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Sammanfattning
För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög
sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar
till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos arbetstagare som är
eller har varit verksamma inom dessa områden. I denna studie undersöks hur sjuknärvaro
legitimeras med utgångspunkt i individens förhållningssätt. Uppsatsen bygger på intervjuer
med tio informanter. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett legitimitetsperspektiv
med utgångspunkt i Kondra och Hursts begreppshantering av de nyinstitutionella begreppen
tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism, normativ isomorfism samt avinstitutionalisering
på individnivå. Denna begreppshantering möjliggör studerandet av individens legitimitet i
organisationen. Studiens resultat visar att informanterna och deras kollegor förhåller sig på ett
liknande sätt till sjuknärvaro genom anledningar till, konsekvenser av samt anpassning till
fenomenet. Denna homogenisering av förhållningssätt till sjuknärvaro förklaras i denna studie
genom isomorfa krafter.
Nyckelord: sjuknärvaro, legitimitet, isomorfism
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1. Inledning
Vi lever i en föränderlig värld. I dagens samhälle tvingas både offentliga och privata
organisationer att anpassa sig till den ökade förändringstakten vilket innebär att de bland
annat förmås förhålla sig till knappare resurser (Arnetz & Ekman, 2013, s. 287). En högre
flexibilitet och omställningsförmåga genom omstrukturering och avreglering eftersträvas
inom organisationer idag då detta krävs av det nya arbetslivet (Allvin, Aronsson, Hagström,
Johansson & Lundberg, 2006, s. 10). I ljuset av de förändrade förutsättningarna i arbetslivet
tvingas organisationer till att öka sin kostnadseffektivitet för att överleva på marknaden. I
praktiken kan detta bland annat innebära nedskärningar av personalstyrkan (s. 17). Att
personalstyrkan minskas samtidigt som arbetsuppgifterna består, leder till en ökad
arbetsbörda för arbetstagare. Således ställer organisationen förändrade och ökade krav på sina
anställda. För höga krav i arbetslivet leder till stress vilket kan ge negativa konsekvenser av
varierat slag för organisationen (Arnetz & Ekman, 2013, s. 287).
En konsekvens av stress i arbetslivet är ökad sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Sjuknärvaro
innebär att arbetstagaren arbetar trots att denne enligt egen bedömning bör sjukanmäla sig
(Aronsson & Gustafsson, 2002). Sjukskrivningarna i Sverige ökade kraftigt på 1980-talet
vilket gav upphov till statliga utredningar i syfte att få klarhet i detta. Till följd av
lågkonjunkturen på 1990-talet minskade sjukskrivningarna. Detta kan förklaras genom
arbetstagarnas rädsla för arbetslöshet vilket kan ha drivit människor till sjuknärvaro. Under
1990-talet skedde ett trendbrott inom svensk politik vilket gav upphov till nya reformer, bland
annat gällande förändring av karensdag och sjukersättning. Dessa reformer kan ses som
ytterligare faktorer till den ökade sjuknärvaron i samhället (Arnetz & Ekman, 2013, s. 142).
Sjukfrånvaro liksom sjuknärvaro har varit fortsatt föremål för samhällsdebatt under 2000talet. Forskningen kring sjukfrånvaro samt sjuknärvaro skiljer sig åt i både vidd och djup.
Sjuknärvaro är ett relativt nytt forskningsämne då man tidigare fokuserat mer på sjukfrånvaro.
I Arbetsmiljöverkets (2016) rapport “Arbetsmiljön 2015” framkommer det att över hälften av
alla sysselsatta i Sverige varit sjuknärvarande minst två gånger under föregående år. Vidare
hävdar Arbetsmiljöverket i samma rapport att de professioner vars sjuknärvaro är högst är föroch grundskollärare, fritidspedagog, ledningsarbete, undersköterska och sjukvårdsbiträde.
Arbetsmiljöverkets statistik rörande de nämnda yrkesgrupperna tillhörande
välfärdstjänstesektorn, bekräftas i Kommunals (2015) rapport “Friskt live i sikte? En rapport
om sjuknärvaron i välfärdstjänstesektorn”. Organisationens prestationsförmåga är relaterad
till arbetstagarnas hälsotillstånd. Således är arbetstagarnas välbefinnande avgörande för
organisationens prestation, produktivitet och dess konkurrenskraft på marknaden (Arnetz &
Ekman, 2013, s. 142). Med anledning av detta har organisationers intresse för arbetstagarnas
stressrelaterade ohälsa samt dess följder för organisationen såsom sjukfrånvaro och
sjuknärvaro, ökat kraftigt under 2000-talet (s. 273).
Sjuknärvaro är ett samhällsrelevant problem och som är nämnt ett relativt nytt
forskningsområde. Den forskning som bedrivits inom området är mestadels kvantitativ.
Vidare har få eller inga studier om sjuknärvaro undersökt fenomenet ur ett
legitimitetsperspektiv. Av denna anledning blir det av relevans att bilda en djupare förståelse
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av sjuknärvaro samt utforska fenomenet i relation till legitimitet. Hög sjuknärvaro inom skola,
vård och omsorg är ett faktum. Trots krävande arbetsvillkor till följd av förändringar i
arbetslivet går arbetstagare till jobbet även då de är sjuka. Hur förhåller de sig till sjuknärvaro
och hur legitimerar arbetstagare att de går till jobbet när de är sjuka?

1.1 Syfte och frågeställningar
För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög
sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar
till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos förvärvsarbetare som
är eller har varit verksamma inom dessa områden. I denna studie undersöks hur sjuknärvaro
legitimeras med utgångspunkt i individens förhållningssätt. Frågeställningarna nedan avser att
uppfylla studiens syfte:
•

Hur förhåller sig informanterna i denna studie till fenomenet sjuknärvaro vid
förvärvsarbete?

•

Om och i sådana fall hur legitimeras sjuknärvaro i informanternas berättelser?

1.2 Avgränsning
Endast korttidssjukfrånvaro kommer att diskuteras som motpol till sjuknärvaro i denna studie.
Detta då sjuknärvaro inte betraktas som ett möjligt alternativ vid långtidssjukdom. Av denna
anledning refererar uppsatsen till korttidssjukfrånvaro när sjukfrånvaro nämns. Det är även
värt att poängtera att sjukfrånvaro endast kommer att diskuteras i relation till sjuknärvaro.
Ytterligare en avgränsning med studien gäller dess val av informanter. Endast informanter
tillhörande områdena skola, vård och omsorg har intervjuats i denna studie. Mer specifikt
informanter med tillhörighet i yrkeskategorierna för- och grundskollärare, fritidspedagog,
undersköterska, sjukvårdsbiträde där sjuknärvaron är som högst. Denna avgränsning har
gjorts med grund i den gemensamma faktorn att de är välfärdstjänstearbeten.

1.3 Disposition
Denna uppsats består av sex kapitel. Uppsatsens inledande kapitel Inledning har givit en
bakgrund till studien där relevansen diskuterats ur ett samhällsperspektiv. Vidare har två
kunskapsluckor identifierats inom forskningen om sjuknärvaro. Det inledande avsnittet har
mynnat i en presentation av uppsatsens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. I
uppsatsens andra kapitel Tidigare forskning presenteras en för studien relevant
forskningsöversikt. Forskning om arbete, hälsa och ohälsa samt sjuknärvaro och sjukfrånvaro
presenteras i detta kapitel. Den tidigare forskningen knyts till denna studie i kapitlets
avslutande avsnitt. I det tredje kapitlet Teori introduceras det teoretiska ramverk som kommer
att vara utgångspunkt vid analysen av det insamlade materialet. Kapitel fyra Metod redogör
för de metodologiska överväganden som gjorts i detta arbete. Kapitlet behandlar valet av
metod, insamlingen av det empiriska materialet samt bearbetningen av detta. Vidare
diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden som gjorts under
arbetet med denna uppsats. I uppsatsens femte kapitel Resultat och analys presenteras och
analyseras studiens resultat med utgångspunkt i studiens valda teori. Kapitlet är indelat i två
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huvudavsnitt med respektive underrubriker vilka ämnar besvara studiens frågeställningar.
Uppsatsens sista kapitel Diskussion inleds med en sammanfattning av studiens resultat.
Därefter diskuteras resultaten i relation till den tidigare forskningen, teorin och metoden.
Kapitlet avslutas med en presentation av studiens slutsatser samt implikationer för vidare
forskning.

2. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anses vara av relevans för studiens
övergripande ämne sjuknärvaro. Studien utgår från antagandet om att sjuknärvaro är nära
relaterat till arbete, hälsa och ohälsa samt sjukfrånvaro. För att kunna diskutera sjuknärvaro
har bedömningen gjorts att dessa premisser för fenomenet först måste tydliggöras. Kapitlet är
därmed indelat i rubrikerna Arbete, Hälsa och ohälsa samt Sjukfrånvaro och sjuknärvaro.
Dessa tre ämnesområden summeras och motiveras i det avslutande avsnittet Den tidigare
forskningens relevans för studien.

2.1 Arbete
En förutsättning för att besvara studiens syfte är att inledningsvis tydliggöra innebörden av
arbete. Ordet arbete används i vitt skilda sammanhang vilket har resulterat i att det finns
åtskilliga innebörder av det. Karlsson (1986) har genomfört en forskningsöversikt över
arbetsbegreppets användning i samhällsvetenskapliga sammanhang. I sina slutsatser
presenterar Karlsson arbete som ”... människors görande i en nödvändighetens sfär” (s. 119).
Giddens och Sutton (2014) redogör för ytterligare en bred definition av begreppet arbete. De
definierar arbete som “... utförandet av uppgifter som kräver att man anstränger sig mentalt
och fysiskt med målsättning att producera varor eller tjänster som tillgodoser mänskliga
behov” (s. 171). Vidare delar Giddens och Sutton in arbete i två kategorier, betalt och obetalt
arbete. Betalt arbete innebär arbete som utförs i utbyte mot ekonomiskt betalning eller i utbyte
mot varor eller tjänster. Till betalt arbete hör exempelvis lönearbete vilket vanligtvis syftar till
det arbete som utförs av en arbetstagare på begäran av en arbetsgivare. Till kategorin obetalt
arbete hör hemarbete och frivilligt arbete. Hemarbete syftar till det arbete som genomförs
inom ramarna för hemmets miljö och frivilligt arbete innebär exempelvis det arbete som
utförs av välgörenhetsorganisationer (s.171). En vedertagen uppfattning och benämning både
forskare och gemene man har av arbete är förvärvsarbete. Förvärvsarbete kan likställas med
det Giddens och Sutton benämner som lönearbete. Definitioner likt förvärvsarbete har
framkommit i ett flertal studier, mer specifikt det arbete arbetstagaren förbinder sig att utföra
gentemot arbetsgivaren i utbyte mot ersättning (Dubin, 1958, s. 4; Gramst, 1984, s. 58;
Ingelstam, 1980, s. 32; Nash, 1984, s. 45). Vidare kan förvärvsarbete delas in i olika
kategorier beroende på arbetets natur. Denna uppsats riktar sig mot välfärdstjänstearbeten
vilka enligt Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) syftar till att “... på uppdrag av
samhället bistå människor med hjälp eller stöd till utveckling av olika slag” (s. 1).
Utöver forskningen kring innebörden av arbete, återfinns även vetenskapliga studier kring
individers inställning till arbete. Berglund (2001) har undersökt inställningen till arbete i
Västeuropa och USA och urskiljer fyra inställningar till arbete, den altruistiska, den
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materialistiska, den individualistiska samt den instrumentella inställningen. En altruistisk
inställning till arbete innebär att individen värdesätter de sociala och samhälleliga aspekterna
av arbetet. Ett av de huvudsakliga skälen till att individen går till arbete är således för att hon
känner förpliktelser gentemot aktörerna på arbetsplatsen. En individ med en materialistisk
inställning till arbete värdesätter en hög inkomst och goda karriärmöjligheter. En individ med
en instrumentell inställning till arbete intar ett målinriktat förhållningssätt till arbete.
Individen anser att arbetet är ett medel för att uppnå mål som står utanför arbetslivet. Således
är lönen för denne individ av stor betydelse för inställningen till arbetet. En individ med en
individualistisk inställning till arbete värdesätter självständighet i arbetet. I praktiken kan
detta innebära att individen vill styra över sina egna arbetstider (s. 97-99). Arbete är idag i
hög grad förknippat med hälsa och ohälsa. Innebörden av dessa fenomen diskuteras i
kommande avsnitt.

2.2 Hälsa och ohälsa
Hälsa och ohälsa har i många sammanhang en nära anknytning till arbete och inte minst
förvärvsarbete. Hälsa och ohälsa är centrala delar i livet och något som berör alla människor,
om än på olika sätt (Qvarsell & Torell, 2000, s. 9; Tegern, 1994, s. 31). Ohälsa associeras och
likställs ofta i dagligt tal och även i denna uppsats med sjukdom. Den samhällsvetenskapliga
forskningen om hälsa och sjukdom baseras ofta på undersökningar av individens självskattade
hälsa. Hälsa är ett svårdefinierat och brett begrepp vars innebörd skiftar beroende på
kontexten det används i samt av vem det uttalas. Bland annat har Lauritzen (2000) i en
forskningsöversikt över humanistisk hälsoforskning funnit att social klass, kön och ålder
spelar roll när hälsobegreppet diskuteras (s. 96). En klassisk definition av hälsa framtagen av
Världshälsoorganisationen år 1948 innefattar både aspekten frånvaro av sjukdom samt det
fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet (Qvarsell & Torell, 2000). Med denna definition
som utgångspunkt menar Qvarsell och Torell i en forskningsöversikt att upplevelsen av
sjukdom utöver de fysiska samt psykiska besvären även är beroende av sociala och kulturella
aspekter i individens närhet (s. 11). Vidare har även Tegern (1994) med utgångspunkt i en
kvalitativ studie undersökt vardagliga föreställningar om hälsa och sjukdom. Tegern hävdar
sammanfattningsvis att om individuella skillnader i innebörden av hälsa inte beaktas kvarstår
en gemensam nämnare, nämligen att hälsa anses som något positivt och sjukdom som något
negativt (s. 45).
Rapporten “Sjuknärvarons utveckling, delrapport 1 2014” framtagen av Försäkringskassan
(2014) visar att sjukfrånvaron i samhället ökar. Att sjukfrånvaron ökar behöver dock inte bero
på att hälsotillståndet bland den arbetsföra befolkningen blivit sämre. Lauritzen (2000) hävdar
att synen på hälsa och ohälsa har förändrats och sjukdomsbegreppet har breddats bland annat i
och med samhällets utveckling samt den medicinska och den beteendevetenskapliga
forskningens framsteg. Hälsa och sjukdom har blivit alltmer socialt grundade fenomen. Detta
visar sig bland annat genom sätten människor i vardagen talar om och förhåller sig till hälsa
och sjukdom hos sig själva och hos personer sin omgivning samt genom en allmänt ökad
medvetenhet om hälsa (s. 89-91). Denna ökade medvetenhet om hälsa kan enligt Qvarsell
(2004) härledas till media och reklamens förmedlande av eftersträvansvärda idealbilder, vilka
inverkat på människors självbild (s. 9).
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Hälsa och ohälsa kan härledas till stress. Stress innefattar enligt Arnetz och Ekman (2013)
fyra olika delar. Dessa fyra delar är stimuleringen (det som utlöser stress), upplevelsen av
stimuleringen, reaktionen på stimuleringen samt återkoppling och upplevelse av
stressreaktionen. Orsaker till stress varierar från individ till individ. En situation som är
stressande för en person kan verka uppmuntrande för en annan. Således finns det inga
specifika stimuli som i en allmän mening orsakar stress utan stress är ett resultat av
upplevelsen av och reaktionen på dessa subjektiva stimuli (s. 26). Höga krav och hög
arbetsbelastning är dock stimuli som ofta utlöser stress i arbetslivet och därmed ligger till
grund för ohälsa (s. 272). Vidare anser Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) att
gemensamt för all stress är vikten av återhämtning och nedvarvning mellan stresspåslagen för
att förhindra vidare ohälsa.
Stress som är nära förknippat med hälsa och ohälsa ligger ofta till grund för sjukfrånvaro och
sjuknärvaro. Aronsson et al. har genom egna kvantitativa studier om återhämtningens
betydelse för hälsa och ohälsa kommit fram till att en högre ohälsorapportering inte föranleder
hög sjukfrånvaro. Dessa resultat gäller yrkesgrupper inom förskola, hemtjänst och
socialtjänst. Aronsson et al. anser det rimligt att sjukfrånvaro i dessa fall ersätts med
sjuknärvaro. Vidare konstaterar Kjellström, Almquist & Modin (2016) att lärare utgör en av
de mest stressade yrkesgrupperna. I enlighet med Arnetz och Ekman (2013) hävdar de att en
hög arbetsbelastning, samt för lite upplevd kontroll och undermåligt stöd från högre nivåer
inom skolsektorn, ses som orsaker som kan ligga bakom detta. Sjukfrånvaro samt sjuknärvaro
kommer att diskuteras i nästkommande avsnitt.

