själva… (Medarbetare 3)  

 

5.3 Sammanfattning av resultat  
Ansvaret för hanteringen av sjukskrivningar ligger hos chefen. Till sin hjälp har 
chefen HR- stöd samt stöd från företagshälsovården. Företaget har väl fungerande 
rutiner för sjukskrivning och har även inrättat ett rehabforum där representanter 
från HR, företagshälsovården och de fackliga organisationerna träffas för att gå 
igenom den sjukfrånvaro som finns. Alla respondenter är mycket nöjda med 
avtalet med företagshälsovården och det stöd som erbjuds via dem. Medarbetare 
beskriver att de i de flesta fall har fått ett gott bemötande av chefer, kollegor, HR 
och företagshälsovården under sin sjukskrivning. I de fall där de inte fått ett gott 
bemötande faller det på chefens agerande under sjukskrivningen. Flera av 
medarbetarna har signalerat sitt dåliga mående till sin chef innan de blev 
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sjukskrivna, men inte fått gehör för eller stöd i sin situation. Det finns en stor 
förståelse inom företaget för sjukskrivningar och det framkommer att förståelsen 
för psykosocial ohälsa har ökat. En svårighet i hanteringen är när en person ska 
återgå i arbete efter sjukskrivningen och behöver göra detta i en annan del av 
företaget. Chefer beskriver att det blir deras ansvar att hitta en annan arbetsplats 
och att det då blir mycket intern företagspolitik där vissa chefer inte vill ta emot 
en medarbetare som har varit sjukskriven. 
 
De orsaker som vi identifierar bidrar till kvinnors högre sjukfrånvaro inom 
företaget är arbetsbelastningen, ledarskapet, stereotypa föreställningar och balans 
i livet. Arbetsbelastningen handlar om att det finns en hög press och krav på 
medarbetare att prestera och leverera samt att medarbetare arbetar många 
arbetstimmar och tar med sig arbetet hem. Arbetsbelastningen ökar också på 
grund av att företaget använder sig av headcount och att det finns en utbredd 
singelkompetens inom företaget. Ledarskapet handlar om att chefen arbetar både 
operativt och som ledare, att mycket av arbetstiden går åt till att sitta på möten 
och att chefen därför inte är så närvarande i medarbetarens vardag. Ledarskapet 
handlar också om att medarbetare ska få stöd i att prioritera eller att ta bort 
arbetsuppgifter när det är för mycket för medarbetaren. Det finns en norm kring 
ledarskapet inom företaget som innebär att ingenjörer som är tekniskt duktiga 
utses till chefer utan att de egentligen har de rätta ledaregenskaperna. Medarbetare 
och chefer efterlyser en annan syn på ledarskapet inom företaget där kompetensen 
att vara ledare hamnar mer i fokus. Det framkommer flera stereotypa 
föreställningar kring vad som är kvinnligt eller manligt och att detta medför en 
press på kvinnan att leva upp till den rådande manliga normen inom företaget. 
Företaget har en satsning på att förmedla vikten av att medarbetarna har balans i 
livet mellan arbete och familjeliv och både chefer och medarbetare, såväl kvinnor 
som män, uttrycker att det är individens ansvar att skapa balansen i sitt eget liv. 
En förutsättning som många medarbetare och chefer ser som viktig faktor för att 
kunna skapa en balans är möjligheten till flexibilitet i arbetstider. 
 

6. ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta avsnitt analyserar och diskuterar vi det empiriska materialet ur ett 
genusperspektiv. Vi har särskilt inspirerats av Ackers (1999) fyra ingångar 
för analys av hur kön görs i relation till hantering av och orsaker till 
sjukskrivningar inom företaget. Först diskuteras hanteringen av 
sjukskrivningar, därefter diskuteras orsaker till sjukfrånvaron inom företaget.  
   

6.1 Hantering av sjukskrivningar - chefens betydelse  
I resultatet framkommer att ansvaret för hanteringen av sjukskrivningar ligger hos 
chefen. Chefen och dennes agerande har en stor betydelse för att förklara kvinnors 
högre sjukskrivning och vi har därför valt att lyfta fram denna aspekt särskilt i 
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analysen. Tidigare forskning visar på ledarskapets betydelse och att chefens 
relation till medarbetaren har stor inverkan på sjukfrånvaro (Angelöw, 2002; 
Lindberg, 2011; Aagestad et al., 2014; Beemsterboer et al., 2008). Som chef inom 
en organisation ingår i rollen att förmedla och föra vidare företagets syn och det 
är chefen som tolkar den officiella policyn för att få organisationen att fungera 
effektivt (Boxall & Purcell, 2011). En tolkning är att cheferna på så vis blir bärare 
av den informella kulturen och den praxis som är rådande inom företaget och det 
är därför av stor vikt hur chefen hanterar och agerar gentemot medarbetare i 
sjukskrivningsprocessen.  
 
När det gäller ledarskapet finns en tradition inom det studerade företaget att lyfta 
duktiga tekniker till chefer vilket ifrågasätts av flertalet chefer och medarbetare. 
Bakgrunden är att en chef ska kunna arbeta operativt och inneha 
den nödvändiga tekniska kompetensen. En ingenjör är av tradition en man inom 
företaget och ledarskapet är på så vis manligt könsmärkt. Både kvinnor och män 
i studien efterfrågar mer fokus på ledarskapet, det vill säga att chefen kan se och 
möta personalens behov förutom de mer rent tekniska. Det handlar exempelvis 
om att våga prata med sina medarbetare om svåra saker och att ha förmågan att 
uppmärksamma när någon medarbetare inte mår bra. Medarbetare i denna 
studie beskriver att de inte får stöd av chefen i att förtydliga arbetsuppgifter, utan 
ibland får medarbetaren till svar att de själva ska lösa problemet. Vilket 
stöd chefen förmår att ge medarbetaren i arbetet har visat sig ha samband med 
risken för sjukskrivning. Flera studier visar att sjukfrånvaron ökar om stödet från 
chefen brister (Aagestad el al., 2014; Beemsterboer el al., 2009; Dellve & 
Wikström, 2006; Kuoppala et al., 2008; Niedhammer et al., 1998; Väänänen et 
al., 2003; Lidwall & Marklund, 2006). Väänänen et al. (2003) studie visar också 
att ett sämre stöd från chefen påverkade kvinnors sjukfrånvaro i större 
utsträckning än männens. I vår studie finns det inga indikationer på att det finns 
några könsskillnader i uppfattning, utan ett icke-fungerande ledarskap ses som en 
bidragande förklaring till både kvinnors och mäns sjukfrånvaro inom företaget.   
I företaget är ledarskapet tydligt kopplat till en manlig norm då de flesta chefer är 
män. Det innebär det att kön skapas i de dagliga aktiviteterna i interaktionen 
mellan chef och medarbetare vilket bidrar till att förstärka de könsskillnader som 
finns (se Wahl et al., 2001). Exempelvis i resultatet att de intervjuade kvinnorna 
upplever att manliga chefer har svårt att hantera starka kvinnor som ifrågasätter 
chefen. I påståendet går tydligt att utläsa att en kvinna inte förväntas ifrågasätta 
den manliga normen och chefen. Ett annat exempel är att det finns medarbetare 
som har informerat sin chef om att de har för mycket på arbetet, men de upplever 
att de inte får gehör hos chefen. Chefen, oavsett om det är en kvinna eller man, 
förväntas leva upp till den manliga ledarskapsnormen, vilket gör att det skapas 
kön i de interaktionerna som sker när medarbetare berättar att de inte klarar av 
arbetet, att de inte mår bra. Chefen måste upprätthålla den manliga 
ledarskapsnormen och då riskerar medarbetaren att inte få det stöd i arbetet som 
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behövs för att undvika en sjukskrivning på sikt. En risk med att chefer 
upprätthåller den manliga ledarskapsnormen är att de kan ha svårare att vara 
tillräckligt stödjande för medarbetaren, eftersom dessa egenskaper ses som mer 
kvinnliga inom företaget.   
  
