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Sammanfattning 

Sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak ökar för både kvinnor och män. I 

rapporter, analyser, åtgärdsprogram och tidningsartiklar läggs konsekvent det störst fokus på 

kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak, samt i orsaksförklaringar till 

den höga sjukfrånvaron. 

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv har en textanalys gjorts av sex olika 

dokument som behandlar sjukfrånvaro och eller psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak, för att 

besvara frågeställningar: (1) Hur framställs kvinnor och män i texterna? (2) Finns en eventuell 

påverkan av genusnormer i hur kvinnor och män framställs i texterna? (3) Återfinns 

föreställningar om kvinnor, sjukdom, psykisk ohälsa och kvinnors biologiska ”särart”, i 

texterna som analyseras? 

 

I textanalysen framkom, i varierande omfattning, att genom att framställa fenomenet 

(problemet) sjukfrånvaro med tyngdpunkten på kvinnors sjukfrånvaro, där orsaksförklaringar 

fokuserar på kvinnor och på kvinnors psykiska ohälsa som sjukfrånvaroorsak, skapas och 

reproduceras en föreställning av ett samband mellan kvinnor, sjukfrånvaro och psykisk 

ohälsa.  

 

Vidare framkom en brist i resonemang om att psykisk ohälsa sedan 2014 är den främsta 

sjukfrånvaroorsak för män. En tolkning om varför detta ”utelämnas” är att det inte bedöms 

som relevant, eftersom psykisk ohälsa som främsta frånvaroorsak för kvinnor funnits länge. 

En alternativ tolkning är att sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak associeras 

med kvinnor. Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män och därmed en högre andel 

med psykisk ohälsa som frånvaroorsak. Detta leder till att den höga sjukfrånvaron, dess 

orsaker osv. kan anses vara ett så kallat. ”kvinnoproblem” och medför en risk att inte 

uppfattas som ett samhällsproblem.  

Nyckelord 
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Inledning 

I Sverige har vi en hög sjukfrånvaro, och i de tidningsartiklar, rapporter och handlingsplaner 

som behandlar sjukfrånvaro, dess orsaker och konsekvenser läggs mycket fokus på kvinnors 

sjukfrånvaro och på psykisk ohälsa som orsak till kvinnors höga sjukfrånvaro.  I denna 

uppsats kommer en analys av texter som behandlar den höga sjukfrånvaron, dess orsaker, 

könsskillnader, och psykisk ohälsa som den snabbast växande sjukfrånvaroorsaken att göras. 

Analysen kommer att göras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där aspekter som 

könsnormer och dess normalisering kommer att beaktas med hänseende till genusteorier och 

heteronormativitet.  

 Sjukfrånvaro och dess orsaksförklaringar  

Diagrammet nedan, visar att sjukfrånvaron fram till 1980-talet var ungefär lika stora för 

kvinnor och män, men att kvinnors sjukfrånvaro sedan 1980-talet har varit högre än mäns1. 

Figur 1: Antal sjukdagar per försäkrad och år uppdelat på kvinnor och män (Angelov, 
Johansson, Lindahl & Lindström 2011). 

 

                                                 
11 Med sjukfrånvaro avses om inget annat anges personer som är sjukskrivna längre än 14 dagar, dvs. 

personer som har en arbetsgivare som betalar de 14 första sjukdagarna. Detta är av att arbetsgivare är 

ålagda att utbetala ersättning till anställda under de första 14 sjukdagarna, därefter utbetalas sjukpeng av 

Försäkringskassan (Försäkringskassans hemsida och Socialförsäkringsbalk SFS 2010:110, AVD. C 

FÖRMÅNER VID SJUKDOM ELLER ARBETSSKADA). 
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Den höga sjukfrånvaron särskilt under mitten av 1990-talet och början av 2000-talet och 
framförallt kvinnors sjukfrånvaro i jämförelse med mäns har resulterat i en mängd studier, 
utredningar, teorier och undersökningar om orsakerna till detta (se t.ex. Hogstedt, Bjurvald, 
Marklund, Palmer & Theorell 2004, Försäkringskassan 2014). Några av de hypoteser som 
undersökts som förklaringar till kvinnors höga sjukfrånvaro jämfört med mäns är att: (1) 
kvinnor arbetar i större omfattning idag än för 30 år sedan; (2) den segregerade 
arbetsmarknaden, där kvinnor i hög utsträckning arbetar inom vård och omsorg i offentlig 
sektor; (3) brister i arbetsmiljö, såsom nedskärningar, omorganisationer m.m. som sker i 
högre omfattning inom offentlig sektor där flest kvinnor arbetar; (4) kvinnor utför en högre 
andel av det oavlönade arbetet i hemmet än vad män gör; (5) kvinnor med barn (0-12 år) har 
högre sjukfrånvaro än män med barn i samma ålder. Utöver dessa, kan konjunktursvängningar 
kopplas till sjuktalens storlek. 

 

Sedan 2010 har sjuktalen åter börjat stiga och regeringen har satt som mål att sjuktalen ska 

vara 9,0 dagar i december 2020 (Socialförsäkringsrapport 2015b, s. 2).  I september 2015 låg 

genomsnitt på 10,3 dagar, fördelade på kvinnor 13,5 dagar och män 7,2 dagar i genomsnitt 

(Försäkringskassan 2014, s. 3).  

 

De främsta sjukdomsorsakerna i denna ökning är psykisk ohälsa. Diagnoser relaterade till 

psykisk sjukdom som t.ex. anpassningsstörning, stressreaktioner, ångestsyndrom och 

förstämningssyndrom utgör den snabbast växande sjukdomsorsaken för både kvinnor och för 

män. En ny utveckling beträffande detta är att psykisk ohälsa som orsak till sjukfrånvaro för 

män har sedan 2014 en högre ökningstakt än tidigare (Försäkringskassan 2016a, s. 17). 

 

Trots att psykisk ohälsa är den snabbast växande orsaken till både kvinnor och mäns 

sjukfrånvaro, är det framförallt kvinnors sjukfrånvaro generellt och psykisk ohälsa specifikt 

som får mest uppmärksamhet i media, i rapporter och i handlingsplaner. Mot bakgrunden av 

detta kommer jag att utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv, göra en textanalys 

av tre rapporter, en åtgärdsplan från sittande regering och två tidningsartiklar som beskriver 

sjukfrånvaro i allmänhet, med betoning på psykisk ohälsa som frånvaroorsak. Vidare kommer 

jag att undersöka om, och i sådana fall på vilket sätt, föreställningar om kvinnor, sjukdom och 

psykisk ohälsa kan härledas till synen på kvinnors sjukdom och psykisk ohälsa historiskt 

(Johannisson 1994).  
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Syfte och frågeställning 

Utgångspunkten för denna uppsats är att psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak för män ökar 

och att mäns sjukfrånvaro inom alla sjukdomskategorier utgör hälften av kvinnors 

sjukfrånvaro. Trots detta läggs nästan all fokus i rapporter, analyser och tidningsartiklar på 

kvinnors sjukfrånvaro generellt och kvinnors sjukfrånvaro pga. psykisk ohälsa specifikt. Det 

finns en rimlighet i detta då kvinnors sjukfrånvaro är så hög, men sjukfrånvaron ökar för både 

kvinnor och män och mäns sjukfrånvaro relaterad till psykisk ohälsa har idag en något högre 

ökningstakt än kvinnors. 

 

Frågeställningen i denna uppsats är: (1) Hur framställs kvinnor och män i texterna? (2) 

Påverkar genusnormer hur kvinnor och män framställs i texterna och om så på vilket/vilka 

sätt? (3) Kan föreställningen om kvinnor, sjukdom och ohälsa som tillkom under 1800-talet i 

samband med upplysningen, industrialiseringen, m.m. återfinnas, om än avsevärt mindre 

tydligt, i dagens diskurs om kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak?  

Återskapas dåtidens föreställningar om kvinnors biologiska ”särart” och kan en utröna dessa 

föreställningar om kvinnors hälsa och sjukdom idag och om så är fallet, på vilket sätt yttrar 

detta sig? 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av de vanligaste orsaksförklaringar till kvinnors höga 

sjukfrånvaro jämfört med mäns, följt av en bakgrundsbeskrivning till psykiska ohälsa/diagnos 

som orsak till sjukfrånvaro. Detta följs av en redogörelse för den teoretiska bakgrund till 

ansatsen som kommer att användas, följt av en beskrivning av metodvalet och en motivering 

till urvalet av texterna som ska analyseras. Utifrån detta kommer resultatet av undersökningen 

och en diskussion om denna att presenteras. 

