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SAMMANFATTNING  

Sjukfrånvaron i Sverige ökade kraftigt i slutet av 1990-talet och drabbade även högre 

utbildade personer som tidigare inte varit sjukskrivna. Många människor tillbringar större 

delen av livet på att arbeta och arbetsmiljön påverkar medarbetarna på olika sätt, där 

ledarskapet är en faktor som påverkar hälsan. Arbetsplatsen anses därför vara en av de 

hälsofrämjande arenor där insatser för att förbättra hälsan kan genomföras. Att ledarskapet 

påverkar medarbetarnas hälsa anses vara en självklarhet, men det finns inte så mycket 

forskning inom området. 

Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats med låg 

sjukfrånvaro upplever att ledarskap bidrar till hälsa på arbetsplatsen. Studien är av kvalitativ 

ansats där data samlades in genom telefonintervjuer med fem personer. Arbetsplatsen som 

studeras har en låg sjukfrånvaro och har sin verksamhet inom ett landsting i Sverige. 

Resultatet visar bland annat att en bra ledare ska finnas tillgänglig, vara stöttande och tydlig. 

En ledare som bidrar till hälsa litar på sin personal, hjälper till att prioritera arbetsuppgifter, 

är lyhörd och omtänksam. En av de slutsatser som kunde fattas utifrån resultatet är att det 

som kännetecknar ett bra ledarskap även är det som bidrar till medarbetarnas hälsa.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, friskfaktor, hälsofrämjande arbetsplats, ledarskap, sjukfrånvaro 

  



ABSTRACT 

Sickness absence in Sweden increased sharply in the late 20th century and hit the higher 

educated persons who have not previously been on sick leave. Many people spend most of 

their lives at work and the work environment affects employees in different ways, where the 

leadership is a factor affecting the health of the individual. The workplace is therefore 

considered to be one venue where health promotion interventions to improve health can be 

implemented. That leadership affects employee health is considered given, but there is not 

much research in this area. 

The aim of the study was to examine how employees in a workplace with low levels of 

sickness absence feel that leadership contributes to health in the workplace. The study was 

based on a qualitative approach where data was collected through telephone interviews with 

five persons. The workplace that is being studied has a low absenteeism and is based out of a 

county council in Sweden. 

The results show that a good leader should be available, be supportive and clear. A leader 

who contributes to the health trust their staff, helping to prioritize, is sensitive and caring. A 

conclusion that can be drawn about the results is that contributing to employee health is the 

same as good leadership. 

Keywords: determinants of health, healthy workplace, leadership, sickness absence, work 

environment 
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1 INTRODUKTION  

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är den höga sjukfrånvaron som finns i Sverige ett problem. En 

orsak är effektivisering av verksamheter som bidrar till ohälsa, bland annat genom att orsaka 

stress. De flesta människor spenderar större delen av sitt liv på att arbeta, arbetsplatsen är 

därför en viktig plats att arbeta hälsofrämjande för att minska antalet hälsoproblem. Både 

den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är viktig för medarbetarnas välbefinnande. När 

arbetsmiljöproblem som tunga lyft och farliga kemikalier inte finns på en arbetsplats anses 

ledarskapet vara den viktigaste faktorn för medarbetarnas hälsa.  

Inom forskningen har fokus länge legat på vad som orsakar ohälsa. Under utbildningens 

gång har författaren till studien intresserat sig av arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande 

arbete, med fokus på att ta tillvara på det som gör att individen är frisk och utveckla dessa 

faktorer. Studien behövde avgränsas och att titta på ledarskapets betydelse för hälsa var 

därför intressant på grund av att författaren inte hittade så mycket forskning inom området. 

Utifrån författarens intresse har denna studie genomförts på en arbetsplats med låg 

sjukfrånvaro för att, med fokus på det friska, undersöka hur ledarskapet bidrar till hälsa.  
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2 BAKGRUND  

Under bakgrundsavsnittet presenteras arbetets och arbetsplatsens betydelse för människors 

hälsa. Vidare ges en bild av sjukfrånvaron i Sverige samt orsaker till dessa siffror. Därefter 

presenteras ledarskapets betydelse för hälsan samt en presentation av tidigare forskning 

inom området. Slutligen ges en problemformulering som leder till studiens syfte och 

frågeställningar. 

2.1 Sjukfrånvaron i Sverige 

Sjukfrånvaron i Sverige ser olika ut i olika organisationer och mellan könen. Under det fjärde 

kvartalet år 2012 var sjukfrånvaron lägst hos de som var statligt anställda, där sjukfrånvaron 

var knappt tre procent för kvinnorna och lite över 2,5 procent för männen. Sjukfrånvaron var 

som högst inom den kommunala sektorn, där kvinnornas sjukfrånvaro var knappt fem 

procent och männens sjukfrånvaro var lite mer än tre procent (Statistiska Centralbyrån, 

2013). 