Chefens förmåga att anpassa sitt ledarskap har en inverkan på längden på 
sjukfrånvaro. En chef som kan anpassa sitt ledarskap och inspirera sina 
medarbetare har visat sig förkorta en sjukfrånvaro (Schreuder et al., 2013; Nyberg 
et al., 2008). Det framkommer i studien att det finns svårigheter i hanteringen av 
sjukskrivningar som rör just chefens roll och dennes betydelse för 
sjukskrivningsprocessen. Chefer i studien beskriver att de har ansvar för att 
anpassa arbetet och att hitta lösningar när medarbetaren ska återgå i arbete, vilket 
inte alltid är helt enkelt. Chefens problematiska roll i sjukskrivningsprocessen har 
beskrivits av Ekberg & Ståhl (2014) som menar att chefen måste upprätthålla 
balansen mellan produktionen och samtidigt ha det rehabiliterande ansvaret för 
medarbetaren. Chefens problematiska roll framkommer tydligt i studien. Det är 
svårt för chefer att kunna anpassa arbetsuppgifterna eftersom de måste ta hänsyn 
till produktionen, vilket kan ses i uttalanden som att även om chefen är medveten 
om att en medarbetare mår dåligt så måste denne som chef ibland lägga på 
arbetsuppgifter för att leveransen ska kunna ske. Chefen har även ansvaret för att 
hitta andra arbetsplatser inom företaget om medarbetaren har behov av detta vid 
återgången till arbetet. Många chefer beskriver att det är svårt och mer känsligt att 
få andra chefer att ta emot en medarbetare med stressrelaterad problematik, vilket 
kan ses som ett uttryck för chefens ansvar att upprätthålla leveransen. En chef som 
ser problem i att ta emot en person som varit sjukskriven med stressrelaterad 
problematik bidrar till att förstärka en negativ bild kring psykosocial ohälsa som 
sjukfrånvaro. Resultatet visar att det tidigare har varit mycket hysch-hysch kring 
psykosocial ohälsa som sjukfrånvaro inom företaget men att det nu har börjat 
accepteras i större utsträckning. För att utvecklingen ska fortsätta i den riktningen 
att detta blir mer accepterat så är det viktigt att alla chefer förmedlar samma 
hållning i denna fråga.  
Som vi beskrivit i avsnittet ovan finns svårigheter i hanteringen av sjukfrånvaron 
inom företaget. Svårigheterna kopplas till ledarskapet och hur chefen hanterar 
sjukskrivningsprocessen. Analysen visar att det i hanteringen och i interaktionen 
mellan chef och medarbetare skapas kön. Den könsskapande processen sker 
parallellt med sjukskrivningsprocessen. Skapandet av kön bidrar till att hur chefen 
hanterar sjukskrivningar på så vis även kan ses som en orsak till sjukfrånvaro.   
 
6.2 Orsaker till kvinnors sjukskrivningar   
De faktorer som identifierats som bidragande till kvinnors sjukskrivningar i 
företaget är hög arbetsbelastning, ledarskapet, stereotypa föreställningar och 
balans i livet. Här analyserar vi dessa faktorer utifrån Ackers (1999) fyra ingångar; 
praktiker, symboler, interaktioner och identitetsarbete.    
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6.2.1 Hur kön görs i de praktiker som företaget använder    
En hög arbetsbelastning identifieras som en av de främsta faktorerna till att 
medarbetarna är sjukskrivna inom företaget. Två praktiker, det vill säga sådant 
som görs i organiseringen av arbetet, som vi ser som bidragande orsaker till en 
hög arbetsbelastning är singelkompetens och att alla tjänster är på 100 procent. 
    
Chefer, medarbetare och resurspersoner berättar att det finns en stor 
singelkompetens inom företaget som innebär att det oftast bara är en person som 
besitter kunskap inom ett visst område. Detta innebär att arbetet blir beroende av 
en enda person vilket gör att det blir sårbart när/om denne person inte är i tjänst 
av någon anledning. Kraven på den medarbetaren blir på så vis högre, vilket visar 
sig i resultatet när medarbetarna beskriver att deras arbete blir liggande när de är 
sjuka, att de får mer att göra när de kommer tillbaka till arbetet och att andra 
personer är beroende av dem. Det faktum att använda sig av singelkompetens 
bygger på att medarbetarna är på jobbet och inte är frånvarande under någon 
längre period. Singelkompetens kan alltså leda till en upplevelse av högre 
arbetsbelastning för den medarbetare som innehar den specifika kompetensen. 
Om kraven som medarbetaren, oavsett kön upplever är för höga i relation till den 
kontroll medarbetaren anser sig ha över situationen bidrar detta till en hög 
upplevelse av jobstrain som Karasek (1979) beskriver och det kan bidra till en 
ökad sjukfrånvaro. Vi har i empirin inte funnit några indikatorer på att det 
finns några skillnader i upplevelse mellan kvinnor och män i denna fråga gällande 
singelkompetens.   
   
Både kvinnor och män i studien beskriver att kvinnor tar ett större ansvar för hem 
och familj. Kvinnorna beskriver sig som högpresterande duktiga flickor som 
känner krav på sig att prestera i arbetet på grund av sitt kön. Kvinnorna kan därför 
anses ha en dubbel arbetsbörda och får på så vis en ökad belastning totalt i livet 
och detta skulle kunna förklara deras högre sjukfrånvaro vilket ligger i linje med 
tidigare studier (Hensing, 2014; Higgins et al., 2014; Hoschild, 2001; Thomsson, 
2013; Wattis et al., 2013). I studien så framkommer att kvinnorna önskar att det 
finns en större möjlighet att kunna arbeta mindre än 100 procent, även om du inte 
har lagligt skäl för tjänstledighet. Företaget har en norm av att alla tjänster är på 
100 procent. Även om en medarbetare arbetar deltid så är upplevelsen att 
arbetsmängden inte minskar i förhållande till den minskade arbetstiden. Företaget 
använder sig av headcount vilket innebär att om medarbetare arbetar deltid skapas 
en högre arbetsbelastning totalt sett för hela arbetsgruppen eftersom medarbetaren 
fortfarande räknas som ett huvud i arbetsgruppen. Medarbetare och chefer i 
studien beskriver att detta faktum bidrar till svårigheter inom arbetsgruppen i form 
av exempelvis irritation mellan kollegor och att arbetet inte utförs på avsatt tid, 
vilket försenar leverans. Pressen ökar både på de som arbetar heltid och de som 
arbetar deltid att prestera mer på arbetet. Sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
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är rätten till 100 procent tjänst en praktik som skapar möjligheter för jämlika 
villkor inom arbetslivet. Men en svårighet blir när kvinnan förväntas dubbelarbeta 
utan att kunna välja själv att gå ned i tid. Kvinnorna säger själva att de vill arbeta 
mindre, vilket kan ses som ett uttryck för att det är en för hög total belastning på 
kvinnorna. 
 
Att kvinnorna i studien uttrycker att de skulle vilja gå ned i arbetstid menar vi 
handlar om ett sätt att hantera en situation med höga krav från både arbete och 
familj och ska snarare ses som ett copingmönster i enlighet med vad Wattis et al 
(2013) visat kring deltidsarbete som ett sätt att hantera balansen mellan arbete och 
familj. Upplevelsen av konflikt mellan arbete och familjeliv är som störst mellan 
könen när jämförelse sker mellan kvinnor och män som arbetar heltid 
(Leineweber et al, 2013).  Kvinnorna i denna studie ger uttryck för en större 
konflikt mellan arbete och familjeliv, än vad männen uttrycker och det skulle 
kunna ses som en konsekvens av att de har ett begränsat handlingsutrymme och få 
alternativa lösningar att hantera de dubbla kraven från arbetet och familjelivet 
eftersom företagets norm är att alla ska ha 100 procentiga tjänster. 
    
Normen av 100 procentiga tjänster kan då vara en praktik som Acker (1999) 
beskriver medvetet/omedvetet skapar könsskillnader i sjukfrånvaron inom 
företaget. Könsskillnaderna som skapas innebär att kvinnorna inom företaget 
upplever en högre belastning av att ha 100 procentiga tjänster då de samtidigt 
förväntas ta ansvar för hem och familj, vilket i sin tur kan vara en förklaring 
till skillnaderna i sjukfrånvaro mellan könen.  
 