Avgränsningar 

I uppsatsen kommer texterna som analyseras endast avse sjukfrånvaro för personer med 

anställning. Det finns annan sjukfrånvaro som berör bl.a. arbetslösa och personer med 
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funktionsnedsättning som har ersättningar som t.ex. aktivitetsersättning och sjukersättning 

(tidigare förtidspension). Vidare har det svenska socialförsäkringssystemet sedan 1980-talet 

genomgått en rad olika förändringar avseende ersättningsnivåer och vilka som omfattas av de 

olika delarna i socialförsäkringen och m.m., men dessa kommer inte att behandlas i denna 

uppsats, då de inte bedöms relevanta för uppsatsen. 

Tidigare forskning 

Förklaringar till kvinnors höga sjukfrånvaro 

Framförallt försäkringskassan publicerar regelbundet rapporter och analyser som behandlar 

sjukfrånvaro, dess statistik och orsaksförklaringar (se: Försäkringskassan 2015a, 

Försäkringskassan 2016a). Varje år publicerar Försäkringskassan en rapport med som heter: 

Socialförsäkring i siffror. Dessa rapporter fokuserar ofta på en aspekt av sjukfrånvaro som 

t.ex. långtidssjukskrivna, skillnader utifrån yrke osv. Bland annat Folkhälsoinstitutet 

(Hogstedt et.al. 2004) och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, (Angelov 

et.al. 2011) har publicerat rapporter som är mer omfattande och erbjuder en djupgående 

analys och problematisering av sjukfrånvaron.  

 

Utifrån IFAUs rapport (Angelov et.al. 2011) fick Heléne Thomsson (2013), i uppdrag av 

regeringen att skriva en rapport för att öka kunskapen om kvinnors ökade sjukfrånvaro. I 

rapporten presenterar Thomsson (ibid.) en genusanalys av sjukfrånvaron genom att ur ett 

genusteoretiskt perspektiv påvisa hur bl.a. genus påverkar jämställdhet, maktaspekten i genus 

och jämställdhet och hur normer skapar, hindrar, förändrar och påverkar föreställningar om 

kvinnor och män i kontexten av sjukfrånvaro och föräldraskap. 

  

I Folkhälsoinstitutets antologi Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens (Hogstedt 

et.al 2004) ges en omfattande redogörelse för den svenska sjukfrånvaron utifrån att den 

kraftiga ökningen ifrån mitten av 1990-talet. I kapitlet Bakgrund och syfte (Hogstedt et.al 

2004) beskrivs att det fanns en kunskapsbrist ”både när det gällde aktuella studier om 

sjukfrånvarons orsaker och när det gäller studier som kunde användas för att tolka den 

kraftiga ökningen (ibid. s. 21).”  Även IFAUs rapport Kvinnors om mäns sjukfrånvaro 
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(Angelov et. al. 2011) visar på olika hypoteser om orsakerna till den höga sjukfrånvaron i 

allmänhet och kvinnors höga sjukfrånvaro i synnerhet. Nedan följer en kort redogörelse för de 

vanligaste hypoteser och orsaksförklaringar till kvinnors högre sjukfrånvaro än mäns.  

Kvinnors ökade förvärvsarbete 

Fler kvinnor förvärvsarbetar idag än för 30 år sen, vilket har setts som en möjlig förklaring till 

kvinnors ökade sjukfrånvaro, men Backhans (2004) menar att då kvinnor och män sen 1990-

talet haft nästan lika stor förvärvsfrekvens kan detta inte förklara varför kvinnor har högre 

sjukfrånvaro än män. 

Den segregerade arbetsmarknaden 

Den segregerade arbetsmarknaden där kvinnor i betydligt större utsträckning än män återfinns 

inom offentlig sektor och främst inom vård och social omsorg har angetts som en förklaring 

till att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Bland annat Angelov et.al. (2011) har 

undersökt detta och menar att den segregerade arbetsmarknaden där kvinnor är 

överrepresenterade i branscher som vård och social omsorg, med en bristande arbetsmiljö 

skulle kunna förklara skillnaderna i sjukfrånvaro. När de sedan undersöker sjukfrånvaro 

utifrån branschtillhörighet (SCB LOUISE) och Försäkringskassans statistik finner de att 

oavsett bransch har kvinnor högre sjukfrånvaro än män i respektive branschkategori (ibid. s. 

30-35). Detta illustreras även i Försäkringskassans rapport Sjukskrivningar i olika yrken under 

2000-talet (2012, s. 16-17): 
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 Figur 2: Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd kvinna i respektive yrkesgrupp, år 

2002-2010 (Försäkringskassan (2012, s. 16).

 
 

Figur 3: Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd man i respektive yrkesgrupp, år 2002-

2010 (ibid. s. 17). 

 
 
 

Vid en jämförelse av sjukfrånvaro inom yrkeskategorin Service-, omsorgs- och 

försäljningsarbete där det förvisso arbetar avsevärt fler kvinnor än män, har mäns 

sjukfrånvaro sen 2002 varit i genomsnitt hälften av kvinnornas. Detta är intressant utifrån att 
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dessa män och kvinnor förmodas ha samma arbetsuppgifter, samma arbetsmiljö, genomgå 

samma omorganisationer och nedskärningar osv.  

Brister i arbetsmiljön 

En annan förklaring eller hypotes som har undersökts, som även kan kopplas till den 

segregerade arbetsmarknaden, är brister i arbetsmiljön. Bachkans (2004, s. 182) och Angelov 

et.al (2011, s. 15-16) hänvisar till studier av bl.a. Westgaard och Winkel som beskriver att den 

ekonomiska krisen i början av 1990-talet ledde till stora nedskärningar, omorganisationer och 

förändrade arbetsuppgifter med ökade krav för anställda inom framförallt kommun och 

landsting. Då de flesta arbetsplatser inom kommunal och landstingets regi är 

kvinnodominerade finns en koppling mellan arbetsrelaterad stress, dålig psykosocial 

arbetsmiljö med en konsekvens av hög sjukfrånvaro. Men både Bachkans (2004) och Angelov 

et. al. (2011) är noga med att poängtera att detta endast kan ses som en del av förklaringen till 

kvinnors höga sjukfrånvaro. 

Det oavlönade hemarbetet 

Sjukfrånvaro kan inte enbart kopplas till arbetsmarknads segregering och brister i psykosocial 

arbetsmiljö. En annan hypotes eller förklaring som studerats är att kvinnor utför en högre 

andel av det oavlönade arbetet i hemmet än vad män gör vilket skulle kunna leda till ökad 

stress, ökade krav och minskad fritid m.m. vilket i sin tur skulle kunna bidra till försämrad 

hälsa. Detta samband är inte självklart.  Angelov et.al. (2011, s.15) menar att ha flera olika 

roller kan öka välbefinnandet för individer.  

 

En annan aspekt som talar emot denna hypotes presenteras av Boye och Evertsson (2014) där 

de visar att antal timmar sammanboende/gifta kvinnor ägnar åt hushållsarbete har minskat 

från ca 27 timmar i veckan år 1974 till ca 13 timmar i veckan år 2010. Minskningen kan inte 

förklaras med att sammanboende/gifta mäns hushållsarbete har ökat med motsvarande siffra, 

den har ökat från ca 2,5 timmar i veckan 1974 till 7 timmar i veckan år 2010. För både 

kvinnor och män är antal timmar som ägnas åt hushållsarbete marginellt högre för 

sammanboende/gifta med barn under 16 år (1-1,5 timmar mer år 2010). Vidare visar Boye 

och Evertsson (ibid.) att den totala tiden kvinnor respektive män ägnar sig åt hushållarbete 

och förvärvsarbete skiljer sig marginellt. För sammanboende/gifta utan barn skiljer ca 2,5 

timme i veckan totalt och för de med barn under 16 år ca 3,5 timme i veckan (ibid. s.161-

163).   
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Att kvinnor utför dubbelt så mycket oavlönat arbete som män skulle kunna var en del av 

orsaken till kvinnors högre sjukfrånvaro, men utifrån att kvinnor i genomsnitt arbetar färre 

timmar i veckan och att det skiljer marginellt i totaltiden arbete (avlönat och oavlönat) är detta 

inte en hållbar förklaring. 

