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Sammanfattning 

Abstract 

Bakgrund: Att undersöka sambandet mellan sjukfrånvaro och ledarskap är ett sätt att försöka 

förstå vad ohälsan beror på. Att ohälsan och sjukfrånvaron påverkar individ, samhälle och företag 

diskuteras och försök har gjorts att klarlägga orsakerna. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur personer i ledande befattning i ett urval av 



 

 

 

organisationer hanterar personalens hälsa/sjukfrånvaro, samt att därefter förklara hur ledarskapet 

påverkar densamma. Avsikten är också att, så långt det går, utveckla och testa valda teorier samt 

att dra slutsatser om hur organisationer, med förändrat ledarskap, kan minska sjukfrånvaron och 

öka lönsamheten. 

 

Genomförande: Ur ett omfattande material tillhandahållet av Nyckaltalsinstitutet har fyra olika 

typer av organisationer tagits fram. Det har gjorts genom att studera sjukfrånvaro samt samlade 

arbetsvillkor i organisationerna. Företrädare för dessa fyra företag har sedan intervjuats. Studien är 

således i huvudsak kvalitativ. 

 

Resultat: Stora satsade resurser behöver inte nödvändigtvis leda till lägre sjukskrivningar även om 

hälsan förbättras. Både teori och empiri har visat att ledarskap som är individorienterat har en 

positiv påverkan på hälsan hos medarbetarna eftersom de anställda känner sig uppmärksammade 

och delaktiga i arbetet. Om ledarskapet är individorienterat kan ett hälsorelaterat problem 

upptäckas och rätt åtgärder sättas in på ett tidigare stadium. 

 

Det är avgörande att problemet hanteras på rätt nivå och att fokus ligger på individ och inte 

kollektiv. Vi anser att det finns ett tydligt behov av att ytterligare betona individens betydelse i 

valda ledarskapsteorier för att lättare kunna tillämpa dessa i ett hälsoorienterat sammanhang. För 

att åstadkomma förändring är det viktigt att synliggöra och lyfta hälsan till en strategisk nivå samt 

poängtera lönsamheten i att satsa på hälsa.  
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Sammanfattning 

Abstract 

Background: To investigate the relation between absence from work due to illness and leadership 

is a way to try and understand what the illness depends on. The fact that illness and absence from 



 

 

 

work due to illness affects the indivual, our society and companies is discussed and attempts have 

been made to clarify why. 

 

Purpose: The purpose with this paper is to describe how a number of people in managing 

positions handles the health of their employees and further  to explain how leadership affects 

health. The purpose is also to test and develop chosen theories and to draw conclusions about how 

organizations with a change in leadership can lessen absence from work due to illness and raise 

profit. 

 

Execution:  

Out of a database delivered by Nyckeltalsinstitutet four different types of organizations have been 

identified. Key factors in the selection process have been absence due to illness and an aggregate of 

figures describing work-conditions for employees. Representatives from theese four companies 

have been interviewed. This makes the study mainly qualitative. 

 

Outcome:  

Generous funding does not automatically lead to lower rates of absence due to illness even if 

health of the employees is improved. The paper supplies theoretical and empirical support for the 

fact that the employees health is improved by individual-oriented leadership. With a individual-

oriented ledership healthrelated problems can be discovered earlier and the right countermeasures 

can be deployed in a more effective way. 

 

It is imperative that the problem is handled at the right level and with a clear focus on the 

individual and not the collective. For the leadership-theories to be applicable in a healthoriented 

situation we found it necessary to further adress the importance of the individual. To make a 

difference it is crucial to elevate issues concerning health to a strategical level and to point out the 

potential profit in healthrelated investments. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en bild av ämnet och vi för en 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte samt ett antal 

forskningsfrågor. Avsikten är att läsaren efter att ha läst detta kapitel skall 

ha en grundläggande förståelse för ämnet samt vara klar över syftet med 

uppsatsen.   

 

Företagets ledning står inför stora utmaningar. Trots att stora resurser 

satsats och mycket statistik tagits fram är alltför många av medarbetarna 

hemma från jobbet. Frånvaron kostar mycket för företaget i form av 

tillfällig inhyrd personal men kanske främst i form av att det blivit allt 

svårare att hålla kvar kunderna. Situationen har gradvis försämrats och det 

är svårt att vända utvecklingen… 

 

“Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.” (Världshälsoorganisationens konstitution) 

 

”Hälsa är subjektiv, hälsa är en upplevelse. Hälsa är en 

upplevelse av välbefinnande, ett tillstånd då man finner 

mening med livet och då det är i balans. Hälsa i arbetslivet 

är på samma sätt ett tillstånd av välbefinnande. Man har en 

arbetsförmåga som – om den används rätt – ger arbetet och 

livet en mening. Man trivs med arbetet och sig själv.” 

(Johnson, Lugn, Rexed, 2003:19)  
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Alla har vi en uppfattning om vad det innebär att vara frisk eller sjuk och 

det är högst individuellt hur vi uppfattar ett tillstånd av välbefinnande eller 

hur vi reagerar på det som motsatsen innebär - sjukdom.   

 

Situationen som beskrivs i början av kapitlet skulle kunna stämma in på 

många organisationer i Sverige idag. De naturliga samlingsbegreppen på 

fenomenet är ohälsa1 och sjukfrånvaro.  Problemet berör alla 

yrkesverksamma och orsakar stora kostnader samt psykiskt och fysiskt 

lidande för individen. Plötsligt försvinner kollegor från arbetsplatsen och 

orsaken är något svårförståeligt begrepp som utbrändhet eller 

stressrelaterade sjukdomar. Detta har uppmärksammats på flera olika 

nivåer och i olika typer av organisationer. Riksdagen har beställt 

utredningar (exempelvis Rydh, 2002) där problemet har kvantifierat och 

många företag ger ut så kallade personalbokslut. Att ohälsan och 

sjukfrånvaron är ett stort samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt 

problem finns det flera som uttalat: 

 

”Vi genomför nu förändringar som förhoppningsvis både 

ska underlätta för människor att återgå i arbete och 

samtidigt också minska kostnaderna för ohälsan som nu 

riskerar tränga undan andra viktiga välfärdssatsningar” 

(Hans Karlsson, Arbetslivsminister, 2004-02-15) 

 

“Employee well-being and occupational health and safety 

(OH & S) are seen as top priorities at Stora Enso. The 
                                           
1 Vi använder oss genomgående av Världshälsoorganisationens definition av hälsa och därmed ohälsa. Se 

Kapitel 1, första citatet.  
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vision is for Stora Enso to be a top performer and quality 

leader in occupational health and safety within the forest 

industry worldwide. The corporate policy is based on two 

strategic targets: All employees are healthy and capable of 

working to their full ability; and workplaces are accident- 

and work-related disease-free. (Stora Ensos hemsida) 

 

Vad innebär ohälsan och vad kostar den? Sjukfrånvaro som omfattar mer 

än 60 dagar2, är enligt Försäkringskassans hemsida störst bland kvinnor, i 

den offentliga sektorn och i äldre åldersgrupper. Bland de enskilt vanligaste 

diagnoserna kan nämnas ryggont och olika former av psykisk sjukdom. 

Samhällets kostnader i form av sjukpenning omfattar omkring 30 miljarder 

kronor (Försäkringskassans hemsida) och inkluderas övriga kostnader 

bedöms summan uppgå till 150 miljarder kronor (Svenskt Näringslivs 

hemsida). Att sjukfrånvaron är ett stort och kostsamt problem är uppenbart 

och att det finns olika syn på hur detta skall lösas framgår av 

intresseorganisationernas och partiernas åsikter. Regeringen har ett 

åtgärdsprogram och Näringslivet ett annat.       

1.1 Problemdiskussion 

I ett bredare sammanhang är det intressant att se hur dagens arbetsmarknad 

och de krav som finns på olika nivåer påverkar prestationer hos individer, 

organisationer och samhället i stort. Huruvida arbetsvillkoren är av sådant 

slag att människor påverkas negativt eller positivt ger olika effekter 

beroende på vilken nivå som analyseras. Ekonomiska, sociala och 

                                           
2 Det finns olika sätt att definiera vad som är lång- och kortidssjukfrånvaro. Vi har valt att använda oss av 

Nyckeltalsinstitutets definition där lång tid omfattar mer än 21 dagar.   



 

4 

 

hälsorelaterade problem påverkar människan, företaget och samhället på 

olika sätt och arbetsmarknadens olika intressegrupper har rimligen delvis 

skilda målsättningar med den arbetsinsats som varje individ presterar. Det 

finns dessutom olika sätt att hantera problemen som kan uppstå när 

individen, på grund av exempelvis sjukdom, plötsligt inte kan arbeta i 

samma omfattning. Där börjar det bli intressant: vilka företagsledningar 

hanterar frågan på ett bra sätt och hur gör i så fall de som lyckas?  Vad gör 

de som lyckas mindre bra sämre, eller inte alls?  

1.1.1 Samhället 

Vi upplever att problemet med sjuka medborgare är tvådelat – det leder 

dels till att allt färre människor är delaktiga i produktionen av varor och 

tjänster och dels att belastningen på välfärdssystemen ökar. Sjukvård och 

olika former av bidrag och andra offentliga utgifter tar stora mängder 

resurser i anspråk och den offentliga sektorns ekonomi blir allt mer 

ansträngd i takt med fler sjukskrivna. Som diskuterats ovan skulle resurser 

som frigörs från sjukpenningen och hälsovård användas till satsningar på 

andra områden.   

1.1.2 Organisationen 

Varje organisation existerar på grund av att en eller flera människor någon 

gång upptäckt ett behov av att samarbeta och därefter formulerat en 

målsättning för en gemensam verksamhet. Denna kan vara av ekonomisk 

eller av annan karaktär men det som berättigar existensen är att flera 

individer tillsammans kan utföra något som dessa enskilt ej hade kunnat 

uppnå. Därav följer naturligt att organisationens målsättningar ej 

nödvändigtvis behöver överensstämma med samtliga individers. Det är ur 

organisationens perspektiv viktigt att verksamheten kan bedrivas utan 
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störningar och med kontinuitet. Det ligger därmed i organisationens 

intresse att de anställda kan arbeta med rätt förutsättningar och i ett sådant 

klimat där kontinuitet kan uppnås.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv leder, som vi tidigare diskuterat, en anställd 

som behöver vara hemma till både direkta och indirekta kostnader. Den 

direkta kostnaden är exempelvis sjukpenning, och här finns det en trend 

som pekar mot ett större ansvar på företagen ifrån politiskt håll. Den 

indirekta kostnaden kan omfatta lägre effektivitet och ökad belastning på 

övriga medarbetare. Att ett större ansvar för att rehabilitera medarbetare 

och finansiera sjukfrånvaron läggs på företagen debatteras livligt. Enligt 

den gemensamma avsiktsförklaring som regeringen gjort tillsammans med 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet uttrycks att en god arbetsplats skall löna sig 

och att det därför krävs ett medansvar hos företagen (S, V, MP, 2003). De 

kostnader som detta innebär påverkar företagets resultat vilket borde leda 

till ett större intresse för att hålla ned sjukfrånvaron. Det verkar trivialt, 

men så enkelt är det inte. Att skapa en arbetsmiljö som minimerar dessa 

kostnader är ett aktivt val som kräver kunskap, pengar och vilja. Dessutom 

kan det vara svårt att tillförlitligt mäta resultatet av ett sådant arbete för att 

se om ansträngningen gav önskat resultat. I detta otydliga gränsland skall 

företagsledningarna fatta beslut om vad som skall göras. Det leder till en 

stor bredd på alternativa metoder och angreppssätt, något vi kommer att 

fördjupa oss inom i denna uppsats. Ur ledningens perspektiv är det 

intressant att fråga sig om de teorier som finns för ledarskap, 

kommunikation och motivation räcker för att förklara och analysera vilka 

verktyg som finns för att hantera denna problematik. Vad händer med 
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ledarens ansvar när företaget ses som en social och i samhället integrerad 

institution istället för en isolerad och strikt producerande enhet? 

1.1.3 Individen 

Ur individens perspektiv är ohälsa ett problem som får till följd att det 

psykiska och fysiska välbefinnandet minskar samt att de ekonomiska och 

sociala förutsättningarna försämras. Att inte kunna arbeta kan få 

konsekvensen att individen får en känsla av att inte räcka till, att inte duga. 

Detta kan leda till känslor såsom vanmakt och en känsla av misslyckande 

(Sennet, 1999). Ur individens perspektiv och de människor som finns i 

dennes omgivning kan dessa känslor bli en orsak till att problemen 

förvärras. För individen är det rimligen viktigt att hitta en optimal balans 

mellan arbete och fritid. Dessutom är det av yttersta vikt att den tid 

individen lägger på arbete sammantaget upplevs som positiv eftersom det 

är en så stor del av den vakna tiden. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, 

att värdera den egna hälsan i pengar, vilket ger vid handen att individen har 

allt att vinna på att behålla sin egen hälsa. 

 

Den psykiska och fysiska arbetsmiljön har blivit allt mer uppmärksammad 

på allt högre nivåer i företagen och den individuelle beslutsfattaren kan 

komma att ställas inför en situation där en god hälsa hos medarbetarna är 

av stor betydelse för företagets produktivitet och effektivitet. Det handlar 

med andra ord inte enbart om klassiska affärsmässiga beslut såsom 

investeringar och köp av försäljning av varor och tjänster. Detta 

resonemang överensstämmer med Bucholz, Evans & Wagley (1985) som 

pekar just på dessa ökade krav på samhällsengagemang som åligger 

beslutsfattaren. Synen på sjukfrånvaro och ohälsa som ett strategiskt 

ledningsområde är intressant att undersöka. Är det så att företagsledningar i 
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allmänhet arbetar med denna fråga ur ett strategiskt perspektiv eller 

hanteras det på lägre nivåer i organisationerna? 

1.1.4 Vårt fokus 

Problemet med sjukfrånvaro, är som vi belyst tidigare, både kostsamt och 

aktuellt. Vad som kanske inte belysts så ofta är vad det får för 

konsekvenser på ledningsnivå i organisationerna. Det handlar, tror vi, 

mycket om att det dagliga ledarskapet utsätts för prövningar och krav som 

inte enbart har att göra med det som traditionellt har omfattats av den 

dagliga verksamheten. Mjuka värden som exempelvis psykisk hälsa har på 

senare tid fått en plats i det dagliga ledarskapet på ett annat sätt än tidigare. 

Vi tycker det är väldigt intressant att undersöka vilken del som ledarskapet 

har i detta eftersom ledarskapets samhållande funktion i organisationen är 

så avgörande. Vi anser vidare att det torde vara intressant för 

företagsledningar att öka insikten i det lönsamma med goda arbetsvillkor. 

Då måste företagen uppmärksammas på hur det kan gå till samt vilka fällor 

som bör undvikas. Därför tycker vi att det är intressant att kvalitativt 

studera hur de riktigt framgångsrika respektive mindre framgångsrika på 

området har valt att agera för att jämföra och urskilja fenomen som 

kännetecknar agerandet i företagen. Det teoretiska bidraget syftar till att, 

om möjligt, testa och utveckla befintliga teorier. Det sistnämnda är viktigt 

att poängtera eftersom det är av betydelse för att vi dels skall kunna 

generalisera och dels bidra med ny eller utvecklad kunskap. Det empiriska 

bidraget blir att sammanställa faktorer i ett antal företag och se hur 

företagen hanterar personalens hälsa ur ett ledarskapsperspektiv.  
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur personer i ledande befattning i ett 

urval av organisationer hanterar personalens hälsa/sjukfrånvaro, samt att 

därefter förklara hur ledarskapet påverkar densamma. Avsikten är också att, 

så långt det går, utveckla och testa valda teorier samt att dra slutsatser om 

hur organisationer, med förändrat ledarskap, kan minska sjukfrånvaron och 

öka lönsamheten.  

1.3  Forskningsfrågor 

• Hur hanterar ledningen personalens hälsa/sjukfrånvaro? 

• På vilket sätt påverkar ledarskapet hälsan/sjukfrånvaron?  

• Vilket behov finns att utveckla valda teorier för att förklara 

ledarskapets påverkan på hälsan hos medarbetarna? 

• Hur bör ledarskapet förändras för att minska sjukfrånvaron? 
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2 Vår metod 

I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt. Inledningsvis låter vi 

läsaren ta del av vår syn på vetenskap. Därefter kommer en presentation av 

våra metoder i de olika delarna av uppsatsen för att avslutningsvis 

redogöra för vår uppfattning om resultatets generaliserbarhet. 

2.1 Inledning 

Vår huvudinriktning i studien är att i ett urval av Nyckeltalsinstitutets3 (NI) 

databas hitta företag med intressanta mätvärden som vi följer upp med 

djupintervjuer. Syftet är att säkerställa vad som på olika sätt påverkar 

personalens hälsa och sjukfrånvaro kopplat till ledarskapet. För att hitta 

relevant information med utgångspunkt från de uppställda 

forskningsfrågorna har vi valt att utföra ett antal aktiviteter och steg i det 

praktiska tillvägagångssättet. Avsikten med detta kapitel är att förklara och 

beskriva dessa.  

 

Översiktigt kan processen i att färdigställa uppsatsen beskrivas i 

nedanstående figur. Denna kan även ses som en översikt över vad detta 

kapitel kommer att handla om.  