6.2.2 Könsmärkta symboler inom företaget  
Studien visar att det finns tydliga föreställningar kring hur en kvinna eller en man 
är (eller ska vara) inom företaget. I dagens arbetsliv har kvinnorna tagit plats i 
företagen som ingenjörer på samma sätt som männen. Kvinnorna i studien 
uttrycker själva att de inte representerar en genomsnittskvinna, utan att de är 
kvinnor som är lite annorlunda. De syftar på att de har ett annat fokus på att 
prestera och är så kallade duktiga flickor. De kvinnliga cheferna beskriver att det 
har skapats nätverk för kvinnor som är chefer samt att det finns klubbar inom 
företaget där endast kvinnor har tillträde.  
  
Ovanstående blir en symbol för isärhållandet mellan könen vilket bidrar till en 
legitimering av könsskillnaderna inom företaget (Hirdman, 1988). Hirdman 
(1988) menar att genussystemet bygger på tanken om kvinnor och män som 
åtskilda och genom att inrätta kvinnoklubbar och nätverk för kvinnor bevaras 
genussystemet och mannen som norm. Kvinnoklubbar och liknande nätverk för 
endast kvinnor förstärker endast könsuppdelningen och segregerar kvinnorna från 
männen. Männen får inte del av kvinnornas kompetens och kvinnorna inte av 
männens. Detta blir ett symbolskapande som endast förstärker och legitimerar 
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könsuppdelningar (Acker, 1999). Den könsordning som skapats i samhället, med 
kvinnan som underordnad mannen förstärks när den inte ifrågasätts, utan när det 
ses som naturligt att kvinnan avviker från mannen (Hirdman, 1988). 
   
För kvinnan handlar det även om anpassning till den traditionellt manliga normen 
som ingenjör. Det medför att kvinnliga medarbetare inte är en duktig ingenjör, 
utan istället är en duktig "kvinnlig" ingenjör som är lite annorlunda än både andra 
kvinnor och män. Som kvinna är du något annat än mannen. Som kvinna är du 
inte bara chef, utan en kvinnlig chef. Genom att prata om och lägga fokus på 
kvinnan som chef, kvinnlig chef/ingenjör, skapas kön där mannen och det manliga 
yrkesutövandet är normen.  
   
Både kvinnor och män i studien är överens om att kvinnans större ansvar för hem 
och familj är en faktor som förklarar varför kvinnor är mer sjukfrånvarande än 
män inom företaget. I studien så framkommer åsikter om att kvinnor får diagnosen 
psykosocial ohälsa på grund av att de inte klarar av att hantera balansen mellan 
arbete och familjeliv, medan män som får diagnosen oftast har en biologisk 
sjukdom. Män beskrivs inte ha psykosocial ohälsa utan att det är mer fysiska 
sjukdomar som stroke eller hjärt- och kärlsjukdomar som orsakar deras 
sjukfrånvaro. När kvinnorna inte klarar av arbetets krav så beskrivs de av både 
kvinnor och män vara sjuka för att de inte klarar av hela sin livssituation. Männens 
livssituation berörs inte i intervjuerna som en tänkbar förklaring till deras 
sjukskrivningar.  Vi kan således se att det finns en skillnad när det gäller synen på 
kvinnor och mäns sjukskrivningar och där diagnosen psykosocial ohälsa blir en 
symbol och kvinnligt könsmärkt. Eftersom de intervjuade ser olika på kvinnor och 
mäns sjukskrivningar bidrar det till handlingar som skapar kön. Genom att 
diagnosen blir kvinnligt könsmärkt så förstärks normen av att kvinnor och män är 
olika och det skapas en struktur och könsordning som alla förhåller sig till och 
som framstår som naturlig (West & Zimmerman, 2002). Att det framstår som 
naturliga skillnader gör att man som medarbetare och chef inom företaget inte 
ifrågasätter uppdelningen mellan könen utan istället anpassar sitt agerande efter 
normen, som i exemplet med den personen som ger uttryck för att det är kvinnor 
som får diagnosen psykosocial ohälsa och att män har en biologisk sjukdom 
bakom sin sjukskrivning.   
  
Flera chefer, medarbetare och resurspersoner resonerar om att många gånger 
kan det vara så att en medarbetare som är sjukskriven på grund av psykosociala 
orsaker kan ha privata problem och svårigheter hemma som bidrar till ett sämre 
mående. Det ges också uttryck för att det är ett eget ansvar att se till att inte hamna 
i en situation där hälsan påverkas så pass att det leder till sjukskrivning. Den 
rådande uppfattningen är att företaget inte ska lägga sig i eller ha något ansvar för 
det som sker i den privata sfären. En tolkning kan vara att detta skapar ett 
skuldbeläggande att det enbart är individens eget fel om denne är 
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sjukskriven för psykosocial ohälsa och att det är individen som måste ändra på sig 
eller sin privata situation. Här sker det som Acker (1999) beskriver som 
ett könsskapande identitetsarbete för de kvinnor som är sjukskrivna med 
psykosocial ohälsa inom organisationen. Kvinnorna antar det förväntade 
beteendet, att som sjukskriven kvinna med psykosocial ohälsa är det ditt eget 
ansvar att du är sjukskriven. Kvinnorna identifierar sig med att deras 
sjukskrivning troligast beror på deras hemsituation vilket då är deras eget ansvar 
att ändra på. Till skillnad från männen som i vårt resultat mer sällan beskrivs vara 
sjukskrivna på grund av de inte klarar av arbete och familjeliv, utan att det då 
snarare är en fysisk sjukdom bakom sjukskrivningen.  
 

En svårighet med att kvinnor och mäns sjukfrånvaro ses olika och där psykosocial 
ohälsa är kvinnligt könsmärkt, är att det kan medföra ett skuldbeläggande av 
kvinnor, vilka tar på sig ansvaret för att förändra sin situation. Frågan är vems 
ansvar det är att åstadkomma en förändring kvinnornas situation. Som resultatet 
visar är den höga arbetsbelastningen den främsta orsaken till sjukfrånvaron inom 
företaget och ansvaret för att förändra den arbetssituationen är arbetsgivarens, inte 
den enskilde medarbetarens.   
   
6.2.3 Hur kön görs i interaktioner inom företaget  
Företaget verkar inom industrin och majoriteten av de anställda är män (81%), 
vilket gör att det är ett företag som är väldigt mansdominerat och som även verkar 
i en bransch som traditionellt sett är manligt könsmärkt. Kvinnorna är 
underrepresenterade som kön inom företaget. En ojämn könsfördelning på 
arbetsplatsen bidrar till mer psykisk ohälsa och stress hos kvinnor än det gör för 
män (Jonsson et al., 2013). Som vi tidigare har beskrivit känner kvinnorna ett 
behov av att prestera bättre än männen för att leva upp till den manliga normen 
som råder inom företaget. Den manliga normen visar sig inte bara i att kvinnorna 
är färre till antalet utan även genom att vissa yrken och positioner ses som manliga 
inom företaget. Exempelvis beskrivs hur det kan vara svårt för en kvinna att 
inneha en ledande position inom företaget då det handlar om att ha internationella 
kontakter och att kvinnan kan ha svårt att få acceptans inom vissa 
kulturer. Vänje (2013) menar att kvinnor inte alltid ses av omgivningen som 
innehavare av kompetens och att det särskilt utmärks inom yrken som traditionellt 
sett ses som manliga. I det studerade företaget hänvisas till kulturskillnader som 
orsak till att kvinnor har svårt att få acceptans i vissa internationella sammanhang. 
Detta väcker frågan om det är omgivningen i det aktuella företaget som anser att 
kvinnan inte har kompetens. Går det att ifrågasätta om det är rimligt att hänvisa 
till kulturskillnader som förklaring till varför en kvinna inte skulle kunna 
accepteras? Att uttala att kvinnor inte alltid accepteras i andra kulturer bidrar till 
att kön skapas i företaget, där kvinnor och mäns kompetens särskiljs och kvinnor 
får en underordnad ställning till mannen (jfr Hirdman, 1988). Det finns ytterligare 
exempel i studien där en manlig chef beskriver en händelse där en kvinna i en 
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ledande position betraktas inte klara av sitt arbete på grund av inkompetens och 
där chefen då beskriver hur kvinnan "räddas" undan från den ledande positionen 
innan det gått till en sjukskrivning. I det fallet är det tydligt att kön skapas i 
interaktionen mellan den kvinnliga medarbetaren och den manlige chefen, chefen 
agerar efter den manliga normen av "räddaren" av kvinnan som behöver bli 
räddad. 
 