Föräldraskap  

Enligt Angelov et. al. (2011) finns ett samband mellan kvinnors högre sjukfrånvaro och 

föräldraskap. I korthet har de funnit att par är sjukskrivna i samma omfattning fram till ca 4 år 

innan en graviditet, då kvinnors sjukfrånvaro börjar öka, för att sedan kulminera under 

graviditeten. I samband med föräldraledighet avtar kvinnans sjukfrånvaro nästan helt. Från det 

att barnet är ca 1 år gammalt ökar kvinnans sjukfrånvaro till det dubbla mannens och denna 

skillnad kvarstår över tid oavsett om paren får fler barn eller inte(i sin studie ser de en fortsatt 

ökning upp till 10 år efter barnets födsel) (ibid. s. 39-44). 

 

I Försäkringskassans rapport Jämställdhet och sjukfrånvaro – förstagångsföräldrar och risken 

för sjukfrånvaro vid olika jämställdhetssituationer och effekterna på sjukfrånvaron av 

reformer inom föräldraförsäkringen (2015b, s. 12) hänvisas till ovanstående studie, men 

menar att det finns andra studier som uppvisar andra resultat. En av dessa studier är 

Barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro: en studie av tvillingsystrar (Alexandersson, 

Björkenstam, Kjeldgård, Narusyte, Ropponen, Svedberg, 2013). I den görs bland mycket 

annat en jämförande longitudinell studie av sjukfrånvaro för tvillingsystrar där den ena fött 

barn och den andra inte har barn. I den framkom att det inte fanns någon större skillnad i antal 

sjukfrånvaro dagar mellan tvillingsystrarna 10 år innan och 10 år efter att den ena systern 

föder barn, med undantag av perioden innan förlossningen (då kvinnor generellt har högre 

sjukfrånvaro pga. graviditeten) och första året efter förlossningen (då mammor generellt är 

föräldralediga och därför har låg sjukfrånvaro) (ibid. s. 70). Sammanfattningsvis visar 

forskningen på ett samband mellan kvinnors sjukfrånvaro och föräldraskap, ett samband som 

inte återfinns i mäns sjukfrånvaro och föräldraskap och det ges ingen konklusiv förklaring till 

vad som orsaker detta.  
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Sjukfrånvaro och psykisk sjukdom/ohälsa 

År 2010 börjande sjukfrånvaron åter öka efter den minskning som skedde under åren efter 

2003. I samband med ökning av sjukfrånvaron började även psykiska diagnoser som 

sjukfrånvaroorsak att öka. Med psykiska diagnoser avses diagnoser utifrån klassifikationer 

från ICD-102 som redovisas av läkare på sjukintyg och som sammanställs i 

Försäkringskassans system; Diagnos och arbetsgivaruppgifter (DoA).  

Enligt Försäkringskassan m.fl. är psykisk sjukdom/ohälsa den sjukfrånvaroorsak som ökar 

mest. (Försäkringskassan 2016a, Försäkringskassan 2016b och Vingård 2015). Den främsta 

diagnosen är olika typer av ångestsyndrom som utgör 90 % av alla psykiska diagnoser 

(Försäkringskassan 2016a).  

 

Figur 4: Pågående sjukfall per diagnos, tredje kvartalet 2015 (Försäkringskassans hemsida3)

 
 

                                                 
2 International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems – Tenth Revison, som är 
framtaget av WHO och används inom EU. Denna motsvarar DSM-IV som bl.a. används i USA. 
3 Från Försäkringskassans hemsida: 

https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/aktuell_statistik/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdn1

MWs22KkJeVHbNpeQmFbBXVDLf9-QSejr7nN8DzzMgMcMuBtfqtkPlSqzetHf-

T2ifhL1_BcDEIauEh9YxYdrLkRUgvSKeDt4yVSgyWmn9hetLeB_-

Pjh6L4n_8F4N_Xp8CnEcgOK6Rrsts6MTMJI6_AmxN_hWyAy1oVz3_StrAcCbwTZ9GJTr92j3E5DJd-

oaGG4zjqUilZC70XGr4zStUPkE1AuDSMZVhFTer0d5RwaN0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/aktuell_statistik/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdn1MWs22KkJeVHbNpeQmFbBXVDLf9-QSejr7nN8DzzMgMcMuBtfqtkPlSqzetHf-T2ifhL1_BcDEIauEh9YxYdrLkRUgvSKeDt4yVSgyWmn9hetLeB_-Pjh6L4n_8F4N_Xp8CnEcgOK6Rrsts6MTMJI6_AmxN_hWyAy1oVz3_StrAcCbwTZ9GJTr92j3E5DJd-oaGG4zjqUilZC70XGr4zStUPkE1AuDSMZVhFTer0d5RwaN0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/aktuell_statistik/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdn1MWs22KkJeVHbNpeQmFbBXVDLf9-QSejr7nN8DzzMgMcMuBtfqtkPlSqzetHf-T2ifhL1_BcDEIauEh9YxYdrLkRUgvSKeDt4yVSgyWmn9hetLeB_-Pjh6L4n_8F4N_Xp8CnEcgOK6Rrsts6MTMJI6_AmxN_hWyAy1oVz3_StrAcCbwTZ9GJTr92j3E5DJd-oaGG4zjqUilZC70XGr4zStUPkE1AuDSMZVhFTer0d5RwaN0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/aktuell_statistik/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdn1MWs22KkJeVHbNpeQmFbBXVDLf9-QSejr7nN8DzzMgMcMuBtfqtkPlSqzetHf-T2ifhL1_BcDEIauEh9YxYdrLkRUgvSKeDt4yVSgyWmn9hetLeB_-Pjh6L4n_8F4N_Xp8CnEcgOK6Rrsts6MTMJI6_AmxN_hWyAy1oVz3_StrAcCbwTZ9GJTr92j3E5DJd-oaGG4zjqUilZC70XGr4zStUPkE1AuDSMZVhFTer0d5RwaN0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/aktuell_statistik/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdn1MWs22KkJeVHbNpeQmFbBXVDLf9-QSejr7nN8DzzMgMcMuBtfqtkPlSqzetHf-T2ifhL1_BcDEIauEh9YxYdrLkRUgvSKeDt4yVSgyWmn9hetLeB_-Pjh6L4n_8F4N_Xp8CnEcgOK6Rrsts6MTMJI6_AmxN_hWyAy1oVz3_StrAcCbwTZ9GJTr92j3E5DJd-oaGG4zjqUilZC70XGr4zStUPkE1AuDSMZVhFTer0d5RwaN0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/aktuell_statistik/!ut/p/z1/jZBNC4JAEIZ_jVdn1MWs22KkJeVHbNpeQmFbBXVDLf9-QSejr7nN8DzzMgMcMuBtfqtkPlSqzetHf-T2ifhL1_BcDEIauEh9YxYdrLkRUgvSKeDt4yVSgyWmn9hetLeB_-Pjh6L4n_8F4N_Xp8CnEcgOK6Rrsts6MTMJI6_AmxN_hWyAy1oVz3_StrAcCbwTZ9GJTr92j3E5DJd-oaGG4zjqUilZC70XGr4zStUPkE1AuDSMZVhFTer0d5RwaN0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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I rapporter om sjukfrånvaro (fram till 2015) lyfts att den främsta sjukfrånvaroorsaken för 

kvinnor är psykisk sjukdom/ohälsa och att antalet kvinnor som är sjukskrivna pga. psykisk 

sjukdom/ohälsa är betydligt större än mäns sjukfrånvaro pga. psykisk sjukdom/ohälsa. Men i 

Försäkringskassans (2016a) Sjukfrånvarons utveckling 2016 beskrivs sjukfrånvarons 

utveckling som lika för både kvinnor och män, även om kvinnors sjukfrånvaro nästan är det 

dubbla männens. ”Både män och kvinnor uppvisar också ett högt inflöde av psykiatriska 

diagnoser relativt övriga diagnosgrupper (ibid. s.5).” Vidare visar rapporten att ökningstakten 

för inflödet av sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser ökar i snabbare takt för män än för 

kvinnor och har gjort det under hela 20154 (ibid.). 

 

Mot bakgrunden av denna mer kvantitativa redogörelse av kvinnors sjukfrånvaro i jämförelse 

med mäns, de vanligast hypoteser och förklaringar till kvinnors högre sjukfrånvaro, och 

psykisk ohälsa som främsta sjukfrånvaroorsak, väcks ytterligare frågor. En intressant 

frågeställning, som ligger till grund för uppsatsen, är hur föreställningar om genus eventuellt 

kan ses påverka hur sjukfrånvaro omskrivs i media och i det offentliga dokument. 