 

 

 

 

                                           
3 För en beskrivning av Nyckeltalsinstitutet, se bilaga 7.2.  
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Figur 1 Flödesschema för uppsatsen 

2.2 Vår syn på vetenskap 

Vad är vetenskap och vad är sanning? Går verkligheten att fånga i en studie 

eller är det som observeras endast en liten och obetydlig del av den 

komplexa värld vi lever i? Är det överhuvudtaget möjligt att dra slutsatser 

kring ett fenomen och göra anspråk på att resultaten har något med 

sanningen att göra? Frågor som dessa präglar allt forskningsarbete och det 

är av central betydelse att relatera till dessa och se till den egna förmågan 

att förstå och finna sin plats i studien. Att förklara vår syn på vetenskapen 

är svårt men nödvändigt och vi gör därför ett försök att visa på de 

grundläggande värderingar som ligger till grund för detta arbete. Vi är 

Urvalsprocessen, 

kap 2.5 

Empiri, kap 4 

Teorier om 

ledarskap och 

hälsa, kap 3 

 

Vår syn på 

vetenskap, kap 

2.2 

Bild av 

problemområdet, 

kap 2.3 

Slutsatser, kap 6 

Analys, kap 5 
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övertygade om att det är de generella slutsatserna som är målsättningen 

med forskningen och att det är möjligt att nå dit. Det är visserligen ingen 

lätt uppgift att skapa den legitimitet som krävs för att klara detta men det 

måste vara den målsättning som präglar arbetet. Det finns vidare många 

olika faktorer som kan göra att verkligheten uppfattas fel eller förvanskas 

när den tolkas av människor. Vi inser att våra erfarenheter och 

personligheter kommer att prägla hur denna uppsats skrivs – det handlar till 

exempel om vilket språk vi använder och hur vi väljer att presentera 

material samt hur vi tolkar andras arbete inom olika teoribildningar. Vi är 

medvetna om att vi måste relatera till detta på ett sätt som gör uppsatsen 

trovärdig för att läsaren skall kunna ta till sig materialet på ett sätt som 

närmar sig det som kan kallas för objektivt. Vi vill dock uppmana läsaren 

till att vara lagom kritisk till den text som komma skall. Vi är nämligen 

övertygade om att det är först i och med att andra granskar uppsatsen som 

den får den legitimitet som är önskvärd.  

 

I alla akademiska rapporter finns det en viktig uppgift att överbrygga det 

gamla och nya samt att omsätta detta i ny kunskap. Det är, som vi förklarat 

tidigare, viktigt att skilja på vår och andras verklighetsbild men det är 

viktigt att klargöra att vi som författar denna uppsats är starka anhängare 

till det skrivna ordets bärighet i sig självt. I interaktionen med läsaren avser 

vi att tydligt försöka visa på och föra fram tankar som kommer att ha 

bärighet, inte bara i och med de byggts upp av andra författare, utan också 

därför att orden i sig bidrar till att skapa förståelse och sammanhang.  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom avsikten är att tränga 

djupare in i problemområdet än vad som ofta är möjligt i enbart 
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kvantitativa studier. Vi har dock delvis använt oss av kvantitativa metoder 

för att hitta samband och skapa förståelse och som förberedelser inför den 

kvalitativa studien. Att den kvantitativa studien på så sätt snarast får en 

sekundär betydelse överensstämmer med Alvesson och Sköldberg (1994) 

som beskriver just detta angreppssätt som vanligt i den kvalitativa 

forskarens arbete. Arbetet är, enligt oss, vare sig renodlat induktivt eller 

deduktivt. Det är med andra ord inte enbart det empiriska datamaterialet 

som ska beskriva verkligheten och inte heller den vetenskapliga teorin som 

skall testas och verifieras eller falsifieras. Det är snarare så att det finns 

inslag av båda dessa vetenskapliga ansatser i denna studie. Det är vår avsikt 

att undersöka verkligheten med en teoretisk referensram i ryggen men 

tanken är också att vara öppna för samband som inte uttryckts i modeller. 

Med detta arbetssätt tror vi att risken för subjektiva och personliga 

tolkningar minimeras eftersom svaren på forskningsfrågorna blir mer 

öppna. 

2.3 Bild av problemområdet 

Sjukfrånvaron har under en lägre tid varit ett ämne som debatterats i många 

olika forum, främst beroende på de stora kostnader det innebär för 

samhället i form av pengar och för individen i form av mänskligt lidande. 

Flera av de kurser som vi läst under vår utbildning har även berört frågan. 

Detta har intresserat oss och skapat en viss förförståelse för ämnet. För att 

komma vidare har vi sökt information på bibliotek och i databaser för att 

skapa oss en bredare bild. Denna delprocess handlade bland annat om att 

söka information i dagstidningar, från olika organisationer samt att ta del 

av olika former av litteratur. Vidare har vi diskuterat våra tankar med 

personal från Nyckeltalsinstitutet i Stockholm, personal på 

Arbetslivsinstitutet samt vår handledare Peter Gustavsson. Dessa personer 
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har varit behjälpliga med idéer och förslag som har utvecklat vår bild av 

området men det är viktigt att poängtera att vi under hela processen själva 

har gjort alla val och tar det fulla ansvaret för uppsatsens utformning. Vår 

bild av problemområdet förtydligades rejält av vår genomgång och 

bearbetning av Nyckeltalsinstitutets databas4. 

2.4 Litteraturval 

Parallellt med det övriga arbetet inhämtades litteratur i syfte att bygga upp 

en teoretisk bas att stå på inför analysen. Här gjorde vi ett stort antal val där 

vi efter bästa förmåga tog med de teorier som vi ansåg vara lämpliga. I 

valet av teorier ville vi skapa en teoretisk grund som behandlade det 

vardagliga ledarskapet samt hälsan i organisationer på ett övergripande och 

konkret sätt. Det vi tycker är spännande med detta angreppssätt är att vi kan 

dra slutsatser från båda dessa fält i syfte att bättre kunna besvara 

forskningsfrågorna. Detta val är som alltid en balansgång för att hitta en 

optimal mix. Att arbeta förutsättningslöst och grundligt är viktigt för att 

försöka undvika subjektivitet i urvalet av teorier. Vi är dock medvetna om 

att inget val är fullständigt objektivt. Det finns vidare, som vi även 

förklarar under 2.2 Vår syn på vetenskap, en stor betydelse av att välja 

språkbruk och presentationsteknik som gör att läsaren ges möjlighet att 

själv sätta sig in i och ta del av den kunskap/teori som presenteras. Det är 

vidare viktigt att det tydligt går att avgöra vilka åsikter som är våra egna 

och vilka som är andras. Då vi har använt andras material har vi redovisat 

källan för att säkerställa läsarens möjlighet att kontrollera våra tolkningar 

och resonemang.  

                                           
4 Se bilaga 7.3 
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2.5 Urvalsprocessen 

Starten på vårt urvalsarbete var att bearbeta Nyckeltalsinstitutets 

avidentifierade databas. Detta arbete finns redovisat i bilaga 7.3 och gav en 

ökad kunskap inför kommande beslut. I vårt arbete med att välja 

studieobjekt var det första beslutet att rikta in oss på orsakssamband och 

inte på tidsserier. Databasen gav inte det underlag som behövdes för att 

göra en tidsserieanalys av materialet med tillräcklig validitet. Det innebar 

att valet av studieobjekt baserades på orsakssamband. Ur databasen valde 

vi att organisera data efter andel långtidssjukskrivna medarbetare och ur 

denna listning valde vi de tio som hade lägst andel långtidssjuk personal 

samt de tio som hade högst andel. Detta skapade två listor med tio företag i 

varje. Därefter valde vi ut de företag i de båda listorna som hade högst 

respektive lägst arbetsvillkorindex5. Detta gav oss fyra företag med 

extremvärden enligt figur 2. Därefter kontaktade vi Nyckeltalsinstitutet för 

att komma i kontakt med företagen. I tre av fallen fick vi kontakt med det 

företag vi ursprungligen önskade och i det fjärde fick vi komma med ett 

nytt alternativ. Detta alternativ valdes på samma sätt som det ursprungliga 

företaget, det vill säga det som låg på nästa plats i rangordningen.  

 

Vi anser att det är intressant att studera extremer avseende sjuktal för att se 

om det finns tydliga skillnader, vilket vi i så fall tror kommer att förbättra 

våra möjligheter till relevanta slutsatser. Det naturliga skulle vara att 

företag med högt arbetsvillkorindex även skulle ha låg sjukfrånvaro men 

det är intressant att titta både på företag som faller in i den ramen och de 

som inte gör det, det vill säga har hög AVI och hög långtidssjukfrånvaro 

                                           
5 För en utförlig förklaring av arbetsvillkorindex (AVI), se Bilaga 7.2.1 
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eller låg AVI och låg långtidssjukfrånvaro. Kan det vara så att ett gott 

ledarskap kan förklara låga sjuktal trots dåliga arbetsförhållanden? Denna 

urvalsprocess gav oss fyra företag att studera vilket vi ansåg vara en 

lämplig mängd då det skulle ge oss möjligheten att ge tillräckligt tid till 

varje företag för att få erforderligt djup i rapporten. Vår strävan var att få 

svar på våra frågor från personalchef eller en person med motsvarande 

insyn i företagets personalverksamhet. Att vi just väljer personalchefen är 

att de med största sannolikhet vet hur företaget arbetar med sjukfrånvaro.  

 

En tanke med urvalet var att isolera ledarskapsfaktorer som förklaring till 

hälsosituationen och sjukfrånvaron. Detta hade kunnat göras på flera sätt, 

exempelvis genom en bredare studie i enbart ett företag. Vi valde dock att 

genom urvalet och sökandet efter extremvärden få en grupp företag att 

undersöka närmare med egenskaper som var dels olika och dels bröt det 

mönster som kan förväntas – bra arbetsvillkor och låg sjukfrånvaro.  

 

För att förtydliga vårt urval kan ovanstående grupper av företag 

sammanfattas på följande sätt: 

 

Sjukfrånvaro   

Hög Låg 

AVI Lågt  Grupp 4  

Organisationer med 

lågt AVI och hög 

sjukfrånvaro  

 

Grupp 3  

Organisationer 

med lågt AVI 

och låg 

sjukfrånvaro  
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 Högt Grupp 2 

Organisationer med 

högt AVI och hög 

sjukfrånvaro 

 

Grupp 1 

Organisationer 

med högt AVI 

och låg 

sjukfrånvaro 

Figur 2 Sammanfattning av urvalsprocessen 

2.5.1 Urvalskritik 

I den databas som Nyckeltalsinstitutet har är det företagen som finns med i 

materialet som själva fattat beslut om att medverka. Detta skulle kunna visa 

på att de redan har en viss medvetenhet om problematiken och 

användningen kring nyckeltal som rör personalekonomi. Detta bör dock 

rimligtvis inte påverka resultatet i någon större omfattning då det inte är 

företagen i sig som vi avser att diskutera utan snarare sjukfrånvaro som 

fenomen kopplat till olika sätt att leda människor. Vi avser inte dra några 

slutsatser från det databasen direkt eftersom vi bedömer att intervjuer är ett 

bättre sätt att nå önskade resultat i vårt specifika fall. 

2.5.2 Empiri på djupet 

Det varierade vilken befattning på företagen som var kontaktperson 

gentemot Nyckeltalsinstitutet men de kunde i alla de fyra fallen hänvisa oss 

till ansvarig person om de själva inte var lämpade att svara på frågorna. För 

att säkerställa detta så ställde vi helt informellt ett antal kontrollfrågor 

innan vi bokade intervjun så att vi redan innan kunde vara säkra på att de 

hade övergripande inblick i det vi ville diskutera.  
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2.5.3 Intervju 

Vid genomförandet av alla intervjuer finns det en rad avvägningar och 

reflektioner som är avgörande för vilka resultat som framkommer och vilka 

svar som erhålls. Det är till exempel viktigt att bestämma om frågorna skall 

ställas per telefon eller i samband med ett personligt möte samt om det 

skall ske i form av ett öppet samtal eller via en strikt frågeordning. Vi har 

valt att arbeta med ett fåtal öppna intervjuer där respondenten besöks eller 

telefonintervjuas eftersom vi tror att det öppna personliga samtalet är ett 

utmärkt sätt att förstå och ta reda på faktorer som inte enbart kan iklädas 

siffror. Detta överensstämmer med Lekvall & Wahlbins (1993) beskrivning 

av intervjumetodens fördelar. Nackdelarna med metoden är att det är 

kostsamt att intervjua ett stort urval samt att det kan bli ett alltför 

omfattande material.  

 

Vanligt är enligt Lekvall & Wahlbin (1993) att sammanställa en 

intervjuguide där breda frågor kombineras med förberedda följdfrågor. 

Syftet med detta är att med de breda frågorna skapa ett förtroende hos 

respondenten som krävs för att verkligen komma åt djupa eller känsliga 

frågor i senare delen av intervjun. Vi har valt att arbeta med intervjuguide 

där ramarna för intervjun finns med men där det huvudsakliga syftet är att 

ta del av respondentens kunskaper och förståelse för situationen på det egna 

företaget. Det är viktigt att respondenten upplever att han eller hon kan tala 

fritt kring ämnet och inte leds alltför mycket av frågeställningarnas 

innehåll. I framställandet av vår intervjuguide hämtade vi inspiration i 

Rebecca Stenbergs kompendium (2001). 
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I valet mellan telefonintervju och personlig intervju har vi valt den 

förstnämnda metoden i många fall eftersom det av kostnadsskäl och 

tidsskäl inte alltid varit försvarbart att genomföra resor. Vi genomförde tre 

telefonintervjuer och en intervju på plats. Telefonintervjuerna förbereddes 

noggrant genom att i förväg komma överens om när intervjun skulle 

genomföras så att inget skulle komma i vägen. Innan själva genomförandet 

var vi noggranna med att säkerställa en tyst och lugn miljö utan störningar. 

Telefonintervjuerna genomfördes som ett samtal mellan två personer (en av 

författarna samt respondenten) för att skapa en förtrolig stämning. En av 

författarna genomförde två intervjuer och den andra en. Tidsmässigt varade 

de cirka en till en och en halv timme. De fungerade så att intervjuaren 

varsamt ledde samtalet i rätt riktning och samtidigt skrev ned svaren på 

frågorna.  

 

Den intervju som genomfördes på plats skedde på respondentens kontor 

och spelades in på minidisc för att vi skulle slippa skriva och kunna 

fokusera på den vi intervjuade. Båda författarna närvarade vid detta 

tillfälle. Vid bearbetningen direkt efteråt så skrevs svaren på frågorna ned 

med hjälp av inspelningen.  

 

Materialet som samlades in under varje fråga ordnades sen in i strukturen i 

empiridelen uppdelat på ämnesområde i första hand och rubricerat med 

vilken organisation som avses i andra hand för maximal tydlighet och 

konsekvens. 

2.5.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas hur väl mätmetoden mäter det som skall mätas 

(Carlsson, 1990). I vårt fall innebär detta att frågan är huruvida de 
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intervjuer som vi genomför verkligen är ett bra sätt att spegla hur företagets 

ledning agerar i fråga om ledarskap och långtidssjukskrivningar. Enligt 

Lekvall & Wahlbin (1993) finns det inget fullkomligt bra sätt att i förväg 

veta om en mätmetod är valid. Med frågans karaktär som bakgrund kunde 

vi inte hitta en bättre metod än intervju. De frågor som vi hade för avsikt att 

ställa var av företagsintern och känslig art. Vi ansåg att detta endast skulle 

komma fram om en förtrolig stämning skapades mellan oss och 

respondenten och då framstod intervjun som det bästa alternativet. 

Exempelvis hade en enkät sannolikt inte lett oss tillräckligt djupt. Att göra 

en studie av företaget på plats genom att sitta med på möten och läsa 

protokoll var inte realistiskt med tanke på tids- eller resursåtgång. Att vi 

med facit i hand såg att vi fick relevanta svar på de frågor vi ställde styrker 

vår uppfattning om metodens validitet. 

 

Reliabilitet är ett mått på hur noggrant och säkert mätmetoden mäter 

(Carlsson, 1990). Om försöket kan upprepas med samma resultat kan 

reliabiliteten sägas vara hög men om faktorer som stress eller trötthet 

påverkar respondentens svar är reliabiliteten låg. (Lekvall & Wahlbin, 

1993). Vi eftersträvade en så lugn och avslappnad miljö som under 

intervjuerna för att på så sätt stärka respondentens möjlighet att svara 

korrekt och vår egen möjlighet att objektivt inhämta det som sades. 

 

I all verksamhet där verkligheten skall analyseras och tolkas finns det en 

risk att de åsikter och förkunskaper som analytikern eller tolkaren innehar 

bidrar till att slutsatserna präglas av subjektiva värderingar. Detta problem 

kan inte helt undvikas med det är mycket viktigt att försöka undvika 

subjektiva inslag som tolkningar av kvalitativa data kan innebära. För att 
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presentera empirin är det viktigt att fokusera på läsvärdhet, relevans och 

korrekthet. Vi presenterar därför intervjusvaren uppdelade på relevanta 

ämnesområden som följer uppsatsens övriga struktur. För att säkerställa 

kvaliteten i intervjun har de sammanfattade svaren i efterhand godkänts och 

kontrollerats av respondenten genom att vi skickade det vi avsåg att 

använda i uppsatsen. Detta är viktigt för att skapa tillförlitlighet och att 

minimera risken för felaktiga tolkningar. På så sätt vet vi att respondenten 

anser att vi har åstadkommit en bild som stämmer överens med 

respondentens egen uppfattning. Detta säkerställdes med hjälp av 

telefonsamtal, efter det att respondenten läst vår text, där vi diskuterade 

innehållet och detta utmynnade i ett godkännande att använda texten. Detta 

minimerar många av de problem som uppkommer avseende misstolkningar 

i en intervju och stärker metodens reliabilitet.  

2.5.5 Kritik mot intervjumetoden 

Det finns ett flertal felkällor vid genomförandet av intervjuer. Intervjuarens 

fördomar och förutfattade meningar kan leda intervjuaren att höra det som 

passar och tolka in svaren så att de stämmer med den egna uppfattningen i 

frågan. Detta har vi enligt ovan hanterat genom att kvalitetssäkra materialet 

i samverkan med respondenten. Ett annat problem är social önskvärdhet, 

det vill säga att respondenten vill framstå som kompetent och duktig i sin 

befattning. Detta leder till att det kan vara svårt att erkänna brister och 

svagheter i organisationen. För att minimera detta problem anser vi att det 

förtroende vi skapat hos respondenten har varit till stor hjälp. 