Det finns även beskrivningar av hur interaktioner ser ut mellan medarbetare där 
både kvinnor och män beskriver att kvinnor har ett annat sätt att hantera relationer 
inom arbetslivet. Det som beskrivs är att kvinnor har svårare att skilja på sak och 
person när det kommer till eventuella meningsskiljaktigheter som kan 
förekomma. Kvinnor beskrivs också vara mer omvårdande och bry sig om sina 
kollegor, vilket skiljer sig från beskrivningarna om männens sätt att vara. Männen 
beskrivs vara bättre på att ta konflikter och att lämna dem bakom 
sig. Acker (1999) beskriver att kön är integrerat i positioner inom en organisation 
där det finns föreställningar om hur man förväntas interagera med varandra utifrån 
sin könstillhörighet. Detta sker både formellt och informellt och det skapar 
allianser som särskiljer kvinnor och män. Interaktionen och könsskapandet sker 
inte endast mellan kvinnan och mannen, utan även mellan kvinna till kvinna och 
man till man (Acker, 1999). I studien förekommer det att kvinnor beskriver andra 
kvinnor som gör karriär som en kvinna som är lite manlig i sitt sätt, att hon har 
manliga egenskaper. Detta kan vara ett uttryck för att när kvinnan inte lever upp 
till det förväntade sättet att agera som kvinna så ses hon av andra kvinnor ha mer 
manliga drag. En förklaring till detta kan ses utifrån att det är en manlig norm att 
göra karriär. Likväl som män riskerar att drabbas av ett kvinnligt stigma när de 
avviker från det förväntade manliga beteendet, så ses kvinnor vara manliga i sitt 
sätt när de väljer att göra karriär (Rudman & Mescher, 2013). Det kvinnorna 
beskriver i denna studie innebär att de har avvikit ifrån det förväntade beteendet 
utifrån sin könstillhörighet. När kvinnan ses som avvikande från andra kvinnor så 
förstärks bilden av kvinnor och män som skilda väsen och de osynliga 
genuskontrakten lever vidare (Acker, 1999; Hirdman, 1998).  
   
6.2.4  Identitetsarbete inom företaget   
Genomgående i beskrivningar från medarbetare och chefer framkommer en bild 
av företaget som en organisation dit medarbetare med höga ambitioner och stor 
kompetens söker sig. Som tidigare nämnts beskriver flera kvinnor att de inte är 
som andra kvinnor och att det ofta är så kallade duktiga flickor inom företaget. 
Även resurspersoner beskriver att det är arbetsnarkomaner och personer med 
prestationsbaserad självkänsla som söker sig till företaget. Det finns således en 
slags outtalad förväntan på samtliga medarbetare att de söker sig till företaget för 
att göra karriär och att de inte ska nöja sig på sin position. 
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De kvinnor som intervjuats beskriver att de har höga krav på sig själva att prestera 
men att de samtidigt upplever att de som kvinnor måste prestera ännu bättre än 
männen för att tas på allvar. Här ser vi att det finns en skillnad mellan de kvinnor 
och män som vi har intervjuat. Männen beskriver inte denna press att göra ett 
dubbelt så bra arbete som andra män, så som vi beskrivit att kvinnorna gör. 
Männen beskriver inte heller att kvinnorna bör prestera mer, utan det är kvinnorna 
själva som ger uttryck för att de måste prestera dubbelt så bra. Kraven i arbetet 
upplevs olika för kvinnor och män menar Lindeberg et al. (2011). Ledande 
positioner inom internationella företag innehas oftare av män, varför kvinnor 
måste anpassa sig till den manliga normen. Det innebär att kvinnor som vill göra 
karriär således måste förhålla sig till den manliga normen (Connell & Wood 
2005; Hearn et al., 2008; Kanter, 1977). När kvinnorna som intervjuats uppger att 
de måste prestera dubbelt så bra som männen för att få ta plats inom företaget, kan 
det ses som ett sätt att försöka uppnå den manliga normen. Genom att kvinnorna 
i studien strävar efter den manliga normen så befästs mannen som norm och på så 
vis lever könsrollerna vidare och skillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår. 
Detta är ett exempel på hur kön skapas i organisationen och därigenom en 
könsordning där kvinnan är underordnad mannen (Hirdman, 1988). Detta är inget 
som sker medvetet vare sig inom organisationen eller mellan kvinnan och 
mannen, utan beror på de osynliga genuskontrakt som byggts upp i samhället och 
som lever vidare mellan generationer, till dess att deras naturlighet ifrågasätts. 
Ovanstående kan ses utifrån Ackers (1999) ingång om individens eget 
identitetsarbete, som handlar om hur individen identifierar vad som anses vara 
lämpligt beteende inom organisationen och anpassar sitt sätt att presentera sig som 
könsvarelse i förhållande till det förväntade beteendet. Som kvinnlig medarbetare 
inom företaget antar man det förväntade beteendet och anstränger sig till sitt 
yttersta för att prestera och leverera, dubbelt så bra som mannen. 
   
Resultatet visar att det finns en uppfattning bland både kvinnor och män som 
intervjuats att det är kvinnor som tar mer ansvar för hem och familj. Här sker ett 
identitetsarbete hos kvinnor som antar en identitet av att ta ett större ansvar 
hemma även om de anser att de är jämställda och mannen tar ett stort ansvar 
hemma (Acker, 1999). I detta fall bidrar det till att skapa extra press på kvinnor 
inom företaget som både identifierar sig som kvinnor som presterar och levererar 
högt på arbetet samtidigt som de tar ett extra ansvar för hem och familj. 
Identitetsarbetet som beskrivits ovan i kombination med en hög arbetsbelastning 
skulle kunna förklara varför kvinnor är mer sjukskrivna med diagnosen 
psykosocial ohälsa. Detta identitetsarbete som innebär att kvinnorna tar på sig mer 
ansvar för hem och familj kan även beskrivas med Hirdmans (1988) begrepp 
genuskontrakt. Ett kontrakt som beskriver hur kvinnan och mannen ska förhålla 
sig till varandra. Vissa sätt att vara kvinna eller man värderas högre, i detta fall 
värderas det högre att som kvinna sätta familjelivet framför arbetet och tvärtom 
för männen. Dessa genuskontrakt ärvs från generation till generation och 
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genussystemet vidmakthålls på så sätt. Endast genom att bryta detta kontrakt och 
genom att visa att det finns andra sätt att vara kvinna eller man på och som kan 
värderas lika högt eller högre, kan genussystemet brytas ner (Hirdman, 1988). I 
detta fall skulle det kunna vara att till exempel männen visar att de tar ett större 
ansvar i familjelivet eller att kvinnorna inte ser sig som huvudansvariga för hem 
och familj. Detta i sin tur skulle kunna leda till att könsuppdelningen suddas ut 
och att normen istället skapas efter andra parametrar än kön. Normen skulle i 
stället kunna basera sig på värderingar eller förhållningssätt till arbete och till 
livet.     
   