Teoretisk ansats 

Inledning 

I följande avsnitt redogörs för framväxten av medicinsk sociologisk teori, feministiskt kritik 

av den, samt teorier om kvinnors sjukdom och ohälsa, med betoning på psykisk ohälsa. Den 

historiska aspekten av kvinnors sjukdom och psykiska ohälsa är central då den bidrar till 

förståelsen av dagens föreställningar om detta och mynnar ut i den teoretiska utgångspunkten 

för studien. Genom att beskriva framväxten och utvecklingen av teorier inom medicinsk 

sociologi är förhoppningen att det ger en ökad förståelse för den historiska kontext i vilken 

föreställningar om kvinnors ohälsa reproduceras idag.  

 

                                                 
4 Detta avser alla sjukfrånvaro, aktivitetsersättning, sjukersättning och sjukskrivningar för personer utan 
anställning, men avser sjukfrånvaro länge än 14 dagar, dvs. den avser den ersättning som 
Försäkringskassan betalar ut. 
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Medicinsk sociologi och genus 

För att illustrera hur synen på sjukdom, kvinnor och män och genus har påverkats av det 

sociologiska perspektivet i medicinsk forskning och för att ge en bakgrund till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt följer nedan en redogörelse av den historiska aspekten av medicinsk 

sociologi. Lupton (2012) menar att det har funnits tre primära teoretiska perspektiv inom 

medicinsk sociologi; funktionalism (1950-1960-talet), den politisk ekonomiska ansatsen 

(1970-talet) och socialkonstruktionism (från 1980-talet).   

Funktionalism 

Den funktionalistiska synen på medicinsk sociologi, som leddes av Talcott Parsons, lade 

mycket fokus på samspelet och rollfördelningen mellan den sjuke och läkaren. Att var 

allvarligt sjuk leder till att den sjukes beteende avviker från normen och de sociala 

förväntningar som finns på hen. Genom den nya rollen av att vara sjuk och en tydlig önskan 

om att bli frisk, som visar sig genom att följa läkares ordinationer osv. fråntas den 

sjuke/patienten skuld och skam över att inte kunna uppfylla normala sociala förväntningar. 

Men om den sjuke/patienten inte hörsammar läkarens ordinationer eller uppvisar en tydlig 

önskan att bli frisk, finns risk för att den sjuke ses som en person som låtsas vara sjuk (Lupton 

2012, s. 5). 

Det politiskt ekonomiska perspektivet 

Det politiskt ekonomiska perspektivet uppkom ur en kritik av funktionalismens syn på hälsa 

och ohälsa/sjukdom, som bl.a. ansågs att funktionalisterna typifierade sjuka som medgörliga, 

passiva och tacksamma och läkare som välgörande, kompetent och osjälviska (ibid. s. 5), dvs. 

sjuka som objekt och läkare som subjekt. Den uppkom även ur de politiska och intellektuella 

strömningar som fanns i samhället i stort under 1970,– och1980–talet. Utgångspunkten är att 

sjuka inte kan bidra till samhällsekonomin och blir därför en marginaliserad samhällsgrupp 

som kan likställas med minoriteter, kvinnor m.m. Fokus inom medicinsk sociologi är inte 

enbart på att få vara frisk, utan även på tillgången och kontrollen över hälsofrämjande medel.    

Enligt det politiskt ekonomiska perspektivet är målet med sjukvård att tillse att människor är 

tillräckligt friska för att kunna arbeta och konsumera. Detta kopplas till en ovilja av samhället 

(makten) att allokera resurser till personer som inte kan eller har möjlighet att stå till 

arbetsmarknadens förfogande (ibid. s. 5-6). Lupton menar att ”Liksom funktionalisterna, ser 

politiskt ekonomiska perspektivet sjukvård [medicine] som ett moraliskt utövande, som 
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används för att definiera normalitet, bestraffa avvikare och upprätthålla social ordning 

(2012, s. 6)5.” 

Socialkonstruktionism 

Det tredje teoretiska perspektivet om medicinsk sociologi och som är det som främst används 

idag i Europa och USA är det socialkonstruktionistiska. Socialkonstruktionism ifrågasätter 

huruvida det finns absoluta sanningar, i kontexten av hälsa och ohälsa/sjukdom ifrågasätts inte 

att människor är sjuka eller att de upplever smärta, men en menar att dessa tillstånd och dess 

konsekvenser tolkas genom social interaktion och därmed i viss mån är socialt konstruerade 

(Lupton 2012, s. 9).  Med detta menar Lupton (ibid. s. 9) att ny medicinsk kunskap inte bara 

uppkommer genom strukturerad forskning, utan att den uppstår genom konstruktioner som är 

beroende av den historiska kontexten i vilken de återfinns och där de kontinuerlig genomgår 

en förändring.  

Feministisk kritik av forskning om kvinnors hälsa och sjukdom 

Lupton (ibid. s. 9) beskriver att den feministiska rörelsen har varit skarpa i sin kritik av hur 

föreställningen och fokus på det biologiska inom medicinsk och vetenskaplig forskning och 

hur detta har använts historiskt för att i en medicinsk kontext begränsa kvinnors möjligheter 

att aktivt delta i den offentliga sfären. I detta finns en klassaspekt där överklassens kvinnor, 

när de exempelvis menstruerade rekommenderades att ligga till sängs och inte anstränga 

varken kropp eller hjärna, medan arbetarklassens kvinnor knappt fick ledigt för att föda barn, 

än mindre för att återhämta sig efter en förlossning (ibid. s. 143). Ett annat exempel på detta 

är hur, som en del i den feministiska frigörelse på 1970-talet, det unika i kvinnors biologi 

framhävdes, dvs. att föda barn lyftes fram, i kontrast till delar av rörelsen som menade att 

fokus på kvinnans biologiska särart, som definierats/konstruerats av framförallt män var just 

det som lett till kvinnors marginalisering (ibid. s. 137). 

Kvinnors ohälsa och psykiska ohälsa ur ett historiskt perspektiv 

Under 1800-talet, i samband med industrialiseringen, urbaniseringen och framväxten av 

teknologiska innovationer, nya sociala strukturer och samhällsstrukturer, växte intresset för 

medicinsk forskning och då särskilt med hänseende till kvinnor och deras kroppar. Fokus 

                                                 
5 Min översättning. 
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lades på de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män, där män utgjorde normen och 

kvinnor sågs som avvikande från den normen (Johannisson 1994 och Lupton 2012). 

 

I Johannissons (1994) inledningen till Den mörka kontinenten – kvinnan medicinen och fin-de 

siècle, beskriver hon hur kvinnor, med början på 1850-talet, har beskrivits som klena, 

sjukliga, som fruar, döttrar och inte minst som mödrar. I olika konstnärliga och litterära 

skildringar beskrivs hur dessa kvinnor spenderar avsevärd tid hos läkare, psykiatriker, och på 

hälsohem. Johannisson beskriver dessa kvinnor som: ”Kvinnor med kön och själ i oordning. 

Kvinnor med värk, blodbrist och migrän (Johannisson 1994, s. 7).” Johannisson poängterar att 

detta fortsätter än i dag, kvinnor söker vård och använder läkemedel i högre utsträckning än 

män. Hon menar att:  
Hon [kvinnan] är överrepresenterad i fråga om psykiatriska och kroniska 

diagnoser. Trots att kvinnans ställning har ändrats dramatiskt och trots 

lika dramatiska förändringar inom medicinen, har länken mellan kvinna 

 och ≫nerver≪ förblivit egendomligt stark (ibid. s.7). 

I (medicinska) beskrivningar av kvinnors hälsa, sjuklighet, deras biologiska kropp m.m. 

återfinns ofta ett dikotomiskt synsätt. Några exempel på detta är överklassens kvinnor som 

beskrivs som svaga, fragila, sjukliga, lättsinniga varelser i behov av mäns beskydd och 

förmyndarskap, medan underklassens kvinnor beskrivs som starka, farliga och smittsamma 

(Johannisson 1994 och Lupton 2012). Ett annat exempel som är besläktad med detta är synen 

på kvinnan som ljuv, skör och vän, ett objekt, eller som syndig, sexuell och stark, ett subjekt, 

dvs. den klassiska hora-madonna dikotomin (Johannisson 1994, s. 18). 

 

Det är viktigt att poängtera att det medicinska intresset för kvinnan som växte fram på 1800-

talet berörde nästan uteslutande kvinnors mentala och reproduktiva hälsa och vanligtvis 

sammanlänkades dessa genom att till exempel härleda kvinnors psykiska sjuklighet till 

någonting relaterat till hennes biologiska kön och sexualitet.   