Avslutningsvis vill vi nämna respondentens medvetna eller omedvetna 

förvrängningar av verkligheten. Det är mänskligt att minnas fel eller att 

förvränga en bild avsiktligt beroende på olika orsaker. Här anser vi att den 

avidentifiering vi gjort hjälper oss. Genom att noggrant förklara för 
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respondenten att vi inte kommer offentliggöra deras eller företagets namn 

utan att syftet är att nå högre kunskap så hoppas vi att minska 

respondentens benägenhet att förvränga sina svar. Ett generellt kritiskt 

förhållningssätt till respondenternas svar har varit en annan ledstjärna. 

Sammantaget är en hög grad av medvetenhet viktig för att hantera dessa 

problem för att nå så hög grad av objektivitet som det är möjligt. Detta har 

varit vår strävan. (Stenberg, 2001) 

2.6 Analys 

I arbetet med att analysera de olika data som framkommit var syftet att se 

samband och avvikelser dem emellan. Vidare sökte vi hitta teoretiska 

förklaringar och motsägelser till det vi funnit i jakten på ny kunskap inom 

området. 

 

Vi använder oss av en analysmetod som liknar den som Strauss och Corbin 

beskriver. Den innefattar att beskriva det man har förstått och rekonstruera 

data till en ”igenkänningsbar” realitet för de som deltagit i studien. Med 

igenkänningsbar så menar vi att de som vi intervjuat under empiriavsnittet 

bör känna igen sig i den realitet som vi beskriver och senare analyserar 

vilket vi åstadkommer genom den tidigare nämnda återföringen. Denna 

variant kräver tolkning och ett aktivt urval och stämmer väl överens med 

hur vi har arbetat. (Maykut & Morehouse, 1994)  

2.6.1 Slutsatser och resultat 

Kärnvärdena i vår analys presenteras avslutningsvis i slutsatsen vilket är 

det resultat som studien åstadkommit. Det är av avgörande betydelse att det 

som undersöks är tillförlitigt och att slutsatser och resultat är logiskt 
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förankrade i syfte och forskningsfrågor. I vilken grad resultat är generellt 

tillämpbart diskuteras nedan.   

2.6.2 Generaliserbarhet 

För alla studier som görs är det viktigt att avgöra huruvida avsikten är att 

kunna dra generella slutsatser och inte bara beskriva en viss populations 

egenskaper. Möjligheten att kunna generalisera kvalitativa resultat är 

omdebatterad. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att om avsikten är att 

se mönster på ytan är det svårt att göra generaliseringar utan statistiska 

beräkningar. Däremot menar de (ibid) att det är viktigt att teoriernas 

tillämpningsområden utvidgas och detta kräver djupare analys, som bör 

kunna ge generaliserbara resultat.  

 

Vår avsikt är att försöka dra generella slutsatser som gäller fler 

organisationer än de som ingår i studien. Detta ställer stora krav på att ett 

undvikande av extremt företagsspecifika situationer och förklaringar är 

möjligt. Genom att i urvalet välja olika typer av företag och försöker hitta 

gemensamma nämnare anser vi att vi kan realisera detta även om en kritisk 

granskning och test av våra resultat måste bekräfta detta. 
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3 Teorier om ledarskap och hälsa 

I detta kapitel är avsikten att presentera en teoretisk grund inför 

fortsättningen. Vi inleder med ledarskapsteori samt teorier kring hälsa. 

Avslutningsvis sammanfattar vi kapitlet. Anledningen till att vi presenterar 

teorin på detta sätt är att vi vill ge läsaren en bred ingång i ledarskap för 

att avsluta med konkreta åtgärder för ökad hälsa.   

3.1 Inledning 

I arbetet med att sammanställa och presentera relevanta teorier har vi gjort 

en mängd olika val. Det har bland annat handlat om att välja vissa teorier 

framför andra samt välja hur valda teorier skall presenteras för läsaren. För 

oss var det tidigt naturligt att dela upp teorierna i ledarskap och hälsa 

eftersom vi bedömer att det är den mest pedagogiska uppdelningen samt att 

det underlättar i arbetet med analys och slutsats. 

 

Läsaren kommer att märka att det finns klara paralleller till de teorier och 

tankar som vi presenterar och relaterar till – det finns i själva verket en 

uppsjö av teorier som är väldigt snarlika. Det har därför varit nödvändigt att 

gallra och välja ut de idéer som vi tror kan ge läsaren en sammantaget sett 

heltäckande bild av området. Detta innebär att vi inte enbart utgått från att 

referera de mest välkända eller mest produktiva författarna och forskarna 

utan att vi försökt skapa en balans mellan innehåll och akademisk tyngd.  

 

Ett av huvudsyftena med detta kapitel är att reda ut de teoretiska begrepp 

och visa på de modeller som har att göra med beslutfattande kopplat till 

ohälsa och sjukfrånvaro. Vad säger till exempel befintlig teori om ledarens 

betydelse för välbefinnandet hos medarbetaren och finns det en koppling 
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mellan psykisk hälsa och sjukfrånvaro? Vad innebär stress för 

välbefinnandet? Dessa frågor utgör ingen innehållsförteckning över kapitlet 

men är ändå av sådan art att vi vill skicka med läsaren dessa inför 

fortsättningen. I nedanstående modell visas på grunddragen i kapitlet: 

 

 

Figur 3 Innehållet i referensramen 

3.1.1 Människan – en resurs? 

På senare tid har det blivit allt mer uppenbart att alla organisationer verkar i 

en miljö där många olika intressen skall tillgodoses. Att producera vinst till 

aktieägarna är inte längre det enda måttet på framgång utan det är istället 

allt vanligare att företaget ses som en integrerad del av samhället där frågor 

som en god arbetsmiljö och hälsa blivit viktiga mål. Företaget har, enligt 

Bucholz, Evans & Wagley (1985) gått från att vara en ekonomisk 

institution till en sociopolitisk. Tidigare var det användande av kapital och 

personella resurser som omsattes i varor och tjänster men i det 
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sociopolitiska sammanhanget är omgivningen mer komplex – det handlar 

om etik, ideologi och värderingar. Företaget ses som en enhet i samhället 

med många olika kontaktytor och är inte bara en 

kapitalförädlingsinstitution. 

 

Företagen i dagens samhälle uttrycker i årsredovisningar och på andra sätt 

att personalen är den viktigaste resursen (Crainer, 1998). Den enskilde 

medarbetaren eller personalkollektivet är följaktligen viktigare än till 

exempel byggnader och maskiner. Detta kan ställas mot tidningsrubrikerna 

som handlar om uppsägningar och personalförändringar vilket kan tyckas 

kontrastera mot företagsledningarnas vackra ord. I den fortsatta 

framställningen försöker vi belysa de aspekter av ledarskapet som kopplat 

till människan är av betydelse för hur individen fungerar i organisationen, 

samt hur beslutsfattaren hanterar ansvar i allmänhet och frågor såsom 

personalens hälsa och sjukfrånvaro i synnerhet.  

3.1.2 Forskning kring ledarskap och hälsa 

Det finns en hel del forskning kring sjukfrånvaro och arbete där det ofta 

handlar om att söka samband mellan sjukfrånvaro och andra faktorer såsom 

arbetsförhållanden, individfaktorer samt samhällsförhållanden. Dessa 

studier har syftat till att hitta enskilda förklarande faktorer till sjukfrånvaro. 

De samband som återfunnits har dock varit svårtolkade beroende på hög 

grad av komplexitet. (Herloff, i Shaller och Johansson, 1992, Doctare, 

2001) Detta är en av de bidragande orsakerna till att vi har valt att studera 

ledarskapets påverkan på sjukfrånvaro eftersom vi hoppas kunna dra mer 

konkreta slutsatser i och med detta vägval.  
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3.2 Ledarskap 

3.2.1 Inledning 

“Leadership is a process used by an individual to influence 

group members toward the achievement of group goals, 

where the group members view the influence as legitimate.”  

Howell & Costley (2001:4)  

 

Det finns en mängd olika definitioner på ledarskap och det är svårt att hitta 

den allra bästa. Olika författare har försökt att hitta en bra definition men 

dessa präglas ofta av valt intresse och forskningsområde (Yukl, 1994). 

Enligt vår uppfattning är den inledande definitionen bra eftersom den 

täcker ett stort område och handlar om mer än bara direktiv eller makt utan 

även om organisationens gemensamma mål samt om legitim makt.  

 

Enligt Howell och Costley (2001) ställer dagens omvärld stora krav på 

ledaren. Det finns enligt författarna tre stycken uppgifter som ledaren måste 

klara för att fullfölja uppdraget som chef för en organisation. Den första 

uppgiften består av att diagnostisera situationer och medarbetare för att 

kunna avgöra om det krävs speciella ledarinsatser för att styra 

organisationen. Den andra uppgiften innebär att utföra de ledarinsatser som 

det finns ett behov av och de tredje att modifiera och underlätta för en 

fortsatt utveckling av individer och arbetsuppgifter. Howell och Costley 

(2001) betonar vikten av balans i systemet och visar på risken för att ett för 

stort engagemang från ledarens sida kan få den individuelle medarbetaren 

att känna sig övervakad och misstrodd. 
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I de följande underkapitlen kommer vi beröra olika dimensioner av 

ledarskap för att ge läsaren kunskaper inför den kommande analysen. 

3.2.2 Makt och påverkan 

Makt är ett begrepp som har många olika innebörder. För vissa 

symboliserar det något negativt och för andra är det en bas för all daglig 

verksamhet med specialisering. I ledarskap ingår per automatik någon form 

av maktfördelning eftersom en person är tillsatt att leda en annan. När makt 

är legitimerad blir den till auktoritet (Pfeffer, 1981). Med detta menas att 

för att makten skall fungera måste den accepteras och att makt är auktoritet 

som förtjänats (Levitt, 1991). Detta kan ske genom att maktfördelningen 

blir till en del av vad som förväntas av medarbetarna i organisationen.  

 

Personen som leds kommer således att påverkas av personen i maktposition 

med det är intressant att notera att även det motsatta förhållandet gäller. I 

själva verket så påverkas även sidordnade kollegor av varandras 

maktutövning och det är alla dessa maktrelationer som är basen för en stor 

del av det som åstadkoms i en organisation. För att nå förståelse för hur en 

chef kan bedriva ledarskap effektivt så måste alla dessa samband tas i 

beaktande. (Yukl, 1994)  

 

Williams (2002) beskriver de fem ledarskapsdimensioner som 

ursprungligen kommer från French och Raven (1959). Att hantera en 

kombination av dessa fem är enligt dessa författare utmärkande för en god 

ledare och dennes maktutövning. Den första är legitimitet i ledarskapet, 

där medarbetarna upplever ledarskapet som rättvist och konsekvent och där 

ledarskapet inte behöver förklaras och försvaras utan accepteras naturligt. 

Den andra är makten och resurserna att belöna och hjälpa medarbetarna 
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att uppnå mål och den tredje att straffa i syfte att styra åt rätt håll Att 

belöna är dock oftast ett bättre sätt att få medarbetare att nå önskat resultat. 

Att inneha rätt kunskaper, så kallad expertmakt, är den fjärde stilen och 

med detta menas att ledaren har rätt kompetens för att utföra arbetet och att 

kunna leda medarbetarna på rätt sätt. Denna expertisdimension av 

ledarskapet är viktig framför allt för att ledaren skall bemästra svåra 

situationer och kunna göra ett självsäkert intryck inför medarbetarna. Den 

femte dimensionen är ledarens förebildsmakt, som handlar om ledarens 

roll i organisationen i frågor som rör medarbetarnas känslor inför ledaren. 

Ovanstående uppdelning har styrt en stor del av forskningen på området 

under de tre senaste decennierna men det finns tillägg. Ett exempel är makt 

över information som också är en mycket viktig dimension för att förstå 

makthavarens roll (Yukl, 1994). 

 

En annan central uppdelning av makt är i personlig makt och makt 

kopplad till befattning.  Makt kopplad till en ledares befattning är således 

de faktorer som kommer en chef tillgodo i yrkesrollen. Exempel på 

delmängder är kontroll över resurser, belöningar, information och 

bestraffningar. Personlig makt utgår från faktorer som karisma, vänskap 

och expertkunskaper. (Yukl, 1994) 

 

Alla individer i en organisation utsätts dagligen för olika former av 

påverkan och påverkar andra. Det kan röra sig om påverkan av människor, 

händelser eller saker. Människor kan påverkas avseende attityder, syn på 

verkligheten, beteenden eller en kombination. Utfallet av ett 

påverkansförsök varierar kraftigt och kan således skapa både önskade och 

väntade resultat samt oönskade och oväntade resultat både avseende typ av 
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utfall och nivå av uppnådd påverkan beroende på mottagaren. Detta väljer 

Yukl (1994) att dela in i tre olika mottaglighetsnivåer: 

 

Engagemang innebär att påverkansförsöket går i linje med mottagarens 

egen uppfattning i frågan vilket innebär att mottagaren kommer att göra sitt 

yttersta för att lösa uppgiften. Detta är ofta den effektivaste formen av 

påverkan om påverkansförsöket innebär en komplicerad uppgift för 

mottagaren. 

 

Tillmötesgående innebär att mottagaren går med på att verka i påverkad 

riktning men med minsta möjliga kraft och litet intresse. Denna situation 

uppkommer när mottagaren har blivit påverkad avseende sina handlingar 

men ej i sin uppfattning i frågan. Det är viktigt att lägga märke till att 

många enklare uppgifter av rutinkaraktär inte kräver större grad av 

påverkan än tillmötesgående även om en det inte räcker till för mer 

komplicerade och krävande uppgifter. 

 

Motstånd är att motsätta sig påverkansförsöket vilket kan uttryckas i fem 

olika grader: 

 Hitta på en ursäkt varför det inte går att utföra ordern. 

 Försöka ordna så att ordern tas tillbaka eller förändras av den som 

formulerat den. 

 Få överställd chef att ändra ordern. 

 Fördröja utförandet av ordern och hoppas att den glöms bort. 

 Agera så att det verkar som att man avser utföra ordern men 

medvetet försöka sabotera genomförandet. 

 Vägra att utföra ordern. 
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3.2.3 Ledarskapsbeteenden 

Hur en ledare agerar och med olika styrmedel, försöker lösa de 

arbetsuppgifter som ledarskapet innebär kan delas upp på olika sätt. Howell 

och Costley (2001) gör följande uppdelning på olika typer av 

ledarskapsbeteenden: 

 

Stödjande innebär att ledaren lyssnar, är vänlig och förstående samt mån 

om varje medarbetares välbefinnande.  

 

Styrande innefattar de beteenden ledaren använder för att till exempel 

tilldela uppgifter, ordna system för kvalitet och kontroll samt sätta mål.  

 

Deltagande avser beteenden som har till syfte att få medarbetare delaktiga 

i processer. Detta kan uppnås genom exempelvis demokrati eller genom att 

delegera ansvar.  

 

Straffande och belönande är att få organisationen att verka i en bestämd 

riktning och kan åstadkommas genom att ledaren uppmuntrar eller 

bestraffar vissa beteenden hos medarbetarna. Detta kan ske med monetära 

mått eller genom att exempelvis berömma medarbetare.  

 

Karismatiskt beteende betyder att entusiasmera och kommunicera 

visioner. Med detta avses att med hjälp av sin personlighet och utstrålning 

som vapen nå fram till den man avser leda.  

 

Howell och Costley (2001) betonar att det är viktigt att ett beteende kan 

hamna under flera olika kategorier enligt ovanstående uppdelning.  
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3.2.4 Hawthorne-effekten 

Från att ha varit fokuserad på effektivitet och produktion har 

ledarskapsforskningen blivit allt mer inriktat mot människans behov och 

förväntningar. Begrepp som motivation har blivit allt viktigare i försöken 

att förstå hur prestationer påverkas av olika ledningsbeslut. Det stora 

genombrottet kom i samband med de så kallade Hawthorne-studierna som 

studerades i USA. I korthet kunde det konstateras att om fabriksarbetarna 

trodde att ledningen var mån om de anställdas arbetssitution presterade de 

bättre. Det är omtalat huruvida själva experimenten påverkade de anställda 

att prestera annorlunda men det kan sägas att intresset för motivation ökade 

i forskningen. (Crainer, 1998)  

 

Om de anställda upplever att de har stöd från ledningen kan de verka med 

ett ökat självförtroende och med större entusiasm. Det räcker således med 

att detta upplevs och det behöver nödvändigtvis inte vara fallet. 

3.2.5 Ledaregenskaper 

Det finns flera olika sätt att beskriva och analysera de egenskaper som 

karaktäriserar ledare och det har gjorts försök att lista kompetenser som är 

centrala för ett gott ledarskap. Det finns en viss risk att de listor som blir 

populära är dåligt teoretiskt underbyggda och det är viktigt att dessa 

granskas kritiskt. Enlig Levitt (1991) har en bra chef bra kollegor. Med 

detta menar han att ledarens förmåga att se till att ha rätt medarbetare är av 

största vikt för att lyckas. Levitt (1991) skriver att goda chefer 

kännetecknas av att de är självsäkra, klartänkta och att de har förmågan att 

vara tydliga. Diskussionen kring vad som är en god ledare är svår eftersom 

det finns en risk att det antingen blir ett uppradande av självklarheter eller 

att det blir för svårtillgängligt.  
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Bennis och Nanus (1985) studerade ledare ur olika kategorier och 

presenterade sedan en lista med fyra viktiga kompetenser som de ansåg att 

dessa hade: 

 

1. Förmåga att skapa uppmärksamhet och engagemang. 

2. Förmåga att kommunicera och förklara så att komplex information 

blev lättillgänglig. 