Det framgår av resultatet att de medarbetare som visar att de kan prestera och 
leverera också är de som kan åtnjuta förmånen av mer flexibla arbetstider, till 
exempel i större utsträckning få möjligheten att arbeta hemifrån eller arbeta in 
timmar på exempelvis kvällstid. Detta beskrivs som en förmån för att kunna öka 
möjligheten till att kombinera arbete och familjeliv. Balans i livet handlar om att 
medarbetare ska kunna kombinera sitt arbetsliv med familjeliv.  Medarbetare och 
chefer beskriver att företaget lägger stor vikt vid att medarbetarna ska uppleva att 
de har balans i livet, att det fungerar att kombinera arbete med familjeliv. Denna 
satsning återkommer många intervjupersoner till och refererar till som är något 
som kommuniceras ut från företaget och som det samtalas kring från ledningens 
sida. Det uttrycks att det är ett öppet och tillåtande klimat för att just kunna 
kombinera arbete och familjeliv inom företaget. Det beskrivs att det finns en hög 
acceptans för att både kvinnor och män är föräldralediga, är hemma för vård av 
barn eller behöver flexibla arbetstider för att kunna pussla ihop livet. Det faktum 
att många talar om detta i positiva ordalag men att samma personer även vittnar 
om att det många gånger är svårt att få ihop livspusslet och att kunna leva upp till 
både höga krav på arbetet och ansvaret hemma, talar för att begreppet balans i 
livet har blivit något som många vill uppnå men inte upplever att de lyckas nå 
fullt ut. Gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut, medarbetare och chefer 
beskriver att de via mobiltelefon och annan teknik alltid är uppkopplade mot 
jobbet. Denna flexibilitet i var och när arbetet utförs bidrar till att gränserna mellan 
privatliv och arbete blir alltmer diffusa och att det i sin tur medför högre 
sjukfrånvaro (Allvin et al., 1999; Hoschild & Machung, 2012). Både kvinnor och 
män i studien uttrycker att de upplever både positiva och negativa effekter av att 
arbeta hemifrån. Den negativa sidan av att arbeta hemifrån beskrivs som att det är 
psykiskt påfrestande att arbeta hemma när övriga familjen är i närheten och de 
positiva effekterna är att kunna lägga upp och planera arbetet efter familjens 
behov.  
   
Medarbetarna, chefer och resurspersoner uttrycker alla att företaget erbjuder 
lösningar för att medarbetarna ska kunna uppnå en balans i livet. Det talas 
exempelvis om att företaget hjälper till att förmedla kontakt till hushållsnära 
tjänster. Vi ser att användandet av flexibla arbetstider också är en praktik som ska 
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möjliggöra för medarbetaren att kunna uppnå en balans. Begreppet balans i livet 
blir på så vis en strävan efter att anta ett beteende som är önskvärt inom 
organisationen och för individen själv. Det faktum att företaget förmedlar kontakt 
med hushållsnära tjänster och erbjuder möjlighet till att ha flexibla arbetstider ses 
som något positivt och som en hjälp till att kunna kombinera sitt arbetsliv med sitt 
familjeliv. Vi kan se att det finns skäl att ifrågasätta om man som medarbetare ser 
kritiskt på detta och gör valet utifrån sitt eget behov eller antar man en förväntad 
identitet för att detta är något som krävs eller förväntas inom organisationen? 
Flexibla arbetstider kan bli en bestraffning när medarbetaren har för hög 
arbetsbelastning och ingen lyssnar på medarbetaren för att det är individens eget 
ansvar att hantera sin arbetssituation. 
   
Sammanfattningsvis handlar identitetsarbetet i företaget om att medarbetare ska 
prestera och leverera och samtidigt ha en balans i livet. I identitetsarbetet sker ett 
skapande av kön. Kvinnorna förväntas prestera dubbelt så bra som männen för att 
nå upp till den manliga normen i företaget. I kvinnornas identitetsarbete som 
kvinna i förhållande till företaget, ser vi att det i kvinnans strävan efter att anta ett 
lämpligt beteende inom företaget blir en rollkonflikt mellan olika förväntningar. 
Denna konflikt medför en överbelastning för kvinnorna som kan vara en 
bidragande orsak till varför kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Det här 
ligger i linje med vad Thomson (2013) menar att normen om jämställdhet i både 
arbetsliv och privatliv krockar med en verklighet som inte är jämställd.   
  

7. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION   
Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv bidra med kunskap om 
varför kvinnor är mer sjukfrånvarande än män inom ett industriföretag.  
   
Slutsatsen som dras av denna studie är att könsskapande processer inom företaget 
påverkar kvinnors arbetsförmåga och därigenom deras sjukfrånvaro. Hur kön 
skapas är beroende av normer i samhället och inom företaget. Kvinnorna i studien 
uttrycker att de inte är som andra kvinnor. De ser sig som avvikare och känner en 
press att prestera mer för att räknas och bli accepterad som kvinna i yrket, 
företaget. Detta sker omedvetet på grund av normer på arbetsplatsen och i 
samhället i stort som säger att industribranschen och yrket civilingenjör 
traditionellt är manligt könsmärkt. Det är av vikt att företaget arbetar med att 
förändra normer och de könsskapande processerna inom företaget för att 
förebygga sjukskrivningar bland kvinnor. Av särskild betydelse är hanteringen 
och hur chefer agerar i utövandet av sitt ledarskap i sjukskrivningsprocessen. 
 

Studien visar att kvinnors sjukfrånvaro skapas i ett komplext samspel mellan 
individ, företag och samhälle. Könsskapande processer sker på dessa olika nivåer 
och parallellt med varandra. En del i detta komplexa samspel är begreppet 
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arbetsförmåga. Arbetsförmågan ett relativt begrepp som hänger samman med 
individens förmåga att möta de krav som ställs i en specifik situation (Ilmarinen et 
al., 2005; Reisine & Fifeld, 1988). Förklaring till kvinnors högre 
sjukfrånvaro måste därför sökas i och ses utifrån de specifika krav som ställs på 
kvinnorna i det specifika företaget. Medarbetare och chefer i studien beskriver att 
det finns en stor press på att prestera och leverera inom företaget. Kraven beskrivs 
som höga och det finns inget utrymme för lågpresterande medarbetare. För att 
klara av att arbeta inom företaget måste medarbetare således ha en hög 
arbetsförmåga för att kunna nå upp till de arbetskrav som ställs. 
    