2.3 Sjukfrånvaro och sjuknärvaro
Sjukfrånvaro och sjuknärvaro har uppkommit som en konsekvens av arbete samt hälsa och
ohälsa. Utav de tre ämnesområdena i detta kapitel är detta av största vikt eftersom sjuknärvaro
utgör det centrala fenomenet som uppsatsen syftar till att studera. Sjukfrånvaro är mer eller
mindre en vedertagen term bland forskare och gemene man och innebär att individen uteblir
från arbete på grund av sjukdom (Aronsson, Gustafsson & Mellner, 2009). Begreppet
sjuknärvaro står i motsats till sjukfrånvaro och innebär att individen utför sitt arbete trots att
denne enligt egen bedömning borde ha sjukskrivit sig med tanke på sitt hälsotillstånd
(Aronsson & Gustafsson, 2002).
Forskningen kring sjukfrånvaro samt sjuknärvaro skiljer sig till stor del i både vidd och djup.
Anledningen till detta är att sjukfrånvaro som forskningsområde har uppmärksammats under
en betydligt längre tid än sjuknärvaro. Vidare visar statistik att sjukfrånvaron i Sverige ökar
(Försäkringskassan, 2014; Johansson, 2007, s. 1). Sjukfrånvaro och sjuknärvaro utgör idag
aktuella samhällsproblem både nationellt och internationellt. Då denna studie avser att
undersöka sjuknärvaro behandlas sjukfrånvaro endast i relation till sjuknärvaro
fortsättningsvis. Johns (2010) presenterar i en forskningsöversikt över sjuknärvaroforskningen
två forskningsinriktningar. Den första inriktningen fokuserar på olika hälsoaspekter i
arbetslivet. Nedskärningar och omstruktureringar i organisationer ses inom denna inriktning
som en källa till otrygghet vilken leder till oro och stress. Detta driver i sin tur människor till
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ett ökat tempo och en ökad närvaro, även vid sjukdom. Den andra inriktningen fokuserar
enligt Johns på arbetsproduktiviteten och hur sjukdom och sjuknärvaro påverkar denna. Då
syftet med denna uppsats är att bilda förståelse om upplevelsen av sjuknärvaro samt hur
sjuknärvaro legitimeras bedöms den förstnämnda inriktningen vara av störst relevans i denna
uppsats.
Den forskning som bedrivits inom området sjuknärvaro är mestadels kvantitativ. I
Arbetsmiljöverkets (2016) rapport “Arbetsmiljön 2015” framkommer det att över hälften av
alla sysselsatta i Sverige varit sjuknärvarande minst två gånger under föregående år. Vidare
hävdar Arbetsmiljöverket i samma rapport att de professioner vars sjuknärvaro är högst är föroch grundskollärare, fritidspedagog, ledningsarbete, undersköterska och sjukvårdsbiträde.
Samma rapport visar att arbeten som kräver teoretisk specialkompetens inom teknik och
datavetenskap utgör de yrkesgrupper med lägst sjuknärvaro. Ur ett historiskt perspektiv har
forskning om sjuknärvaro påvisat en ökning av dess förekomst hos den yrkesverksamma
befolkningen. På uppdrag av Arbetslivsinstitutet uppmärksammar Aronsson och Gustafsson
(2002) en kraftig ökning av sjuknärvaron i landet. Aronsson och Gustafsson kartlägger
sjuknärvaro under en treårsperiod i början av 2000-talet genom att jämföra ett flertal
undersökningar baserade på både enkäter och telefonintervjuer. Resultatet från denna
sammanställning visar på en markant ökning av sjuknärvaro. I denna jämförelse framkommer
det även att sjuknärvaron främst stiger bland yngre arbetstagare.
I ljuset av sjuknärvarons förekomst och utbredning blir anledningar till sjuknärvaro av
relevans. I den ovan nämnda rapporten av Arbetsmiljöverket (2016) som baseras på en
sammanställning av kvantitativa undersökningar, har diverse skäl för sjuknärvaro
presenterats. De skäl till sjuknärvaro som är mest förekommande för samtliga yrkesgrupper i
Sverige enligt rapporten är att ingen annan kan göra jobbet, att individen inte vill belasta sina
kollegor, att individen gillar sitt arbete samt att individen inte har inte råd att vara sjuk. Vidare
har Aronsson och Gustafsson (2002) presenterat diverse skäl till sjuknärvaro och kommit
fram till att anledningarna kan härledas från både arbetslivet och privatlivet. Förutom de redan
ovannämnda anledningarna till sjuknärvaro tillägger Aronsson och Gustafsson att
prestationsbaserad självkänsla visar ett samband med sjuknärvaro. I praktiken menar de att
detta kan innebära svårigheter för den anställde att hantera och begränsa sin ansträngning vid
för högt uppsatta krav.
Som nämnt ovan i Arbetsmiljöverkets (2016) rapport är sjuknärvaron hög för yrkesgrupperna
för- och grundskollärare, fritidspedagog, ledningsarbete, undersköterska och sjukvårdsbiträde.
Samtliga av dessa yrkesgrupper tillhör välfärdstjänstesektorn. Med undantaget ledningsarbete,
uppmärksammas dessa yrkeskategorier i en studie om arbetsvillkor, återhämtning och hälsa
av Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010). I studien problematiseras bland annat
hanteringen av de känslor av otillräcklighet och vanmakt som ofta dyker upp hos individer
inom välfärdstjänstearbeten. Resultatet av denna studie visar att för att hantera dessa känslor
är sjuknärvaro vanligt förekommande som en strategi för att hinna med och räcka till för alla
de upplevda kraven. Ytterligare en rapport sammanställd av Kommunal (2014)
uppmärksammar förekomsten av sjuknärvaro för medlemmarna i fackförbundet och påvisar
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att sjuknärvaron är högst hos medlemmarna verksamma inom välfärdstjänstesektorn. Denna
rapport bygger på kvantitativa undersökningar. De skäl till sjuknärvaro som framkommer i
Kommunals rapports är att undvika sjukavdrag, av hänsyn till kollegor och servicetagare samt
oro för att frånvaro ska påverka anställningen.
Med anledning av diskussionen om skäl till sjuknärvaro är även konsekvenser av sjuknärvaro
av relevans att diskutera. Gustafsson, Marklund och Wikman (2013) uppger att sjuknärvaro
kan ge konsekvenser för individen, dess kollegor, organisationskulturen, organisationen i stort
samt för samhället. Vidare hävdar de att konsekvenserna av sjuknärvaro kan vara både
kortsiktiga och långsiktiga. En långsiktig konsekvens av sjuknärvaro kan enligt Bergström,
Bodin, Hagberg, Aronsson och Josephson (2009) vara en längre tids sjukskrivning. Vidare
kan en kortsiktig och en långsiktig konsekvens av sjuknärvaro enligt Arnetz och Ekman
(2013) vara att produktiviteten på arbetsplatsen sjunker vilket på lång sikt påverkar
organisationen negativt (s. 272, 301). I samma rapport av Kommunal (2014) som presenterats
ovan, diskuteras liknande konsekvenser av sjuknärvaro. I denna rapport framkommer den
negativa inverkan på den anställdes arbetsprestation som en konsekvens, detta bland annat
genom nedsatt koncentrationsförmåga och samarbetsförmåga. I kommande avsnitt summeras
och motiveras den tidigare forskningen.

2.4 Den tidigare forskningens relevans för studien
Detta kapitel har avsett att redogöra för en forskningsöversikt av för uppsatsen relevanta
områden. Uppsatsens syfte är att bilda en förståelse av sjuknärvaro för arbetstagare inom
skola, vård och omsorg och att klargöra om och i sådana fall hur legitimeringen av
sjuknärvaron sker. Studien som uppsatsen behandlar utgår från antagandet att arbete, hälsa
och ohälsa samt sjukfrånvaro är nära relaterade till sjuknärvaro. Således är en utläggning av
de tre ovan redovisade ämnesområdena av relevans för studien. Tidigare forskning om
sjuknärvaro visar att fenomenet huvudsakligen existerar i relation till arbete. Ett rimligt
antagande är att inställning till arbete påverkar en individs upplevelse av sjuknärvaro. Vidare i
den tidigare forskningen om sjuknärvaro utgör hälsa respektive ohälsa centrala element.
Stress är nära knutet till ohälsa och är en vanligt förekommande orsak till sjuknärvaro. Därav
är tidigare forskning om hälsa och ohälsa av vikt att diskutera. Sjuknärvarons nära anknytning
till sjukfrånvaro är uppenbar då alternativet till sjuknärvaro vid sjukdom är sjukfrånvaro.
Tidigare i denna uppsats har två kunskapsluckor identifierats. Ovan redovisad forskning om
sjuknärvaro är huvudsakligen kvantitativ vilket ger skäl för denna studie av kvalitativ
karaktär. Vidare har ett legitimitetsperspektiv på sjuknärvaro inte återfunnits i tidigare
forskning vilket motiverar denna undersöknings fokusering på legitimitet. I kommande
kapitel presenteras uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram.

3. Teori
Studiens teoretiska och begreppsliga ramverk avser att användas för att analysera det
insamlade empiriska materialet. Kapitlet redogör vidare för teorivalets relevans för studiens
syfte och frågeställningar. Studiens teoretiska ramverk har sin grund i nyinstitutionell teori
med Kondra och Hursts (2009) begreppshantering av tvingande isomorfism, mimetisk
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isomorfism, normativ isomorfism samt avinstitutionalisering som utgår från ett
individperspektiv. Med hjälp av denna teori kan kunskapsluckan om legitimering av
sjuknärvaro studeras. Kapitlets avsnitt presenteras i ordningen Nyinstitutionell teori,
Nyinstitutionell teori enligt Kondra och Hurst, Isomorfism, Tvingande isomorfism, Mimetisk
isomorfism, Normativ isomorfism, Avinstitutionalisering samt Teorins relevans för studien.

3.1 Nyinstitutionell teori
Nyinstitutionell teori är en organisationsteori. Grundläggande för nyinstitutionell teori är
antagandet om att organisationer strävar efter att uppnå legitimitet i syfte att öka sitt
existensberättigande. Detta genom att hålla sig konkurrenskraftiga inom det organisationsfält,
exempelvis inom den bransch de är verksamma (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 63; Meyer &
Rowan, 1977). Legitimitet handlar om rättfärdigande. I denna studie blir legitimering av
relevans i rättfärdigandet av sjuknärvaro.
Ur ett historiskt perspektiv har effektivitet åstadkommits genom organisationens formella
struktur. Meyer och Rowan hävdar att långt ifrån alla komponenter av den formella strukturen
ger upphov till effektivitet. Dessa komponenter kvarstår dock som en del av den formella
strukturen då de med tiden blivit starkt institutionaliserande och numera utgör så kallade
myter inom fältet i vilket organisationen är verksam. Sålunda strävar organisationer inom
samma organisationsfält efter att förverkliga samma myter. Upprätthållandet av dessa myter
har sålunda en legitimitetsskapande effekt vilket resulterar i att organisationer tenderar att
likna varandra. Givet att dessa institutionella myter efterlevs får det organisationer att framstå
som rationella och riktiga vilket medför en stärkt legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.
66; Meyer & Rowan, 1977). Vidare understryker det nyinstitutionella perspektivet vikten av
att anpassa sig till andra betydelsefulla organisationer inom fältet. Således krävs en hög
anpassningsförmåga hos organisationer för att upprätthålla legitimiteten inom
organisationsfältet. Denna anpassning sker bland annat genom så kallade isomorfa processer
vilka är processer som bringar likformighet och således homogenitet inom organisationsfältet.
Organisationer tenderar alltså att likna varandra även i detta avseende i syftet att uppnå
legitimitet (Meyer & Rowan, 1977).

3.2 Nyinstitutionell teori enligt Kondra och Hurst
Nyinstitutionell teori är som nämnt en organisationsteori och syftar till att förklara relationen
mellan organisationer. Av denna anledning bör nyinstitutionell teori med dess tillhörande
begrepp användas som ett analytiskt verktyg på makronivå. Syftet med denna studie är att
bilda en förståelse av sjuknärvaro samt hur det legitimeras genom en fördjupning av
individers upplevelser av och förhållningssätt till fenomenet. Således bör det empiriska
materialet som utgör denna studies resultat analyseras med utgångspunkt i en teori som
lämpar sig för individnivå. Kondra och Hurst (2009) har möjliggjort applicerandet av
nyinstitutionell teori på individnivå. Detta har möjliggjorts genom att de applicerar
nyinstitutionell teori på organisationskultur såväl som organisatoriska fält. Kondra och Hurst
definierar huvudsakligen organisationskultur som de värderingar och sociala normer som
råder samt överförs sinsemellan medlemmarna inom en organisation. Följaktligen anser
författarna att det nyinstitutionella perspektivet kan användas för att studera överföringen,
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upprätthållandet och skapandet av sociala normer och värderingar i en organisationskultur.
Kondra och Hursts begreppshantering av nyinstitutionell teori utgör således det teoretiska
ramverk som studiens resultat analyseras utifrån. Fortsättningsvis i detta avsnitt redogörs för
studiens valda teoretiska begrepp med utgångspunkt i både ett organisationsperspektiv samt
Kondra och Hursts individperspektiv. Detta för att tydligt påvisa perspektivens skillnader och
likheter.

3.2.1 Isomorfism
De isomorfa processer som nämnts ovan har vidareutvecklats av DiMaggio och Powell (1983)
vilka redogör för tre former av isomorfism; tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism samt
normativ isomorfism. Dessa tre former av isomorfism representerar skilda sätt för
organisationer att homogeniseras och likformas på. I kommande avsnitt redogörs skillnaderna
för dessa tre begrepp samt hur Kondra och Hurst (2009) appliceras dessa på individnivå.

3.2.1.1 Tvingande isomorfism
På organisationsnivå innebär tvingande isomorfism påtryckningar från den politiska sfären
eller andra organisationer som innehar en högre ställning i organisationsfältet. Dessa
påtryckningar innebär att organisationen tvingas anpassa sig efter uttalade likväl som
outtalade krav för att uppnå eller bibehålla sin legitimitet. Kraven på anpassning kan även
visa sig genom övertalning eller genom att de dominerande aktörerna bjuder in till deltagande
i hemliga överenskommelser (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009, s.
79). DiMaggio och Powell hävdar att tvingande isomorfism förekommer i två former, formell
och informell. Vid formell tvingande isomorfism är kraven från de dominerande aktörerna
inom fältet uttalade. Vid informell tvingande isomorfism är kraven i motsats inte uttalande.
Gemensamt för både formell och informell tvingande isomorfism är att sanktionerna är
tydliga om kraven inte uppfylls.
Enligt Kondra och Hurst (2009) tas tvingande isomorfism i uttryck på individnivå i en
organisation när medlemmen anpassar sig till de rådande formella respektive informella
kraven. De formella kraven utgör uttalade regler, riktlinjer och rutiner som medlemmen måste
förhålla sig till. Om individen inte efterföljer kraven är påföljderna tydliga och ofta uttalade.
De informella kraven utgör regler, riktlinjer och rutiner som inte är uttalade men som ger
tydliga påföljder. Social uteslutning är ett exempel på en sanktion då de informella kraven
inte uppnås.