3. De anställda hade en tillit till ledaren. 

4. Ledarna hade en förståelse för de egna styrkorna och svagheterna 

och försökte utveckla sig själva där de var svaga.   

 

Johnson, Lugn och Rexed (2003) tar upp tre viktiga faktorer för ett gott 

ledarskap. Den första är att ledaren blir ledare därför att han eller hon vill, 

den andra att denne får de förutsättningar som krävs för att arbetet skall bli 

framgångsrikt. Den tredje faktorn är att ledaren måste få människorna i 

organisationen att arbeta med och inte emot sig. Detta, som författarna 

kallar medarbetarskap, är av central betydelse för att ledarskapet skall 

kunna utvecklas.  

 

Att ledarens förmåga att leda och styra medarbetarnas humör och känslor i 

frågor som rör det dagliga välbefinnandet har betydelse och diskuteras av 

Goleman, Boyatzis och McKee (2001). Författarna menar bland annat att 

en ledares färdigheter att se till att medarbetares personliga humör och 

tyckande inför arbetet är av vital betydelse för framgång. Det finns dock en 

viss risk att medarbetaren döljer ett eventuellt missförhållande eftersom det 

bedöms vara av personlig natur och därför att denne inte vill komma med 

dåliga nyheter av rädsla för att verka sårbar eller svag. Detta är spännande 
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utifrån vårt perspektiv eftersom det kan vara en bidragande orsak till att 

ledaren har svårt att uppmärksamma problem i tid. Om en medarbetare inte 

vill redovisa sin situation, av ovan nämnda anledningar, finns det en 

uppenbar risk att det blir svårt att leda personalen på ett effektivt sätt samt 

att det kan bli svårt att mäta hur personalen mår eller uppfattar sitt arbete. 

Enkäter riskerar att bli missvisande och utvecklingssamtal eller dylikt kan 

komma att handla om annat än hälsa och välbefinnande.  

3.2.6 Ledarskapsstilar 

“The word style is roughly equivalent to the way in which 

the leader influences followers” (Luhans 1981)  

 

Det är av vikt i detta arbete att kunna klassificera och analysera beteenden 

hos ledare och chefer. I forskningen framkommer ibland begreppet 

ledarskapsstil när olika fenomen förklaras. Det har hittills varit ett vanligt 

sätt att närma sig frågan om vad som karaktäriserar ett ”gott” ledarskap 

(Horton, 1985). Det är visserligen omdiskuterat huruvida detta angreppssätt 

är det bästa eller inte (Ekvall i Shaller och Johansson, 1992) men det är ett 

teoretiskt verktyg som är lätt att ta till sig och det bidrar till att komplexa 

handlingsmönster kan beskrivas.  Därför kommer vi i detta avsnitt beskriva 

olika ledarstilar för att i analysen kunna dra slutsatser om hur de påverkar 

organisationens sjukfrånvaro.  

 

Likert (1967) identifierar fyra olika ledarskapstilar som kan delas in enligt 

nedanstående sammanfattning. Under varje ledarstil förklaras hur 

ledningen arbetar och vilka målsättningar hos medarbetaren som utnyttjas.  

 

Utnyttjande auktoritativt 
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Ledningen når önskat beteende genom hot och rädsla hos individen som 

söker ekonomisk trygghet och status i någon form. 

 

Välvilligt auktoritativt 

Genom att belöna eller bestraffa kan individen styras. Individens motiv är 

främst ekonomiska och statussökande.  

 

Konsultativt 

Belöningar, bestraffningar men även genom att individen involveras i 

arbetet. Individens sökande efter ny erfarenhet utnyttjas.  

 

Medverkande grupp 

Medarbetarna är delaktiga i processen att ta fram mål och förslag till 

metodförbättring. Individernas egoistiska motiv utnyttjas till fullo. 

 

Enligt Crainer (1998) har Likert även fört fram tanken på ett femte system 

där all formell auktoritet försvunnit. Ovanstående uppdelning kan vid en 

första åsyn framstå som en historisk beskrivning av ledarskapets utveckling 

men den kan användas för att isolera ageranden och resonera kring faktorer 

som kan känneteckna olika ledarskapsstilar. Ovanstående stilar kan kanske 

snarare känneteckna olika sorters beteende som karaktäriserar stilar eller 

beteenden hos ledare. Det säger mindre om vilka olika effektiva 

ledarskapsstilar som finns. Goleman (2000) diskuterar bakgrunden till 

varför det i alla tider har varit intressant att söka efter de faktorer som gör 

ledarskapet effektivt och till att ledaren når resultat. Det finns enligt 

Goleman sex olika stilar som fungerar som ledarens verktygsuppsättning. 

Till viss del stämmer de överens med Likerts (1967) uppdelning med det 
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som Goleman förklarar är hur dessa olika verktyg påverkar kulturen i 

företaget. Vi ser detta som ett kompletterande sätt att beskriva 

ledarskapsstilar eftersom det tar delvis upp andra aspekter samt eftersom 

det har en sammanfattande karaktär. I detta fall presenterar vi stilarna 

utifrån Golemans egen sammanfattning.  

 

 Tvingande Auktoritativt Anslutande 

Ledarens 

”modus 

operandi” 

Kräver 

omedelbart 

tillmötesgående 

från de anställda 

Mobiliserar 

medarbetarna 

mot en 

gemensam 

vision 

Skapar harmoni 

och känslomässiga 

bindningar 

Stilen i en 

mening 

”Gör som du blir 

tillsagd” 

”Kom med mig” ”Människan 

kommer först” 

Underliggande 

emotionell 

kompetens hos 

ledaren 

Arbeta för att nå 

resultat, 

initierande, 

självkontroll 

Självförtroende, 

empati, förmåga 

att få till 

förändring 

Empati, 

relationsbyggande, 

kommunikation 

När den 

fungerar bäst 

I kriser, när 

snabba 

vändningar 

krävs eller med 

svårhanterlig 

personal 

När förändringar 

kräver en ny 

vision eller när 

en klar 

färdriktning 

behövs 

Att komma till 

rätta med problem 

i team eller att 

motivera anställda 

under stress 

Påverkan på 

klimatet 

Negativ Mestadels starkt 

positiv 

Positiv 

Figur 4 De tre första av ledarstilarna enligt Goleman (2000).  
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 Demokratiskt Trendsättande Coachande  

Ledarens 

”modus 

operandi” 

Konsensus 

genom 

deltagande 

Ställa höga krav 

på prestationer  

Utvecklar 

människan inför 

framtiden 

Stilen i en 

mening 

”Vad tycker 

du?” 

”Gör som jag 

och gör det nu” 

”Testa det här…” 

Underliggande 

emotionell 

kompetens 

Samarbete, 

team-ledarskap, 

kommunikation 

Medvetenhet, 

arbeta för att nå 

resultat, 

initierande 

Utveckla andra, 

empati, 

självmedvetenhet. 

När den 

fungerar bäst 

När samförstånd 

behövs eller när 

kunskapen hos 

de anställda 

behöver tas 

tillvara 

När snabba 

resultat krävs 

från kompetenta 

och motiverade 

team 

Att hjälpa 

medarbetaren att 

förbättra sig eller 

att utvecklar 

styrkor på lång 

sikt 

Påverkan på 

klimatet 

Positiv Negativ Positiv 

Figur 5 De tre senare av ledarstilarna enligt Goleman (2000).  

Fyra av stilarna har en positiv påverkan på resultat och klimat och viktigt 

att anmärka är att de fungerar i olika sorters situationer. Det är med andra 

ord inte säkert att en metod som fungerar i ett läge fungerar i ett annat. Vad 

som är bäst beror bland annat på organisationens status och vilka 

medarbetare som skall ledas. Ju fler av dessa stilar som en ledare kan 
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hantera desto bättre är det. Detta gäller särskilt de auktoritativa, 

demokratiska, anslutande samt de coachande stilarna. (Goleman 2000) 

3.3 Teori om hälsa i organisationer 

3.3.1 Inledning 

Vi har i föregående avsnitt behandlat teorier om ledarskap och några av 

dess dimensioner och det är nu vår avsikt att fortsätta med att gå in på 

teorier om människans välbefinnande i rollen som medarbetare i en 

organisation. Avsikten är att beskriva den situation som exempelvis 

psykisk ohälsa och stress kan leda till.  

 

Uppsatsen handlar om ledarskapet i samband med ohälsa och sjukfrånvaro 

och det är därför av vikt att försöka knyta samman de båda områdena.  I 

möjligaste mån försöker vi att undvika att beskriva fenomen och teorier 

som har en alltför medicinsk inriktning då detta faller utanför syftet med 

uppsatsen.  

3.3.2 Människan i organisationen 

I det som kallas HRM (Human Resources Management6) eller Personell 

Management behandlas de tankar, teorier och procedurer som handlar om 

att hantera människan i organisationen (French 2003). Detta är ett stort 

område som bland annat har att göra med ledarskap, organisatoriskt 

beteende, relationer, psykologi och organisationsteori (Dubrin, 1981). Den 

del inom HRM som behandlar individernas välbefinnande är ofta fokuserad 

på arbetsmiljö i stort eller på olika missbruksproblem medan det relativt 

                                           
6 Vi väljer att använda human resources management i plural eftersom vi, i likhet med French (2003), 

anser att varje individ utgör en unik resurs.  
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sett finns mindre idéer kring psykisk ohälsa och stress kopplat till 

ledarskapet och personalfrågor (se exempelvis French, 2003, Dubrin, 

1981). Den enskilde individen har blivit allt mer intresserad av att förbättra 

och ställa krav på det liv som arbetet medför, vilket i sin tur ställer krav på 

ledarskapet och Rowland et al (1980) hävdar att detta har betydelse för hur 

personalen kan hanteras eftersom synen på arbete har förändrats.   

 

Med utgångspunkt från individens perspektiv är känslan av lågt 

välbefinnandet något som grundar sig i en mängd olika saker. Det är 

tidigare personliga erfarenheter och den högst individuella referensramen 

för vad ”att må bra” innebär som gör att en person bildar sig en uppfattning 

om varje given situation. I olika situationer lär sig människan att bygga en 

förväntning av vad som komma skall med syfte att reducera osäkerhet. 

(Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1999) 

 

Det finns många författare som gjort framsteg i arbetet med att beskriva 

människans plats i organisationen inom området arbetspsykologi. Det finns 

dessutom ofta en stark anknytning till organisationsteori och 

företagsekonomiska aspekter såsom lönsamhet och effektivitet: 

  

”The understanding of psychology is one of the most important roads for 

the modern business man. Industrial and commercial work are in 

thousand-fold contact with the mental life…” Münsterberg (1915 ur Berry 

1998:6) 

 

Att en medarbetare är borta från sin arbetsplats kan, som vi varit inne på 

tidigare, ha en mängd olika förklaringar.  Sannolikt är att det är en rad 
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faktorer som påverkar och där personliga och arbetsrelaterade frågor 

samverkar. En svår familjesituation, missbruksproblem eller anhörigas 

sjukdom på det privata planet kan vara exempel på detta. Enligt Hansson 

(2003) som i en undersökning från IPF Uppsala försöker koppla 

sjukfrånvaro till olika faktorer internt i företaget är det viktigt att ställa sig 

frågan huruvida sjukfrånvaron är given eller om den går att påverka. 

Hansson (2003) kommer fram till att det går att påverka vissa faktorer som 

har betydelse för sjukfrånvaron – bland annat hur arbetet organiseras och 

hur företaget arbetar med personalrelaterade aktiviteter.  

3.3.3 Stress 

Under 1940-talet etablerades stress som ett forskningsområde där bland 

annat soldaters psykologiska problem studerades. Fenomen som psykotiskt 

beteende, extrem rädsla och överdriven oro kopplades till människans 

förmåga att fungera i olika situationer. (Berry, 1998)  

 

Stress är ett stort begrepp som är svårt att definiera, det har en komplex 

natur och spänner över områden såsom ledarskap, psykologi, medicin och 

sociologi (Beehr, 1980). Det drabbar alla, fast i olika omfattning och av 

olika skäl.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att stress är en förutsättning för överlevnad. 

Stress är den anpassning som kroppen genomgår för att hantera en 

potentiellt farlig situation eller något som kroppen tolkar som en farlig 

situation. Flera har försökt att förklara processen bakom stress. En av de 

mest erkända är Seleye (1936, 1946, 1982) som beskriver den på följande 

sätt: 
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1. Alarm. Kroppen förbereder sig på att handla genom att öka 

adrenalinhalt etc. Detta är en normal reaktion på en krävande 

omgivning, att fly eller slåss. 

2. Motstånd. Hjärtfrekvensen går ner men hormonnivåerna förblir 

höga. Kroppen befinner sig i en lugn försvarsposition. 

3. Utmattning. Om stressen fortsätter bryts kroppen ned och personen 

mår dåligt.   

 

Långvarig stress kan således påverka välbefinnandet negativt. Doctare 

(2001:64) har tagit denna negativa del av stressen ett steg vidare och 

använder sig av beteckningen hjärnstress. Hon beskriver den medicinska 

förklaringen bakom hjärnstress och definierar hjärnstress såsom: individens 

upplevda eller faktiska förlust av frihet i tanke eller handling när tillvarons 

påfrestningar är större än individens förmåga att hantera dem. Vidare 

menar Doctare att uppdelningen i positiv och negativ stress är olycklig 

eftersom det är högst individuellt hur en situation upplevs.  

 

Kopplingen till ledarskapet och sjukfrånvaron är något som kan diskuteras 

men enbart av det skälet att en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro 

är av psykisk karaktär är det värt att belysa vad som orsakar stress på 

arbetet. Enligt Smith (1982, ur: Goss: 1994:136) orsakas stress av följande 

faktorer: 

 

• Känslan för jobbet 

• Roll i organisationen 

• Relationer på arbetsplatsen 

• Karriärens utveckling 
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• Organisationens struktur och klimatet på arbetsplatsen 

• Avvägningen mellan hem och arbete 

 

Ovanstående punkter kan tyckas självklara men det är viktigt att bilda sig 

en uppfattning om vilka faktorer som påverkar människors stressituation, 

inte minst som ledare. Det går även att gradera stressen efter hur farlig den 

är för individens välbefinnande.  

 

Det finns olika sätt att förklara uppkomsten av farlig stress. Ett sätt är 

personcentrerade förklaringar såsom personliga beteendemönster eller 

personligheten hos den anställde. Detta kan dock leda till att den naturliga 

lösningen på ett problem blir att ändra den anställdes levnadssätt eller 

beteendemönster. (Beehr, 1980)  

3.3.4 Att redovisa organisationens hälsa och sociala miljö 

Av tradition är det i det västerländska samhället hårt reglerat hur och vad 

som skall redovisas (Deegan, 2000). Lagar och standarder styr företagens 

redovisning och det är främst finansiella och monetära mått som tillämpas. 

Hur företagens arbetsmiljö, sociala engagemang och hälsostatus hos 

medarbetarna har inte stått i fokus men i takt med att etiska och 

miljörelaterade frågor belysts på senare tid har intresset ökat för ”mjukare” 

nyckeltal. Det som mäts är det som hamnar på ledningens bord (Catasús 

och Gröjer, 2003). Det är därför viktigt att organisationer sätter mått även 

på de viktiga frågor som rör frånvaro och arbetsklimat etcetera. Johnson, 

Lugn och Rexed (2003) anser att många är vana att mäta ohälsa i 

organisationen men att det inte är optimalt. De vänder på begreppen genom 

att introducera termen långtidsfrisk, med innebörden att en person varit 
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anställd i minst tre år men ej varit frånvarande på grund av sjukdom de 

senaste två åren. Detta skapar en mer positiv syn på problemet. Beehr 

(1980) beskriver också fenomenet med att ledningen hanterar frågan först 

när den blivit ett problem – god hälsa är ingen strategisk fråga.  

3.3.5 Mobilisering 

En rad förutsättningar behöver finnas för att ledaren skall kunna omsätta ett 

problem till en handlingsplan för att förbättra organisationens agerande. 

Catasús och Gröjer (2003) diskuterar hur detta sker och introducerar 

begreppet mobilisering för att förklara vad som sker mellan indikatorn som 

visar på ett problem samt agerandet i organisationen. Mobiliseringen är 

enligt författarna det som gör att organisationen går från passivitet till 

aktivitet. Detta samband visas i nedanstående figur: 

 

 

Figur 6 Sambandet mellan indikatorer och agerande (Catasús och Gröjer, 

2003:16).  

En indikator kan i sig ha mobiliserande egenskaper eftersom det kan vara 

av den karaktären att problemet åskådliggörs för beslutsfattare och 

medarbetare i organisationen. I vilken grad indikatorn bidrar till 

mobilisering beror på de övriga förutsättningar som organisationen har. 

Indikatorn kan vidare vara av visualiserande, ordergivande eller 

dramatiserande karaktär. (Catasús och Gröjer, 2003) 

Indikator Mobilisering
Agerande 

Att ej agera 
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Ur vårt perspektiv är detta intressant eftersom det finns en tydlig logik i de 

presenterade sambanden och eftersom ledningens arbete kan beskrivas som 

en kedja av händelser och ageranden. När ett fenomen uppmärksammas 

leder det till olika grader av engagemang och åtgärder. Att diskutera denna 

process med hjälp av den begreppsapparat som Catasús och Gröjer (2003) 

använder leder till en ökad förståelse, samt förenklar den process som är 

viktig för agerandet i organisationerna.  

3.3.6 Hälsa och produktivitet 

Det finns flera författare som diskuterar kopplingen mellan hälsa och 

produktivitet -effektivitet (exempelvis Blanchard & Tager 1987, Goss, 

1994) där det traditionellt sett funnits en uppfattning om att hälsorelaterade 

problem inte varit tillräckligt kopplade till affärsmässiga frågeställningar. 