 

Hysteri var ett av de vanligaste exempel på detta fenomen, där kvinnors känsloliv starkt 

sammankopplades med deras sexualitet och med de deras biologiska olikhet från män 

(Johannisson 1994, m.fl.). Ett annat mindre känt ”sjukdomstillstånd” var Neurasteni som var 

en av de vanligaste diagnoserna gällande psykisk ohälsa vid sekelskiftet (1800-1900) i 

Sverige (Johannisson 1994). Neurasteni var mycket populär, inte minst från läkares synvinkel 
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då de kunde ge en diagnos för en rad olika diffusa symptom, som var för sig inte kunde 

definieras som sjukdomar, än mindre behandlas på ett tillfredsställande sätt. 

Symptomen på Neurasteni var bl.a. ”onaturlig trötthet, kraftlöshet, obestämda 

smärtförnimmelser, hjärtklappning, huvudvärk, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter, 

mardrömmar, fobiska beteenden (Johannisson 1994,. s. 141)”. Dessa symptom kan liknas vid 

dagens symptom och diagnoser för depression, stressyndrom och ångestsyndrom. Neurasteni 

drabbade kvinnor så väl som män, men kom i Sverige att ses som en kvinnosjukdom som 

främst drabbade överklassens kvinnor. Som med andra sjukdomar som ansågs vara 

kvinnosjukdomar var även Neurasteni stark kopplad till kvinnors reproduktivitet och 

sexualitet (ibid. s. 141-143). 

 

En annan aspekt av den medicinska forskningen och dess fixering på kvinnans psykiska och 

reproduktiva hälsa som lyfts fram i den feministiska forskningen är hur synen på, och bilden 

av det kvinnliga idealet (överklasskvinnan) blir ett sätt att kontrollera kvinnan (Lupton 2012, 

m.fl.). Om idealkvinnan sågs som skör, sjuklig, infantil, i behov av beskydd, känslosam, 

omvårdande, och relegerad till den privata sfären minskade ”risken” att kvinnor skulle ta plats 

och aktivt delta i den samhällsförändring som pågick med nya ideologiska, kulturella och 

politiska idéer, ekonomiska förändringar, och teknologiska innovationer.  Det paradoxala är 

att denna bild av kvinnan inte överensstämde med verkligheten, då underklassens kvinnor och 

den nya medelklassens ogifta kvinnor i allt större utsträckning arbetade (Johannisson 1994). 

Teoretisk utgångspunkt 

Liksom Lupton (2012)  menar jag att den historiska synen på kvinnors ohälsa och sjukdom, 

och inte minst psykiska ohälsa med hänseende till föreställningen om kvinnors biologiska 

svaghet jämfört med den normgivande mannen, fortfarande existerar och reproduceras idag.  

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som beskrivet av Lupton (ibid.) och 

Johannisson (1994) är uppsatsen teoretiska utgångspunkten att föreställningar och 

förhållningssätt beträffande kvinnors hälsa, sjukdom och psykiska ohälsa inte enbart utgår 

ifrån medicinsk forskning, utan återskapas kontinuerligt utifrån en historisk kontext (Lupton 

2012, s. 9). Det vill säga, synen på kvinnors och mäns hälsa, sjukdom och psykiska ohälsa och 

sättet det omskrivs och problematiseras är något som kontinuerligt skapas och återskapas 

utifrån genusnormer och den traditionella förståelsen av skillnader mellan kvinnor och män. 
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Med genusnormer avser jag de socialt konstruerade, (oftast) outtalade regler i ett samhälle 

eller socialt sammanhang. Genusnormer kan bl.a. handla om begrepp som kvinnligt och 

manligt, sexualitet, klädsel, föräldraskap. Dessa formar oss i våra val, beteenden och 

förhållningssätt till andra och till det som avviker från genusnormen. Detta gäller inte minst i 

återskapande av dikotomier utifrån det biologiska könet och återskapandet och 

upprätthållandet av den historiska fixering vid kvinnors kroppar som beskrivet av Johannisson 

(1994).  

 

Mot bakgrunden av detta vill jag belysa vikten av att studera hur och på vilka sätt genus 

konstrueras i det offentliga rummet (myndighetsrapporter och massmedia) beträffande 

sjukfrånvaro, ohälsa och psykisk ohälsa och dess koppling till genus. 

 

Kritisk reflektion avseende den teoretiska ansatsen 

En självkritik beträffande valet av den teoretiska ansatsen; socialkonstruktionism, är min brist 

att problematisera och definiera begreppet socialkonstruktionism. Socialkonstruktionism är 

ingen enhetlig eller tydligt definierad teori, det finns olika inriktningar och olika tolkningar av 

begreppet (Cockerham & Scambler 2010, Lock & Strong 2010, Lupton 2012 m.fl.). Denna 

uppsats hade gynnats av en mer specifik tolkning av socialkonstruktionism genom att jag 

presenterade en smalare och mer tydligt definierad teoretisk ansats. Även avsnittet om den 

feministiska kritiken av socialkonstruktionism hade främjats av en mer omfattande 

problematisering, inte minst med hänseende till feminismens konflikt mellan att lyfta fram 

kvinnors biologiska särart utifrån kvinnors reproduktion, samtidigt som en stor del av 

feminismens strävan är att frångå de biologiska typologierna av kvinnor och män och istället 

fokusera, problematisera och ifrågasätta könsnormer m.m. Könsnormer som används för att 

understryka kvinnor och mäns olikheter, samt att definiera vad som är kvinnligt/feminint och 

manligt/maskulint, ofta i ett dikotmiskt förhållande till varandra och med mannen som det 

normgivande.  
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Metod och urval 

Inledning 

Då studien inte innefattar individer är de Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), inte relevanta för denna studie. Av 
större betydelse däremot är Vetenskapsrådets anvisningar i God forskningssed (Hemerén et.al. 
2016) och utifrån dessa riktlinjer har min intention varit att uppvisa en god forskningsetik och 
moral, bl.a. genom att hantera källor på ett korrekt och transparant sätt.  

Presentation av texterna i analysen 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har jag valt att analysera sex texter: 
 

1. Kvinnors och mäns sjukfrånvaro (Angelov et.al. 2011) är utgiven av Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ett forskningsinstitut under 

Arbetsmarknadsdepartementet. Rapportens övergripande syfte är att ”öka förståelsen 

för nivåskillnader i uttag [ur sjukförsäkringen] mellan könen och varför denna 

skillnad har ökat sen 1980-talets början (ibid. s. 5).”  

2. På uppdrag av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har Vingård 

(2015)  presenterat Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro – En kunskapsöversikt 

som är en sammanfattning av rapporten med samma namn som sammanställdes på 

uppdrag av regeringen.  Syftet med rapporten och den sammanfattande 

kunskapsöversikten är att undersöka olika aspekter av att psykisk ohälsa utgör den 

dominerande andelen av långtidssjukskrivna. I rapporten undersöks sambanden mellan 

sjukskrivning, arbetsförhållanden och psykisk ohälsa utifrån den vetenskapliga 

forskning som finns tillgänglig (ibid. s. 4). 

3. Försäkringskassans rapport: Psykisk ohälsa – Sjukskrivning för reaktioner på svår 

stress ökar mest (2016b), är en del av en rapportserie som heter Korta Analyser och i 

dessa presenteras kortfattad aktuell statistik och analyser. 

4. Regeringskansliets och Socialdepartementets bilaga till regeringssammanträde 2015-

09-24 nr. I:1, Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro tillkom 

utifrån den ökade sjukfrånvaron. I den presenterar regeringen en rad olika åtgärder de 

har för avsikt att vidta under mandatperioden för att vända den stigande sjukfrånvaron.  
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5. Journalisten Mårten Martos Nilssons artikel Explosion i psykisk hälsa (2015-05-11) 

publicerad i veckotidningen Arbetet. Arbetet är den tidigare LO-tidningen, men är idag 

oberoende från LO. 

6. Journalisten Arne Larsson artikel Därför är kvinnor sjukare än män (2016-05-11) 

publicerad av dagstidningen Göteborgsposten som är oberoende-liberal. 

Urvalsprocessen och problematisering 

De texter som analyseras har valts utifrån dess fokus på ”den höga sjukfrånvaron” med 

inriktning på genus och även på psykisk ohälsa. Valet av texterna söker presentera en bredd 

av olika typer av texter som behandlar ämnet, dvs. vars syfte och uppdrag varierar, som 

vänder sig till olika målgrupper, och som är olika typer av text dvs. myndighetsutredning, 

uppdragsutredning; regeringsprogram och dags- och veckopress med olika politiska 

inriktningar. Genom ett heterogent urval är målsättningen att ge undersökningen en större 

bredd och relevans.  