3.2.1.2 Mimetisk isomorfism
Mimetisk isomorfism sker enligt DiMaggio och Powell (1983) huvudsakligen när det råder
osäkerhet i huruvida organisationen ska agera i en given situation då påföljderna är otydliga.
Organisationen väljer då att härma andra framgångsrika organisationer som innehar en hög
legitimitet inom fältet och vars agerande inte inneburit sanktioner. Vidare kan ett incitament
för att härma andra organisationer vara att inte behöva komma fram till en egen fungerande
lösning på ett problem. Dessa isomorfa processer kan ske medvetet som omedvetet. Genom
att härma andra framgångsrika organisationer inom fältet uppnår eller bibehåller
organisationen således sin legitimitet.
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Enligt Kondra och Hurst (2009) kan mimetisk isomorfism tas i uttryck på individnivå i
organisationer när medlemmen är osäker på hur denne bör agera i en given situation för att
inte drabbas av sanktioner eller för att tillges en belöning. Mimetisk isomorfism sker ofta hos
nyanställda innan de lärt sig organisationens sociala koder, som utgörs av de formella samt
informella kraven. Vidare är mimetisk isomorfism särskilt passande då trial and errormetoden anses vara olämplig. Med andra ord, i situationer där det inte är lämpligt att testa sig
fram då konsekvenserna innebär för stora risker.

3.2.1.3 Normativ isomorfism
DiMaggio och Powell (1983) hävdar att normativ isomorfism är starkt kopplat till den eller de
professioner som dominerar i organisationsfältet. I takt med att formell utbildning får ett ökat
inflytande i arbetslivet tenderar organisationer att anställa individer med högskoleutbildning.
Det specifika uppträdandet och sättet att handla och agera på som professionerna förespråkar,
påverkar organisationen i allt större utsträckning. Professionen får således en större betydelse
för organisationens organisationskultur. Vidare ökar professionens betydelse i och med
uppkomsten av professionella nätverk. DiMaggio och Powell hävdar således att
organisationer med tillhörande medlemmar inom ett fält tenderar att likformas och
socialiseras i en riktning som påminner om den dominerande professionen.
I likhet med DiMaggio och Powells resonemang hävdar även Kondra och Hurst (2009) att
isomorfa processer i stor utsträckning vilar på formell utbildning och professionella nätverk.
De sociala koder som förekommer i professionen kommer att internaliseras och anammas av
medlemmarna. Vidare hävdar Kondra och Hurst att alla processer som uppmanar till
homogenisering och internalisering av organisationskulturen och dess sociala koder, kan
anses vara normativa processer som håller ihop organisationen. Vidareutbildning, mentorskap
och olika former av firanden är exempel på aktiviteter och tillfällen som formar
medlemmarnas beteenden. Tvingande och mimetiska isomorfa processer kan med tiden
övergå till att bli normativa om kraven som den tvingande och mimetiska isomorfismen
bygger på tas för givna. På individnivå innebär följaktligen normativ isomorfism att
medlemmen anpassar sig till organisationskulturen utan att reflektera över det eller utan att
kunna besvara varför anpassningen sker.

3.2.2 Avinstitutionalisering
Kondra och Hurst (2009) redogör även för en tolkning av begreppet avinstitutionalisering och
menar att det som har internaliserats in i organisationskulturen, riskerar att
avinstitutionaliseras om det utmanas och ifrågasätts. Att organisationskulturen i olika
avseenden utmanas och ifrågasätts, kan innebära att delar av den förändras, försvinner eller
ersätts. Vidare kan avinstitutionalisering ske gradvis eller abrupt. Kondra och Hurst påvisar
att politiska, funktionella och sociala faktorer kan antas utgöra grund för
avinstitutionalisering. Politiska faktorer kan utgöras av nationella maktskiften som innebär
nya lagar och reformer för organisationen att ta hänsyn till samt anpassa sig efter.
Funktionella faktorer innebär att tillvägagångsätt som sedan tidigare är invanda hos
organisationens medlemmar förändras, försvinner eller ersätts. Exempelvis när ny teknik
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implementeras och avlöser den gamla. Detta kan innebära stora organisationsförändringar
som ger avtryck på socialisationen och de institutionella förgivet tagna normerna. En social
faktor som möjliggör avinstitutionalisering kan vara rekrytering av ny personal. Vid
rekrytering sker en ömsesidig anpassning mellan den nyanställde och organisationen. Den
anställdes erfarenheter och kunskaper kan komma att anammas och utmana den rådande
strukturen i organisationskulturen. Sammanfattningsvis kan det utläsas av Kondra och Hurst
resonemang att avinstitutionalisering sker då accepterandet av någonting internaliserat och
förgivettaget inom organisationskulturen upphör.

3.3 Teorins relevans för studien
Kondra och Hursts teori är i denna studie av relevans då den på ett lämpligt sätt kan bidra till
förståelse av sjuknärvaro och hur denna legitimeras av informanterna och deras kollegor på
arbetsplatserna. Vid analysen av det empiriska materialet framkom det att informanterna och
deras kollegor intagit liknande förhållningssätt till sjuknärvaro. Därav grundades valet av teori
i intresset av att förklara dessa homogena förhållningssätt till sjuknärvaro. Det av intresse att
applicera Kondra och Hursts begreppshantering på studiens resultat då den förklarar
likformighet på individnivå genom legitimitetsskapande processer. Tidigare forskning har inte
tagit hänsyn till legitimitetens betydelse för sjuknärvaro i arbetslivet varför denna teoretiska
utgångspunkt kan bidra med ytterligare en aspekt till sjuknärvarons forskningsområde.
Informanterna i denna studie tillhör inte en och samma organisation vilket försvårar
användningen av denna teori. Vi anser dock att ett rimligt antagande är att områdena skola,
vård och omsorg i denna studie tillhör samma organisationskultur då dessa områden ingår i
samma fält, nämligen välfärdstjänstearbeten. Då studiens informanter kontinuerligt hänvisar
till sitt och sina kollegors beteenden samt rådande normer på respektive arbetsplats har denna
teori ändå valts ut som analytiskt verktyg. I nästkommande kapitel redogörs för uppsatsens
metodologiska överväganden.

4. Metod
Detta kapitel redogör för uppsatsens metodologiska överväganden. Kapitlets avsnitt
presenteras i ordningen Metodologisk ansats, Planering och förarbete, Urval, Insamling av
empiriskt material, Bearbetning av empiriskt material, Validitet och reliabilitet och Etiska
överväganden.

4.1 Metodologisk ansats
I detta avsnitt redogörs för och motiveras studiens metodologiska ansats samt
datainsamlingsmetod. Då denna studies syfte är att bilda en fördjupad förståelse av
sjuknärvaro görs bedömningen att en kvalitativ ansats med utgångspunkt i den hermeneutiska
traditionen är det bästa alternativet i utformningen av denna studie. Enligt Trost (2010) riktar
kvalitativ forskning intresset mot informanters sätt att tänka, resonera och förhålla sig till
omvärlden och ämnar bilda en djupare förståelse av det studerade fenomenen (s. 31).
Kvalitativ forskning syftar således till att se världen ur informantens perspektiv och att
förklara fenomen eller handlingar genom att förstå individens syn på dessa (Aspers, 2011, s.
37).
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Med grund i ovanstående stycke har kvalitativa intervjuer i form av tematiskt öppna intervjuer
använts som datainsamlingsmetod. Sjuknärvaro anmäls inte till arbetsplatsen på samma sätt
som sjukfrånvaro. Enkätundersökningar gör det ändå möjligt att skapa en bild av förekomsten
och utbredningen i statistiska mått. Denna studie ämnar dock inte kartlägga utbredningen eller
liknande varför enkätundersökning inte skulle generera användbart material. Aspers (2011)
menar att för att kunna förstå en värld och de handlingar som utförs i den, är det nödvändigt
att gå ut och fysiskt möta samt tala med aktörerna som verkar i den (s. 33). En
observationsstudie ger information om hur aktörerna agerar och vad som verkligen sker i
olika situationer, men den genererar inte en bild av aktörernas tankar inför eller under
handlandet och heller inte hur aktörerna upplever situationen (s. 107). Kvalitativa intervjuer
ger däremot möjlighet att komma nära informanternas tankar, uppfattningar och känslor
(Trost, 2010, s. 44). Därmed ges möjlighet att studera upplevelsen av sjuknärvaro såsom den
ter sig för informanten själv. Enligt Aspers (2011) är tanken med öppna intervjuer är att de
ska likna det vardagliga samtalet i struktur. Ett antal teman med grund i en studies teori eller
syfte bestäms innan samtalet. Specifika frågor undviks dock i syfte att låta innehållet baseras
på interaktionen mellan intervjuare och informant. Öppna frågor riktar svaren mot det centrala
för besvarandet av studiens frågeställningar genom att låta informanten vara delaktig i
styrningen av samtalet (s. 144). Intentionen med denna uppsats är att utforska informanternas
upplevelser av sjuknärvaro vilket motiverar studiens ansats samt insamlingsmetod. I
kommande avsnitt redogörs för studiens planering och förarbete.

4.2 Planering och förarbete
Som en del av förarbetet till denna studie har en förstudie genomförts. En förstudie har enligt
Aspers (2011) många fördelar. Den ger en god vägledning till det fortsatta forskningsarbetet
då den ger en chans att möta fältet en första gång samt att prova metod och intervjufrågor (s.
15-16). Denna förstudie genomfördes utan vald teori med intentionen att materialet skulle ge
guidning i valet av teori till huvudstudien. Vidare i planeringsarbetet av förstudien utformades
en intervjuguide (bilaga 2) till den öppet tematiska intervjun. Enligt Trost (2010) bör en
intervjuguide inte vara alltför detaljerad då utrymme för öppenhet är viktigt i kvalitativa
intervjuer (s. 71). Med grund i detta bildades tre stora teman vilka baserades på
undersökningens syfte och frågeställningar. Dessa teman var “Synen på arbete”, “Synen på
sjukfrånvaro” och “Synen på sjuknärvaro”. Förstudien bestod av en intervju som varade i
cirka 15 minuter och informanten är en kvinnlig förskollärare i. Informanten är verksam i en
av de yrkesgrupper som studien avser att studera. Detta i syfte att underlätta för den fortsatta
planeringen.
Flera användbara mönster återfanns i kodningen av datamaterialet från förstudien vilket
hjälpte i valet av teori. Det slutgiltiga valet av teori gjordes dock inte förrän de första
intervjuerna i huvudstudien genomförts och kodats. Vidare ändrades intervjuguiden efter
förstudien och fylldes ut med ytterligare ett tema rörande hälsa och ohälsa samt stolpar under
de olika temana då den inte riktigt fångade det som var tänkt. Förstudien gav även möjlighet
att testa intervjuteknik. Därav uppmärksammades bland annat svårigheter i sättet att ställa
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frågor samt följdfrågor. Detta var bra att vara medveten om i det fortsatta intervjuarbetet. I
nästkommande avsnitt motiveras och redogörs för undersökningens urval.

4.3 Urval
I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av informanter till studien. Denna uppsats syfte
är att bilda en bättre förståelse av sjuknärvaro hos arbetstagare inom områdena skola, vård
och omsorg. Vidare syftar denna uppsats till att undersöka om sjuknärvaro legitimeras och i
sådana fall hur. Med utgångspunkt i detta har informanterna valts ut baserat på kriteriet att de
är eller har varit verksamma inom något av yrkena för- eller grundskollärare, fritidspedagog,
undersköterska eller sjukvårdsbiträde. Dessa specifika professioner har valts ut som
gemensam nämnare bland studiens informanter då de statistiskt sätt påvisar en hög
sjuknärvaro. Dessa yrkesgrupper valdes ut för att öka chanserna att informanterna tidigare
erfarit sjuknärvaro med förhoppningen att de således vore kapabla att diskutera ämnet i en
bred bemärkelse. Trost (2010) hävdar att urvalet i kvalitativa studier bör vara heterogent inom
en given homogen ram (s. 137). I fallet med denna studie utgör områdena skola, vård och
omsorg den givna ramen. I syfte att uppnå heterogenitet bland deltagarna har individer med
olika bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och antal yrkesverksamma år intervjuats.
Diverse urvalstekniker kan enligt Trost (2010) tillämpas vid selekteringen av deltagare till en
studie. Denna studie tillämpar ett snöbollsurval. I ett snöbollsurval väljs deltagarna baserat på
deras lättillgänglighet och relevans för studien. Den individ forskaren först möter som lämpar
sig för studien tillfrågas att delta. De deltagare som redan valts ut att ingå i studien används
för att hitta ytterligare lämpliga deltagare som uppnår urvalskriterierna (Trost, 2010, s. 140).
Valet av urvalsmetod baserades huvudsakligen på studiens syfte och urvalskriterium. Då
dessa passar in på ett stort antal individer, ökar chansen att redan utvalda deltagare känner
andra lämpliga kandidater. Alla informanter är bekanta samt bekantas bekanta. Detta
resulterade i att en del informanter tillhör samma organisation. Merparten av informanterna
tillhör dock olika organisationer. Det är värt att poängtera att annonsering på facebook
gjordes, dock utan resultat. Tio informanter har intervjuats vilka redogörs för inledningsvis i
studiens resultat och analyskapitel. I kommande avsnitt presenteras hur insamlingen av det
empiriska materialet gått tillväga.

4.4 Insamling av empiriskt material
Som datainsamlingsmetod användes tematiskt öppna intervjuer vilket diskuterats i tidigare
avsnitt. Datainsamlingen påbörjades i och med att kontakt togs med informanterna. Den första
kontakten hölls kort och koncist för att inte verka alltför påträngande för den tillfrågade, detta
enligt Trosts (2010) rekommendation (s. 82). Plats och tid för intervjuerna fick informanterna
välja i möjligaste mån för att underlätta deras medverkan. Platsen är enligt Trost (2010)
mycket viktig för att datamaterialet ska uppnå hög kvalitet. Den bör vara avskild och
informanten bör känna sig trygg för att inte hämmas eller störas av omgivningen (s. 65).
Intervjuerna hölls hemma hos informanterna eller i enskilda rum på deras arbetsplatser. Tiden
för intervjuerna var svår att anpassa helt efter intervjupersonernas önskemål då
datainsamlingen begränsades till två veckor.
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Respektive uppsatsförfattare genomförde fem intervjuer och varje intervju varade i cirka 45
minuter. Beslutet att genomföra intervjuerna enskilt grundades i tron om att båda var väl
införstådda i hur samtalen skulle hållas. Samtliga informanter godkände inspelningen av
samtalet vilket underlättade transkriberingen och analysen av intervjumaterialet. Som
komplement till detta fördes även anteckningar som stöd under intervjun och vid
transkriberingen efteråt. Inledningsvis under intervjuerna lästes ett informationsbrev (bilaga
1) upp. Vidare presenterades de teman intervjuguiden innehöll så att informanten kunde
fokusera på det som för denne kändes viktigt och centralt rörande upplevelsen av sjuknärvaro.
Avslutningsvis godkände informanterna vidare kontakt vid eventuell komplettering av det
insamlade materialet. I en del intervjuer fortsatte samtalet om sjuknärvaro efter det att
inspelningen avslutats vilket antecknades i efterhand. I kommande avsnitt redovisas hur
bearbetningen av det insamlade materialet gått till.