Vi kan konstatera att komplexiteten har ökat i arbetslivet med mer slimmade och 
projektbaserade arbetsorganisationer där medarbetaren förväntas ta ett stort 
egenansvar och ständigt utvecklas (Nilsson & Ekberg, 2014). Att utsättas för höga 
krav i kombination med lågt inflytande och brist på socialt stöd har visat sig vara 
stora riskfaktorer för sjukfrånvaro (Angelöw, 2002; Casini et al., 
2013; Karasek & Theoell, 1990). Sett till medarbetarna och cheferna i företaget 
kan vi utifrån Karaseks (1979) modell om krav och inflytande konstatera att de har 
högt inflytande över sitt arbete då de själva kan planera och lägga upp sitt arbete, 
vilket skulle kunna tyda på att de har möjlighet att hantera de höga 
arbetskraven. Senare tids forskning visar förutom att inflytande och kontroll är 
viktigt huruvida medarbetaren har en klart definierad arbetsroll för att hantera 
höga arbetskrav (Folkhälsoinstitutet, 2009). Många medarbetare beskriver att det 
är upp till medarbetaren själv att definiera sin roll och sina arbetsuppgifter. 
Medarbetare i studien beskriver att de många gånger inte fått stöd av chefen att 
definiera sin roll eller de krav som ställs på dem.  Om kraven inom företaget är 
att medarbetaren själv ska kunna ta ansvar för att definiera sin 
roll, kanske de skulle kunna ha arbetsförmåga om ledarskapet och kraven såg 
annorlunda ut. Detta ligger i linje med den tidigare forskningen av Johansson 
(2009) som visar att ju mer arbetet kan anpassas desto högre skattade 
medarbetaren sin arbetsförmåga. Anpassningar kunde exempelvis handla om att 
få arbeta ostört eller att få skjuta upp arbetsuppgifter. Ett annat sätt att skapa 
möjlighet att anpassa sin egen arbetssituation är att erbjuda flexibla arbetstider. 
De flexibla arbetstiderna beskriver intervjupersonerna som en möjlighet och en 
viktig del i att kunna möta kraven från företaget. Vi kan således se att de flexibla 
arbetstiderna bidrar till en ökad upplevelse av arbetsförmåga hos medarbetarna, 
vilket ligger i linje med tidigare studier (se Johansson, 2009). Resultatet i denna 
studie visar dock att det endast är de medarbetare om visar att de kan prestera och 
leverera som får åtnjuta möjligheten av att ha flexibla arbetstider. En tänkbar följd 
av att alla medarbetare inte erbjuds samma flexibilitet är att de som kanske har 
mest behov av att få en anpassning av arbetet, inte erbjuds detta. Just bristen på 
möjligheter till anpassning har visat sig ha en tydlig risk för ökad sjukfrånvaro 
(Hultin et al., 2010; Kristensen, 1991; SBU, 2003). 
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I studien visar det sig att medarbetare, både kvinnor och män, förväntas prestera 
och leverera inom företaget oavsett om de redan har för mycket arbetsuppgifter. 
Företaget kan fråga sig om kraven som ställs på medarbetarna är rimliga och om 
de ger medarbetarna möjlighet och förutsättningar för alternativa sätt att hantera 
en kravfull arbetssituation. En chef beskriver att en medarbetare som är delvis 
sjukskriven på grund av psykosocial ohälsa får lägre krav på sig att prestera i 
arbetet när denne är på arbetsplatsen. En medarbetare som normalt upplever för 
höga krav i relation till sin arbetsförmåga kan se det som en räddning att anta 
rollen som sjukskriven som ett sätt att slippa kraven som ställs. Sachs och Krantz 
(1991) beskriver detta som att rollen som sjuk legitimerar att inte lika höga krav 
ställs på individen och att denne inte är lika aktiv som annars anses normalt i det 
kulturella sammanhanget. Att individen använder sig av sjukskrivning som ett sätt 
att hantera en stressfull situation menar Theorell et al. (2005) hänger samman med 
vilket copingmönster som individen praktiserar (se även Matud, 2004). Kvinnor 
har visat sig använda sig mer av en dold coping, som innebär att de drar sig undan 
istället för att konfrontera problemet. I vår studie har det visat sig att de flesta av 
medarbetarna har signalerat till sina chefer om sitt mående, men att cheferna har 
ignorerat detta. Vi ser att det därför kan finnas ett bakomliggande 
dolt copingmönster bakom sjukfrånvaron, där sjukskrivning ses som det enda 
alternativet i en verklighet där kraven och pressen på att leverera är höga och där 
chefen ignorerar medarbetarens mående. 
    
Thomsson (2013) menar att det är intressant att se var vinsterna finns, för 
individer och för samhälle, när kvinnor (eller vissa grupper av kvinnor) har så hög 
sjukfrånvaro. Skulle det inte finnas några vinster, menar Thomson (2013) att 
sjukfrånvaron inte skulle se ut som den gör idag. Detta är liknande resonemang 
som förts fram av Sachs och Krantz (1991). Vi kan se att kvinnor beskrivs av både 
kvinnor och män att de tar ett större ansvar för hem och familj, samt att kvinnorna 
i studien beskriver att de har höga krav på sig i arbetet. På så vis kan kvinnorna 
som intervjuats sägas ha en dubbelbörda och ett dubbelarbete, vilket bekräftar den 
tidigare forskning på området (Hearn et al., 2008; Hensing, 2014; Higgins et al., 
2014; Leineweber et al., 2013; Lindeberg et al., 2011; Thomson, 2013). Det är 
viktigt att ta i beaktande att kvinnor och män har skilda förutsättningar i livet 
utifrån normer i samhället vilket påverkar deras arbetsförmåga. De skilda 
förutsättningarna kan innebära att kvinnor hamnar i en sjukskrivning som en 
konsekvens av att de har en hög belastning sett till hela livssituationen. Vinsten 
för kvinnorna kan alltså ses som att de får en mindre kravfylld livssituation.  De 
förklaringsmodeller kring arbetsförmåga som redovisats i studien (Ilmarinen et 
al., 2005; Reisine & Fifeld, 1988) tar båda upp en arbets- och en social kontext, 
men vi menar att det finns en avsaknad av hur kön görs och skapas i kontexterna 
samt vilken betydelse detta har för individens arbetsförmåga. Vi menar att hur 
kön skapas i företaget kan medföra olika arbetsförmågor för kvinnor och män. 
Genom att betrakta kvinnor och män som olika och med olika ansvar för hem och 
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familj skapas kön som påverkar både kvinnors egen och företagets uppfattning 
om deras arbetsförmåga. Bedömningen av arbetsförmågan är på så vis könsmärkt.  
    
En viktig fråga i sammanhanget är om det är företagets ansvar att arbeta med att 
förändra värderingar som råder inom samhället eller hur medarbetare fördelar 
ansvaret för hem och familj mellan sig i familjen eller om ansvaret ligger på 
individen. Om en kvinna väljer att inte följa normen av att vara den som tar 
huvudansvar för hem och familj och istället väljer att göra karriär kan det för den 
kvinnan och de i hennes omgivning upplevas som stort och en sådan 
normbrytning kan upplevas hamna i konflikt med det som är tradition (Thomsson, 
2013). Ett sådant normbrott på individnivå kräver dessutom normbrott 
på andra nivåer (Thomsson, 2013). Exempelvis för att kvinnan som väljer att göra 
karriär ska kunna göra det utan att få dubbel arbetsbörda krävs att normen bryts 
kring synen på kvinnans ansvar för hem och familj på en högre nivå. Som 
resultatet i vår studie visar finns fortfarande en syn bland anställda inom företaget, 
liksom i övriga samhället, att det är kvinnan som ska ta mer ansvar för hem och 
familj. Om det inte var en norm att kvinnan skulle ta hand om barn och familj, 
skulle det innebära att det fanns en jämställd norm för ansvaret mellan kvinnor 
och män. En nyligen gjord studie från Försäkringskassan (2015) visar på att män 
som tar ut föräldraledighet i större omfattning också ökar sin sjukfrånvaro, vilket 
snarare kan ses som en indikation på att det inte är könet som påverkar om du är 
sjuk eller inte, utan det faktum att det sker ett dubbelarbete. Detta i sin tur kan 
vara en indikator på att vi i dagens moderna samhälle arbetar för mycket och inte 
har utrymme för att ta hand om hem och familj samtidigt som vi förväntas arbeta 
i den utsträckning som i dag är norm. Detta visar att leva enligt de normer som 
finns idag inte gynnar vare sig den enskilde individen, organisationen eller 
samhället utan att det snarare bidrar till en ökad sjukfrånvaro. 
      
Som företag är det av vikt att synliggöra förväntningar som finns på medarbetare, 
men även de könsnormer som finns för att bli medvetna om hur detta påverkar 
kvinnors sjukfrånvaro. Företag kan genom eget arbete bidra till en mer 
genusmedveten arbetsplats där kvinnor och män har samma möjligheter till balans 
i livet och karriär på jämlika villkor. Kvinnorna kan bryta mot normen men för att 
nå en förändring krävs att normen bryts på flera plan. Företagen behöver därför 
fundera på hur de kan bidra till att förändra de normer som råder i den egna 
verksamheten. Ett sätt att börja detta arbete är att synliggöra de normer som 
finns och detta arbete måste initieras på ledningsnivå. Genom att synliggöra de 
föreställningar som finns om kvinnor respektive män inom företaget kan insikt 
fås om hur dessa föreställningar påverkar sjukfrånvaron bland kvinnor och män.    
 

7.1 Praktiska implikationer  
Mot bakgrund av studiens slutsats har följande praktiska implikationer för att 
minska kvinnors sjukfrånvaro identifierats:  
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- Synliggör uppdelningen av kvinnor och män inom företaget  

Ett led i att synliggöra föreställningarna om kvinnor och män kan vara att 
ifrågasätta uppdelningen av kvinnor och män utifrån vilket kön de tillhör. Till 
exempel att ha kvinnoklubbar och liknande nätverk för endast kvinnor, förstärker 
endast könsuppdelningen och segregerar kvinnorna från männen. Männen får inte 
del av kvinnornas kompetens och kvinnorna inte av männens. De blir uppdelade 
utifrån de kön de tillhör och inte den förmåga de har som individ. Istället kan en 
mer genusmedveten uppdelning vara att göra en uppdelning utifrån kompetens 
eller yrke.   
 