 

Anledningen att jag valt att inte ”bara” fokusera på en av dessa sorts texter är för att få en 

större variation och ett bredare underlag för studien. Texterna i urvalet är författade av 

personer med olika uppdrag och de vänder sig till olika målgrupper. Rapporter baserade på 

statistik, studier, analyser och tidigare forskning m.m. är intressanta att studera då de 

förväntas vara neutrala och hålla en hög vetenskaplig standard. Texten om regeringens 

åtgärdsprogram likar de vetenskapliga rapporterna, men med ett tydlig politisk agenda. 

Tidningsartiklar hänvisar till några av rapporterna i urvalet, men vänder sig till en annan 

målgrupp.  

 

En självkritik i val av metod och urval är att analysen och dess resultat baseras på få analyser, 

samt att det finns ett visst mått av oundviklig subjektivitet i en textanalys hos den som utför 

undersökningen (Bergström & Boréus (2015). Det kan ofta finnas en starkare eller mer tydlig 

koppling mellan den som analyserar och det som analyseras i en diskursanalys än i en 

kvantitativ studie som, exempelvis baseras på statistik. 
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Metod 

Inledning 

För att besvara uppsatsens frågeställning (om hur kvinnor och män framställs i texter som 

berör sjukfrånvaro, om det finns någon påverkan av genusnormer, om historiska 

föreställningar om kvinnor, män, sjukdom och psykisk ohälsa återskapas i dag), har jag valt 

att tillämpa en textanalys som beskrivet av Boréus i Handbok i kvalitativa metoder (Boréus, 

2015) och Textens mening och makt – Metodbok i Samhällsvetenskaplig Text- och 

Diskursanalys (Bergström & Boréus 2012).  

 

I kapitlet Texter i vardag och samhälle förklarar Boréus (2015, s. 157-158) vikten av 

analysera texter inom samhällsvetenskapen: 
Texter påverkar samhället. De bidrar till att forma människors föreställningar 

 om hur samhället är och borde vara beskaffat. […] Men texter påverkar inte  

bara samhällsmedlemmarnas föreställningar om och värderingar av sitt och  

andras samhällen, utan också relationen mellan människor. 

 

I dessa två böcker används begreppet diskursanalys både avseende textanalys och en mer 

renodlad diskursanalys som Foucauldiansk diskursanalys eller kritisk lingvistisk 

diskursanalys. I sammanhanget av denna uppsats har jag valt att fokusera på en analys av 

ordval som beskrivet av Bergström och Boréus (2012, s. 279-305), där de menar att genom 

tolkning av ordval kan dolda ideologier synliggöras. I detta fall kanske inte så mycket ett 

synliggörande av en ideologi, utan snarare av en möjlig dold föreställning om relationen 

mellan kvinnor och män och sjukfrånvaro, sjukdom och psykisk ohälsa.  
 

Vidare har jag valt att använda mig av de övergripande frågeställningar som Boréus (2015, s. 

172-173) presenterar som en sammanfattning av grunderna i de olika analystraditionerna.  

Underlag för analysen 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv har jag valt att utföra analysen mot 

bakgrunden av följande övergripande frågeformulleringar som Boréus redogör för i Handbok 

i kvalitativa metoder (2015, s. 172-174): 

1. Vad påstås uttryckligen i texten, vad är huvudteman? Vad underförstås? Vilka 

grundantaganden finns i texterna som läsaren förväntas känna till eller ta för givet? 
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2. Vilka omtalas i texterna? Hur framställs de? I detta fall med fokus på kvinnor och män 

och hur de omskrivs, vilka ordval används osv. 

3. Utelämnas något/någon? Dvs. finns det sådant som inte benämns med hänseende till 

den teoretiska utgångspunkten? 

4. Vilka ord eller uttryck används för att beskriva kvinnor och män i texterna? Finns 

någon normaliseringsaspekt i det som omskrivs?  

 

Utöver dessa punkter kommer analysen att närmare undersöka förhållandet mellan titel eller 

rubrik och textens innehåll, dvs. hur väl överensstämmer titeln eller rubriken på texten med 

innehållet. I min genomgången av forskning om sjukfrånvaro upptäckte jag att det fanns en 

tendens att titlar om sjukfrånvaro m.m. och dokumentens innehåll inte alltid överensstämde.  

Vidare kommer jag att beskriva vem som skrivit texten och vem texten vänder sig till eller är 

avsedd för. Slutligen kommer jag att undersöka om, och i sådana fall, på vilket sätt 

genusnormer används i beskrivningen av kvinnor, män, med koppling till sjukfrånvaro och 

psykisk ohälsa. 

 

Reflektion avseende urval och metod 

Då detta är en kvalitativ studie kan både urval och metod ifrågasättas. En kunde ha valt att 

enbart analysera Försäkringskassans olika rapporter och Korta Analyser, men då hade studien 

kommit att handla mer om myndigheten Försäkringskassan. Detta var, för mig, inte förenligt 

med uppsatsens syfte då jag ville studera ämnet mer generellt i olika samhälleliga 

sammanhang.  

En skulle även kunna argumentera för genomförandet av en liknande studie med en 

kvantitativt ansats, där en innehållsanalys, som beskrivet i Bergström och Boréus (2012), görs 

av större mängd texter utifrån uppsatsens frågeställning. Men det som intresserade mig, var de 

subtila nyanser i texterna som jag inte tror skulle synliggöras i exempelvis i kvantitativ studie 

med en innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 49-90).  

 

Att både använda Angelov et.al. (2011) som en del av forskningsunderlaget i redogörelsen för 

de vanligaste sjukfrånvaroorsakerna och som en av texterna i analysen kan ifrågasättas. 

Angelovs et.al. (ibid.) rapport utgör en viktig forskning vad det gäller sjukfrånvaro och 

hänvisas till av bl.a. Försäkringskassan (2014, 2015b) och Karlsson (2016) m.fl. Jag 

ifrågasätter inte rapporten, dess slutsatser eller dess värde i hänseende av att ge en ökad 
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kunskap och förståelse för sjukfrånvaro och dess olika orsaksförklaringar. Att samtidigt 

använda rapporten som en av texterna i analysen står inte i motsättning då jag i analysen söker 

svar på frågeställningar om bl.a. hur; kvinnor och män framställs i texter om sjukfrånvaro, 

huruvida könsnormer påverkar hur kvinnor och män framställs i texterna och om så, på vilket 

sätt, och om de historiska föreställningarna om kvinnor och ohälsa återskapas i dagens diskurs 

om sjukfrånvaro. Uppsatsens syfte är inte att ifrågasätta rapporten och dess slutsatser, utan att 

undersöka om det går att utröna, om än omedvetna och subtila, föreställningar om kvinnor, 

män, ohälsa och könsnormer utifrån de ovannämnda frågeställningarna. 

 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten av analysen av de utvalda texterna utifrån 

frågeställningarna som presenterades i metodavsnittet.  

Av vem? För vem? 

Texterna; Kvinnors och mäns sjukfrånvaro (Angelov et.al. 2011), Psykisk ohälsa, arbetsliv 

och sjukfrånvaro (Vingård 2015) och Sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökar mest 

(Försäkringskassan 2016b) är myndighetsrapporter som tagits fram på uppdrag av 

Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Dessa rapporter vänder sig främst till 

andra berörda myndigheter och organisationer, samt till andra intressenter som t.ex. forskare. 

 

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro (Regeringskansliet 2015-09-24) 

presenterar den sittande regeringens avsiktsförklaring beträffande sjukfrånvaron. Även denna 

text vänder sig till myndigheter, organisationer, de politiska partierna och till media. 

 

De sista texterna: Explosion i psykisk ohälsa (2015-03-06) och Därför är kvinnor sjukare än 

män (2016-05-11) är skrivna av journalisterna Martos Nilsson och Larsson för veckotidningen 

Arbetet, respektive dagstidningen Göteborgs-Posten. Båda dessa vänder sig till allmänheten, 

där läsaren av Arbetet antas ha en mer röd politisk affiliation och läsaren av Göteborgs-Posten 

en mer blå politisk affiliation och med en anknytning till Göteborgstrakten. 
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Rubrik eller titel och textens innehåll  

I analysen av texterna framkommer att några av titlarna/rubrikerna inte helt överensstämmer 

med dess innehåll. Detta är relevant i sammanhanget när en rubrik eller titel som benämner 

sjukfrånvaro (och psykisk ohälsa) utan att benämna kön alls, eller benämner sjukfrånvaro och 

kvinnor och män följt av en text som till största del behandlar sjukfrånvaro (och psykisk 

ohälsa) i anknytning till kvinnor. 