4.5 Bearbetning av empiriskt material
I detta avsnitt behandlas bearbetningen av det insamlade materialet. Intervjuerna
transkriberades i nära anslutning till intervjun då samtalet ännu var färskt i minnet. Under
intervjun med Informant 2 strulade inspelningen vilket resulterade i att samtalet inte spelades
in. Detta upptäcktes först då intervjun var avslutad och transkriberingen skulle påbörjas.
Samtalet skrevs således ner så utförligt som möjligt ur minnet med hjälp av de
stödanteckningar som förts under intervjun. Exempel tagna från Informant 2’s berättelse är
därför inte ordagrant återgivna men huvuddragen i resonemangen stämmer överens med vår
tolkning av informantens mening. Aspers (2011) beskriver hur transkriberingar kan ha olika
innehåll och detaljrikedom beroende på studiens syfte (s. 156). Intervjuerna i denna studie
transkriberades ordagrant men pauser, skratt och hummande skrevs endast ner i relevanta
delar av intervjuerna.
Analysprocessen inleddes med kodningsarbetet. I kodningsprocessen delades det insamlade
datamaterialet upp för att underlätta analyseringen av innehållet. Det finns enligt Aspers
(2011) två olika sätt att koda sitt material beroende på om kodningen sker induktivt, det vill
säga med koder identifierade i materialet, eller deduktivt med koder skapade utifrån teoretiska
begrepp och antaganden (s. 169). I denna studie har dessa kodningsförfaranden använts i olika
stadier i analysprocessen. De första två intervjuerna kodades med en öppen rad för rad
kodning. Tanken med detta var att släppa de förutfattade meningarna och öppna upp för olika
tolkningar av materialet samt att finna en relevant teori att analysera materialet utifrån vilket
även Aspers (2011) förespråkar (s. 172). Mönster uppmärksammades i materialet som
påvisade tendenser till isomorfa processer, därav valet av Kondra och Hurts legitimitetsteori
som utgångspunkt i uppsatsens analys. Efter valet av teori, utformades ett kodningsschema
(bilaga 3) med de teoretiska begreppen samt studiens syfte i åtanke vilket användes som
underlag i kodningen av samtliga intervjuer. Detta analysförfarande kan likställas med det
Aspers (2011) benämner som statisk analys (s. 205). Sammanställningen av resultatet
baserades på informanternas förhållningssätt till sjuknärvaro. En analys med studiens valda
teori genomfördes på studien resultat.
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Analysprocessen påverkades av vår förförståelse. Det ideala hade varit att bortse från
förförståelsen av sjuknärvaro för att kunna inta en objektiv syn på materialet. Schuetz (1953)
menar att det är svårt att sätta sin förförståelse i parentes. Individen har sin förförståelse om
allt, samtidigt kan vi inte komma fram till någonting utan att i någon mening utgå ifrån vår
förförståelse. Det viktiga är att i alla fall vara medveten om förförståelsens existens. Efter den
induktiva kodningen övergick arbetet till en tematisk kodning. I den tematiska kodningen är
det fördelaktigt att lyfta blicken från förförståelsen av teorin. Att göra detta vore att följa ett
av Beckers (2008) knep som kallas för “Låt fallet definiera begreppet”. Syftet med detta knep
är att lyfta blicken från teorin och de bestämda begreppen för att se innehållet i materialet för
vad det är och inte låta begreppen styra innehållet (s. 135-137). Således i den deduktiva
kodningen av materialet samt fortsättningsvis i sammanställningen av studiens resultat har
detta varit i åtanke. I följande avsnitt presenteras de hänsynstaganden som gjorts gällande
studiens validitet och reliabilitet.

4.6 Validitet och reliabilitet
Enligt Dalen (2004) syftar validitet till att mäta studiens giltighet, hur väl resultatet stämmer
överens med forskningens syfte. Reliabilitet avser att mäta studiens trovärdighet, hur väl
forskare framöver kan upprepa studien och komma fram till samma resultat (s. 111). Enligt
Dalen bör begreppen validitet och reliabilitet definieras olika inom kvantitativ respektive
kvalitativ forskning eftersom tillvägagångssättet för dessa två datainsamlingsmetoder är vitt
skilda. Dalen hävdar att begreppen är formade med utgångspunkt i den kvantitativa
forskningen. Kvalitativ forskning, såsom denna uppsats, bygger på antagandet om att
individen konstruerar, samt ger mening åt sin sociala verklighet. Följaktligen är det inte
möjligt att tala om en ”sann” verklighet inom kvalitativ forskning. Vidare är den sociala
verklighet som individen konstruerar inte statisk. Den sociala verkligheten skiftar i
förhållande till den rådande situationen informanten befinner sig i samt den aktuella
samhällsdebatten kring det studerade fenomenet. Således är begreppen validitet och
reliabilitet mindre passande för kvalitativa studier då dessa studiers giltighet är subjektiv samt
upprepbarhet omöjlig (s. 112-113).
Dalen diskuterar validitet med utgångspunkt i två perspektiv, forskarrollen samt
forskningsplanen. Validitet i forskarrollen uppnås bland annat genom att forskaren
uttryckligen klargör sin koppling till det fenomen som studeras. Detta görs i syfte att ge
läsaren en möjlighet att kritiskt reflektera över hur den förbindelse forskaren har till det
studerade fenomenet kan ha påverkat studiens utfall (s. 115). Det fenomen som studeras i
denna uppsats är sjuknärvaro. Vi har båda en koppling till sjuknärvaro vilken skapats genom
egna och andras upplevelser och erfarenheter. Således är det som nämnt i föregående avsnitt
möjligt att vår förförståelse om sjuknärvaro kan ha påverkat tolkningen av resultatet. Vidare
diskuterar Dalen (2004) validitet i forskningsplanen. Validitet i forskningsplanen uppnås
genom tydlighet i planeringen, genomförandet samt presentationen av studien. Det är även
viktigt att ställa genomtänkta intervjufrågor i syfte att öppna upp för innehållsrika och fylliga
uttalanden från informanten (s. 118). Detta har i denna studie möjliggjorts genom att hålla
öppet tematiska intervjuer. Således har denna uppsats strävat efter att uppnå en hög validitet
genom att presentera en detaljerad redogörelse av arbetsprocessen.
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Som argumenterats för ovan är reliabilitet inte ett begrepp som lämpar sig väl för kvalitativ
forskning. Ändock nämner Dalen (2004) alternativa sätt att applicera begreppet på kvalitativa
studier. Beskrivningarna av de enskilda leden i forskningsprocessen bör presenteras så
detaljrikt som möjligt. En hög transparens i tillvägagångssättet ökar möjligheterna för andra
forskare att replikera studien utifrån den ursprunglige forskarens perspektiv (s. 114). Som
nämnt i ovanstående stycke har vi i denna studie strävat efter tydlighet och transparens
genomgående i forskningsprocessen. I kommande avsnitt presenteras de etiska
hänsynstaganden som tillämpats i forskningsprocessen.

4.7 Etiska överväganden
All vetenskaplig verksamhet måste bedrivas ur ett forskningsetiskt perspektiv. Därav har
hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002, 2011) förespråkar
vilka bland annat är forskaretik samt forskningsetik. Forskaretik syftar till de etiska riktlinjer
som gäller mellan forskare. Vetenskapsrådet (2011) förespråkar att forskningsresultat ska
publiceras öppet för forskare och allmänheten att ta del av. Vetenskaplig forskning ska inte
bedömas utifrån andra kriterier än rent vetenskapliga. Vidare bör forskaren vara
ifrågasättande och granskande samt endast dra slutsatser då det finns tillräcklig grund att stå
på. Därav har den tidigare forskningen till denna studie bedömts utifrån vetenskapliga
kriterier. Uppsatsen har enbart bedrivits i ett vetenskapligt syfte. Vidare hävdar
Vetenskapsrådet (2011) att det primära motivet till forskningen bör vara att bidra med ny
kunskap. Av denna anledning publiceras uppsatsen offentligt.
Uppsatsens forskningsetiska överväganden presenteras med utgångspunkt i Vetenskapsrådets
(2002) fyra etiska huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär en skyldighet att
upplysa informanterna om villkoren för att delta i studien. Informanterna ska ha kännedom
om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst under intervjun samt
fram till uppsatsens slutgiltiga sammanställande kan välja att avbryta sin medverkan. För att
uppnå detta krav har samtliga informanter i denna studie tagit del av ett informationsbrev
innan intervjun. Informationsbrevet innehöll ovanstående information om villkoren för deras
deltagande. Vetenskapsrådets (2002) andra huvudkrav är samtyckeskravet. Detta krav innebär
att deltagarna delger sitt samtycke att medverka i studien och att de således godkänner de
villkor som ställs på deltagaren. I informationsbrevet upplystes informanterna även om
studiens syfte, intervjuns uppskattade längd, att anonymitet kan garanteras samt att intervjun
spelas in i syfte att underlätta hantering av datamaterialet vid transkriberings- och
analysarbetet. Samtliga villkor för deltagandet i studien upprepades vid intervjutillfället för att
ytterligare tydliggöra informantens rättigheter. Informanter i denna studie har innan samt
under intervjun bekräftat sin medverkan muntligt. Vetenskapsrådets (2002) tredje krav,
konfidentialitetskravet, innebär att deltagarna i studien ska ges konfidentialitet. Detta krav
uppnås i denna studie då deltagarnas varit anonyma i samtliga delar av forskningsprocessen.
Denna studies informanter är verksamma inom yrken där smitta kan få allvarliga
konsekvenser. Med anledning av detta kan sjuknärvaro anses vara ett känsligt ämne för
informanterna. Därav är det av stor vikt att konfidentialitetskravet upprätthålls i denna studie.
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Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som kortfattat innebär att det insamlade materialet
från deltagarna endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta
krav efterlevs. I detta kapitel har studiens metodologiska överväganden presenterats. I
kommande kapitel redogörs för studiens resultat och analys.

5. Resultat och analys
Inledningsvis i detta kapitel presenteras studiens informanter. Vidare redovisas studiens
resultat varpå en analys med studiens valda teori följer. I redogörelsen av studiens resultat
lyfts även tidigare forskning. Resultatet bygger på det insamlade datamaterialet från
intervjuerna. Det är uppdelat i två huvudavsnitt som representerar informanternas olika
förhållningssätt till sjuknärvaro samt hur de legitimerar sjuknärvaro vilket motsvarar studiens
syfte och frågeställningar. De två huvudavsnitten är Innebörden av relevanta begrepp samt
Anledningar till, konsekvenser av samt anpassningsstrategier till sjuknärvaro. Respektive
huvudavsnitt inleds med en kortfattad redogörelse av dess innehåll och underrubriker.

5.1 Informanterna
Samtliga informanter är eller har varit verksamma inom yrkesgrupperna förskollärare,
grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde. Dessa yrkesgrupper
har enligt Arbetsmiljöverket (2016) den högsta sjuknärvaron för områdena skola, vård och
omsorg. Detta urvalskriterium utgör den enda garanterade gemensamma faktorn hos
informanterna. I övrigt skiljer sig informanterna åt bland annat gällande könsidentitet, ålder,
beträffande anställningsform, sysselsättningsgrad samt antal verksamma år inom det för
studien relevanta yrkena. Urvalsgruppen består av tio informanter i åldrarna 21 till 63 år varav
nio är kvinnor och en är man. Arbetslivserfarenheten för dessa informanter varierar mellan 1
till 41 år. Informant 6 och Informant 7 har vid olika tillfällen varit verksamma inom två av
yrkena relevanta för studien och då med olika sysselsättningsgrad. Nedan presenteras samtliga
informanter.
Informant
Informant 1
Informant 2
Informant 3
Informant 4
Informant 5
Informant 6
Informant 7
Informant 8
Informant 9
Informant 10

Yrkesgrupp
förskollärare
grundskollärare
undersköterska
grundskollärare
undersköterska
fritidspedagog
förskollärare
sjukvårdsbiträde
fritidspedagog
undersköterska
sjukvårdsbiträde
sjukvårdsbiträde

Sysselsättningsgrad
heltid
heltid
heltid
heltid
heltid
deltid
heltid
deltid
heltid
deltid
deltid
deltid
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5.2 Innebörden av relevanta begrepp
I detta avsnitt redogörs för hur informanterna förhåller sig till sjuknärvaro i en begreppslig
bemärkelse. Således för hur de definierar sjuknärvaro samt övriga begrepp som ligger till
grund för sjuknärvarons existens. Undersökningen bygger på antagandet att sjuknärvaro är
nära relaterat till arbete, hälsa och ohälsa samt sjukfrånvaro. Upplevelser är alltid subjektiva
varför det är av vikt att klargöra informanternas syn på dessa fenomen inför analysen av
resterande resultat. Vidare i detta avsnitt diskuteras informanternas inställning till arbete.
Detta då inställningen kan ha en påverkan på huruvida individen väljer att vara
sjuknärvarande vid sjukdom. Detta huvudavsnitt är indelat i följande avsnitt Arbete, Hälsa
och ohälsa, Sjukfrånvaro och sjuknärvaro samt Inställning till arbete. De tre första avsnitten
analyseras inte utifrån Kondra och Hursts teori då bedömningen är att dessa resultat inte kan
härledas till specifika organisationskulturer eller professioner. Dessa resultat är dock av vikt
för förståelsen av sjuknärvaro då de utgör förhållningssätt till samt grunden till fenomenet.
Däremot har tolkningen gjorts att organisationskulturen kan ha betydelse för informanternas
inställning till arbete, därav analyseras det sista avsnittet utifrån studiens valda teori.

5.2.1 Arbete
I detta avsnitt redogörs för informanternas syn på arbete. Materialet visar på en enhetlig syn
bland informanterna av vad arbete innebär. Arbete definieras av informanterna som någonting
individen livnär sig på och som ett sätt att tjäna pengar. Den definition av arbete som
informanterna redogör för kan därmed likställas med Giddens och Sutton (2014) definition av
lönearbete (s. 171). Följaktligen görs tolkningen att informanterna anser arbete vara
förvärvsarbete vilket innebär en ekonomisk ersättning i utbyte mot genomförda tjänster.
Exemplet nedan illustrerar denna syn på arbete:
Exempel 1.
Ja, att man går till jobbet varje dag. Och det gör man ju från början för att man ska försörja
sig.
(Informant 1)
Värt att poängtera är att informanterna på uppmaning diskuterade olika sorters arbete utöver
förvärvsarbete. Andra former av arbete som belystes genom intervjufrågor var ideellt arbete
samt hemarbete. Dessa former av arbete ansågs dock inte av informanterna vara arbete i
samma bemärkelse som förvärvsarbete. Samtliga informanter hävdade att ideellt arbete och
hemarbete utgör sysselsättning eller fritidsintresse. Endast det arbete som utgjorde den
huvudsakliga inkomstkällan ansågs vara arbete i en begreppslig bemärkelse. Sålunda
diskuterades sjuknärvaro endast i förhållande till förvärvsarbete. Med anledning av detta
refererar studien fortsättningsvis endast till förvärvsarbete då arbete diskuteras. I kommande
avsnitt diskuteras informanternas förhållningssätt till hälsa och ohälsa.
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5.2.2 Hälsa och ohälsa
Informanterna har en relativt samlad syn på vad hälsa och ohälsa innebär. Samtliga
informanter talar om mående och är eniga om att både psykiska och fysiska aspekter är av
relevans för hälsa och ohälsa. Detta illustreras med nedanstående exempel:
Exempel 2.
Hälsa är, ... när man mår bra. När kroppen mår bra. Men ja, när jag känner mig pigg. Det
skulle jag säga [är] hälsa. Eller när eleverna är pigga. Så, pigg.
(Informant 4)
Exempel 3.
Jag kan bryta ett ben och deppa ihop och vara ledsen för det och då har jag inte hälsa. Men
jag kan bryta ett ben och göra det bästa av det och då tycker jag att jag har hälsan.
(Informant 5)
Dessa två exempel belyser vikten av det psykiska måendet i relation till de fysiska
förutsättningarna men på två skilda vis. I exempel 2 förklarar Informant 4 att hälsa är när
kroppen mår fysiskt bra samtidigt som när individen känner sig psykiskt “pigg”. I exempel 3
framkommer det å andra sidan att individen kan ha god hälsa trots att hon är fysiskt sjuk.
Detta förklarar Informant 5 genom att det är inställningen, det psykiska välmåendet, som
avgör om individen har hälsa. Vidare påpekar merparten av informanterna att
allmäntillståndet är en avgörande faktor för hälsa och ohälsa. Vad allmäntillstånd innebär är
högst subjektivt. I exempel 2 görs tolkningen att uttalandet “när man känner sig pigg” är en
beskrivning på ett gott allmäntillstånd, vilket innebär att individen innehar en god hälsa.
Informanternas uppfattning av hälsa och ohälsa stämmer delvis överens med Qvarsell och
Torells (2000) definition som redogjorts för i kapitlet om tidigare forskning (s. 11).
Informanterna belyser de fysiska och psykiska aspekterna men utelämnar den sociala
aspekten som Qvarsell och Torell redogör för. Detta diskuteras vidare i uppsatsens
diskussionskapitel. I kommande avsnitt presenteras informanternas förhållningssätt till
sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

5.2.3 Sjukfrånvaro och sjuknärvaro
När sjuknärvaro diskuteras i intervjuerna görs tolkningen att samtliga informanter har en mer
eller mindre samlad syn på vad begreppet innebär även då inställningen till sjuknärvaro
varierar. Likt Aronsson och Gustafsson (2002) definierar samtliga informanter sjuknärvaro
som att individen går till arbetet fastän denne enligt egen bedömning inte bör på grund av
sjukdom. Detta illustreras i exemplet nedan:
Exempel 4.
Jag tänker att det är när man känner att man egentligen skulle varit hemma, antingen för att
man är fysiskt eller psykiskt sjuk.
(Informant 7)
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Exemplet

belyser informanternas samlade syn på sjuknärvaro. När sjuknärvaro diskuteras i
intervjuerna glider samtalet ofta in på sjukfrånvaro och de anledningar och konsekvenser som
detta medför. I denna studie diskuteras som nämnt sjukfrånvaro endast i relation till
sjuknärvaro. Alla informanter är överens om att individen bör stanna hemma då
hälsotillståndet har en negativ påverkan på individens förmåga att utföra sitt jobb på
arbetsplatsen, eller då individen utsätter andra för en smittorisk. Ur detta resonemang härleds
tolkningen av informanternas definition av sjukfrånvaro vilken illustreras med följande
exempel:
Exempel 5.
Alltså, om man är förkyld och sådant, då tycker jag att man ska vara hemma eftersom vi har
närkontakt med många människor, om man hostar och så där. Men också om man har ont
någonstans. Som jag, jag är ju inte till så mycket hjälp om jag går och jobbar…
(Informant 3)
Exempel 5 är hämtat ur en intervju med Informant 3 som är undersköterska. För närvarande är
informanten sjukskriven på grund av smärta i ena axeln. Exemplet är representativt för
samtliga informanter då både smittorisken samt nedsatt arbetsförmåga som drabbar övriga
aktörer på arbetsplatsen inkluderas. I kommande avsnitt redogörs för informanternas
inställning till arbete.