- Rekrytera bra ledare 

Studien visar på att medarbetare efterfrågar bra chefer som kan leda duktiga 
ingenjörer. Genom att fokusera på ledarens egenskaper och förmåga att leda, 
skapas mindre fokus på om det är en kvinnlig eller manlig chef/ingenjör och 
istället läggs fokus på att det är en duktig ledare. Ett exempel är att skapa nätverk 
som bygger på att samla och dela kompetens som finns kring ett gott ledarskap, 
oavsett vilket kön ledaren har. Genom att bryta den befintliga normen kring 
ledarskap öppnas möjligheter för att se på ledarskap utifrån andra värderingar. 
Detta kan i sin tur leda till att normer bryts på flera plan kring hur kvinnor och 
män betraktas inom företaget och särskilt hur sjukskrivna kvinnor och män 
betraktas.  
 
7.2 Förslag till vidare forskning  
Vår studie har begränsats till att belysa kvinnors sjukfrånvaro i ett industriföretag 
ur ett genusperspektiv. Genusperspektivet har bidragit till att ge en ökad förståelse 
för hur skapandet av genus i en traditionellt sett manligt värld kan förklara varför 
kvinnor är mer sjukskrivna än män. Vi ser att en naturlig fortsättning på vår studie 
är att utöka analysen med intersektionalitet som analytiskt perspektiv och att det 
då eventuellt går att fånga upp andra kulturella aspekter som bidrar till att förklara 
kvinnors högre sjukfrånvaro. Ett viktigt kunskapsbidrag som vår studie har 
bidragit med är att ledarskapet har en stor betydelse i hanteringen av 
sjukskrivningar och i processen kring hur kön skapas i företaget. En naturlig 
vidare forskning är att mer ingående studera ledarskapet och dess roll i de 
processer som påverkar kvinnors sjukfrånvaro ur ett genusperspektiv. Vår studie 
har genomförts inom en ett företag som är mansdominerat. Ett vidare 
forskningsuppslag är att se på kvinnors sjukfrånvaro ur ett genusperspektiv inom 
ett företag som är kvinnodominerat.  
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     BILAGA 1 

Intervjuguide till anställda  

 

Faktorer som orsakar sjukskrivningar inom företaget  

1) Kan du beskriva vad du gör en vanlig arbetsdag?  

- Beskriv dina vanligaste arbetsuppgifter.   

- Hur många timmar arbetar du under en vecka?  

- Vilka är dina arbetstider? (flextid, övertid)   

- Tar du med arbetet hem?  

- Har du möjlighet att påverka hur du lägger upp ditt arbete och dina 
arbetsuppgifter?   

- Hur/vem gör dina arbetsuppgifter när du är sjuk?   

- Hur fungerar samarbetet mellan dig och din chef respektive dina kollegor? 

- Är det något du skulle vilja ändra på i samarbetet?  
  

2) Vad kräver arbetsuppgifterna av dig, dvs vad behöver du kunna för att utföra 
dina arbetsuppgifter på ett bra sätt?  

- Har du det stöd (resurser, verktyg) du behöver för att lösa dina arbetsuppgifter 
på ett bra sätt?   

- Har du de nödvändiga kunskaperna?  

- Behöver du lära mer? Vad i så fall?   
 
3) Vilka förväntningar finns på dig som medarbetare i det här företaget?   

- Varifrån kommer förväntningarna? (chefer, kollegor?)   

- Finns det motstridiga förväntningar? (konflikter)   

- Hur hanterar du de här förväntningarna?   

- Hur jobbar företaget för att hjälpa dig som medarbetare att hantera dessa 
förväntningar?   

- Vilka förväntningar har du på dig själv?   

- Hade det varit skillnad på förväntningarna om du istället var kvinna/man?  



 

- Om du (eller dina kollegor) gjort en bra arbetsinsats, belönas du/ni då? (OM 
JA, hur?) 
    

4) Hur tycker du att det går att kombinera ditt arbete med ditt 
familjeliv/hemsituation? 

- Hur ser ditt familjeliv/hemsituation ut? 

- Upplever du skillnader i hur kvinnor och män kan kombinera sitt arbete med 
sitt familjeliv/hemsituation? 
   

5) Vad är det i ditt dagliga arbete som får dig att må bra? Ge exempel!  

- Vad är viktigast för att du ska må bra? (jobbrelaterat, annat?)   

- Vad gör att du mår mindre bra i ditt arbete? Ge exempel! 

- Vad gör du själv för att må bättre?  

- Vad gör du om du märker att någon inte mår bra på jobbet? 
   

6) Har ditt hälsotillstånd förändrats under din tid du jobbat på företaget? Om ja, 
på vilket sätt då? Vad beror det på tror du? 
   

Hanteringen av sjukskrivningar inom företaget 

7) Hur uppfattar du att företaget (chefer, HR, etc) hanterar frågor som rör 
sjukskrivningar?   

- Upplever du någon skillnad i hur kvinnor respektive män som är sjukskrivna 
bemöts i företaget? 

- Har du någon gång känt att du bemötts annorlunda pga ditt kön 
(positivt/negativt) av a) din närmaste chef/andra chefer? b) dina kollegor?  
   

8) Vad kan du se för bidragande orsaker till att anställda blir sjukskrivna i det 
här företaget?   

- Finns det skillnader mellan kvinnor och män när det gäller de orsaker som 
bidrar?   

- Vad/vilka orsaker bidrog till att du blev sjukskriven? 
   

9) Om du ser tillbaka på din sjukskrivningsperiod, hur hanterade/hanterar 
arbetsgivaren din sjukskrivning?  



 

- Hur länge var du sjukskriven/har du varit sjukskriven?   

- Vad/vilka insatser gjordes/görs?  

- Vem gjorde vad? (Vems initiativ? Vem tog kontakt?)  

- Hur upplevde du de kontakterna? 

- När gjordes insatserna? 

- Hur bemöttes du av din närmsta chef/andra chefer/HR och kollegor? 

- Vad har företaget gjort bra och mindre bra? 
   

10) Hade företaget kunnat göra något annorlunda för att förhindra din 
sjukskrivning?   

- Om ja, vad? Vad hade företaget kunnat göra för att förändra din fysiska och 
psykiska hälsa? (särskilda insatser?) 

- Tror du själv att något utanför arbetet (ex i din hemsituation) har påverkat din 
sjukskrivning? Om ja, utveckla!   

- Hade företaget, din chef eller dina kollegor kunnat göra något för att 
situationen utanför arbetet inte skulle ha påverkat sjukskrivningen? 
 

Åtgärder som kan minska sjukfrånvaron inom företaget  

11) Vilka åtgärder enligt din uppfattning skulle bidra till att minska 
sjukskrivningarna i företaget?   

- Skulle dessa åtgärder skilja sig åt mellan kvinnor och män?  
   

12)  På vilket sätt signaleras det inom företaget att hälsa är viktigt och att 
företaget vill minska sjukskrivningarna?   

- Vilka förutsättningar i arbetet är viktiga för att främja hälsa i företaget? 
(organisatoriska/praktiska och individuella)   
  

13) På vilket sätt signaleras det inom företaget att de anställda ska kunna 
kombinera arbetsliv med familjeliv?  

- Hur omsätts detta i praktiken? 
 
14) Är det något som är utmärkande för det här företaget när det gäller hur man 
hanterar sjukskrivningar?   



 

- Är det något som utmärker hur de sjukskrivna bemöts?  
 

 
Är det något annat du vill tillägga?    
 
  

       

  



 

     BILAGA 2 

Intervjuguide till arbetsledare  

 

Faktorer som orsaker sjukskrivningar inom företaget  

1) Vad kan du se för bidragande orsaker till varför anställda inom företaget blir 
sjukskrivna?  