Goss (1994) tar upp tre olika historiska anledningar till att hälsorelaterad 

styrning inte gjorts till en del av organisationens huvudfrågeställningar: 

 

Reaktion på lagar. Organisationerna har snarare reagerat på yttre faktorer 

och intressen i form av exempelvis lagar än har sett till problemens 

ursprung inom den egna rörelsen.  

 

Företagets samvete. Personalavdelningarnas funktion har förändrats i takt 

med en ny syn på personalen. Dessa fungerade i en del fall som en lojal 

opposition med syfte att skapa social sammanhållning i en hård och farlig 

arbetsmiljö (ex gruvdrift).  
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Företaget som förälder. Företagen försökte skaffa inflytande över 

personalens levnadsvanor även utanför arbetet. Den individuella friheten 

minskade och relationerna blev känsliga för förändringar.  

 

Ovanstående punkter kan förklara varför många företagsledningar 

försummar arbetet med hälsoledarskapet. Att det finns en koppling mellan 

sjukfrånvaro och produktivitet är uppenbart men vad består den i?  

3.3.7 Agerande för bättre hälsa 

Hälsofrämjande aktiviteter kan delas upp i program och åtgärder. Vi väljer 

att göra denna uppdelning eftersom det då blir lättare att beskriva olika 

synsätt. Det kan dock, som Doctare (2002) förklarar, vara mer poängfullt 

att i det dagliga arbetet ta ett helhetsgrepp kring problematiken.  

 

Enligt Gray (1996) var det tidigare i amerikanska företagsspecifika 

program, med avsikt att förbättra medarbetarnas hälsa, vanligt att enbart 

fokusera på näringslära och viktminskning. Det har dock blivit allt 

vanligare med program som syftar till att hjälpa medarbetare med högrisk-

livsstil att själva ta ansvar för välbefinnandet.  

 

Det har gjorts en rad försök till att skapa program för att minska 

hälsorelaterade problem på företagen.  Dessa kan beröra fysiska eller 

psykiska. Ett bra program utmärks, enligt French (2003), av att:  

 

• Ledarna i företaget går bräschen för att sätta policy, agerar 

föredömligt och lyckas involvera medarbetarna 

• Arbetsplatsen utvärderas kontinuerligt 
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• Förebyggande och kontrollerande metoder införs 

• Medarbetarna och ledningen utbildas i att hantera faror    

 

Ett exempel på ett program är så kallade Peer-to-peer programs7. 

Personalen utbildas i att kunna lyssna och hantera krissituationer. De skall 

kunna hjälpa varandra samt ha förutsättningarna för att inse när extern hjälp 

behöver involveras. (French 2003) 

 

Vi avser nu att presentera några av de alla tankar som finns kring 

människans hälsa i organisationer och vad ledningen skall försöka 

åstadkomma för att organisationens medarbetare skall må bra. Avsikten 

med denna genomgång är att ge läsaren en översiktlig bild av detta område 

med utgångspunkt ifrån ett fåtal, men karaktäristiska, listor och idéer. 

 

Enligt Hansson (2003) kan en lägre sjukfrånvaro uppnås genom att 

företagsledningen ser till att medarbetarna får ett större ansvar och 

inflytande över arbetet. Detta kan exempelvis göras genom att införa 

självstyrande grupper. 

 

Johnson, Lugn och Rexed (2003) poängterar att det finns många mellanting 

mellan sjuk och frisk. Det är dessutom så, menar författarna, att det finns 

fyra olika faktorer som gör att organisationens medarbetare är och förblir 

friska: 

 

• En medveten organisation 
                                           
7 Försök att översätta detta begrepp riskerar att ändra betydelsen. Med Peer-to-peer menas att varje 

individ besitter oh förmedlar kunskap och kan agera oberoende av ledningen.  
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• Kreativ miljö 

• Konsultativt ledarskap 

• Öppet arbetsklimat 

 

Rubenowitz (1987, ur Shaller och Johansson, 1992:138) har identifierat 

fem huvudfaktorer som har betydelse för det psykosociala 

arbetsmiljöklimatet: 

 

• Egenkontroll i arbetet 

• Positivt arbetsledningsklimat 

• Stimulans från själva arbetet 

• God arbetsgemenskap 

• En psykisk arbetsbelastning som är lagom 

 

Enligt Shaller och Johansson (1992) är det ur ledningens perspektiv viktigt 

att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Detta åstadkommer ledningen, 

enligt författarna, genom en positiv och tillitsfull människosyn och ett 

klimat som bygger på ömsesidigt förtroende.  

 

Blanchard och Tager (1987) resonerar kring och identifierar ett antal 

faktorer i ledarskapet som ”gör människor sjuka”. Dessa är att chefen är 

oberäknelig i sitt arbete, bryter ned självförtroendet hos medarbetaren, 

skapar ”vinna- eller försvinna-situationer” samt slutligen ger för lite eller 

för mycket stimulans i arbetet. Dessa fyra faktorer leder enligt författarna 

till en situation som präglas av stress och där människor mår allt sämre.  
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Doctare (2001) beskriver sitt recept för ökat välbefinnande och på så vis 

lägre kostnader med en rad olika åtgärder och tankar för en mindre 

stressbetonad arbetssituation. Hon menar att det är viktigt med 

återhämtning, gemenskap samt att det ibland är nödvändigt att reflektera 

över sin egen situation. Vidare måste övertiden minskas. När det gäller 

ledarskapet måste ledaren ha sin och företagets värdegrund klar för sig. Det 

är viktigt att medarbetarna känner stolthet, kampvilja, motivation, 

uthållighet, lust och glädje. 

3.4 Sammanfattning av referensramen 

I referensramen har vi tagit upp teorier kring först ledarskap och sedan 

hälsa. Tanken har hela tiden varit, som vi skrev i inledningen, att skapa en 

grund för det fortsatta arbetet – dels genom att skapa en förståelse samt att 

kunna använda teorierna som analysverktyg i bearbetningen av det 

insamlade materialet.  

 

Vi började med att beskriva teori som handlar om makt och maktutövning 

– det handlade bland annat om grunden för makt och möjligheten att 

påverka andra individer. Vi fortsatte sedan med ledarskapsbeteenden med 

till exempel styrande och stödjande beteenden. I avsnittet om Hawthorne-

experimenten visade vi vidare på vikten av att individen är 

uppmärksammad. Sedan sammanfattade vi teorier om ledarskapsstilar och 

ledaregenskaper. Dessa två områden har en del gemensamt och handlade 

om hur en ledare skall uppnå resultat genom olika sorters stil eller 

egenskaper.  

 

I den senare delen av detta kapitel resonerade vi kring människans plats i 

organisationen och om möjligheten att påverka sjukfrånvaron. Vi tog upp 
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stress som ett exempel på en bakomliggande orsak och vi presenterade 

tankar kring att redovisa en organisations hälsosituation. I delen om 

mobilisering visade vi på vikten av att se problemet för att kunna agera och 

därefter kopplingen mellan hälsa och produktivitet. Slutligen presenterade 

vi en rad teorier om hur människan i organisationen kan fås att må bättre. 

 

 

Figur 7 Sammanfattning av referensramen 

Ledarskap 
- Makt och påverkan  

- Beteenden 

- Hawthorne-effekten 

- Egenskaper 

- Stilar 

 

 

Hälsa 
- Människan i organisationen 

- Möjligheten att påverka 

- Stress 

- Redovisning 

- Mobilisering 

- Produktivitet 

- Agerande 



 

49 

 

4 Empiri 

I detta kapitel presenteras de resultat som intervjuerna gav. Vi börjar med 

att ge läsaren en kort presentation av de undersökta organisationerna för 

att därefter ge en bild av hur ledarskapet och hälsosituationen ser ut i 

respektive organisation.  

4.1 Inledning 

Att samla in och bearbeta material är en central del av många olika sorters 

forskning och uppsatsarbeten. Det är ett tidsödande arbete men kan ge ett 

bidrag till att kunna bekräfta eller förkasta teorier eller hypoteser. I bästa 

fall kan, oavsett om forskaren har ett induktivt eller deduktivt arbetssätt, 

empirin och analysen utgöra ett bidrag till läsarens förståelse för ämnet 

samt ett bidrag i kommande forskning. Oavsett hur högt författaren siktar 

är det dock så, att en god uppsats ofta hänger på hur väl empirin kopplas 

ihop med problembeskrivning, teori och analys.  

 

Fyra mycket olika organisationer beskrivs i den första delen och sedan 

beskriver vi ledarskapet och hälsoarbetet i två delar. Det går hela tiden att 

följa respektive organisation. Vi har valt att göra på det sättet eftersom vi är 

övertygade om detta kommer att göra materialet mer lättillgängligt samt att 

det ger en helhetsbild av respektive organisation. För att kunna få en bra 

struktur inför analysen samt att kunna återkoppla till referensramen har vi 

även delat in resultaten i ledarskap och hälsa.  

 

I enlighet med den urvalsprocess som vi presenterade i metodkapitlet har 

situationen på fyra företag undersökts. De är olika men har en sak 
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gemensamt – att de på något sätt utmärker sig i frågan om arbetsvillkor 

eller sjukfrånvaro.    

4.2 Presentation av respondenterna 

Vi har valt att presentera våra företag anonymt för att säkerställa tillgång 

till intern och känslig information. Materialet är indelat efter ämnen av 

intresse samt efter organisation och därför blir det relevant med en kort 

presentation av företagen. Alla siffror kommer ifrån Nyckeltalsinstitutets 

databas. Det är därmed enligt tidigare fakta från 2002 som ligger till grund 

för intervjuerna. 

4.2.1 Hälsovårdsföretaget 

Det första företaget som vi, efter urvalsprocessen, kontaktade och 

genomförde en intervju med var ett specialiserat privat vårdföretag med en 

verksamhet som omfattar vårdplatser och utbildning. Företaget bedriver 

verksamhet i Stockholm och har ca 200 anställda. Företaget tillhör Grupp 

3 – Organisationer med lågt AVI och låg sjukfrånvaro. 1,5 % av personalen 

är långtidssjukskriven. De flesta av dessa på grund av stressrelaterade 

orsaker.  

 

Vi har i detta fall intervjuat personalchefen på företaget.  

4.2.2 Processföretaget 

I organisationen är det många som är sjuka. Det beror delvis på att arbetet 

är fysiskt tungt och med liten automation, det har heller inte hänt något de 

senaste 15 åren på det området. Företaget har ca 900 anställda och 11,4 % 

av hela styrkan är långtidssjuk. Bland dessa har flertalet skador på 

rörelseapparaten. Bland övriga är missbruksproblem och problem av 
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psykosocial karaktär bidragande faktorer. Förklaringen till denna dystra 

bild är bland annat arbetets karaktär; man arbetar i trånga utrymmen, det är 

mycket buller och periodvis väldigt hög stressnivå. Den höga stressnivån 

beror på att företaget ständigt arbetar mot allt kortare ledtider. Företaget 

tillhör Grupp 4 – Organisationer med lågt AVI och hög sjukfrånvaro. 

 

Vi har i detta fall intervjuat en person med lång erfarenhet och stor insyn i 

företagets personalverksamhet.   

4.2.3 Primärvårdsorganisationen 

En organisation med ca 1100 anställda. I organisationen finns läkare, 

sjuksköterskor, lokalvårdare, barnmorskor med flera.  Organisationen är en 

del av landstingets verksamhet och är inriktad mot förebyggande åtgärder 

och sjukvård i ett begränsat område.  I organisationen är 10,5 % av 

personalen långtidssjukskrivna. Till den högsta ledningen är det ett relativt 

stort geografiskt avstånd från de olika enheterna. Denna organisation tillhör 

Grupp 2 – Organisationer med högt AVI och hög sjukfrånvaro.  

 

Vi har i detta fall intervjuat en verksamhetschef med ansvar för 35 

anställda. Anledningen till detta är att personalchefen och den högsta 

ledningen endast har en samordnande funktion och således inte har 

tillräcklig insyn i den dagliga verksamheten, delvis beroende på 

geografiska avstånd. 

4.2.4 Företaget inom bank och finans 

Det sista företaget vi kontaktade var företaget inom bank och finans. 

Företaget har ca 240 anställda och utmärker sig såtillvida att 62 % av de 

anställda har akademisk utbildning. Detta kan jämföras med siffran för hela 
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koncernen som är 30 %. En annan intressant faktor är den mycket starka 

företagskulturen som ibland lite raljant beskrivs som sektliknande. 

Företaget ligger mycket bra till avseende sjukfrånvaron både inom 

koncernen och gentemot andra företag. 2,5 % av personalen 

långtidssjukskriven.  Av dem är det en mindre del som har stressrelaterade 

sjukdomar. Flertalet har fysiologiska diagnoser som exempelvis cancer. I 

företaget är medeltalet 4,3 stycken sjukdagar per person och år. Företaget 

är inte unika avseende sina produkter men väldigt fokuserade på nöjda 

kunder och affärer som blir lönsamma både för företaget och kunden. Detta 

i kombination med fokus på stabilitet och långsiktighet är en viktig del i 

företagets värdegrund. Företaget åstadkommer uppfyllelse av dessa mål 

genom att ta en personlig, lokal kontakt med sina kunder. Den nöjda 

kunden legitimerar verksamheten. Företaget tillhör Grupp 1 – 

Organisationer med högt AVI och låg sjukfrånvaro. 

 

Respondenten är personalchef på företaget.  

4.3 Ledarskap 

4.3.1 Ledarskap för hälsa 

Hälsovårdsföretaget 

Det finns, enligt respondenten, många olika skäl till långtidssjukfrånvaro – 

där både faktorer från privatlivet och arbetet samverkar. Viktiga 

beståndsdelar för hälsa är delaktighet, korta beslutsvägar och friskvård 

(som företaget har en halvtidsanställd som organiserar). Företaget har 

nyligen bolagiserats, det drevs tidigare i landstingets regi. I samband med 

detta så fick de anställda välja om de ville följa med i det nya bolaget som 

medarbetare och eventuellt också delägare eller om de ville stanna inom 
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landstinget. Genom arbetsplatsmöten åstadkoms medbestämmande. En 

annan viktig faktor är kontakten med vd eftersom vd ibland är med och 

arbetar i den dagliga verksamheten. Då får medarbetarna en unik möjlighet 

att kommunicera med högsta chefen utan mellanhänder. Organisationen har 

eftersträvat tydlighet avseende vad som händer om man blir sjuk och fört 

fram hur detta hanteras på arbetsplatsmöten i syfte att processen ej skall 

innebära en överraskning.  Företaget anser sig vara öppet med en löpande 

dialog och en öppen kultur. Viss flexibilitet påverkas dock av den 

lagstiftning som finns inom vårdområdet, exempelvis vilken befattning en 

person skall ha för att få fatta beslut om att sätta in en viss åtgärd. Detta 

ligger utanför företagets kontroll. 

  

Det finns en hög grad av medvetenhet om hälsofrågor på företaget eftersom 

man jobbar i branschen. Personalchefen har yttersta ansvaret för att detta 

sköts, men initiativ för förbättringar kan ske från alla inom organisationen. 

Frågan har en tydlig strategisk karaktär på företaget. 

 

Primärvårdsorganisationen 

Personalen trivs och mår bra på sitt arbete och ledningen bedömer att 

personalen tycker att det är kul att gå till jobbet. Detta har förmodligen att 

göra att alla känner ansvar och frihet på sitt arbete. Respondenten betonar 

vikten av trivsel och menar att det måste finnas ett forum om en 

medarbetare inte trivs. Personalen är kompetent och samspelt och fler 

jobbar full tid nu än tidigare.  
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Om något inte fungerar använder ledningen olika mätinstrument för att 

förbättra. Speciellt kan nämnas att man aktivt söker efter alternativa 

arbetssätt när en process eller rutin inte fungerar. 

 

Processföretaget 

Företaget har på pappret en bra struktur och organisation. Varje arbetslag 

om cirka 20 personer har en chef som är anställd för att leda på lägsta nivå. 

Dock finns det stora brister i den rollen. Det grundläggande problemet är 

att chefen inte träffar sin grupp i tillräcklig omfattning. En anledning till 

detta är att man går skiftgång på företaget och att chefen inte jobbar dygnet 

runt eller har kollegor som löser av. Ett annat problem med den rollen är att 

chefen är kollektivanställd och således inte har fått någon annorlunda 

position än medarbetarna. Detta leder till att avdelningschefen ofta blir den 

första reella chefsnivån vilket medför en rad svårigheter. Som ett exempel 

har en av avdelningarna över 200 anställda. Det är svårt att hantera en så 

stor mängd medarbetare när de kommer direkt till avdelningschefen istället 

för att prata med sina egen chef. Organisationen har i teorin ett 

processmässigt tänk, men i själva verket så finns det vissa barriärer mellan 

de olika avdelningarna. En förändring är dock på gång med nya roller och 

starkare ledarskap samt en uppluckring av dessa barriärer. Denna process 

går dock lite trögt och möter visst motstånd.  

 

Företaget inom bank och finans 

Företagets ledarskap bygger på decentralisering med fördelning och 

delegering av ansvar. Chefen agerar inte bara som ledare utan även som 

föredöme för de ledda. En förutsättning för detta är en acceptans bland 

medarbetarna av den starka kulturen som råder på företaget. 
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4.3.2 Synen på individen 

Hälsovårdsföretaget 

Individen ses som den avgörande resursen eftersom personligt engagemang 

är väldigt viktigt för att företaget skall kunna lösa sin uppgift. 

 

Primärvårdsorganisationen 

Medarbetaren är A och O. Utan dessa – inget bra jobb. Alla anställda är väl 

ansedda. Företaget ordnade en inflyttningsfest som ett exempel: de 

anställda fick fria händer och resurser att anordna en invigning av nya 

städlokaler. De klädde ut sig och bjöd på frukt. Detta är ett tecken på den 

inriktning som företaget har avseende att låta de anställdas idéer komma 

fram för att skapa ökad trivsel. 