5.2.4 Inställning till arbete
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar är det vidare av intresse att diskutera
informanternas inställning till arbete vilken presenteras i detta avsnitt. Två av informanterna
har uttryckt att de anser att inställningen till arbete skiljer sig mellan olika typer av
förvärvsarbeten. Då avsikten med studien är att undersöka sjuknärvaro vid förvärvsarbete för
utvalda yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg behandlar detta avsnitt endast
informanternas inställning till dessa specifika yrken.
Med utgångspunkt i den insamlade empirin görs tolkningen att samtliga informanter har en
mer eller mindre altruistisk inställning till arbete (Berglund, 2001, s. 97-99). Vi baserar denna
uppfattning på att de ofta betonar vikten av gemenskap och att stötta sina kollegor samt finnas
till för eleverna och vårdtagarna. Vidare hävdar informanterna att deras kollegor delar deras
syn på arbete. Således görs tolkningen att även informanternas kollegor innehar en altruistisk
inställning till sitt arbete. Å andra sidan nämner en del informanter att de mött ett fåtal
medarbetare som inte ställer upp för sina kollegor samt tydligt visar ett ointresse till
vårdtagarna och eleverna. Informanterna som hävdar detta delar uppfattningen om att dessa
kollegor endast arbetar för pengarnas skull. Den inställning till arbete som dessa kollegor
påvisar tolkar vi som tendenser till en instrumentell inställning till arbete i vilken den
ekonomiska aspekten av arbetet prioriteras (Berglund, 2001, s. 97-99). Vidare nämner en av
informanterna att dennes inställning till arbetet har varierat över tid. Detta illustreras nedan:
Exempel 6.
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... att jag jobbade på [arbetsplatsen] gjorde att jag fick dålig arbetsmoral. För att det var så
generellt i gruppen. Jag tror att det speglade tillbaka på mig. Sedan tror jag, när jag kom
därifrån och fick se ett annat perspektiv…
(Informant 5)
Informant 5 upplever att dennes inställning till arbete har skiftat före och efter anställningen
på arbetsplatsen som diskuteras i exempel 6. Vistelsen på den specifika arbetsplatsen
påverkade informantens arbetsmoral till det negativa. Av detta resonemang görs tolkningen
att informantens inställning till arbete blev negativ av den specifika arbetsplatsen. Detta tyder
på att informantens inställning till arbete i stor utsträckning är platsbunden.
Med utgångspunkt i Kondra och Hursts (2009) redogörelse av de isomorfa krafter som
likformar individer i en organisation görs tolkningen att Informant 5’s inställning till arbete
till stor del påverkades av övriga medlemmar i den specifika organisationen. I och med att
informanten uttrycker den allmänna inställningen till arbete på arbetsplatsen som grund till sin
förändrade inställning blir speciellt den tvingande informella isomorfismen här intressant att
diskutera. Uppfattningen är att informanten inte aktivt valt att förändra sin inställning, istället
skedde denna anpassning omedvetet som ett svar på kollegornas handlande. Inte förrän
informanten avslutat sin anställning och kunnat se situationen ur ett annat perspektiv har
reflektion över detta beteende skett. Tolkningen görs att informanten i
socialisationsprocessen på arbetsplatsen anpassade sig till de rådande normerna och
införlivade omgivningens krav i sitt eget sätt att resonera. Med utgångspunkt i Kondra och
Hursts (2009) teori är ett rimligt antagande att informanten anpassade sig till arbetsplatsens
arbetsmoral för att bli accepterad i arbetsgruppen. Detta resultat tyder på att
organisationskulturen har betydelse för informanternas inställning till arbete.
I diskussionen om inställning till arbete är det av relevans att diskutera yrkesgruppernas
specifika arbetsvillkor och vilken inverkan de har på informanternas inställning till arbete.
Samtliga informanter har uttryckt att de anser att deras yrke innebär en hög arbetsbelastning,
att det är stressigt samt att det är fysiskt och psykiskt krävande. Detta illustreras i exempel 7.
Vidare uttryckte merparten av informanterna att synen på det specifika arbetet funnits med
dem redan innan de valde att gå in i yrket. Informant 10 delade dock inte denna uppfattning.
För denne var förförståelsen om yrket liten. Det var inte förrän informanten själv gick in i
yrket som uppfattningen om arbetet blev mer lik de övriga informanternas. Informantens
tankegångar om detta skildras i exempel 8:
Exempel 7.
Det hör till jobbet att bli sjuk! Man förväntar sig att man ska jobba mycket när man går in i
yrket…
(Informant 8)
Exempel 8.

24

När jag först valde det så hade jag ingen aning om hur det faktiskt låg till. Inte alls. Jag visste
typ ingenting om det här. Det är nu när jag börjat plugga som jag faktiskt fått höra och
märker hur det är.
(Informant 10)
I exempel 7 hävdar Informant 8 att det hör till vårdyrket att bli sjuk. Informanten upplever att
det förväntas av de anställda att vara ständigt tillgänglig för arbete. I ett resonemang av
Informant 10, framkom det att denne informant som nyanställd härmat resterande kollegors
arbetssätt för att kunna hantera den höga fysiska och psykiska arbetsbelastningen. Informant 8
och Informant 10 är båda verksamma samt studerar till yrken inom vårdsektorn.
Informanterna nämner i intervjuerna att de via sina universitetsutbildningar lärt sig att
vårdyrket innebär en hög fysisk och psykisk arbetsbelastning. De hävdar att deras
universitetslärare diskuterar vårdyrkets tuffa arbetsförhållanden som om de vore oföränderliga
och förgivet tagna.
Sammanfattningsvis handlar detta avsnitt om informanternas inställning till förvärvsarbete
och analyseras utifrån Konda och Hursts (2009) tolkning av normativ isomorfism samt
mimetisk isomorfism. Då båda informanterna anger deras respektive utbildningar som
förmedlare av synen på arbetet görs tolkningen att resultatet är ett svar på normativt
likformade krafter. Kondra och Hurst (2009) menar att denna normativa isomorfism har sitt
ursprung i professionens oskrivna riktlinjer för handlande, varför detta är en rimlig tolkning
av resultatet. Vidare menar Kondra och Hurst att nyanställda som ofta är osäkra på hur de ska
agera i olika situationer på arbetsplatsen tenderar att imitera övriga aktörer i fältet. Detta för
att vinna legitimitet och bli accepterade av medlemmarna i organisationen. Med denna
utgångspunkt görs tolkningen att Informant 10 genom interaktion med och imiterande av
resterande arbetstagare på arbetsplatsen lärt sig att godta och hantera de arbetsvillkor som
föreligger. I detta huvudavsnitt har bakgrundsfaktorer till sjuknärvaro diskuteras med
utgångspunkt i informanternas förhållningssätt till fenomenet i en begreppslig bemärkelse. I
kommande huvudavsnitt redogörs för anledningar till, konsekvenser av och anpassningar till
sjuknärvaro.

5.3 Anledningar till, konsekvenser av samt anpassningsstrategier till sjuknärvaro
Detta huvudområde redogör huvudsakligen för de anledningar till sjuknärvaro som
informanterna diskuterat. I redogörelsen av anledningar till sjuknärvaro presenteras även
konsekvenser av samt anpassning till sjuknärvaro. Dessa synsätt och handlingar utgör de
förhållningssätt genom vilka legitimering av sjuknärvaro sker. De mest förekommande
anledningarna till sjuknärvaro som informanterna diskuterat sammanfattas i följande avsnitt,
Att ställa upp för varandra, Ansvaret gentemot elever och vårdtagare, Inställningen till
sjuknärvaro skiljer sig mellan yrkesgrupperna, Personlighetens betydelse för sjukfrånvaro
samt Upplevelsen av stress.
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5.3.1 Att ställa upp för varandra
Detta avsnitt behandlar huvudsakligen anledningar till sjuknärvaro som grundas i det
ansvarstagande gentemot kollegor som informanterna talar om. I samtliga intervjuer återfinns
mönster som tyder på att informanterna känner ett stort personligt ansvar för sina kollegor på
arbetsplatsen. I undersökningens forskningsöversikt förefaller denna anledning till
sjuknärvaro vara vanligt förekommande inom välfärdstjänstesektorn (Aronsson, Astvik &
Gustafsson, 2010). Ofta då samtalen rör arbetssituationen lyfter informanterna aspekter som
de anser vara påfrestande. Bland annat nämns faktorer som att de har för mycket att göra men
för lite tid till förfogande vilket resulterar i hektiska arbetsdagar och mycket övertidsarbete.
Detta i kombination med svårigheter att hitta lämpliga vikarier vid sjukluckor förefaller vara
en av de viktigaste anledningarna till att informanterna väljer att arbeta trots att de egentligen
enligt egen bedömning borde ha varit hemma och vilat på grund av sjukdom. Exemplet nedan
illustrerar dessa tankar.
Exempel 9.
För jag har ju varit där själv liksom, när någon annan har varit sjuk. Och den har hört ‘ja,
men gud, stackars dig, krya på dig’, från ledningen. Men sedan kommer det i alla fall att ‘ja,
vi hittade ingen vikarie, ni i personalen får ta det’. Vi andra: ‘ja, men vi har ju lektioner’. Ja,
jag har för en gångs skull lite planering, jag har ju lite planering någon timme ibland. Och då
tänkte jag fixa det här men ja, jag får sitta och jobba över för att då får ju jag hoppa in och ta
någon klass. Så man vet ju att det ändå drabbar...
(Informant 4)
Informant 4 är lärare i grundskolan. Diskussionen handlade om hur ledningen ställer sig till
sjukfrånvaro. Exemplet tolkas som att informanten anser att det spelar en mindre roll vad
ledningen tycker i beslutet att anmäla sig sjuk eller gå till arbetet trots sjukdom. Det är istället
kollegornas arbetssituation som är avgörande i beslutsfattandet. I motsats till Informant 4 kan
det i intervjun med Informant 9 tolkas som att ledningen i viss mån har en betydande roll i
dennes val av att vara sjuknärvarande. Informant 9 har uppmärksammat att anställda på
arbetsplatsen som arbetar mycket och ställer upp för kollegorna tilldelas fler pass än andra.
Informanten hävdar att denne såldes väljer att ibland vara sjuknärvarande för att öka
chanserna att tilldelas fler pass. Informant 9’s tankesätt liknar i detta avseende den
instrumentella inställningen till arbete (Berglund, 2001, s. 97-99). Det bör tilläggas att
Informant 9 i huvudsak har en altruistisk inställning till arbete likt övriga informanter. I andra
intervjuer visar sig ansvarstagandet gentemot kollegor då informanter säger att de väljer att gå
till jobbet sjuka för att de inte vill “sätta dit” sina kollegor, de vill inte belasta resterande
anställda med sitt eget arbete och öka deras arbetsbörda. Vetskapen om att kollegor får arbeta
ensamma och/eller göra ett “dubbeljobb” tycks överväga det egna hälsotillståndet. Flera av
informanterna använder termer i stil med att “vi ställer upp för varandra” och “det är så vi gör
här”. Med utgångspunkt i det insamlade materialet görs tolkningen att detta personliga ansvar
grundas i att arbetsuppgifterna inte kan skjutas på framtiden, utan mer eller mindre måste
utföras vid rätt tidpunkt. Detta illustreras i exemplet nedan:
Exempel 10.
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Det var när jag jobbade på [namn]skolan, då hade jag nästan influensan men jag gick dit
ändå för jag skulle vara provvakt. Då hade ju den personen som jag täckte upp för förväntat
sig att kunna göra andra saker och om den personen måste hoppa in för mig då faller ju hela
planeringen.
(Informant 7)
Exempel 10 visar att även då dagsplaneringen kan göras om måste någon ansvarig alltid
finnas till hands för eleverna. Finns ingen vikarie tillgänglig faller alltså detta ansvar på de
kollegor som befinner sig på arbetsplatsen. I och med att informanterna inte vill belasta sina
kollegor tolkar vi detta som en av de grundläggande anledningarna till sjuknärvaro bland de
intervjuade informanterna. Vidare framkommer det i det empiriska materialet att det finns en
medvetenhet om att sjuknärvaro inte alltid är ett bra alternativ då informanterna anger
konsekvenser av sjuknärvaro för övriga kollegor på arbetsplatsen. Detta belyses i exemplet
nedan:
Exempel 11.
Konsekvenserna är ju att man inte är lika snabbtänkt, att det blir farligt för barnen. Om jag
har ont i knät så kan jag ju inte springa efter barnen. [...] Och då får de ju en kollega de inte
kan lita på till 100 % och då blir det en oro i arbetsmiljön.
(Informant 6)
Exemplet ovan är hämtat från intervjun med Informant 6 som arbetar inom skolsektorn.
Andra informanter från både skolsektorn och vårdsektorn har beskrivit konsekvenserna av
sjuknärvaro med liknande uttalanden om att den sjuknärvarandes nedsatta arbetsförmåga
belastar övriga kollegor. Ett nedsatt allmäntillstånd eller sjukdom kan enligt informanterna
bland annat innebära att den sjuknärvarande blir trött och inte orkar hålla tempot uppe. Andra
konsekvenser av sjuknärvaro som nämns är att individen inte orkar utföra tyngre lyft och
tvingas hålla avstånd från både kollegor samt elever och vårdtagare på grund av smittorisk.
Tolkningen görs att arbetsbördan för övriga arbetstagare vid sjuknärvaro blir högre då det inte
finns ett incitament för att anlita en vikarie eftersom personalstyrkan är fulltalig. Merparten av
informanternas arbetsuppgifter går inte att senarelägga utan måste genomföras inom en given
tidsram. Detta resulterar i att en viss anpassning måste tas vid enligt informanterna. De
resterande arbetstagarna måste genomföra de arbetsuppgifter den sjuknärvarande inte kan
utföra. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att informanternas upplevda krav och
förväntningar från omgivningen om att ställa upp för sina kollegor är påtagliga.
Med utgångspunkt i Kondra och Hurts (2009) begreppshantering görs analysen att
sjuknärvaro i avseende på de ovan redovisade resultaten förekommer till följd av både formell
och informell tvingande isomorfism. Tvingande formell isomorfism verkar genom uttalade
regler. I informanternas berättelser sker detta exempelvis genom att det alltid måste finnas en
ansvarig med översikt på barngruppen vilket informanterna och deras kollegor följer. Vidare
synliggörs tvingande informell isomorfism genom informanternas och deras kollegors
inställning om att alltid ställa upp för varandra. En förgivet tagen etablerad handling på
informanternas arbetsplatser är att arbeta trots sjukdom. En rimlig tolkning är att
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informanterna arbetar trots sjukdom både för att ställa upp för sina kollegor och även för att
inte riskera sanktioner i form av social utfrysning då det i vissa avseende är vedertaget att
arbeta trots sjukdom. Det finns inga formella regler som tvingar de anställda att arbeta trots
sjukdom och därav utgör sjuknärvaro i detta avseende ett tecken på informell tvingande
isomorfism.
Vidare kan det redovisade resultatet i detta avsnitt analyseras med utgångspunkt i Kondra och
Hursts (2009) tolkning av mimetisk isomorfism. Informant 9 hävdar att påtryckningar från
ledningen är en faktor som påverkar dennes sjuknärvaro. Det finns som nämnt inga uttalade
formella krav på sjuknärvaro. Informanten har dock uppmärksammat att individer som arbetar
trots sjukdom och således ställer upp för kollegor tilldelas fler pass. Informanten gör
tolkningen att anställda som arbetar trots sjukdom belönas av ledningen i form av mer
arbetstid. Informant 9 arbetar således trots sjukdom i förhoppning om att tilldelas fler
arbetspass. Informanten anpassar sitt beteende efter andra kollegor genom att härma och
observera hur de agerar vid sjukdom och vilka följder detta får. Utifrån Kondra och Hursts
(2009) begreppshantering kan detta anses som ett svar på mimetiskt isomorfa krafter. I detta
avsnitt har sjuknärvaro härletts till informanternas upplevda ansvar mot kollegor. I kommande
avsnitt diskuteras en annan form av ansvar som legat till grund för sjuknärvaro, nämligen det
mot elever och vårdtagare.

