
Kvinnors deltidssjukskrivningar
fungerar som arbetstidsför-
kortning för att behålla köns-
stereotypa mönster, där
kvinnans jobb inte får gå ut
över hennes arbete i hemmet.
Det menar Viktoria Bergström,
utredare på fackförbundet
Kommunal i den nya rapporten
Vän eller fiende. 

Två utredningar konstaterade i
mitten av 2000-talet att den
ökande sjukfrånvaron framför allt
drabbat kvinnor och att det är
dagens största jämställdhetspro-
blem. I måndags presenterade Vik-
toria Bergström, Kommunal, den
nya rapporten Vän eller fiende –
om socialförsäkringar, kön och
klass, där hon ifrågasätter om soci-
alförsäkringen är kvinnans vän
eller fiende. Hon skriver att kvin-
nors sjukfrånvaro är en ”ojäm-
ställdhetens restpost, eller ett nytt
sätt att reproducera samma gamla
ojämställdhet”. Sjukfrånvaron är
ett hot mot kvinnors ekonomiska
självständighet och ett steg tillbaka
för ett av målen med jämställd-
hetssträvan; kvinnors ekonomiska
oberoende.

– Ambitionsnivån måste vara
högre än att socialförsäkringssys-
temet ska kompensera för ojämlik-
het på arbetsmarknaden, säger
Viktoria Bergström.

I DEN JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA utred-
ningen som kom i mitten av 2000-
talet beskrevs skillnaden mellan
hur män och kvinnor agerar vid
sjukdom. När en man får problem
informerar han sin arbetsledare
som då oftast vidtar åtgärder.
Kvinnor väntar längre med att
informera om sina problem och

när de gör det rekommenderas de
att söka läkare. Läkaren skriver i
sin tur en remiss till en sjukgym-
nast och ger kvinnan ett recept på
värktabletter. På arbetsplatsen sker
inga förändringar. 

Viktoria Bergström skriver att
arbetsmiljön inte förbättras av att

kvinnor sjukskrivs och blir förtids-
pensionerade i stora volymer. Hon
menar att trenden ger ett dåligt
betyg för den förra regeringens
arbetsmarknadspolitik, men även
ett underbetyg till facket.

– Facket har inte klarat av att
behålla folk på arbetsmarknaden,

säger Viktoria Bergström.
– Det vore bra med en partiell

sjukersättning som inte förkortar
arbetstiden utan bara minskar
arbetsbördan.

Med detta menar Viktoria
Bergström att en person som är
sjukskriven på 25 procent ska ha

samma arbetstider som en heltids-
anställd, men bara jobba 75 pro-
cent av sin arbetsförmåga. Helt
enkelt ta det lite lugnare än sina
friska arbetskamrater.

I RAPPORTEN STÅR ATT LÄSA att det
verkar betraktas legitimt, kanske
till och med rimligt att kvinnor,
särskilt äldre med låg utbildnings-
nivå som arbetar inom vården, är
sjukskrivna. Deras frånvaro ses
som vantrivsel, förslitningar och
leda. ”Det blir svårt att återgå till
arbete eftersom alla vant sig vid att
någon är hemma och tar hand om
saker”.

Viktoria Bergström skriver att
dessa sjukskrivna inte döms på
samma sätt som andra grupper.
”Fördömanden av dem som är
sjukskrivna utan egentlig anled-
ning förläggs till andra grupper,
som inte har så hög sjukfrånvaro”,
och menar vidare att kvinnor anses
ha rätt att ägna sig åt hemmet.
Enligt rapporten blir deltidssjuk-
skrivning en subventionerad
arbetstidsförkortning. En tyst
överkommelse om att systemet ska
fylla upp från deltid till heltid. 

Rapporten Vän eller fiende är
en del av en serie skrifter från tan-
kesmedjan Arena Idés projekt Väl-
färd i omvandling.

KARIN WALLMANDER

karin.wallmander@arbetaren.se 

Sjukfrånvaro ett hot
mot jämställdheten

Stefan Ackerby, Viktoria Berg-
ström och Anna Hedborg på
seminarium i ABF-huset.

Redaktör: Shora Esmailian, 08-522 456 64, inrikes@arbetaren.se Arbetaren 3/20104 Inrikes

XX
Deltidsarbete

Den välbesökta sajten ”Poli-
tiskt inkorrekt” har länge
ägnat sig åt att hänga ut jour-
nalister och andra offentliga
personer. Nu kan Arbetaren
visa att sidan har kopplingar
till Sverigedemokraterna. 

Hemsidan Politiskt inkorrekt, PI,
med sin slogan ”Sanningen fram-
för allt – Politiskt inkorrekta nyhe-
ter” är en välbesökt men kontro-
versiell sajt. Sajten ägnar sig fram-
för allt åt att hänga ut personer

med invandrarbakgrund som miss-
tänks för något brott, med person-
nummer och adress. Även minder-
åriga har hängts ut på sidan.

Journalister och andra offentli-
ga personer har hängts ut och
hånats – både kända och okända
sådana. Bland dem är Niklas Orre-
nius, Sydsvenskan, som omnämns
som ”SD-hataren” samt en insän-
darskribent till tidningen City. I
december förra året publicerade
PI hennes namn och foto.

Kent Ekeroth, Sverigedemo-

kraternas internationella sekrete-
rare, är en av dem som varit i kon-
takt med Politiskt inkorrekt,
bland annat genom att tacka PI
för reklam. Ekeroth länkar också
till sidan från sin egna blogg, pre-
cis som många andra sverigede-
mokrater. Större delen av län-
karna på PI:s hemsida går dessut-
om till SD-bloggar.

Enligt uppgifter är det Martin
Kinnunen, tidigare anställd hos
Sverigedemokraterna, som ligger
bakom PI, rapporterade Nyhe-

ter24.se i december. Arbetaren
ville fråga Kent Ekeroth varför
han gillar PI. Men SD:s pressekre-
terare Sven-Olof Sällström vill
inte lämna ut Ekeroths nummer
eller själv ringa upp Ekeroth för
att ”störa” med Arbetarens frågor.

PI HAR TVÅ WEBBADRESSER som är
länkade till varandra. Domänen
under wordpress.com har sin ser-
verplats (där sidan fysiskt ligger) i
USA. Med anledning av det gäller
till exempel inte den svenska Per-

sonuppgiftslagen. Domännamnet
politisktinkorrekt.info är registre-
rat på Gottfrid Swartholm, en av
grundarna av The Pirate Bay.
Företaget som skött registreringen
är PRQ. Företaget skapades av
Gottfrid Swartholm och Fredrik
Neij, men enligt uppgift ägs före-
taget inte längre av dessa.

Hela PI:s ”redaktion” har valt
att vara anonym och enda sättet att
nå dem är via en e-postadress.

FREDRIK JÖNSSON

inrikes@arbetaren.se

Sverigedemokratisk sajt ägnar sig åt uthängningar

Sjukfrånvaron beskrivs som ett hot mot kvinnors ekonomiska oberoende i en ny rapport från Kommunal.
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