 

Processföretaget 

Koncernen har en personalidé som är dokumenterad och spridd i 

organisationen. Den beskriver hur man förväntas vara och agera på arbetet 

med ett antal värdeord. Uppfyllelsen av dessa värdeord mäts utförligt i en 

årlig medarbetarenkät. Företaget uppfyller dessa värdeord ganska dåligt 

och får låga värden på detta i enkäten. Företaget har en liknande tanke 

avseende ledarskapet. I enkäten så får dessa värdeord hög grad av 

måluppfyllnad. Det som bekymrar är att man på medarbetarnivå uppfattar 

sin chef som en ”hyvens grabb”, men att man inte bryr sig om att göra som 

han eller hon säger eftersom det ändå är en i gänget. Denna undersökning 

skall analyseras djupare av företaget för att man skall kunna dra mer exakta 

slutsatser om detta.  

 

Företaget inom bank och finans 
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Företaget lägger en mycket stor vikt vid betydelsen av sin personal. 

Personalen är den avgörande faktorn i verksamhet eftersom alla aktörerna i 

branschen har snarlika produkter. Organisationen har aldrig sagt upp 

personal på grund av övertalighet. För att skapa en gemensam uppslutning 

kring målen har företaget ett vinstdelningssystem som bygger grunden för 

en stor lojalitet till organisationen.  

4.3.3 Beslutsprocessen 

Hälsovårdsföretaget 

Företaget har en mycket platt organisation, med vd – avdelningschef och 

medarbetare som nivåer. Alla avdelningschefer sitter även med i 

ledningsgruppen. Parallellt med detta finns även ett medicinskt ledarskap 

som fattar beslut om vilka vårdåtgärder som skall tas. 

Organisationsstrukturen medför korta beslutsvägar och -avstånd. Företaget 

arbetar mycket med att diskutera och förankra frågor innan beslut fattas 

men har inte nått hela vägen i detta avseende. 

 

Primärvårdsorganisationen 

Mål, roller och ens befattning styr ledarskapet till stor del och den 

viktigaste frågan är att skapa motivation. Diskussioner och samförstånd är 

ett vanligt hjälpmedel i viktiga frågor. Ledarskapet skall vara öppet, synligt 

och självklart. Ekonomiska ramar finns och sätter vissa gränser för 

ledarskapet. I övrigt så tas många beslut gemensamt. Rätt ramar för 

ledarskapet är mycket viktigt. Det handlar om ekonomi men också om rätt 

stöd för ledarskapet uppifrån.  

 

Det är viktigt för respondenten med en tillåtande atmosfär som ger 

engagemang både uppåt och nedåt. Organisationen är mycket beroende av 
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vilka resurser som finns att tillgå, likaså uppmuntrande och fria händer från 

chefer högre upp i organisationen. Respondenten upplever att så är fallet. I 

organisationen blir chefen blir sedd och lyssnad på. Ledarskapet syftar till 

att vara öppet, tillåtande och delegerande. Ett sätt att följa upp individerna 

är utvecklingssamtalen som mest handlar om relationer – även till chef och 

ledarskap. Arbetsplatsmöte genomförs 1 gång i månaden med betoning på 

lättsam stämning även i svåra frågor.  

 

Citat som: ”Gud vilken härlig stämning!” (Besökare) eller ”Det är jättekul 

att vara chef!” (Verksamhetschefen) illustrerar hur organisationen 

fungerar. 

 

Processföretaget 

Företaget har åtta nivåer från högsta chef till medarbetare. Jämför man med 

branschen så har konkurrenterna ännu fler nivåer. 

 

Företaget inom bank och finans 

En faktor som företaget lägger stor vikt vid är teamens sammansättning. 

Organisationen har lärt sig att varierad ålder och personer med olika kön 

bör arbeta tillsammans för att skapa så bra team som möjligt. Den 

avgörande faktorn är dock ledarskapet. Erfarenheten är att team som inte 

presterat så bra har kunnat lyfta sig väldigt mycket vid ett chefsbyte. 

Ledarskapet syftar till stor del till att skapa en tydlig gemenskap i gruppen.  

Detta nås med hjälp av att ledaren delar med sig av information till sina 

medarbetare och på så sätt skapar delaktighet. Faktorer som värderas högt i 

övrigt avseende ledarskap är att som chef vara tydlig med vad som 

förväntas av de anställda i form av att sätta mål som bryts ned på 
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individnivå. Därefter är en uppföljning på de satta målen viktig, där både 

positiv och negativ feedback skall komma individen till kännedom. Det är 

respondentens uppfattning att detta sammantaget gör att individen känner 

sig uppmärksammad och behövd vilket leder till ökade prestationer. 

4.4 Hälsa 

4.4.1 Medvetenhet 

Primärvårdsorganisationen 

Inom organisationen har man tagit fram en personalhandbok. Ett annat 

verktyg är arbetsmiljöenkäter som följer upp hur de anställda uppfattar sin 

arbetsmiljö. Fyra stycken svarade att de hade ont i magen när de gick till 

jobbet och verksamhetschefen vet ej vilka.  

 

Processföretaget 

Varje månad så tas det fram en rapport med sjuktimmar uppdelat på 

karensdag, dag 1-21, dag 22-60 samt dag 61 och framåt. Det sker då en 

jämförelse med målet på en total sjukfrånvaro på 10 % samt en jämförelse 

med samma period föregående år. Man utgår ifrån 1999 års värden som ett 

slags basår, då den totala sjukfrånvaron då låg på ca 10 %. Detta förädlas 

sen fram till en timkostnad med hjälp av ett schablonvärde samt en 

årssummering med prognos. Slutligen görs en uppdelning per avdelning. 

Detta arbete leder till att företaget har bra kontroll på de kostnader som den 

korta sjukfrånvaron genererar. Företaget har däremot ingen uppfattning om 

vad den långa sjukfrånvaron kostar. Schablonmässigt finns det framtaget en 

prislapp på en generell långtidssjuk person, men inget exakt. Företaget 

avser öka medvetenheten i närtid genom att med hjälp av en extern konsult 

upprätta ett hälsobokslut.  
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Ytterligare medvetenhet ger den tidigare nämnda enkäten. Den har även 

visat att ett antal personer på företaget upplever problem som sexuella 

trakasserier, mobbning och negativ särbehandling. 

 

Företaget inom bank och finans 

Organisationen har en hög grad av trivsel bland de anställda. En faktor som 

bidrar till detta är att man har en förhållandevis ung organisation. 

Respondentens uppfattning är att det inte är de unga som bränner ut sig och 

får problem med stress utan främst de äldre med lägre kvalifikationer som 

får problem då deras arbetsuppgifter förändras eller försvinner. De äldre 

har då svårt att anpassa sig och mår dåligt i samband med det. 

Respondenten trycker även på vikten av att hela individens situation måste 

ses över vid utbrändhetssymptom. Privata och jobbfaktorer sammanfaller 

till en otillräcklighetssituation där individen sliter på många fronter 

samtidigt och inte får kraften att räcka till. 

 

Företaget vet inte exakt vad varje långtidssjuk person kostar men bedömer 

det till ett antal hundra tusen kronor per individ. I övrigt så följs 

sjukfrånvaron upp noggrant uppdelat på olika frånvaroperioder med hjälp 

av data från tidsrapporteringssystemet. Respondenten är inte nöjd med att 

de har den sjukstatistik de har men har samtidigt svårt att tro att siffrorna 

kan bli mycket lägre. Respondenten vill i sammanhanget peka på vikten av 

en ständig uppföljning av frågan. 

4.4.2 Ansvar och uppföljning 

Hälsovårdsföretaget 
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Personalchefen har helhetsansvar för hälsofrågor och sköter själv kontakten 

med Nyckeltalsinstitutet. Företaget har ingen konkret uppföljning av 

kostnader för sjukskrivningar men är medvetna om indirekta och direkta 

kostnader som detta innebär. Personalchefen tycker att nivån avseende 

långtidssjukskrivningar är rimlig eftersom företaget gör sitt bästa med att 

förebygga och rehabilitera. Personalchefen informeras senast inom fyra 

veckor när en person blir långtidssjuk men ofta tidigare. Personalsamtal 

och arbetslagsträffar genomförs två gånger per månad vilket är en viktig 

faktor i kommunikationen mellan ledning och medarbetare. 

 

Primärvårdsorganisationen 

Ekonomisk uppföljning sker på liknande sätt som i andra frågor.   

Trivsamheten är allas ansvar men respondenten betonar vikten av ett gott 

bemötande. Verksamhetschefen är ansvarig för frågan. Privata orsaker är 

en viktig orsak till problem och det är viktigt med kommunikation även 

kring dessa orsaker. ”Det är lätt att skylla på jobbet om man mår dåligt.”  

 

Processföretaget 

På företaget finns en arbetsmiljökommitté med representanter från alla 

delar ur företaget. Produktionschefen är ansvarig för denna. Uppfattningen 

om hälsans och individens betydelse inom organisationen är lite blandad. 

Dess strategiska vikt har ännu inte slagit igenom till lägre nivåer i form av 

handling, även om högsta ledningen kommunicerar det. ”Nu måste vi gå 

från att snacka till att handla!”  

 

Företaget inom bank och finans 



 

61 

 

Chefen på lägsta nivå har alltid ansvaret själv för sina anställda. Detta 

ligger helt i linje med organisationens decentraliserade kultur och avser att 

stärka chefen i sin roll. Däremot är respondenten noggrann med att påpeka 

att chefen på lägsta nivå alltid har alla möjligheter att få hjälp och råd av 

personalavdelning om det skulle behövas. För att möjliggöra chefernas roll 

så utformas det regionala arbetsmiljöplaner där ansvar klarläggs. Dessa kan 

föregås av arbetsmiljöronder och enkäter. I samband med detta så utbildas 

cheferna och de fackliga ombuden i aktuella frågor så att de har erforderlig 

kunskap. Personalens hälsa har en strategisk betydelse i organisationen och 

frågan diskuteras löpande på alla nivåer i organisationen.  

4.4.3 Åtgärder 

Hälsovårdsföretaget 

Förebyggande åtgärder genomförs i form av friskvård, där den anställde har 

möjlighet att delta i en mängd olika aktiviteter som organiseras av 

företaget. En timma av arbetstiden i veckan får disponeras för detta. Blir en 

medarbetare sjuk finns det en rehabiliteringspolicy som reglerar arbetet 

med att återställa arbetsförmågan hos en individ. Första steget är personlig 

sjukanmälan till avdelningschefen. Är man sjuk längre tid eller har mycket 

korttidsfrånvaro så genomförs ett samtal med personalchefen i syfte att 

utreda orsakerna och lämpliga åtgärder. 

  

Primärvårdsorganisationen 

För att åstadkomma trivsel utförs följande aktiviteter: 

• En motionstimme i veckan på arbetstid 

• Olika arrangemang i form av: 

o Födelsedagar 
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o Påskfirande 

o Utflykter 

o Idrottskväll 

o Julbord med julklapp. 

• Stafettpinne: De anställda turas om att göra något symboliskt för en 

medarbetare. 

 

Det avsätts 1000 kronor per person och år för friskvård. Företaget har en 

strävan att genomföra rehabiliteringen på arbetet om det går. Ersättare tas 

in under tiden om det behövs och då har verksamhetschefen en modell som 

innebär att vikarien ersätter mer tid än den ordinarie individen jobbar. 

Syftet med det är att kompensera för uppstartsproblem och andra faktorer 

som leder till att en vikarie inte presterar lika mycket som en ordinarie 

anställd. Detta leder till minskad belastning på den som är deltidsjukskriven 

och snabbar upp rehabiliteringsprocessen. Modellen är endast aktuell då en 

person kan närvara i någon mån under sin sjukdom. Verksamhetschefen 

menar att en extra lön är en billig form av rehabilitering. Om en anställd är 

sjuk mer än  fyra veckor genomförs ett samtal med den anställde kring 

åtgärder och framtidstro samt bakomliggande orsaker.  

 

Processföretaget 

Företaget har de senaste 18 månaderna inlett ett ambitiöst program för att 

komma åt de ökande sjuktalen. Detta program har medfört stora kostnader 

och har varit i form av förebyggande friskvård, billiga gymkort, 

fysiologiska tester av medarbetarna samt hälsoutvecklingsprogram med 

uppföljningar. Trots att ledningen kommit fram till att detta tydligt har 

förbättrat medarbetarnas hälsa så fortsätter sjuktalen att gå åt fel håll ändå. 
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Det leder respondenten att tro att det nu är organisatoriska och 

ledarskapsmässiga förändringar som krävs för att komma åt problemet. I en 

jämförelse med annan industri så ligger företaget inte bra till avseende 

sjuktalen. 

 

De förändringar som krävs är stora och grundläggande och kan bli svåra att 

sälja inom organisationen. Arbetet går lite trögt och kan komma att kräva 

mycket tålamod. 

 

Vad händer när en medarbetare blir sjuk? Jo, då måste medarbetaren ringa 

sin gruppchef som vidare sjukdag två eller tre tar en motkontakt i syfte att 

kontrollera hur personen mår. Fem stycken tillfällen med kortfrånvaro de 

senaste 12 månaderna bokas ett samtal med personalavdelningen för att 

upprätta en rehabiliteringsplan. Vid allvarliga problem kopplas 

försäkringskassan in. Företaget är medlem i organisation som ger hjälp vid 

omplaceringar till andra företag för att avsluta själva rehabiliteringen och 

åter få personen arbetsför. Ett annat alternativ är att personen får gå en 

utbildning och sen därefter fortsätter arbeta. 

 

Företaget inom bank och finans 

Vid sjukdom så är det medarbetarens ansvar att ringa in till sin chef och 

rapportera. Därefter återkommer chefen senare för att följa upp hur 

situationen utvecklas. Efter ett antal dagar krävs sjukintyg och då 

rekommenderar företaget en kontakt med den egna företagshälsan. Blir 

situationen mer komplex än så, så tas en kontakt ifrån företagets sida ur ett 

rehabiliteringsperspektiv.  Företaget undviker kontakter med 
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försäkringskassan och försöker om möjligt att med egna resurser och med 

bibehållet ansvar lösa problemet.   

 

Företaget arbetar aktivt med att förebygga ohälsa genom att sponsra olika 

typer av friskvårdande aktiviteter såsom gympa, gym, korpverksamhet 

samt föredrag om ämnet. Respondenten bedömer att 50 % av personalen 

utnyttjar dessa möjligheter i någon mån. Det är rökförbud i företagets 

lokaler. 

4.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta empirin kan följande nyckelord användas i fråga om 

ledarskapet och hälsosynen/situationen i respektive organisation. Vi tar 

också med några citat som vi bedömer är karaktäriserande för detta.  

 

 Ledarskap och hälsa Citat 

Hälsovårdsföretaget Delaktighet och 

ledningsfokus på hälsa 

- 

Processföretaget Avsaknad av ledarskap 

på lägsta nivå. Hög 

sjukfrånvaro trots 

förbättrad hälsa. 

”Nu måste vi gå från 

att snacka till att 

handla!”  

 

Primärvårds-

organisationen 

Trivsel och 

personalfokus. 

Individens helhet är 

viktig. 

”Vilken bra stämning 

ni har” 

”Det är lätt att skylla 

på jobbet om man mår 

dåligt.”  

Företaget inom  bank Delegerat ansvar. - 
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och finans Känsla av gemenskap 

ger lojalitet 

Figur 8 Sammanfattning av empirin 

 

Valet av företag har visat sig vara bra; vi har fått exempel på företag med 

bra arbetsvillkor och låga sjukfrånvarotal och företag med sämre 

arbetsvillkor och låg sjukfrånvaro. Vi har dessutom bekantat oss med två 

företag där dessa två indikatorer går åt olika håll. Olika sorters syn på 

ledarskap och sjukfrånvaro i vitt skilda organisationer och branscher har 

visat på mycket olika situationer som påverkar det dagliga ledarskapet. 
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras den analys som vi gör av det empiriska 

materialet med den teoretiska referensramen som bakgrund. 

5.1 Inledning 

Det är i analysen som de tidigare påvisade fenomenen och teorierna skall 

lyfta genom de tankar och idéer som vi presenterar. Det är med andra ord 

ytterst viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt i analysarbetet eftersom 

det är lätt att söka de enkla sambanden och blunda för de komplexa 

förklaringarna. På läsaren ställs också stora krav avseende hur texten tolkas 

och uppfattas. 

 

Vi har valt att presentera analysen i tre delar – ledarskapet, hälsan i 

organisationen samt ökad lönsamhet och effektivitet. Detta följer i grova 

drag den uppdelning som finns i referensramen och i empirin och avsikten 

är att tydliggöra innehållet samt att skapa en välordnad struktur. Vår avsikt 

är att presentera analysen på ett så kortfattat och lättillgängligt sätt som 

möjligt.  

 

I nedanstående modell presenterar vi en grafisk sammanfattning av vår 

analys.  Enligt tidigare finns det väldigt många faktorer som påverkar 

hälsan i en organisation och ledarskapet är en av dem. Däremot anser vi att 

ledarskapet är en väldigt viktig faktor i sammanhanget och därför har vi 

valt att fokusera enbart på den i syfte att nå djupare kunskap. Modellen 

utvecklas och förklaras i nedanstående underavdelningar. Om modellen ses 

som ett uttryck för ett klart orsakssamband kan den kompletteras med 

övriga faktorer som påverkar hälsan samt en eventuell återkoppling från 
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effektivitet och lönsamhet till ledarskap och hälsa. Detta eftersom frigjorda 

resurser ger utrymmer för förändring och åtgärder.  