5.3.2 Ansvaret gentemot elever och vårdtagare
Förutom det ansvar informanterna känner mot kollegorna föreligger även ett ansvar gentemot
elever och vårdtagare vilket redogörs för i detta avsnitt. Merparten av undersökningens
informanter diskuterade i intervjuerna ansvaret gentemot elever och vårdtagare som
anledningar till sjuknärvaro. Centralt i detta argument är att deras yrken syftar till att vårda
och bilda andra människor. Rimligtvis beror detta på att många aktörer på arbetsplatsen blir
drabbade om en vakans inte kan fyllas vilket motiverar sjuknärvaro. Detta resonemang
speglas i exempel 12 och 13:
Exempel 12.
Om jag är hemma de här dagarna det är ju bara jag själv som kanske förlorar lite på det. Då
skulle det inte kännas lika jobbigt. Men nu när man vet att man kan förstöra även för andra,
för alla elever och för personal, då går man gärna till jobbet ändå.
(Informant 4)
Exempel 13.
Man har ju en speciell relation till sin vårdtagare, man tänker “idag är det onsdag och jag
har lovat att Agda att hjälpa henne damma av sina tavlor.”
(Informant 7)
Informant 4 som är lärare diskuterade problemen med sjukfrånvaro på sin arbetsplats vilket
för denne motiverar sjuknärvaro. Citatet i exempel 12 speglar det personliga ansvaret mot
kollegor och elever. Vidare har informanter verksamma inom vårdsektorn uttryckt att de
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känner ett liknande ansvar gentemot sina vårdtagare. Detta illustreras i exempel 13. Med
utgångspunkt i Aronsson och Gustafssons (2002) artikel om de känslomässiga aspekterna av
välfärdtjänstarbeten presenterad i kapitlet om tidigare forskning, är det även rimligt att anta att
just den sociala aspekten av arbetet medför ett högre personligt engagemang hos
informanterna i denna undersökning.
Två av informanterna verksamma inom skolsektorn menar vidare att de hellre arbetar även
vid sjukdom än överlåter arbetsuppgifter till en vikarie. Argumentet för detta är att en vikarie
inte anses kunna sätta elevernas insatser i relation till de kunskapskriterier som enligt
läroplanen ska uppfyllas. Informanterna uttrycker vidare oro för att sjukluckor som fylls av
vikarier riskerar att ge eleverna sämre betyg. Konsekvenserna av den ordinarie lärarens
sjukfrånvaro legitimerar i dessa fall informanternas sjuknärvaro. Enligt informanterna är detta
den allmänna inställningen till att ta in vikarier på arbetsplatsen vilken betonar vikten av att
den ordinarie läraren bör finnas på plats för att eleverna inte ska bli lidande. Resonemanget
illustreras med följande exempel:
Exempel 14.
Och så vikarier [...], ja men den kan ju säga att ”det gick bra”, men fortfarande kriterierna
och sånt här det kan den ju inte säga att ”ja men den här hade välutvecklade svar när den
pratade om..” nej, det kan man inte kräva av en vikarie. [...] Och sen väldigt mycket beroende
på vad man har för klass. Vet man att man har elever med väldigt … stor problematik, av
något slag, då är det svårare [att vara hemma].
(Informant 4)
Exempel 14 är hämtat från en intervju med en lärare som diskuterar de konsekvenser som
vikarieledd undervisning får för eleverna. Informant 4 belyser i exempel 14 motståndet mot
att anlita en vikarie på grund av att vikariens bedömning av elevernas insatser på lektionerna
inte anses godtagbara för den ordinarie läraren. Informanten anser sig således inte kunna lita
på dessa bedömningar i betygssättningen utan vill så långt det är möjligt själv vara med och
bilda sig en egen uppfattning av elevernas prestationer och lärande. Att kvalitén på
vikarieledd undervisning är så pass mycket lägre än ordinarie lärares innebär enligt
informanten att eleverna inte når sin fulla potential kunskapsmässigt. I redogörelsen för detta
resonemang nämner informanten att det är den ordinarie läraren som bör känna sig ansvarig
och stå till svars för elevernas kunskapsbrist i de fall en vikarie rings in. Informanten har höga
krav på sig själv på att betygen ska ge en rättvisande bild av elevens kunskapsnivå. Dessa
krav upplevs även komma från elever, föräldrar och kollegor. Denna aspekt påverkar
rimligtvis informantens syn på sjuknärvaro.
Tolkningen av det empiriska materialet visar att det kan analyseras med utgångspunkt i
Kondra och Hursts (2009) skildring av informell tvingande isomorfism. Detta sker dels då
informanterna uttrycker att vikarier saknar förmåga att bedöma elevers insatser på ett sätt som
är i nivå med de ordinarie lärarnas bedömning. Det finns inget formellt uttalat
ställningstagande från organisationens sida om att vikariers respektive de ordinarie lärarnas
bedömningar av elevernas lärande inte är i samma nivå. Detta synsätt som dessa två
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informanter inom skolsektorn har, är en internaliserad åsikt hos medlemmarna av respektive
organisationer. Vidare uttrycks tvingande informell isomorfism i Informant 4’s antagande om
att den ordinarie läraren bör stå till svars för att elevernas lärande försämras till följd av att en
vikarie måste ringas in då den ordinarie läraren är sjuk. Även i detta avseende förekommer det
inget formellt uttalat ställningstagande från organisationen om att den ordinarie lärarens
sjukdom ligger till grund för elevernas försämrade lärande. Detta synsätt är internaliserat och
förgivettaget hos Informant 4 samt övriga medlemmar av organisationen. Således kan även
detta resultat analyseras utifrån informell tvingande isomorfism. I kommande avsnitt
redovisas resultat som påvisar skillnader i inställning till sjuknärvaro mellan informanterna
från skol- respektive vårdsektorn.

5.3.3 Skillnad i inställning till sjuknärvaro mellan skol- respektive vårdsektorn
Informanterna verksamma i vårdsektorn resonerar annorlunda än informanterna i skolsektorn
gällande sjuknärvarons konsekvenser för övriga aktörer på arbetsplatsen. Då sjukfrånvarons
konsekvenser för eleverna anses vara en god anledning för lärare att arbeta trots sjukdom
tenderar vårdpersonalen istället att i högre grad överväga sjuknärvarons konsekvenser för
vårdtagarna i samma situation. Smittorisken är en konsekvens av sjuknärvaro som samtliga
informanter uppmärksammar, dock väger argumentet tyngre för informanterna i vårdsektorn.
Materialet tyder på att vårdtagarnas allmäntillstånd är en viktig aspekt att ta hänsyn till då
personalen är sjuknärvarande. Enligt informanterna i vårdsektorn tenderar de att vara
sjuknärvarande i högre grad när vårdtagarna har ett friskare allmäntillstånd. Tre av
informanterna diskuterar detta i exemplen nedan:
Exempel 15.
Vid vinterkräksjuka så sätter man ofta en undersköterska och en sjuksköterska på avdelningar
där det finns vinterkräksjuka, som ansvarar enbart för de salarna, så att dessa personer inte
går runt till andra salar och sprider viruset.
(Informant 8)
Exempel 16.
... jag tycker att det är jobbigt om de kommer jätteförkylda och hostar och snorar och.. det är
ju inte bra för brukarna... [...] Att de smittar. Jag tycker att man ska vara hemma om man är
sjuk.
(Informant 3)
Exempel 17.
Ja men jag tycker inte att man ska gå någonstans när man är sjuk. Speciellt inte sådant som
smittar, magsjuka, till exempel. Då blir jag jättesur när det kommer någon som har magsjuka
hemma, eller har haft.. för nära inpå. För det blir ju jättestora följder på en sådan
arbetsplats, inom vården i allmänhet.
(Informant 5)
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Dessa exempel är hämtade från intervjuer med informanter verksamma inom vårdsektorn
vilka samtliga belyser smittorisken vid sjuknärvaro. Exempel 15 belyser uppsatta rutiner och
försiktighetsåtgärder som vidtas av vårdpersonalen för att inte föra smitta vidare mellan
vårdtagare. Exempel 16 och exempel 17 belyser smittvägen från personal till vårdtagare. Båda
informanterna undviker sjuknärvaro i fall då vårdtagarna är mycket sjuka just på grund av
smittorisken. Tolkningen av dessa resonemang är att informanterna är måna om att inte föra
smitta vidare då detta kan få allvarliga konsekvenser för redan nedsatta vårdtagare. Detta
innebär även att dessa informanter anpassar sitt arbete de dagar då någon i personalen är
sjuknärvarande. Bland annat genom att den sjuke håller sig undan och har inte närkontakt
med vårdtagarna. Att sjuk personal håller sig undan för att skona vårdtagarna inom vården
förekommer även bland informanter verksamma i skolan. Detta illustreras i exempel 18, då
informanten talar om anpassning vid kollegors sjuknärvaro:
Exempel 18.
Ja, lite får man ju göra. Att man får göra lite mer själv kanske och att de får backa undan lite.
Vid närkontakt och sådär.
(Informant 3)
Utöver denna anpassning har ytterligare anpassningsstrategier identifierats i informanternas
berättelser. Arbetsuppgifter byts mellan kollegor eller tas bort helt både för att skydda elever
och vårdtagare samt för att underlätta den egna arbetsdagen med sjukdomskänsla i kroppen.
Exempel på anpassningsstrategier vid sjuknärvaro som informanterna inom skolsektorn
nämner är att de ägnar sig åt lugna aktiviteter såsom filmvisning eller läsning. Vidare nämner
flera av informanterna att de ibland går hem tidigare om de känner sig sjuka. Vanligt
förekommande för dessa informanter är att de arbetar under den tid eleverna har undervisning
och sedan hoppar över planeringstid samt möten på eftermiddagar. Istället väljer dessa
informanter sjukfrånvaro under denna arbetstid eller fortsätter arbetet på hemmaplan. Med
datamaterialet som utgångspunkt görs vidare tolkningen att informanter verksamma inom
skolsektorn tenderar att ha en mer avslappnad inställning till smitta på arbetsplatsen än
informanterna i vårdsektorn. De menar att arbetsplatsen i sig utgör en smittorisk då det alltid
är något barn som hostar, snorar eller känner sig småhängig samt att baciller och virus lätt
sprids på platser där många barn samlas. Med utgångspunkt i detta resonemang görs
tolkningen att dessa informanter anser att personalen inte utgör den huvudsakliga smittkällan i
skolan då elever i stor utsträckning även smittar varandra.
Med utgångspunkt i Kondra och Hursts (2009) begreppshantering av normativ isomorfism
görs tolkningen att dessa meningsskiljaktigheter mellan informanter ur skol- respektive
vårdsektorn angående sjuknärvarons konsekvenser kan härledas till normer inom de olika
professionerna. Detta då informanterna inom respektive sektor har homogena förhållningssätt
till sjuknärvaro. Vidare görs tolkningen att det inom de olika professionerna även förekommer
tvingande isomorfism som påverkar informanterna i agerandet vid sjukdom. Enligt Kondra
och Hurst (2009) kan tvingande isomorfism uttryckas genom formella eller informella krav
från omgivningen som innebär mer eller mindre tydliga sanktioner till följd då kraven inte
efterlevs. Det finns främst inom vårdsektorn uppsatta riktlinjer kring hur personalen bör agera
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vid sjuknärvaro. Inom vårdsektorn kan smitta leda till allvarliga konsekvenser för mottagaren.
En vanlig förkylning hos personalen kan eskalera för en mycket nedsatta vårdtagare till en
långtids- och i värsta fall även en livshotande sjukdom. För informanterna verksamma i
skolsektorn är dessa konsekvenser inte lika påtagliga då barn vanligtvis har en bättre
motståndskraft än äldre eller redan sjuka personer. Vår tolkning är att informanterna ur
vårdsektorn huvudsakligen påverkas av de formellt tvingande isomorfa krafterna i detta
avseende då riktlinjerna vid sjuknärvaro är tydligt uttalande (se exempel 15) samt
konsekvenserna av sjuknärvaro kan vara mycket allvarliga. För informanterna verksamma
inom skolsektorn görs däremot tolkningen att informella krav är det som tenderar att
homogenisera informanterna och deras kollegors handlande vid sjukdom. Detta i form av de
ovan beskrivna rutinerna (se exempel 18) vid såväl sjukfrånvaro som sjuknärvaro. På dessa
informanters respektive arbetsplatser finns vedertagna men inte uttalade rutiner och
anpassningsstrategier. Med utgångspunkt i Kondra och Hursts (2009) begreppshantering av
informellt tvingande isomorfism är ett rimligt antagande att de anställda som inte följer dessa
riktlinjer inte accepteras av övriga medarbetare på informanternas arbetsplatser. Detta skulle
medföra en minskad legitimitet för den anställde vilket motiverar samtliga på arbetsplatsen att
följa dessa förhållningssätt. I detta avsnitt har skillnader i inställning till sjuknärvaro härletts
till de olika professionerna. Kommande avsnitt redogör för personlighetens betydelse för
sjuknärvaro.