 

Några exempel på detta är: Arbetets artikel ”Explosion i psykisk ohälsa” (Martos Nilsson, 

2015-03-06), vars titel antyder att den handlar om psykisk ohälsa generellt, men artikeln 

inleds i fetstil med:  
Kvinnor är mer sjuka än män, och skillnaden ökar snabbt. Kvinnor 

betalar ett högt pris när deras strävan mot jämställdhet krockar 

med traditionell rollfördelning. 

Detta följs av att beskriva kvinnors sjukfrånvaro och kvinnors psykiska ohälsa genom hela 

artikeln. Män omnämns sparsamt: ”Kurvan stiger förvisso för båda könen, men brantast för 

kvinnorna (ibid.)”. Att fokus läggs på kvinnor beror säkert på att kvinnors sjukfrånvaro är så 

mycket högre än mäns och av en intention av författaren att belysa detta som ett led till en 

förbättring. Problemet är att genom att lägga allt fokus på kvinnor förmedlas även budskapet 

att psykisk ohälsa är synonymt med kvinnor, vilket leder till att den historiska föreställningen 

om, och fixeringen vid, kvinnors mentala ohälsa förstärks (Lupton 2012).   

 

Jämställdhet beskrivs i artikeln som ett koncept, ett problem som enbart berör kvinnor och 

som måste krocka med traditionella könsnormer och som dessutom resulterar i hög 

sjukfrånvaro. Det finns självklart olika sätt att tolka detta, men att så tydligt utelämna män i 

en problematisering av jämställdhet, sjukfrånvaro och psykisk ohälsa leder till ett 

upprätthållande av könsnormer och som dessutom lägger ansvaret för detta hos kvinnorna.  

Rimligtvis bör ansvaret för allas sjukfrånvaro bäras av samhället på alla nivåer, dvs. av 

institutioner som arbetsplatser, arbetsmarknaden, sjukvården, myndigheter, familjer och 

individ. 

 

Som en kontrast till Arbetets artikel och där artikelns rubrik väl överensstämmer med dess 

innehåll är Göteborgs-Postens: Därför är kvinnor sjukare än män (Larsson, 2016-05-11) med 

den lugnande underrubriken: ”Kvinnor oftare sjukskrivna än män. Men det är inte kvinnorna 
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det är fel på”. I artikeln förklaras detta med att det är arbetsmiljön på de kvinnodominerade 

arbetsplatserna som felar. Genom att poängtera att det inte är kvinnor det är fel på lämnas å 

ena sidan utrymme att tolka det som om att det finns ett normativt grundantagande om att 

orsaken till den höga sjukfrånvaron beror på att det just är något fel på kvinnor. Å andra sidan 

kan den mer strukturella förklaring att det är brister på arbetsplatser som orsakar kvinnors 

sjukfrånvaro leda till en ökad insikt i hur komplex frågan är. 

 

Introduktionen av rapporten från IFAU (Angelov et.al. 2011, s. 3), med titel Kvinnor och 

mäns sjukfrånvaro, inleds med ”Kvinnor står för ett större uttag ur sjukförsäkringen än män 

och har gjort så under de senaste 30 åren”.  I den 54 sidor långa rapporten, uppdelat i fem 

avsnitt, läggs en avsevärt högre andel av resonemangen om kvinnor och mäns sjukfrånvaro på 

kvinnors sjukfrånvaro. Ett exempel på detta är i avsnitten Hushållsarbete kontra 

förvärvsarbete (ibid. s. 14-15) där i stort sett hela avsnittet ägnas åt att beskriva kvinnors 

sjukfrånvaro i relation till hushållsarbete och förvärvsarbete. Liksom tidigare nämnts förstärks 

och upprätthålls genusnormer när sjukfrånvaro genomgående sammankopplas med kvinnor i 

större utsträckning än med män. Att mer utförligt undersöka, problematisera och åskådliggöra 

mäns sjukfrånvaro skulle dels kunna förhindra att den ökar, dels påvisa att sjukfrånvaro 

generellt är ett samhällsproblem.  

Texternas huvudteman, påståenden och 

grundantaganden (vad är underförstått): 

De teman och i viss mån grundantaganden i texterna som analyserats är: att sjukfrånvaron 

ökar, att kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns och att den vanligaste sjukfrånvaroorsaken 

är psykisk ohälsa som dessutom ökar. Vidare beskrivs i texterna att orsakerna till 

sjukfrånvaron är: dålig arbetsmiljö, det dubbla arbetet, dvs. förvärvsarbete och arbete i 

hemmet, förekomsten av barn och den segregerade arbetsmarknaden. Med undantag av temat 

psykisk ohälsa, görs kopplingen mellan dessa teman och kvinnor i högre omfattning än till 

män. 

 

Dessa grundantaganden och teman problematiseras i olika omfattning i texterna, men det som 

är av intresse är att nyare forskning och statistik visar att det sker en del förändringar 

beträffande sjukfrånvaron. Ett exempel på detta är att den största sjukfrånvaroorsak för män 
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idag är psykisk ohälsa och att denna sjukfrånvaroorsak sedan 2014 har en allt snabbare 

ökningstakt (Försäkringskassan 2016a, s. 17). Ett annat exempel redovisas av Boye och 

Evertsson (2014, s. 161-163), där de visar att den sammanlagda tiden par ägnar åt 

förvärvsarbete och hemarbete skiljer sig marginellt.  

  

En annan aspekt som betonas i samtliga texter, med undantag av rapporten och 

kunskapsöversikten från Forte (Vingård, 2015), är skillnaderna mellan kvinnor och män. I 

kontexten av sjukdom och ohälsa kan detta inte förstås på annat sätt än att en utgår från det 

biologiska könets särart. Exempel på detta är att begreppet ”könsskillnad (-er)” används 

genomgående i IFAU-rapporten (Angelov et.al. 2011), utan att definiera eller problematisera 

begreppet. Detta sker genom ett fullständigt utelämnade av att problematisera eventuella 

likheter inom gruppen kvinnor och inom gruppen män. Likheter som etnicitet, bakgrund, 

ålder, klasstillhörighet, utbildningsnivå osv. En undersökning av eventuella likheter inom 

grupperna kvinnor och män skulle kunna göras genom att exempelvis studera sjukfrånvaro i 

samkönade par.  

Texternas framställning av aktörer 

Samtliga texter ger en abstrakt bild av de människorna som behandlas. Sammanfattningsvis 

finns det två sorters människor: kvinnor och män. Barn figurerar marginellt och då enbart som 

en orsaksförklaring till kvinnors höga sjukfrånvaro. Den forskningen som redogörs för i 

texterna som analyserats, om fördelningen av hushållsarbetet (det oavlönade arbetet) och om 

förekomsten av barn som orsak till kvinnors högre sjukfrånvaro utgår ifrån heteronormativitet 

och även utifrån parnormen, dvs. att de som undersöks är heterosexuella och lever i 

parförhållande. Dock finns en rimlighet i detta med hänseende till texternas syfte och att de 

beskriver sjukfrånvaro som ett problem på en övergripande samhällsnivå. Samtidigt leder 

detta till att kunskapen om exempelvis det oavlönade arbetets betydelse för sjukfrånvaro 

begränsas. Genom att exempelvis studera samkönade par skulle hypoteser eller teorier om 

effekterna av det oavlönade arbetets betydelse kunna förstärkas, förkastas eller att nya 

hypoteser och teorier framträder. Denna abstrakta överblick återfinns även i beskrivningar av 

institutioner som ”sjukvården”, ”läkare”, ”arbetsgivare”, osv.  
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Det som inte nämns – vad, vem, vilka fattas? 

Som nämnts ovan kan en i läsningen inte undgå att uppfatta det outtalade budskapet om 

heteronormativitet, dvs. att alla som beskrivs kategoriseras som kvinna/kvinnor eller man/män 

som lever i parförhållanden (kvinna och man). Ett exempel är IFAU-rapporten (Angelov et.al 

2011, s. 39-44) där de redogör för sin studie om hur föräldraskap påverkar sjukfrånvaro. I den 

jämför de heterosexuella par och deras sjukfrånvaro över tid, dvs. innan barnet (-en) föddes 

och efter barnets födsel. Vidare fattas en definiering av begrepp som t.ex. ”kvinnligt” och 

”manligt”, ”kön”, ”hushållsarbete” och en diskussion, problematisering och motivering till 

hur författaren(-na) har resonerat kring dessa begrepp.  

 

Även om män benämns i texterna, så omnämns de inte i lika hög utsträckning som kvinnor. 