 

Figur 9 Analyssammanställning 

5.2 Ledarskapet 

5.2.1 Det individorienterade ledarskapet 

Det individorienterade ledarskapet är ett begrepp som vi använder för att 

beskriva vad vi tycker är en nyckelfaktor för minskad sjukfrånvaro.Vi anser 

att det individorienterade ledarskapet är tvådelat och att det består dels att 

skapa delaktighet för att få högre presterande individer och dels av att 

uppmärksamma individen och dennes välmående och känslor. Vi väljer att 

börja analysera utifrån detta och beskriver nedan de iakttagelser vi gjort. 

 

I empirin och teorin har vi bitvis varit inne på ledarskapets funktion och 

betydelse i organisationen. Det vi kallar det individorienterade ledarskapet 

är avgörande för en rad olika framgångsfaktorer och det är väsentligt att 

utreda varför detta är viktigt. Ett synligt ledarskap som snabbt fyller de 

behov av styrning som uppstår i organisationen är nödvändigt då det annars 
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finns en risk att medarbetaren hamnar i en situation präglad av osäkerhet 

och mållöshet. Ett teoretiskt stöd för detta resonemang utgör Hawthorne-

experimenten som visar på ökande effektivitet genom att ledningen 

engagerar sig i sin personal genom olika styrningar. Företaget inom bank 

och finans är ett gott exempel på detta med fokus på att decentralisera ned 

ansvaret för personalen på lägsta chefsnivå och sedan följa upp att detta 

fungerar. Mycket tyder på att detta leder till en organisation där det är 

större sannolikhet att individen uppmärksammas. Detta bör vara mycket 

gynnsamt ur flera hänseenden, exempelvis för att säkerställa hur individen 

mår eller för att positivt förstärka en god prestation. 

 

Likerts (1967) fyra olika ledarskapsstilar illustrerar även det vår tanke om 

individorienteringens betydelse i ledarskapet på ett bra sätt. För att 

rekapitulera kort så är de utnyttjande auktoritativ, välvilligt auktoritativ, 

konsultativ och medverkande grupp. Dessa stilar kan ses evolutionärt över 

tiden där utnyttjande auktoritativt enligt vår uppfattning inte värderar 

individens egen förmåga särskilt högt kontra medverkande grupp som har 

individens delaktighet som en förutsättning för ett fungerande ledarskap. 

Ett empiriskt exempel på detta är hälsovårdsföretaget som genom att ha en 

väldigt välfungerande kommunikation och täta möten med medarbetarna 

når en hög grad av delaktighet. Respondenten säger att de inte kommit så 

långt som de önskar med delaktighet, men enligt vår uppfattning är de inne 

på rätt spår. Vi tror detta är avgörande: genom att utnyttja individens 

egoistiska motiv så uppnår organisationen engagerade medarbetare som ser 

att deras medverkan får betydelse. Det kan låta cyniskt att drivkraften är 

egoism, men kärnan i detta är inte drivkraften utan resultatet som blir en 

mer framgångsrik organisation med högt motiverade medarbetare.  
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Goleman, Boyatis & McKee (2001) tar upp en tredje viktig aspekt på det 

individorienterade ledarskapet och det är medvetenheten om hur 

medarbetaren mår och medarbetarens känslor inför arbetet. Nästa steg är att 

denna medvetenhet skall medföra en möjlighet att påverka dessa faktorer. 

Primärvårdsorganisationen har ett uttalat intresse för att se till individen 

som en helhet och därför tar chefen aktivt upp individens välmående och 

känslor till diskussion. Vi anser att detta ger organisationen en fördel 

eftersom man då får en mycket närmare kontakt med sin personal vilket i 

sin tur kan leda till bättre förståelse för individen. Denna förståelse kan 

utnyttjas för att åstadkomma en situation som gör att fler individer presterar 

bättre.  

 

Trots att det kan tyckas självklart har vi sett exempel på att ett 

individorienterat ledarskap inte alltid tillämpas i praktiken. Trots viljan och 

förståelsen för sjukfrånvaron som problem saknas ibland förmågan eller 

viljan att bryta strukturer och införa ett mer ”modernt” ledarskap.  

 

Dessa resonemang om individorienterat ledarskap kan sammanfattas på 

följande sätt: 

 

• Ledarskap som syftar till delaktighet skapar individer som presterar 

bättre för att de ser att deras medverkan har betydelse. 

• Ett ledarskap som aktivt uppmärksammar individen leder till högre 

prestationer.  

• Ett individorienterat ledarskap finns inte i alla organisationer.  
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5.2.2 Ledarskapets förutsättningar 

I begreppet ”ledarskapets förutsättningar” inrymmer vi resonemang kring 

den teori och empiri som handlar om vilka förutsättningar som krävs för ett 

fungerande ledarskap. 

  

Ur den teoretiska referensramen kan man utläsa att ledaren måste ha rätt 

befogenheter för att kunna leva upp till ansvaret som arbetet medför. Ett 

exempel på detta är Yukls (1994) resonemang om makt kopplad till 

befattning. Detta överensstämmer med empirin där det framkommer att 

ledaren behöver rätt ramar för att kunna fullgöra uppgifterna. Detta ser vi i 

företaget inom bank och finans som har en uttalad decentraliseringspolicy 

där makt och befogenhet följs åt. Vi anser att detta är en mycket viktig 

grund för att ledarens roll skall kunna fungera och att det innebär en 

avgörande förutsättning för att kunna utöva ledarskap. Även i 

primärvårdorganisationen poängteras att ledarskapet måste ges rätt 

förutsättningar.  

 

Ledarskapets förutsättningar berörs även av Johnson, Lugn och Rexed 

(2003). De tar upp tre faktorer för ett gott ledarskap. Viljan att bli ledare, 

att förutsättningarna finns samt att få människorna med sig. Avseende 

viljan att bli ledare ser vi företaget inom bank och finans som ett gott 

exempel där många av individerna i organisationen verkligen brinner för 

sitt arbete och har lagt ned mycket möda på att ta sig in och få en plats i 

organisationen. Vi tror att det under dessa förutsättningar är lätt att hitta 

engagerade människor som vill ta ett större ansvar som en ledarroll 

innebär. Förutsättningarna de nämner tror vi mer ligger på organisationen 

att förverkliga där de förklarande variablerna är många. För att förklara vad 
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vi menar på ett annat sätt så kan processföretaget stå till tjänst där en viktig 

förutsättning saknas nämligen respekt för ledarens roll på lägsta nivå. Här 

syns även kopplingen tydligt till hur det fungerar när ledaren inte får folk 

med sig i sina beslut, utan att de istället ignoreras. Den beskrivna 

situationen på processföretaget går även att koppla till påverkansteori enligt 

Yukl (1994) där de olika graderna av acceptans för påverkan är 

engagemang, tillmötesgående och motstånd. Enligt denna terminologi 

möter ledarens order motstånd. Vi tror detta är av central betydelse då vi 

anser att ledarskapet har karaktären av en kedja och att effekten av 

ledarskapet i princip uteblir om någon länk brister. Vad hjälper det att den 

högsta ledningen har de allra bästa intentioner om det ändå inte tränger ned 

i organisationen? Vårt budskap är att säkerställa mottaglighet för ledarskap 

är av yttersta vikt för organisationens fortlevnad och en mycket viktig 

komponent i ledarskapets förutsättningar. 

 

• Rätt befogenheter måste följa ansvaret som kommer med 

ledarskapet. 

• Ledarskapet måste genomsyra organisationen som en obruten kedja.  

5.2.3 Ledarens karaktär 

På ett generellt plan har vi fått veta en del om vad som är viktigt i fråga om 

ledarens karaktär. Med detta menar vi de egenskaper och stilar som den 

individuelle ledaren innehar och kan hantera.  

  

Från referensramen är Yukls (1994) text om makt kopplad till personliga 

egenskaper ytterst relevant. Vi anser att ledarens roll beror mycket på vilka 

personliga egenskaper och färdigheter som han eller hon besitter., Bennis 
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& Nanus (1985) tar upp fyra kompetenser som de anser är viktiga att 

ledaren har. Dessa kompetensers betydelse är det svårare att finna direkt 

stöd för i vår empiri men vi kan här dra slutsatser utifrån indikatorer som 

nära samverkar med ledarens karaktär. Ett exempel torde vara 

hälsovårdsföretagets ombildning, där en stor del av medarbetarna gjorde 

valet att följa bolaget i dess nybildning som privat verksamhet. Detta är 

enligt oss ett val som kan innebära ett visst mått av risktagande. I en sådan 

situation tror vi att det är avgörande med karaktärsdrag hos ledaren som gör 

att man känner sådan tillit att man väljer att följa med trots de risker som 

detta innebär. Av French och Ravens (1959) uppdelningar är det främst 

legitimitet i ledarskapet och ledarens förebildsmakt som bör vara av vikt i 

det som vi beskriver som det öppna ledarskapet. Även Yukls (1994) 

resonemang kring makt över information har betydelse här. Howell och 

Costley (2001) beskrev, som vi visat på tidigare, det stödjande och 

deltagande ledarskapsbeteendet där det bland annat handlade om att stödja 

den anställde i arbetet och se till dennes välbefinnande. Den empiriska 

kopplingen bygger detta främst svaren från primärvårdsorganisationen där 

det öppna ledarskapet och synen på individens helhet poängterades samt 

från vårdföretaget där kommunikation och närhet är viktigt i 

beslutsfattandet. 

 

Ur ett mer personorienterat perspektiv har den individuelle ledaren en stor 

betydelse för hur ledarskapet ser ut. Vi har tidigare varit inne på sätt att 

klassificera beteenden, stilar och ageranden och det blir naturligt att 

diskutera hur dessa påverkar ledarskapet kopplat till medarbetares hälsa. Ur 

genomförda intervjuer kommer det fram en del svar. Det som har betydelse 

är främst två olika aspekter: 



 

73 

 

 

• Det öppna ledarskapet där delaktighet är ett viktigt instrument för att 

nå uppsatta mål och skapa engagemang.  

• Ledarens förmåga att se individens situation i frågor som handlar om 

annat än arbete.  

5.3 Hälsan 

5.3.1 Synliggörandet av individen 

I teori och empiri har synliggörandet av individen framkommit som viktigt 

för att nå ökad hälsa. Vi är av uppfattningen att detta kan åstadkommas på 

två sätt. Dels genom att individen ges ansvar och görs delaktig och dels att 

ledaren arbetar med exempelvis återkoppling.  

I den teoretiska referensramen beskriver vi Hanssons (2003) resonemang 

som går ut på att ge individen ansvar och inflytande över arbetet vilket 

skulle leda till lägre sjukfrånvaro. I hälsovårdsföretaget betonade 

respondenten att det personliga engagemanget är viktigt och i företaget 

inom bank och finans poängterades delaktighet och gemensam uppslutning 

kring målen. Även i primärvårdsorganisationen påpekades vikten av 

ansvar.  Blanchard och Tager (1987) menar, som vi tidigare tagit upp, att 

ledaren inte bör vara oberäknelig och han eller hon inte skall skapa en 

situation som bryter ned självförtroendet hos individen. I processföretaget 

gör avsaknaden av ledarskap på lägre nivåer att det i företaget uppkommer 

en situation som präglas av oklarhet och en svårighet att se individen. Med 

detta menar vi att synliggörandet av individen tenderar att bli en svår 

process. Enligt Shaller och Johansson (1992) kan ledaren genom en positiv 

och tillitsfull människosyn och ett klimat som bygger på ömsesidigt 

förtroende skapa en god psykosocial arbetsmiljö.  Det sista är viktigt 
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eftersom en positiv och tillitsfull människosyn med största sannolikhet inte 

kan åstadkommas i en organisation där individen inte uppmärksammas. 

Johnson, Lugn och Rexed (2003) argumenterar för att ett konsultativt 

ledarskap är viktigt för hälsan hos medarbetarna. Exempelvis används i 

företaget inom bank och finans feedback för att synliggöra individen och se 

dennes situation. 

 

Om en person arbetar för blinda ögon och upplever att beröm från och 

kontakt med ledningen inte finns kommer han eller hon att prestera 

annorlunda. Med ett ledarskap som inte synliggör individen riskerar ledare 

att gå miste om information som tyder på att medarbetarens situation är av 

sådant slag att denne riskerar att bli sjuk. Sammanfattningsvis kan 

synliggörandet av individen uttryckas i nedanstående punkter: 

 

• Ett synliggörande av individen kan åstadkommas genom att skapa 

delaktighet och ansvarstagande. 

• För ökad hälsa i organisationen är det av avgörande betydelse att 

ledaren har förmågan att se till varje individ och ge feedback i det 

dagliga arbetet.    

5.3.2 Hälsans strategiska vikt 

Vi har i referensramen varit inne på vikten av att redovisa hälsan i 

organisationerna. Att redovisa hälsosituationen ger också en medvetenhet 

kring problematiken (Catasús och Gröjer, 2003, Johnson, Lugn och Rexed 

2003). Alla organisationer i vår empiriska undersökning har olika sätt att 

mäta och följa upp sjukfrånvaron och hälsan. I fallet med processföretaget 

sker uppföljning efter fasta rutiner och i företaget inom bank och finans 
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samt primärvårdsorganisationen sker det mer löpande och på lägre nivå. En 

del av förklaringen till detta kan ligga i organisationernas storlek. Ansvaret 

för frågan vilar på personalchef (vårdföretaget), verksamhetschef 

(primärvårdsföretaget), avdelningschef/personalchef (företaget inom bank 

och finans), samt högsta ledningen (processföretaget).  

 

För att hantera problemet måste det bli tydligt vad det handlar om och att 

frågan är av strategisk betydelse – annars prioriteras inte åtgärder (Beehr, 

1980). I vår empiri har vi inte kunnat se några tydliga mönster avseende 

prioritering av åtgärder men det kan dock sägas att frågan hanteras och tas 

på allvar i de fyra organisationerna och att den, ur ledningens perspektiv, är 

av strategisk vikt. Det sistnämnda tar sig olika uttryck – uppföljningen, 

medvetenheten och åtgärderna för ökad hälsa. Det har vidare framkommit 

att samtliga respondenter har en uppfattning om vad sjukfrånvaron kostar 

och att den påverkar företagets ekonomi. För att undersöka om frågan 

verkligen är av strategisk vikt ur hela organisationens perspektiv hade vi 

behövt mer information från flera nivåer i företaget samt hur de anställda 

upplever företagsledningens syn i frågan. Som exempel kan nämnas 

processföretaget som trots den strategiska insikten på koncernnivå ej har 

fått frågan att slå igenom i företaget.  

 

I enlighet med Goss (1994) resonemang om varför inte hälsan hittills varit 

prioriterad i företagen är tyder allt på att kopplingen mellan hälsa och 

produktivitet måste synliggöras i företagen för att det skall ske 

förändringar. Det handlar då främst om att söka tydliga samband mellan 

kostnader och hälsa samt om effektivitet och hälsa. Lönsamheten i att satsa 

på hälsorelaterade åtgärder måste poängteras. 
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Sammanfattningsvis: 

• Om frågan hanteras strategiskt underlättas åtgärder för ökad hälsa.  

• Lönsamheten i att satsa på hälsan måste poängteras.  

5.3.3 Åtgärder för ökad hälsa 

I referensramen betonas känslan för jobbet som avgörande för både 

stressnivån och hälsosituationen. (Smith, 1982, Rubenowitz 1987) Det är 

vidare väldigt många faktorer som påverkar hur en människa mår och en 

helhetssyn är viktig (Doctare, 2002). French (2003) menar att ett bra 

hälsofrämjande program görs möjligt genom rätt ledaråtgärder, 

kontinuerlig utvärdering, förebyggande åtgärder och utbildning i att hantera 

faror. I empirin har vi stött på en mängd med åtgärder och aktiviteter med 

syfte att de anställda skall förbli eller bli friska. Det handlar bland annat om 

olika typer av friskvård, rehabilitering och trivselbetonade aktiviteter. I 

likhet med Hansson (2003) har vi funnit tecken på att olika åtgärder kan 

göra skillnad.  

 

Olika kringaktiviteter, exempelvis möjligheten till friskvård, är viktiga men 

kan enskilt inte förklara en organisations situation. De utgör dock ett viktigt 

symbolvärde där ledningen kan visa på viljan att förbättra samt synen på 

sjukfrånvaro som ett problem organisationen.  

 

• Stämningen och trivsel på arbetet mycket viktigt för att nå en 

situation där medarbetaren är tillfreds med tillvaron.  

• En helhetssyn är viktig för att nå resultat och skapa en miljö där det 

fysiska och psykiska arbetsklimatet är så bra som möjligt.  
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• Viktigt att poängtera är att alla aktiviteter kan ha ett starkt 

symbolvärde för de anställda; företaget visar på god vilja och lyfter 

hälsan till en fråga som varje individ är medveten om.  

5.4 Ökad lönsamhet och effektivitet 

Att dras med stor sjukfrånvaro kostar väldigt mycket pengar både i direkta 

och indirekta kostnader. Om företaget minimerar dessa kostnader påverkas 

företagets resultat positivt i form av ökad lönsamhet. Vi anser att 

människor kan arbeta mer effektivt om de mår bättre.   
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel rekapituleras och besvaras forskningsfrågorna 

med hjälp av resultaten ifrån analysen. 

 

Hur hanterar ledningen personalens hälsa/sjukfrånvaro? 
Som vi visat i empirin finns det flera sätt att hantera sjukfrånvaron. Vanliga 

aktiviteter som syftar till ökad trivsel, förebyggande friskvård samt 

uppföljning och rehabilitering när någon blivit sjuk. Dessa aktiviteter leder 

till olika grad av framgång. Stora satsade resurser behöver inte 

nödvändigtvis leda till lägre sjukskrivningar även om hälsan 

förbättras.   

 

På vilket sätt påverkar ledarskapet hälsan/sjukfrånvaron?  
Både teori och empiri har visat att ledarskap som är individorienterat 

har en positiv påverkan på hälsan hos medarbetarna eftersom de 

anställda känner sig uppmärksammade och delaktiga i arbetet. Vi kan dock 

säga att ett individorienterat ledarskap inte finns i alla organisationer.  