5.3.4 Personlighetens betydelse för sjuknärvaro
Det insamlade datamaterialet visar att samtliga informanter anser att personlighet samt
personliga egenskaper kan utgöra möjliga faktorer för om individen väljer att vara
sjukfrånvarande eller sjuknärvarande. Detta uttrycks både direkt och indirekt av
informanterna i intervjuerna. Exempel 19 och exempel 20 illustrerar detta:
Exempel 19.
Incitament för att vara sjuknärvarande beror nog på personligheten och branschen.
(Informant 7)
Exempel 20.
Jag är sådan, jag vill jobba, jag tillåter mig inte att vara sjuk.
(Informant 4)
I exempel 19 framkommer det uttryckligen av Informant 7 att individens personlighet samt
personliga egenskaper förmodligen har en betydelse för dennes sjuknärvaro. Informanten
nämner även att individens sjuknärvaro kan skifta beroende på vilken bransch individen är
verksam inom. I exempel 20 framkommer det indirekt, således genom vår tolkning, att
personlighet och personliga egenskaper har betydelse för sjuknärvaro. Att informanten inte
tillåter sig att vara sjuk framkommer även hos andra informanter, därav görs tolkningen att
detta är en betydande anledning till sjuknärvaro. Vidare har övriga anledningar till
sjuknärvaro nämns av informanterna som mer eller mindre kan kopplas till individens
personlighet samt personliga egenskaper. Personlighetens samt personliga egenskapers
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betydelse för sjuknärvaro kan rimligtvis jämföras med det Aronsson och Gustafsson (2002)
benämner som prestationsbaserad självkänsla. Dessa anledningar är att individen är
sjuknärvarande av privatpersonliga skäl för att de känner en arbetsplikt eller för att de anser
att de inte är tillräckligt sjuka. Dessa anledningar till sjuknärvaro är subjektiva och således
personliga.
Resultatet i detta avsnitt är svårt att analysera med utgångspunkt i studiens valda teori.
Kondra och Hursts (2009) begreppshantering av isomorfism samt avinstitutionalisering
bygger på antagandet om att individer som tillhör en organisation eller samma profession
tenderar att likformas i syfte att uppnå legitimitet inom den givna organisationen. Det resultat
som presenteras i detta avsnitt påvisar motsatsen till Kondra och Hursts resonemang,
nämligen att synen och agerandet kring sjuknärvaro kan vara högst individuellt. Trots att detta
resultat inte går att analysera med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk redogörs ändå
detta resultat då uppfattningen är att personlighet och personliga egenskapers betydelse för
sjuknärvaro är återkommande i samtliga intervjuer. Således är detta resultat av vikt och bör
belysas. Dessa informanter legitimerar sålunda sjuknärvaro genom att hänvisa till personliga
egenskaper. Nästkommande avsnitt redogör för informanternas upplevelse av stress i relation
till sjuknärvaro.

5.3.5 Upplevelsen av stress
I detta avsnitt presenteras upplevelsen av stress som ytterligare en anledning till sjuknärvaro.
Hos samtliga informanter är upplevelsen av stress vanligt förekommande på arbetsplatsen.
Vidare kan de anledningar till, konsekvenser av samt den anpassning till sjuknärvaro som
informanterna gör på arbetsplatserna i varierande grad kopplas till stressiga
arbetsförhållanden. Exempel 21 och exempel 22 illustrerar hur två av informanterna talar om
stress i relation till sjuknärvaro:
Exempel 21.
... då är jag orolig att när någon av de här som jag ser kanske inte mår jättebra på
[arbetsplatsen], om det är någon. Som jag ser är stressad, “Åh gud nu kommer den få ta
mina lektioner också, den som redan är så stressad, och redan har så mycket.
(Informant 4)
Exempel 22.
Jag känner att jag har för mycket att göra och då kommer jag ändå att vara på jobbet i
huvudet och då kan jag lika gärna gå trots att jag är sjuk.
(Informant 7)
Informant 4 är verksam inom skolsektorn. I resonemanget som exempel 21 är taget ur
framkommer det indirekt att det finns formella riktlinjer om hur personalen ska fördela
arbetsbördan om någon är sjuk. I exemplet får vi en inblick i hur informant 4 resonerar om
sjuknärvaro i relation till den stress som personalen på arbetsplatsen upplever. Tolkningen
görs att informanten väljer att vara sjuknärvarande för att inte öka arbetsbelastningen och
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således stressen för resterande kollegor. Ett liknande resonemang om stress i relation till
sjuknärvaro förekommer även hos andra informanter, både inom vårdsektorn och inom
skolsektorn. Informant 7, som är verksam inom vårdsektorn, påpekar i exempel 22 att det är
svårt att mentalt släppa arbetet när man är stressad. Informanten anser det således vara värt att
vara sjuknärvarande då arbetet präglas av hög stress. Anledningen till detta är för att den
upplevda stressen kommer att störa vilan och återhämtningen som sjukfrånvaron syftar till att
ge individen.
Som tidigare nämnt gör vi med utgångspunkt i det insamlade materialet tolkningen att
upplevelsen av stress är förekommande på samtliga informanters arbetsplatser. Trots att
informanterna är bekanta med den stress som präglar deras arbeten, uttrycker endast ett fåtal
att de gjort motstånd mot de stressiga arbetsförhållanden som råder. Exempel 23 illustrerar
hur Informant 8 indirekt uttrycker att stress är en del av arbetet:
Exempel 23.
Man förväntar ju sig att man ska jobba mycket. Dels på grund av kompetensen [...] att det är
mycket jourer, man jobbar nätter och helger [...]. Men jag tror att de flesta känner ganska
mycket ansvar, lite pliktkänsla. När man går in i yrket så vet man att det blir obekväma
arbetstider och mycket jobb.
(Informant 8)
Det Informant 8 uttrycker i exempel 23 är representativ för fler informanter. Dessa
informanter delar således förväntningen om att deras arbeten innebär en hög stress. I samband
med uppmärksammandet av stressiga arbetsförhållanden ifrågasätts de även av ett fåtal
informanter. Detta ifrågasättande sker indirekt i sättet de resonerar på samt i deras tonfall. Ur
det empiriska materialet görs tolkningen att informanterna anser stress vara vedertaget och
vanligt förekommande inom de studerade yrkesgrupperna. Som framkommer i studiens
kapitel om tidigare forskning, har stressiga arbetsförhållanden inom välfärdstjänstearbete även
uppmärksammats i vetenskapliga sammanhang (Kommunal, 2014). Vidare görs tolkningen att
få av informanterna gör aktivt motstånd mot de stressiga arbetsförhållandena. Att få av
informanterna uppmanar till förändring av de stressiga arbetsförhållandena innebär rimligtvis
en ökad sjuknärvaro.
Detta avsnitt som handlar om hur informanterna diskuterar sjuknärvaro i relation till stress,
kan analyseras utifrån Kondra och Hursts (2009) tolkning av normativ isomorfism. Som
redogjorts för ovan tolkar vi det som att stressiga arbetsförhållanden är vedertaget
förekommande inom de för studien relevanta yrkesgrupperna. Vidare tolkar vi det som att
informanterna till viss del ifrågasätter förekomsten av stress på arbetsplatsen men att de inte
gör aktivt motstånd till det. Att informanterna inte tar aktivt avstånd från och verkar mot de
stressade arbetsförhållandena på arbetsplatserna, kan med utgångspunkt i Kondra och Hursts
teori bottna i de förgivet tagna normer som förekommer inom professionerna. Som tidigare
nämnt anser informanterna att stress är vedertaget och vanligt förekommande inom de
yrkesgrupper de är verksamma. Detta kan tolkas som att informanterna tar för givet att deras
profession innebär stressiga arbetsförhållanden och att det inte är värt eller accepterat att göra
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motstånd mot dessa. Med utgångspunkt i detta resonemang kan det antas att professionerna
har en homogeniserande effekt på medlemmarna inom skolans och vårdens organisationsfält i
frågan om sjuknärvaro i relation till stress.
Informant 6 hävdar att den upplevda stressen på arbetsplatsen ökat ur ett historiskt perspektiv.
Informanten menar på att skiftningar i den nationella politiken har bidragit till förändrade
arbetsvillkor vilket givit upphov till en högre arbetsbelastning. Detta hävdar informanten har
ett samband med den upplevda stressen på arbetsplatsen. Exempel 24 illustrera detta:
Exempel 24.
Jag ser ju stor skillnad från när jag började jobba inom barnomsorgen ‘98 till nu. Kraven
ökar ju hela tiden på förskolan men vi får inte ekonomiska förutsättningar för det. [...]
Vi har ju mycket fler barn. Barnen är längre tid på förskolan idag [...] än förr och man har
också dragit ned på personal. [...] Får man då mer personal eller färre barn i gruppen så
hade ju sjuknärvaron minskat [...] för man känner inte lika mycket stress.
(Informant 6)
Som nämnt i exemplet upplever Informant 6 att barngrupperna ökat i storlek de senaste
decennierna. Vidare säger informanten att detta huvudsakligen berott på skiftningar i den
nationella politiken. I praktiken har detta inneburit personalnedskärningar som föranlett större
barngrupper. Detta har vidare inneburit förändrade arbetsförhållanden för informanten och
dennes kollegor som i förlängningen påverkat både sjukfrånvaron och sjuknärvaron på
arbetsplatsen. Informantens tankegångar stärks av Arnetz och Ekmans (2013) resonemang
som redogjort för i bakgrunden till denna undersökning, om att de förändrade kraven i
arbetslivet leder till stress (s. 272).
Resultatet som redovisats i detta avsnitt kan med fördel analyseras utifrån Kondra och Hursts
(2009) begreppshantering av avinstitutionalisering. Med avinstitutionalisering hävdar Kondra
och Hurst att de internaliserade och således förgivet tagna mönstren i en organisationskultur
anpassas, byt ut, eller försvinner helt då de utmanas av nya krav i fältet. Detta sker i Informant
6’s fall ytterst till följd av en politisk förändring. För organisationen har de politiska
förändringarna inneburit en avinstitutionalisering av de förgivet tagna mönstren då de tvingats
till att forma större barngrupper. I enlighet med Konda och Hursts resonemang kring
avinstitutionalisering har detta inneburit en stor förändring i de anställdas arbetssätt och
således förändrat de internaliserade mönstren. I detta huvudavsnitt har anledningar till,
konsekvenser av samt anpassning till sjuknärvaro behandlats. Sammanfattningsvis har detta
kapitel redogjort för studiens informanter samt följts av en redovisning av studiens resultat
och analys vilket summeras och diskuteras i kommande kapitel.

6. Diskussion
Inledningsvis i detta kapitel summeras studiens resultat och analys. I samband med
summeringen besvaras studiens frågeställningar. Vidare diskuteras resultatet och analysen i
relation till uppsatsens tidigare forskning, teori samt metod. Kapitlet avslutas med en
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redogörelse av studiens slutsats samt implikationer för vidare forskning. Följaktligen är
kapitlet indelat i avsnitten Summering av resultat i förhållande till syfte och frågeställningar,
Resultat och analys i relation till tidigare forskning, Resultat och analys i relation till teori,
Resultat i relation till metod samt Slutsats och vidare forskning.

6.1 Summering av resultat i förhållande till syfte och frågeställningar
För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög
sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar
till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos förvärvsarbetare som
är eller har varit verksamma inom dessa områden. Med utgångspunkt i individens
förhållningssätt till sjuknärvaro har denna uppsats med en kvalitativ metod undersökt hur
sjuknärvaro legitimeras. Frågeställningarna nedan avser att uppfylla studiens syfte.
•

Hur förhåller sig informanterna i denna studie till fenomenet sjuknärvaro vid
förvärvsarbete?

•

Om och i sådana fall hur legitimeras sjuknärvaro i informanternas berättelser?

Undersökningens första frågeställning avser att bilda en fördjupad förståelse av sjuknärvaro
genom att utforska informanternas upplevelser av och förhållningssätt till fenomenet. Detta
för att underlätta i besvarandet av uppsatsens andra frågeställning vilken är studiens
huvudsakliga. I sammanställningen av studiens resultat blev det uppenbart att informanterna
förhåller sig till sjuknärvaro på flera olika sätt. Dels i en begreppslig bemärkelse samt dels
genom anledningar till sjuknärvaro vilka ofta diskuteras av informanterna i relation till
konsekvenser av och anpassning till sjuknärvaro. Informanternas och deras kollegors
förhållningssätt till sjuknärvaro liknar dock varandras varför det är möjligt att se detta som
tecken på homogenitet.
I en begreppslig bemärkelse har informanterna en mer eller mindre samlad syn på innebörden
av arbete och sjuknärvaro. Gällande innebörden av hälsa och ohälsa skiljer sig informanternas
åsikter åt, dock nämner samtliga informanter att fysiska och psykiska aspekter ingår i
innebörden av begreppsparet hälsa och ohälsa. Vidare görs tolkningen av resultatet att den
främsta anledningen till sjuknärvaro för informanterna och deras kollegor är ansvaret de
känner gentemot aktörerna på arbetsplatsen. Vidare tyder resultatet på att merparten av
informanterna upplever stress som en anledning till sjuknärvaro. Ytterligare en aspekt värd att
uppmärksamma är att informanternas förhållningssätt till sjuknärvaro skiljer hos informanter
ur skol- respektive vårdsektorn. Slutligen framkommer det i analysen av resultatet att
merparten av informanterna upplever att personligheten samt personliga egenskaper har en
betydelse för vem som väljer att vara sjuknärvarande. Hur dessa förhållningssätt kan
användas i legitimeringen av sjuknärvaro diskuteras i kommande stycke.
Den andra frågeställningen avser att klargöra huruvida sjuknärvaro legitimeras av de utvalda
informanterna och i sådana fall hur. Sjuknärvaro legitimeras av samtliga informanter och
deras kollegor i redogörelsen för hur de förhåller sig till fenomenet vilket besvarats i studiens
36

första frågeställning. Sjuknärvaro legitimeras av informanterna genom hänvisning till de
allmänna förhållningssätten till sjuknärvaro på arbetsplatsen. Då dessa förhållningssätt påvisar
homogenitet har Kondra och Hursts begreppshantering verkat som analytiskt verktyg i denna
studie. Med hjälp av denna teori förklaras legitimeringen av informanternas sjuknärvaro
genom isomorfa processer vilka härleds till organisationskulturen på respektive informants
arbetsplats samt till de studerade professionerna. Informanterna och deras kollegor intar mer
eller mindre omedvetet ett liknande förhållningssätt till sjuknärvaro då detta medför en hög
legitimitet för arbetstagare på arbetsplatsen. I kommande avsnitt redogörs för resultat och
analys i relation till tidigare forskning.