- Vad i arbetets utformning bidrar till sjukskrivningar?  

- Finns det orsaker utanför arbetet som du ser har bidragit till de anställdas 
sjukskrivningar?  

- Finns det en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller orsaker?  
 

2) Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina anställda?  

- Hur ofta har ni kontakt?  

- Hur får du kännedom om att en anställd mår dåligt?  

- Skulle du vilja ändra på något i arbetsrelationen till dina anställda?  
 

3) Vilka förväntningar finns på medarbetare inom företaget?  

- Varifrån kommer dessa förväntningar? (Chefer, arbetskamrater, individen)  

- Hur hanterar medarbetarna dessa förväntningar?  

- Finns det motstridiga förväntningar? Hur löses dessa?  

- Hur jobbar företaget med att hjälpa medarbetarna att hantera förväntningarna?  

- Finns det en skillnad mellan kvinnor och män och deras sätt att hantera 
förväntningarna?  
 

4) Hur upplever du att det går för de anställda/sjukskrivna att kombinera sitt 
arbete med familjeliv/hemsituation?  

- Finns det skillnad mellan kvinnor och män och hur de kan kombinera sitt 
arbete med familjeliv?  
 

 

Hantering av sjukskrivningar inom företaget  

5) Kan du beskriva hur företaget arbetar med sjukskrivningar?  



 

- Vem initierar/gör vad? Vilka insatser ges? Hur? (tidigt/sent)  

- Vad händer när någon sjukanmäler sig första dagen?  

- Vad händer när någon varit sjuk i mer än 14 dagar?  

- Vem sköter den sjukskrivnes arbetsuppgifter?  
 

6) Vilken är din roll/arbetsuppgift som arbetsledare kring sjukskrivningar?  

- Vilka verktyg/kunskaper/instrument har du för att kunna utföra dina 
arbetsuppgifter på ett så tillfredställande sätt som möjligt? (saknas något)  
 

7) Hur uppfattar du att företaget hanterar frågor som rör sjukskrivningar inom 
företaget?  

- Vad gör företaget bra/mindre bra? Ge exempel  

- Finns det någon skillnad i de insatser som erbjuds kvinnor och vilka insatser 
som erbjuds män?  
 

8) Upplever du någon skillnad i hur kvinnor respektive män som är sjukskrivna 
bemöts inom företaget? (av närmsta chef/andra chefer, kollegor, HR-personal)  
  

Åtgärder som kan minska sjukfrånvaron inom företaget  

9) Vilka åtgärder, enligt din uppfattning, skulle bidra till att minska 
sjukskrivningarna inom företaget? (exempelvis andra insatser) 

- Skulle dessa åtgärder skilja sig åt mellan kvinnor och män?  
 

10) Vilka förutsättningar i arbetet är betydelsefulla för att främja hälsa i 
företaget? (organisatoriska/praktiska och individuella) 

- Skiljer sig dessa förutsättningar åt när det gäller kvinnor och män? 
 

11) På vilket sätt signaleras det inom företaget att hälsa är viktigt och att 
företaget vill minska sjukskrivningarna? 

- Hur omsätts detta i praktiken? 
 

12) På vilket sätt signaleras det inom företaget att de anställda ska kunna 
kombinera arbetsliv med familjeliv?  



 

- Hur omsätts detta i praktiken?  
 

13) Är det något som är utmärkande för det här företaget när det gäller hur 
sjukskrivningar hanteras?  

- Något som utmärker hur de sjukskrivna bemöts/hanteras?  

 

Är det något annat som du vill tillägga? 

   



 

 

     BILAGA 3 

Intervjuguide till representanter för HR, företagshälsovård och facklig 
organisation 

 
Hantering av sjukskrivningar inom företaget 

 
1. Vilken är din roll/arbetsuppgift kring företagets hantering av 

sjukskrivningar? 
- Var kommer du in i processen och vad gör du mer konkret?  
- Finns det något som du skulle vilja göra annorlunda?  
- Vad skulle du kunna göra bättre?  

 
2. Kan du beskriva hur företaget arbetar med sjukskrivningar? 

- Vem initierar/gör vad?   
- Vilka insatser ges? Hur? (tidigt/sent) 
- Finns det någon skillnad i de insatser som erbjuds kvinnor och vilka 

insatser som erbjuds män?   
- Vad händer när någon sjukanmäler sig första dagen?  
- Vad händer när någon varit sjuk i mer än 14 dagar?   

   
3. Hur uppfattar du att företaget hanterar frågor som rör sjukskrivningar inom 

företaget?   
- Vad gör företaget bra/mindre bra? Ge exempel  

 
4. Kan du beskriva hur de som är sjukskrivna bemöts inom företaget, av andra 

chefer, av kollegor, HR-personal osv? 
- Upplever du någon skillnad i hur kvinnor respektive män som är 

sjukskrivna bemöts inom företaget? (av närmsta chef/andra chefer, 
kollegor, HR-personal)   

- Något som är utmärkande för företaget i hur de sjukskrivna 
bemöts/hanteras?   

  
Faktorer som orsaker sjukskrivningar inom företaget 

5. Var inom företaget/vilka avdelningar har man högst sjukfrånvaro sett 
utifrån psykosocial ohälsa? 

- Finns det en skillnad mellan kvinnor och män i fråga om var de sjukskrivna 
arbetar? 

- Vilka arbetsuppgifter utför man på de avdelningarna? 
- Var i företaget/vilka avdelningar har man lägst sjukfrånvaro? 



 

- Vilka arbetsuppgifter utför man där? 

 
6. Vad kan du se för bidragande orsaker till varför anställda inom företaget 

blir sjukskrivna?  
- Vad i arbetets utformning bidrar till sjukskrivningar?   
- Vilka arbetstider har medarbetarna?  
- I vilken utsträckning kan medarbetarna påverka sin arbetstid och 

förläggningen av den?  
- Finns det orsaker utanför arbetet som du ser har bidragit till de anställdas 

sjukskrivningar?   
- Finns det en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller orsaker? 

 
7. Vilka förväntningar upplever du finns på medarbetare inom företaget?   

- Varifrån kommer dessa förväntningar? (Chefer, arbetskamrater, 
individen)   

- Hur hanterar medarbetarna dessa förväntningar?   
- Finns det motstridiga förväntningar? Hur löses dessa?   
- Hur jobbar företaget med att hjälpa medarbetarna att hantera 

förväntningarna?   
- Finns det en skillnad mellan kvinnor och män och deras sätt att hantera 

förväntningarna?   
   

8. Hur upplever du att det går för de anställda/sjukskrivna att kombinera sitt 
arbete med familjeliv/hemsituation?   
- Finns det skillnad mellan kvinnor och män och hur de kan kombinera 

sitt arbete med familjeliv?    
  

9. På vilket sätt signaleras det inom företaget att de anställda ska kunna kom
binera arbetsliv 
med familjeliv?  

  
Åtgärder som kan minska sjukfrånvaron inom företaget 

10. Vilka åtgärder, enligt din uppfattning, skulle bidra till att minska 
sjukskrivningarna inom företaget? (exempelvis andra insatser)  
- Skulle dessa åtgärder skilja sig åt mellan kvinnor och män?   

  
11. Vilka åtgärder skulle bidra till att tidigare uppmärksamma tecken på ohälsa 

bland medarbetarna? (ge exempel)  
- Skulle dessa åtgärder skilja sig åt mellan kvinnor och män?  

 
12. Vilka förutsättningar i arbetet är betydelsefulla för att främja hälsa i 

företaget? (organisatoriska/praktiska och individuella) ge exempel!  



 

- Skiljer sig dessa förutsättningar åt när det gäller kvinnor och män?  
 

13.  På vilket sätt signaleras det inom företaget att hälsa är viktigt och att 
företaget vill minska sjukskrivningarna? ge exempel!  

 
14.  Är det något som är utmärkande för det här företaget när det gäller hur 

sjukskrivningar hanteras?   
  
Är det något annat som du vill tillägga? 
 

 