 

Om ledarskapet är individorienterat kan ett hälsorelaterat problem 

upptäckas och rätt åtgärder sättas in på ett tidigare stadium. Detta kan 

lindra effekterna och minska tiden som den anställde är borta från arbetet.   

 

Det är avgörande att problemet hanteras på rätt nivå och att fokus 

ligger på individ och inte kollektiv. En förutsättning för detta är att chefen 

har rätt befogenheter och rätt organisatoriska förutsättningar för 

ledarskapet.  
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Vilket behov finns att utveckla valda teorier för att förklara 

ledarskapets påverkan på hälsan hos medarbetarna? 
Vi anser att det finns ett tydligt behov av att ytterligare betona individens 

betydelse i valda ledarskapsteorier för att lättare kunna tillämpa dessa i ett 

hälsoorienterat sammanhang. 

 

Hur bör ledarskapet förändras för att minska sjukfrånvaron? 
För att åstadkomma förändring är det viktigt att synliggöra och lyfta 

hälsan till en strategisk nivå samt poängtera lönsamheten i att satsa på 

hälsa. Det är även viktigt med en helhetssyn i fråga om aktiviteter och 

program för ökad hälsa samt att trivsel betonas. Ledaren bör vidare 

förbättra sin förmåga att se individens situation i frågor som handlar 

om annat än arbete. 

 

Ledningen i organisationen bör förtydliga ansvaret för individens 

välbefinnande genom att delegera ansvaret till rätt nivå och ge chefen 

de förutsättningar som krävs. En avgörande förutsättning i 

sammanhanget är ett öppet ledarskap med rätt maktbefogenheter samt att 

ledarskapet måste genomsyra organisationen som en obruten kedja. 

 

Genom att åstadkomma ovan nämnda förändringar anser vi att en 

organisation kan minska sjukfrånvaron och därmed öka lönsamheten.  
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7 Bilagor 

7.1 PRISMA 

PRISMA (Personnel Related Indicators for Strategic Management 

Analysis) är ett forsknings och utvecklingsprojekt där 

Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, 

Kommunförbundet samt Uppsala Universitet samverkar i syfte att få svar 

på frågan ”hur vi genom bättre personalekonomisk styrning kan få 

organisationer att ta ett större ansvar och i högre grad prioritera 

anställdas hälsa”. Huvudfinansiär är Vinnova (Verket för 

Innovationssystem). Vår kontaktperson och projektledare för PRISMA är 

Margareta Liew, verksam på Arbetslivsinstitutet i Norrköping.  
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7.2 Nyckeltalsinstitutet 

I projektet medverkar även Skandinaviska Nyckeltalsinstitutet, (NI) som är 

ett företag som säljer abonnemang på nyckeltal, där företag har möjlighet 

att skicka in uppgifter om förhållanden på företaget och få tillbaka ett 

Arbetsvillkorsindex eller AVI, som redovisar hur företaget ligger till 

gentemot andra deltagande företag på olika områden som berör 

arbetsvillkor. Ett 80-tal företag ingår och varje företag lämnar ett stort antal 

nyckeltal till bearbetning och framräkning hos NI. Detta har lett till att NI 

har samlat på sig en databas med värden på ett stort antal relevanta faktorer 

på området. Denna databas har ställts till vårt förfogande i avidentifierad 

form som utgångspunkt för vår studie. 

7.2.1 Arbetsvillkorindex 

Arbetsvillkorindex (AVI) består av nio områden:  

Anställningstrygghet  andel tillsvidareanställda i 

procent av totalt anställda  

Arbetsersättning  personalkostnad per arbetad 

timme  

Jämställdhet  andel kvinnliga chefer i relation 

till andel kvinnliga anställda  

Kompetensutveckling  utbildningstid i procent av totalt 

arbetad tid  

Arbetsbelastning  övertid i procent av arbetad tid  

Arbetsmiljö  sjukfrånvaro < 15 dagar i 

procent av arbetad tid  

Personalansvar  antal anställda per chef  

Rehabiliteringsbehov  sjukfrånvaro > 14 dagar i 



 

83 

 

procent av arbetad tid  

Turbulens  antal avgångar i procent av 

tillsvidareanställda  

Figur 10 Arbetsvillkorindex, sammansättning. Från Nyckeltalsinstitutets hemsida 
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7.3 Bakgrund till urvalet 

I processen med att skapa en god uppsats kände vi att det var viktigt att 

skapa en tydlig bild av datamaterialet vi fått ifrån Nyckeltalsinstitutet för 

att kunna arbeta vidare. Detta arbete genomfördes relativt förutsättningslöst 

och syftade framförallt till att skapa en god grund för de beslut som senare 

fattades avseende vilka företag vi valde att studera närmare. Eftersom 

denna del inte är så pass stark kopplad till kärnan i uppsatsen väljer vi att 

presentera den som en bilaga. Inledningsvis kommer vi således att i denna 

bilaga beskriva vårt tillvägagångssätt för att därefter presentera resultatet av 

detta arbete.   

7.3.1 Tillvägagångssätt 

För att mäta samband kan korrelationsanalyser användas. Det som dessa 

avser att visa är hur olika faktorer samvarierar. Genom att analysera hur 

olika nyckeltal korrelerar kan orsak och verkan analyseras och beskrivas. I 

en del fall kan dock sambanden vara förrädiska eftersom det kan vara svårt 

att visa vad som visas av ett starkt respektive svagt samband samt i vilken 

mån de bakomliggande sambanden kan förstås av korrelationsanalyserna. I 

likhet med Hansson (2003), bedömer vi vidare det är att viktigt att iakttaga 

att det möjligtvis kan förekomma att organisationer med problem kan visa 

på många åtgärder som syftar till att förbättra situationen och där 

organisationer med goda siffror uppvisar få eller inga sådana aktiviteter. 

Följden av detta skulle bli att korrelationsanalysen blir felaktig. Vi hanterar 

denna problematik genom att inta ett kritiskt förhållningssätt i analyserna 

av korrelationssambanden. Vi överlämnar dock gärna till läsaren att även 

bilda sig en egen uppfattning kring materialet.   
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Eftersom syftet med studien är av sådan karaktär att det är tolkningen och 

förståelsen av fenomen inom företagen och inte jämförelsen över flera år 

som är av intresse har vi valt att arbeta med orsakssamband och inte 

tidsserier. En annan anledning till detta är att det i databasen inte finns 

tillräckligt omfattande historiska data för alla företag eftersom det finns en 

viss förändring i databasens omfattning mellan olika år.  Vi har därför valt 

att söka samband för år 2002 som är det sista för vilket data är 

sammanställt.  

 

Att reda ut vad som är orsak och vad som är verkan samt vilka variabler 

som kan samvariera är centralt i denna del av undersökningen eftersom det 

är nödvändigt för att skapa förförståelse samt för att det bidrog till att 

säkerheten i framställningen av intervjufrågorna. Vårt främsta mål i detta 

arbete är att skapa ordning och reda i vad som kan förefalla vara komplext 

och svårtolkat. Instrumenten vi använder oss av är grafisk och matematisk 

sambandsanalys. Lekvall & Wahlbin (1993) förklarar möjliga 

skensamband som är nödvändiga att förstå för att kunna se de rätta 

sambanden: 

 

- Gemensam bakomliggande orsak 

- Annan egentlig orsak 

- Ömsesidig påverkan 

- Orsakskedja 

 

Anledningen till att vi listar dessa varianter är att de utgör centrala 

framgångsfaktorer för den övergripande orsaks- och verkansanalys som 

genomfördes i syfte att klarlägga faktorer inför intervjuerna. Lekvall & 



 

86 

 

Wahlbin (1993) nämner två sätt att undvika feltolkningar; dels att tänka 

efter före och dels att beakta alla tänkbara orsaksfaktorer redan från början. 

 

Korrelation – att mäta linjära samband 

Vi använder oss av två olika sätt att finna samband i datamaterialet. Det 

första sättet är att göra så kallade spridningsdiagram som grafiskt visar 

sambandet mellan två variabler där en tydlig linje visar på ett samband. Det 

andra sättet är att statistiskt kvantifiera sambandet genom att beräkna 

korrelationskoefficienten (r) som uttrycker sambandet i ett decimaltal. Ett 

högt värde på r nära +1 eller -1 indikerar ett starkt samband och ett värde 

nära 0 indikerar ett svagt samband. I övrigt kan värdena tolkas enligt 

nedanstående uppställning (Johnson & Tsui, 1998): 

 

r > 0 Samband från nedre vänster till övre höger 

r < 0 Samband från övre vänster till nedre höger 

r = +1 Perfekt rak linje med positiv lutning 

r = -1 Perfekt rak linje med negativ lutning 

 

För att beräkna dessa samband använder vi oss av programmet Microsoft 

Excel. 

7.3.2 Resultat 

Vi har utgått från Nyckeltalsinstitutets databas för 2002 och har därefter 

genomfört korrelationsanalyser för en rad nyckeltal. Vi har använt oss av 

siffror för ett år och kan därför inte visa på eller uttala oss om riktningen i 

datamaterialet över tiden. I valet av nyckeltal att analysera har vi inspirerats 

av IPF Uppsalas uppställning av en liknande undersökning (se Hansson, 

2003). 
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Vi presenterar denna statistiska undersökning på följande vis: först visar vi 

på samband mellan arbetsvillkorindex (AVI) och långtidssjukfrånvaro 

respektive övertid. Anledningen till detta är att vi vill ge läsaren en första 

inblick i dessa samband eftersom de är av övergripande karaktär och då 

arbetsvillkorindex omfattar flera av de övriga nyckeltalen. Att just övertid 

finns med förklaras av att vi ville testa hur stor del av arbetsvillkoren totalt 

som kan förklaras av övertid eller alternativt om övertid är ett bra 

instrument för att mäta arbetsvillkor.  

 

I den andra delen presenteras en rad olika nyckeltal och korrelationer. De 

kan tyckas vara många, men vi valde att arbeta förutsättningslöst och på 

bred front. Att vi väljer att visa på alla korrelationer förklarar vi med att vi 

vill lämna information även kring resultat som vi inte gått vidare med.  

 

Slutligen redovisar vi en sammanfattning och några resonemang kring 

resultaten. Detta för att ge läsaren en kortfattad beskrivning av 

sambandsanalysen samt våra egna slutsatser.  

 

Korrelation med arbetsvillkor  

I arbetet med att ta fram korrelationsvärden började vi med att försöka hitta 

sambanden mellan arbetsvillkor totalt (AVI-index) och sjukfrånvaron och 

övertid. Resultaten av detta presenteras nedan i diagramform.  
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Den första analysen avser sambandet mellan Arbetsvillkorindex och 

långtidssjukfrånvaro. Korrelationen är -0,586: 
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Figur 11 Sambandet mellan arbetsvillkorindex och långtidssjukfrånvaro  
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Nästa figur visar, på liknande sätt, hur sambandet mellan arbetsvillkorindex 

och övertid ser ut. Av den bilden framgår att sambandet inte är lika stort 

som i den tidigare bilden – korrelationen är -0,3048. 
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Figur 12 Sambandet mellan arbetsvillkorindex och övertid.  

 

Korrelationer enskilda värden 

I nedanstående tabell presenteras korrelationer mellan långtidssjukfrånvaro 

(över 21 dagar) och en rad andra nyckeltal. I vissa fall finns det ingen 

uppgift från organisationerna och vi har då bortsett från dessa. I 

mittenkolumnen framgår korrelationen och inom parentes visas 

medelvärdet för de i databasen ingående företagen.  

 

Långtidssjukfrånvaro (%) +0,222 

(2,32 %) 

Utbildningstid 
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Långtidssjukfrånvaro (%) -0,250 

(292,6) 

Personalkostnader 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

-0,129 

(0,0219) 

Korttidsfrånvaro % 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,084 

(0,0166) 

Övertid 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

-0,099 

(0,3681) 

Andelen kvinnliga chefer 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,178 

(0,0679) 

Avgångar 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,459 

(12,4552) 

Chefstäthet, anställda per chef 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

-0,338 

(0,9382) 

Andel tillsvidareanställda 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,058 

(1572) 

Totalt antal anställda 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,345 

(43,2959) 

Snittålder 

Långtidssjukfrånvaro (%) 0,322 

(0,5218) 

Andelen kvinnor 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,083 

(0,3908) 

Högskolekompetens (minst 80 

högskolepoäng) 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,131 

(29,8) 

Fasta tider % 

 

Långtidssjukfrånvaro (%) 

 

0,080 

5,3% 

Personalomsättning 
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Figur 13 Korrelation mellan långtidssjukfrånvaro och andra nyckeltal 

 

Sammanfattning 

De starkaste sambanden hittas när långtidssjukfrånvaro kopplas till 

chefstäthet, andel tillsvidareanställda samt snittålder. Att dessa är starkast 

skulle tyda på: 

• Långtidssjukfrånvaron är högre desto fler anställda som varje chef 

är ansvarig för. 

• Om andelen tillsvidareanställda är hög är långtidssjukfrånvaron låg.  

• Hög snittålder innebär högre långtidssjukfrånvaro.  

 

Att några av sambanden är svaga är vissa värda att notera: 

• Mer övertid behöver inte betyda fler långtidssjukskrivna.  

• Korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro är inte starkt korrelerade. 

 

Om det finns många medarbetare på varje chef kan situationen bli sämre 

när gäller frånvaron. Detta skulle kunna bero på att de anställda arbetar 

med större avstånd till ledning och på så vis känner sig mindre delaktiga. 

Ledarskapets funktion försämras med långa avstånd och varje enskild chef 

får en högre belastning och sämre förutsättningar att arbeta med 

återkoppling till den enskilde medarbetaren. Att få människorna motiverade 

samt olika slag av personalorienterad problemlösning kan bli svårare med 

större avstånd. Om den enskilde upplever detta riskerar hon att se 

sjukfrånvaron som den enda vägen att lösa problem såsom stress, konflikter 

eller låg motivation.   
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Tillsvidareanställningens samband med sjukfrånvaron kan bero på att en 

större trygghet i anställningen och en starkare anknytning till företaget gör 

att individen känner en större delaktighet och engagemang för arbetet. Det 

kan också vara så att dessa förutsättningar ger en större vilja att aktivt söka 

lösningar på problem som uppstår och som skulle kunna leda till frånvaro. 

Problemlösningen kan ske enskilt eller i samverkan med chef, 

personalavdelning eller företagshälsovård.  

 

Att det finns ett visst samband mellan sjukfrånvaro och ålder kan vara en 

naturlig följd av att kroppen åldras och åldersjukdomar inträder. Vi uttalar 

inte att detta skulle vara den enda förklaringen men den borde ha en viss 

inverkan. 
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7.4 Intervjuguide 

Agenda 

• Presentation av oss 

• Tidsförhållanden (Totalt ca 1 h 20 min) 

• Presentation av vårt arbete 

• Respondenten presenterar sig 

• Överenskommelse kring användningen av uppgifterna och 

namnhantering/anonymitet 

• Intervjufrågor (ca 50 min) 

• Avslutning (ca 15 min) 

 

Del 1 Inledning (ca 10 min) 

1. Hur skulle du kortfattat beskriva företaget? 

a. Verksamhetens karaktär 

b. Organisation 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vad är din roll i organisationen? 

a. Befattning 

b. Arbetsuppgifter 

 

Del 2 Sjukfrånvaro (ca 20 min) 

1. Kan du kortfattat beskriva företagets situation med avseende på 

sjukfrånvaro? 

2. Vad tror du är förklaringen till denna situation? 

3. Vilka faktorer har ledningen identifierat som avgörande avseende: 

a. trivsel på arbetet 
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b. frånvaro  

c. sjukskrivningar 

d. ledarskapets roll i ovanstående 

4. Vet företaget idag vad kostnaden är för dem som är 

långtidssjukskrivna? 

5. Hur redovisas sjukfrånvaro internt på företaget? 

a. Finns det en målsättning avseende antal 

långtidssjukskrivningar? 

6. Hur skulle du beskriva företagets syn på medarbetaren? 

 

Del 3 Ledningsfrågor (ca 20 min) 

1. Hur arbetar ledningen med arbetsvillkor i syfte att förbättra och 

förebygga sjukfrånvaro?  

a. Hur skapas förutsättningar i organisationen för att minska 

sjukfrånvaro?  

b. Vem initierar/leder arbetsmiljöfrämjande åtgärder? 

c. Anser ni att problemet av strategisk karaktär? På vilket sätt? 

2. Hur vill du kortfattat beskriva ledarskapet på företaget? 

a. Ledarskapets funktion 

b. Ledarstil 

c. Ledarbeteende 

3. Har företaget en policy avseende hälsa och minskade 

sjukskrivningar?  

a. Hur ser den policyn ut? 

4. Vem är ansvarig för frågan på företaget? 

5. Hur hanteras en situation där någon blir sjukskriven? 

a. Rehabilitering 
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b. Ge ett exempel 

6. Hur mäts sjukfrånvaro och personalrelaterade frågor? 

a. Nyckeltal 

b. Vem är ansvarig för att mäta detta och till vem rapporteras 

det? 

c. Redovisas ett personalbokslut  

7. Är de anställdas hälsa en prioriterad fråga i ledningsgruppen  

a. Satsar företaget pengar på förebyggande åtgärder? 

8. Hur delegeras ansvaret för personalens hälsa? 

a. Vilka krav har lägre chefer på sig att säkerställa hälsan hos 

medarbetarna? 

 

 

Del 4 Avlutande frågor och sammanfattning 

1. Är det någonting du vill tillägga? 

2. Vad händer härnäst? 

a. Vi sammanställer det som vi avser använda och e-postar för 

översyn 

b. Ett exemplar av uppsatsen översänds.  

 

Ett stort tack för din medverkan! 
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