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning
Studiens kapitel om tidigare forskning har fokuserat på att kartlägga innebörden av
sjuknärvaro och dess nära relaterade begrepp samt forskning som bedrivits inom området.
Informanterna har själva fått definiera de begrepp som har bedömts som grundläggande för
sjuknärvaro. En grundläggande premiss för att kunna tolka informanternas berättelser är att
vara medveten om deras definition av dem. Om informanternas definitioner av begreppen inte
hade överensstämt med studiens definitioner skulle tolkningen av resultaten blivit
missvisande.
Informanterna i denna undersökning delar Giddens och Sutton (2013) definition av lönearbete
(s. 171). Detta framkom tidigt under datainsamlingen vilket vidare styrt undersökningen till
att gälla förvärvsarbete. Även informanternas definitioner av begreppen sjukfrånvaro och
sjuknärvaro tolkas som överensstämmande med de definitioner som redovisats i den tidigare
forskningen. Vidare bekräftar informanternas berättelser hälsobegreppets subjektivitet vilket
även diskuterats i den tidigare redovisade forskningsöversikten. I linje med Qvarsell och
Torells (2000) påstående om hälsans fysiska och psykiska aspekter tenderar även
informanternas berättelser att belysa samspelet mellan fysiskt och psykiskt välmående som
utgångspunkt för hälsa som fenomen. Utöver de fysiska och psykiska aspekterna av hälsa
redogör Qvarsell och Torell även för en social aspekt av hälsa vilket informanterna inte
explicit diskuterar (s. 11). Det är möjligt att informanterna indirekt hänvisar till den sociala
aspekten då de diskuterar de psykiska aspekterna av hälsa. Detta uppfattades dock inte i
sammanställningen av resultatet. Med utgångspunkt i vår tolkning av informanternas
definition av hälsa, överensstämmer inte studiens resultat med Lauritzen (2000) påstående om
att hälsa blir mer och mer socialt grundat (s. 89-91).
Gällande anledningar till sjuknärvaro i informanternas berättelser har flera av de skäl
beskrivna i kapitlet om tidigare forskning förekommit i undersökningens resultat. De
känslomässiga aspekter som lyfts i Aronsson och Gustafssons (2002) studie förefaller vara av
stor vikt även i informanternas upplevelse av sjuknärvaro. I denna undersökning synliggörs
dessa aspekter i och med det personliga ansvaret gentemot elever och vårdtagare
informanterna säger sig uppleva. Med utgångspunkt i Aronsson och Gustafssons (2002) studie
har detta ansvarstagande rimligtvis sin grund i den sociala aspekten av informanternas
arbeten. Detta framställs som en anledning till sjuknärvaro då många aktörer utöver kollegor
på arbetsplatsen blir drabbade om en vakans inte kan fyllas. I studiens kapitel om tidigare
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forskning diskuterades Berglunds (2001) fyra inställningar till arbete (s. 97-99). Den
altruistiska inställningen till arbete förefaller vara den mest frekventa på informanternas
arbetsplatser. Detta är en rimlig tolkning av resultat om hänsyn tas till Aronssons och
Gustafsson (2002) resonemang om välfärdstjänstesektorns känslomässiga aspekter.
Ytterligare ett skäl till sjuknärvaro enligt Aronsson och Gustafsson (2002) är
prestationsbaserad självkänsla. Detta framkommer i denna uppsats i tolkningen av
informanternas hänvisningar till personlighetens betydelse i valet av sjuknärvaro.
Sammantaget har majoriteten av skälen till sjuknärvaro som nämnts i studiens tidigare
forskning återfunnits i informanternas berättelser. Anmärkningsvärt är att endast en av
undersökningens informanter angav den ekonomiska aspekten som grund för sjuknärvaro.
Detta trots att det för kommunals medlemmar (Kommunal, 2013) samt i Arbetsmiljöverkets
(2016) rapport framkommer som en av de vanligaste orsakerna till sjuknärvaro. Anledningen
till att detta skäl till sjuknärvaro inte nämns av fler informanter kan bero på studiens design.
Då de för studien relevanta yrkena syftar till att hjälpa andra människor kan den ekonomiska
aspekten som skäl till sjuknärvaro uppfattas som känslig av informanterna. Det är således
rimligt att flera informanter anser den ekonomiska aspekten utgör ett skäl till sjuknärvaro men
att detta inte uppgavs på grund av utsattheten i intervjusituationen.
I informanternas redogörelser av anledningar till sjuknärvaro diskuterades även konsekvenser
av samt anpassning till sjuknärvaro. I studiens forskningsöversikt framkommer det att
sjuknärvaro ger konsekvenser för den anställde, dennes kollegor, organisationskulturen,
organisationen samt för samhället i stort. Vidare kan konsekvenserna av sjuknärvaro vara
både kortsiktiga och långsiktiga (Gustafsson, Marklund & Wikman, 2013). I resultatet av
denna undersökning framkommer konsekvenser på alla dessa nivåer. De konsekvenser av
sjuknärvaro som är vanligast förekommande i resultatet är konsekvenser för kollegor samt
vårdtagare och elever. Således är konsekvenser för den sjuknärvarande inte i fokus i
undersökningens resultat. Det är möjligt att konsekvenser för den sjuknärvarande förekommer
i informanternas berättelser men att vi i tolkningen av det empiriska materialet inte
uppmärksammat detta. Om fallet är sådant är det troligt att detta inte uppmärksammats till
följd av vår förförståelse samt vår föreställning om det förväntade resultatet.
Sammantaget överensstämmer en stor del av studiens resultat med den tidigare forskningen
om sjuknärvaro. Således stärker merparten av studiens resultat den tidigare forskningen.
Uppsatsens främsta bidrag till forskningsfältet är att sjuknärvaro undersökts utifrån ett
legitimitetsperspektiv vilket få eller inga tidigare studier om sjuknärvaro utgått ifrån. Således
utgör antagandet att sjuknärvaro kan vara legitimitetsskapande för aktörerna på
informanternas arbetsplatser en komplettering till den befintliga forskningen om sjuknärvaro.
Vidare stärks studiens valda teori av denna undersökning. I kommande avsnitt diskuteras
resultatet och analysen i förhållande till studiens teori.

6.3 Resultat och analys i relation till teori
Denna studies resultat har analyserats med utgångspunkt i Kondra och Hursts (2009)
begreppshantering av det nyinstitutionella perspektivet. Nyinstitutionell teori är i grunden en
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organisationsteori som syftar till att förklara påverkansprocesser mellan organisationer. Det är
således ett verktyg för analys på organisationsnivå. Med hjälp av Kondra och Hursts
begreppshantering kan nyinstitutionell teori även användas på individnivå. Då denna studie
ämnat undersöka påverkansprocesser inom området sjuknärvaro har denna begreppshantering
varit en lämplig utgångspunkt i analysen av resultaten. Vi är medvetna om att det kan finnas
andra aspekter än organisationskulturen som påverkar en individs inställning till sjuknärvaro.
Då denna studie avser att fokusera på arbetslivets påverkan har denna teori som belyser
organisationskulturens effekt på människors beteenden fördelaktigt använts som analytiskt
verktyg. Antagandet om att det nyinstitutionella perspektivet kan appliceras på individnivå
stärks därmed av denna studies resultat.
Det nyinstitutionella perspektivet på individnivå enligt Kondra och Hurst syftar till att
förklara likformighet inom en given organisationskultur samt inom professioner. Delar av
resultatet tyder inte på likformighet hos medlemmarna av informanternas specifika
arbetsplatser. Resultatet visade bland annat att personlighet samt personliga egenskaper utgör
skäl till sjuknärvaro vilket tyder på heterogenitet. Således lämpar sig inte den valda teorin på
delar av studiens resultat. Vidare har uttalanden gjorts om isomorfa krafter på informanternas
arbetsplatser genom att enbart utgå ifrån respektive informants utsaga. Det är inte optimalt att
uttala sig om isomorfism inom en given organisationskultur genom att endast prata med en
medlem av organisationen. Då informanterna kontinuerligt hänvisar till kollegors beteenden
och rådande normer på respektive arbetsplatser har vi dock valt att använda denna teori i
denna studie. Med tanke på vald teori hade det underlättat om informanterna varit verksamma
inte bara inom kulturen skola, vård och omsorg utan även inom samma organisation. Detta för
att på ett mer rättvisande sätt och med en stadigare grund kunna göra uttalanden om isomorfa
krafter. Tidigare forskning har inte behandlat sjuknärvaro ur ett legitimitetsperspektiv. Med
andra ord huruvida den anställde tenderar att inta en inställning till sjuknärvaro lik den
organisationskulturen förespråkar för att uppnå legitimitet på arbetsplatsen. Således utgör
även detta ett incitament för studiens teorival. I kommande avsnitt diskuteras
undersökningens resultat i förhållande till vald metod.

6.4 Resultat i relation till metod
De metodologiska val som gjorts innan och under forskningsprocessen har medfört
begränsningar med denna studie. Som nämnt i metodkapitlet hävdar Trost (2010) att urvalet i
kvalitativa studier bör vara heterogent inom en given homogen ram (s. 137). Detta
resonemang har legat till grund för valet av informanter till studien som denna uppsats bygger
på. Den gemensamma faktorn för samtliga informanter är att de alla är eller har varit
verksamma inom yrkesgrupperna för- och grundskolelärare, fritidspedagog, undersköterska
samt annan form av sjukvårdsbiträde. Dessa professioner har valts ut då de alla hör till
områdena skola, vård och omsorg. Vidare har dessa professioner statistik sätt en mycket hög
sjuknärvaro. Utifrån Trosts resonemang utgör denna distinktion av informanter den givna
homogena ramen. De utvalda informanterna för denna studie skiljer sig åt bland annat
beträffande profession, könsidentitet, ålder, anställningsform, sysselsättningsgrad samt
arbetslivserfarenhet inom de för studien relevanta yrkena. Med hänsyn till Trosts resonemang
utgör dessa skillnader hos informanterna det heterogena valet inom den homogena ramen.
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Tanken med detta urval var att informanternas spridda bakgrund skulle ge studien ett djup. I
samband med transkriberingen av intervjuerna upptäcktes det dock att det inte fanns
tillräckligt med användbart empiriskt material för att kunna göra en rättvis tolkning avseende
dessa skillnader hos informanterna. Ett mer homogent urval inom den homogena ramen hade
troligtvis gynnat studien då vi hade kunnat dra säkrare slutsatser genom att utesluta fler
bakgrundsfaktorer i tolkningen av resultatet. I förlängningen hade ett snävare urval således
förbättrat möjligheterna att lyfta studiens resultat till en mer allmän nivå. Ytterligare en aspekt
värd att diskutera är att intervjuerna inte genomfördes av båda uppsatsförfattarna. Detta
medförde olika förutsättningar för informanterna i intervjusituationen vilket kan ha påverkat
studiens validitet.
En vidare reflektion av det metodologiska tillvägagångssättet gäller kodningsförfarandet. Vi
valde som nämnt att hålla två öppet tematiska intervjuer som inledningsvis kodades induktivt.
Detta i syfte att maximera möjligheten att fånga upp information som skulle underlätta valet
av teori. Efter valet av teori utformades mer specifika teman med hänsyn tagen till teorin vilka
vi kodade samtliga intervjuer utifrån. Trots att intervjuerna genomfördes och kodades med en
vald teori i åtanke behövdes det empiriska materialet kompletteras i efterhand. Detta kan ha
haft en påverkan på studiens validitet. Kompletteringen av information skedde dels via telefon
och delvis även utan förvarning. Omständigheterna för kompletteringen av informationen kan
ha skett i för informanten olämpliga miljöer vilket kan ha påverkat sanningshalten i
informantens svar. En mer välarbetad intervjuguide hade kunnat minska riskerna för
komplettering av empiriska material. I kommande avsnitt presenteras studiens slutsats samt
implikationer för vidare forskning.

6.5 Slutsats och vidare forskning
De slutsatser som kan dras med utgångspunkt i denna studies resultat är att samtliga
informanter har upplevt sjuknärvaro på de för studien relevanta arbetsplatserna. Resultatet
tyder på att informanterna samt deras kollegor legitimerar sjuknärvaro genom de homogena
förhållningssätten till fenomenet. De homogena förhållningssätten härleds i denna studie till
isomorfism. Därmed är det rimligt att anta att andra arbetstagare inom skola, vård och omsorg
även erfarit sjuknärvaro i arbetslivet samt legitimerar denna på liknande sätt. Tolkningen har
gjorts att resultatet kan analyseras med utgångspunkt i Kondra och Hursts begreppshantering
av det nyinstitutionella perspektivet då denna belyser påverkansprocesser för individer i
organisationer. Ytterligare en slutsats är således att det är möjligt att studera sjuknärvaro i
relation till legitimitet för individer i arbetslivet med denna teori.
Resultatet av denna studie har väckt intresse för vidare forskning om sjuknärvaro. Som nämnt
i avsnittet om studiens resultat i relation till metod, hade samma syfte varit intressant att
studera utifrån ett mer homogent urval då det hade ökat förutsättningarna för att lyfta studiens
resultat till en mer allmän nivå. Då sjuknärvaro är ett relativt nytt forskningsområde hade det
varit intressant och relevant att utforska upplevelsen av sjuknärvaro ur ett historiskt
perspektiv. Denna studie kan inte uttala sig om detta då merparten av informanternas
arbetslivserfarenhet är begränsad. I ett större forskningsprojekt hade detta kunnat studeras
genom upprepade intervjuer med samma informanter under en längre tidsperiod.
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Innan valet av teori syftade uppsatsen till att studera eventuella skillnader i inställning till
sjuknärvaro vid olika sorters arbeten, exempelvis mellan förvärvsarbete och ideellt arbete.
Som nämnt i den tidigare forskningen kan innebörden av arbete innefatta en betydligt bredare
definition än den vi valt att använda oss av i denna studie. Då studiens informanter endast
definierade arbete som förvärvsarbete, valde vi att endast studera sjuknärvaro i relation till
förvärvsarbete. Det hade dock varit intressant att undersöka hur förhållningssätten till
sjuknärvaro skiljer sig mellan olika sorters arbeten eftersom vi inte fann forskning om detta. I
en vidare studie hade detta kunnat studeras genom att välja informanter med en bredare syn
på arbete eller genom att i förväg definiera en bredare innebörd av arbete för informanterna.
Vidare upplevde vi att samtliga informanter indirekt uttryckte att ansvaret att hitta en ersättare
vid sjukdom ligger på arbetstagare och inte organisationen. Det framkom även indirekt i
intervjuerna att merparten av informanterna hade olika syn på sin egen respektive andras
sjuknärvaro. Dessa två aspekter av sjuknärvaro kom oväntat och de hade varit intressanta att
undersöka närmare i mer djupgående intervjuer. Slutligen hade det varit intressant att
genomföra en komparativ studie mellan yrkesgrupper vars sjuknärvaro statistiskt sett är låg
respektive hög för att vidare undersöka de isomorfa krafternas relevans för sjuknärvarons
förekomst.
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Bilaga 1, Informationsbrev
Ämnesrad: Vill du som är eller har varit verksam inom skola, vård och omsorg ställa upp på
en intervju?
Hej!
Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet via Uppsala universitet. Vi skriver vår
c-uppsats inom sociologi med inriktning mot arbete och organisation. I vår uppsats
undersöker vi sjuknärvaro bland arbetstagare inom områdena skola, vård och omsorg. Vi är
på jakt efter intervjupersoner till vår studie och undrar om du som är eller har varit verksam
inom dessa yrkesgrupper skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju?
Om studien
Avsikten med studien är att undersöka din och dina kollegors inställning till sjukfrånvaro
samt sjuknärvaro. Resultatet av studien kommer att presenteras i vår c-uppsats.
Om intervjuerna
Du som intervjuperson kommer att intervjuas enskilt utav en av oss studenter. Intervjun
beräknas pågå mellan 30-40 minuter. Vi garanterar anonymitet och det kommer således inte
att vara möjligt att urskilja din identitet i studien eller i den färdigställda uppsatsen. Ditt
deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.
Intervjun kommer att spelas in för att underlätta hantering av datamaterialet vid
transkriberings- och analysarbetet. Intervjuaren är den enda som kommer att lyssna på
inspelningen.
Vi vore mycket tacksamma om du ville ställa upp på en intervju. Om du vill medverka i
studien eller har frågor, är du välkommen att höra av dig till oss!
Vänliga hälsningar,
Jasmine Öberg och Hanna Westerberg

Kontaktuppgifter till oss studenter
Jasmine Öberg
jasmineoberg1@hotmail.com
073 593 10 50
Kontaktuppgifter till handledaren för uppsatsen
Reza Azarian
reza.azarian@soc.uu.se
018 471 51 81
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Bilaga 2, Intervjuguide
Synen på arbete inställning/attityd till arbete
• Vad tycker du att arbete är?
• Ditt arbete
• Dina kollegor
• Dina arbetsuppgifter
• Olika sorters arbete/sysselsättningar
• Inställning till förvärvsarbete (motivet till att gå till jobbet)
Synen på hälsa och ohälsa
• Vad innebär hälsa för dig?
• Vad är hälsa?
• Vad är ohälsa/sjukdom
Synen på sjukfrånvaro
• Hur ser du på sjukfrånvaro?
• Förekomst (egen och andras)
• Rutiner på arbetsplatsen vid sjukdom (anmälan, extra arbetsuppgifter etc)
• Åsikter om sjukfrånvaro (egen och andras)
Synen på sjuknärvaro
• Hur ser du på sjuknärvaro?
• Förekomst (egen och andras)
• Rutiner på arbetsplatsen vid sjuknärvaro (anpassning?)
• Åsikter kring sjuknärvaro (egen och andras)
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Bilaga 3, Kodningsschema
1. Arbete
1.1 Definition av arbete
1.2 Inställning till arbete
2. Hälsa och ohälsa
2.1 Definition av hälsa/ohälsa, frisk/sjuk
3. Sjukfrånvaro
3.1 Definition av sjukfrånvaro
3.2 Inställning till sjukfrånvaro
3.3 Anledning till sjukfrånvaro
3.4 Konsekvenser av sjukfrånvaro (ex. då kan jag återhämta mig)
3.5 Anpassning till sjukfrånvaro (ex. ta över arbetsuppgifter)
4. Sjuknärvaro
4.1 Definition av sjuknärvaro
4.2 Inställning till sjuknärvaro
4.3 Anledning till sjuknärvaro
4.4 Konsekvenser av sjuknärvaro (ex. då kan jag återhämta mig)
4.5 Anpassning till sjuknärvaro (ex. ta över arbetsuppgifter)
5. Övrigt
5.1 Övrigt inom yrkena (Diverse information om det specifika yrket, ex. historik, lagar och
regler, nya reformer)
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Bilaga 4, Deklarering av arbetsfördelning
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