Under rubriken eller ämnet sjukfrånvaro och psykisk ohälsa förs konsekvent resonemang om 

”kvinnor och den höga sjukfrånvaro”, ”kvinnor och dålig arbetsmiljö”, ”kvinnor och den 

segregerade arbetsmarknaden”, ”kvinnor som utförare av det oavlönade arbetet”, ”kvinnor 

och psykisk ohälsa.” Sammankoppling av kvinnor och de olika aspekterna och 

orsaksförklaringar till den höga sjukfrånvaron förstärker bilden av kvinnor som avvikande och 

att den höga sjukfrånvaron i allra högsta grad är ett ”kvinnoproblem”. Vidare illustrerar detta 

hur den historiska fixering vid kvinnors sjukdom och ohälsa som beskrivits av Lupton (2013) 

och Johannisson (1994) fortfarande existerar. Detta gäller inte minst psykisk ohälsa som 

sjukfrånvaroorsak, där Försäkringskassan (2016b) skriver med hänvisning till att 

anpassningsstörning och stressreaktioner är de vanligaste psykiatriska diagnoser vid 

sjukfrånvaro: 
 Dessa diagnoser var också de som ökande allra mest mellan 2010 och 2015,  

från 31000 till 68000. Det är en ökning med 119 procent som är ungefär lika  

stor för kvinnor som män, men betydligt fler i antal fall räknat för kvinnor (ibid. s. 2)6. 

 

Detta innebär att ökningstakten för sjukfrånvaro pga. av anpassningsstörning och 

stressreaktion är lika stor för män och kvinnor, vilket kan tolkas som att orsaken (-erna) 

rimligen är andra än det biologiska könet. Det här öppnar upp för en tolkning som pekar på att 

orsakerna istället skulle kunna härledas till aspekter såsom etnicitet, ålder, klass, ekonomiska 

förutsättningar, eller till mer psykologiska aspekter såsom hälsa och individualism, hälsa och 

myten om det perfekta livet, eller hälsa och krav, konkurrens m.m.  
                                                 
  6 Min betoning med fet stil. 
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Rapporten från Forte (Vingård 2015) är den enda av texter som genom hela översikten 

benämner att: ”Om kvinnor och män däremot utsätts för samma påfrestningar i arbetslivet är 

reaktionerna i form av psykisk ohälsa lika (ibid. s.12).” Detta är signifikant då rapporten även 

är den enda av texterna som för ett resonemang om - och benämner att det finns likheter 

mellan kategorierna kvinnor och män med hänseende till sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. 

Normalisering och befästande av genusnormer 

och ”könsskillnader” 

Det tydligast exemplen av ord och begrepp som används för att betona kvinnor och mäns 

biologiska olikhet och därigenom riskerar att förstärka bilden av kvinnan som avvikande från 

mannen och mannen som normgivande återfinns i IFAU-rapporten, (Angelov et.al. 2011).  

Ett exempel på detta finns under rubriken Hur vi studerar utveckling (ibid. s. 17): ”En 

individs sjukfrånvaro hänger samman med individens egenskaper (t.ex. utbildningsnivå och 

arbets- och familjesituation) men också med hur individen reagerar på dessa egenskaper 

(kvinnor och män kan reagera olika på samma arbetsmiljö och familjesituation)”. Om en 

bortser från att reaktionen (-erna) inte beskrivs så återstår frågan om skillnaden på hur kvinnor 

och män reagerar på samma arbetsmiljö och familjesituation är större än skillnaden mellan 

hur en 20-åring och 60-åring, eller en person från Boston och en person från Skellefteå, eller 

en person som är ensamstående med barn och en person i ett parförhållande utan barn, skulle 

reagera på samma arbetsmiljö? Genom att inte problematisera och istället generalisera är 

risken att påståenden som detta befäster föreställningen om att skillnader mellan kvinnor och 

män som biologiska,  

Diskussion 

Mot bakgrunden av den höga och ökande sjukfrånvaron och att psykisk ohälsa utgör den 

främsta sjukfrånvaroorsak för både kvinnor och män, och där kvinnors sjukfrånvaro är 

dubbelt så hög som mäns, har jag genomfört en textanalys av sex skrifter. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt genusperspektiv har jag i analysen försökt besvara följande 
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frågeställningar om hur kvinnor och män framställs i de utvalda texterna: (1) hur framställs 

kvinnor och män i texterna? (2)finns en eventuell påverkan av genusnormer i hur kvinnor och 

män framställs i texterna? (3) återfinns föreställningar om kvinnor, sjukdom, psykisk ohälsa 

och kvinnors biologiska ”särart”, som växte fram under 1800-talet, i de analyserade texterna 

och om så är fallet på vilket sätt? 

 

Genom att i texterna, i varierande omfattning, framställa fenomenet (problemet) sjukfrånvaro 

med tyngdpunkten på kvinnors sjukfrånvaro, med fokus på orsaker till kvinnors sjukfrånvaro 

och psykisk ohälsa som den främsta orsaken till sjukfrånvaro skapas och reproduceras en 

föreställning om ett samband mellan kvinnor, sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. Konsekvensen 

av detta är att de historiska föreställningar om kvinnor, sjukdom och psykisk ohälsa, som 

beskrivet av Johannisson (1994), fortfarande existerar idag, med risken för att föreställningen 

om kvinnors ”särart” reproduceras.  

 

En aspekt som framkom i analysen av texterna är frånvaron av en problematisering och 

diskussion (eller forskning) om heteronormativitet, parnormen och intersektionalitet i 

kontexten av sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak. Utifrån denna brist på 

problematisering är det relevant att ställa frågan om det kan vara så att det finns andra grupper 

som står ut vad det gäller sjukfrånvaro, där kön inte är den gemensamma nämnaren, utan 

istället exempelvis ålder, etnicitet och klasstillhörighet. Om så är fallet finns en risk att det 

fokus som läggs på kön eller kvinnors sjukfrånvaro riskerar att osynliggöra andra grupper 

eller kategorier av människor. 

 

Ett annat exempel på vad som utelämnas är avsaknaden av ett tydligare benämnande och 

resonemang om att psykisk ohälsa, sedan 2014 är den främsta sjukfrånvaroorsak för män 

(Försäkringskassan 2016b). En förklaring till detta är att kvinnor har högre sjukfrånvaro än 

män och att den vanligaste sjukfrånvaroorsaken för kvinnor är psykisk ohälsa och därmed är 

det inte intressant, eller för den delen relevant, att utforska psykisk ohälsa som orsak till 

sjukfrånvaro för män. En alternativ tolkning är att sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som 

frånvaroorsak associeras med kvinnor. Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män och 

därmed en högre andel med psykisk ohälsa som frånvaroorsak. Detta leder till att den höga 

sjukfrånvaron, dess orsaker osv. kan anses vara ett så kallat. ”kvinnoproblem” och medför en 

risk att inte uppfattas som ett samhällsproblem. Denna tolkning stöds av att kvinnors 

sjukfrånvaro behandlas i avsevärt högre utsträckning än män, inte minst i vad det gäller 
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orsaksförklaring som den dubbla arbetsbördan eller föräldraskap (Angelov et.al. 2011 och 

Larsson 2016-05-11).  

 

Då sjukfrånvaro, dess orsaksförklaringar och sjukfrånvaroorsaker är ett stort interdisciplinärt 

ämne, skulle framtida forskning med fördel kunnat fokusera på en aspekt av sjukfrånvaro och 

hur det omskrivs utifrån teori och metod. Detta skulle kunna göras genom att exempelvis 

undersöka hur kopplingen mellan sjukfrånvaro, genus och orsaksförklaringen gällande det 

dubbla arbetet ser ut, eller genom att studera möjliga kopplingar mellan sjukfrånvaro, genus 

och förekomsten av barn som sjukfrånvaroorsak. 

 

Slutligen menar jag att den fokus på de könsbiologiska skillnaderna mellan kvinnor och män i 

diskursen om sjukfrånvaro inte är gynnsam. Den ger istället näring till stereotypiska 

könsnormer som i sin tur leder till en acceptans för den rådande könsmaktsordningen i 

kontexten av arbetsmarknaden, oavlönat arbete i hemmet och av kvinnors ohälsa och 

sjukfrånvaro. Ytterligare en aspekt ur ett genusperspektiv är att fokus på de könsbiologiska 

skillnader mellan kvinnor och män i diskursen om sjukfrånvaro riskerar att leda till en 

marginalisering av män vad det gäller deras fysisk och/eller psykisk ohälsa.
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