2.1.1 Sjukfrånvarons orsaker  

I början av 1900-talet övergick det svenska samhället från ett bondesamhälle till ett 

industrisamhälle, vilket medförde en ökad ohälsa framförallt hos männen. Även den 

förändring som pågick under 1980-talet när Sverige gick från ett industrisamhälle till ett IT-

samhälle bidrog till en ökad sjukfrånvaro och liknar den sjukfrånvaro som finns i Sverige idag 

(Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). I slutet av 1990-talet ökade sjukfrånvaron rejält. Det som 

skiljde denna period mot den höga sjukskrivningen i slutet på 80-talet var att den ökade även 

hos högre tjänstemän som tidigare inte varit drabbade av en hög sjukfrånvaro (Lindholm, 

Fredlund & Backhans, 2005). 

Enligt Johnsson m.fl. (2003) är en anledning till den höga sjukfrånvaron i Sverige att företag 

under 1990-talet införde lean production, vilket innebär effektivisera användningen av 

resurser. Många företag minskade antalet ledare, istället för att ha en ledare på tjugo 

medarbetare blev det en ledare på åttio medarbetare. Förutom nedskärningar inom 

organisationen bidrog även det ökade arbetstempot till medarbetarnas sjukfrånvaro 

(Ljusenius, 2004).  

I ”Kunskapsläge sjukförsäkringen” (Hedborg, Målsäter & Wennemo, 2002) framkom det att 

bland annat den ökade åldern på arbetskraften, individens och arbetsgivarens ändrade 

ekonomiska drivkrafter samt en försämrad psykosocial arbetsmiljö är bidragande orsaker till 

den ökade sjukfrånvaron.  

2.1.2 Sjukfrånvarons kostnader 

Sjukfrånvaro kostar företag en hel del pengar. Den första månaden beräknas företagets 

lönekostnader minska med ungefär 25 procent. Däremot brukar andra kostnader finnas kvar 
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för den sjukskrivna, så kallade indirekta lönekostnader (kontorslokal, administration med 

mera). Detta beräknas kosta ungefär 20-50 procent av den sjukskrivnes lön. För 

korttidssjukskrivningar beräknas kostnaderna vara ungefär tio procent av månadslönen för 

varje sjukdag (Ljusenius, 2004).  

Under år 2003 var de statliga kostnaderna för sjukskrivning 110 miljarder kronor, vilket var 

en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Antal ersatta dagar med permanent 

förtidspension från arbetskraft och som hade sjukersättning samt ersatta dagar med 

sjukpenning var under perioden 2000 till 2003 ungefär fjorton procent av alla i åldrarna 20-

64 år. Det som kan utläsas från den statistik som finns är att sjukfrånvaron sjunker vid 

lågkonjunktur och ökar vid högkonjunktur (Theorell, Oxenstierna & Westerlund, 2004). Den 

höga sjukfrånvaron kan bero på att det ställs högre krav på människan för att hinna med 

arbetet vid högkonjunktur (Askildsen, Bratberg & Nilsen, 2005). Den ökade sjukfrånvaron 

tycks även bero på ett begränsat handlingsutrymme på arbetsplatser med ökade krav på 

medarbetarna (Theorell m.fl., 2004). En förklaring till att sjukfrånvaron minskar vid 

lågkonjunktur kan vara att människor är rädda att förlora sin anställning (Askildsen m.fl., 

2005). 

2.1.3 Låg sjukfrånvaro 

Låg sjukfrånvaro tolkas ofta som att det är samma sak som god hälsa. Den låga sjukfrånvaron 

kan bero på hög sjuknärvaro, det vill säga att en person arbetar trots sjukdom (Eklund, 

Lidwall & Marklund, 2005). Hälsan påverkas negativt vid sjuknärvaro, kvantitativa studier 

visar att en person som arbetar trots symtom riskerar att bli sjukskriven i framtiden 

(Bergström, Bodin, Hagberg, Lindh m.fl., 2009; Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson & 

Josephsson, 2009). Den låga sjukfrånvaron kan även bero på en hög omfattning av 

förtidspension, vilket inte räknas in i sjukfrånvaron (Eklund m.fl., 2005). 

2.2 Arbete och hälsa 

Det finns olika definitioner på hälsa, i denna studie används Winroth och Rydqvists (2008) 

definition: ”Hälsa är att må bra - och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav - och 

för att kunna förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 18). Definitionen passar väl 

in på friska arbetsplatser. 

Många människor tillbringar större delen av sitt liv med att arbeta och arbetsmiljön påverkar 

individen på flera sätt (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Generellt sett anses ett arbete vara 

en hälsofaktor för att individen kan försörja sig själv, det kan även vara en resurs för 

individens hälsa genom att bidra till meningsfullhet i arbetsuppgifter och ett ökat socialt stöd 

(Dellve, Lagerström & Hagberg, 2003). Meningsfullhet innebär att finna mening i arbetet 

(Pellmer & Wramner, 2007). Arbetsgivarens uppgift är att se till att alla arbetstagare har 

samma förutsättningar och rättigheter oavsett kultur, kön och religion. Både psykiska och 

fysiska arbetsförhållanden ska vara de samma för alla anställda, alla faktorer som orsakar 

ojämlikheter ska arbetas bort. Det kan till exempel vara redskap som inte kan anpassas till 
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olika starka personer eller diskriminerande regler om längd och klädsel 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2010). 

Världshälsoorganisationen (WHO) tillsatte år 2005 en kommitté, Kommission för sociala 

bestämningsfaktorer för hälsa. Kommissionens uppgift är att visa om en jämlik hälsa kan 

nås samt hur det arbetet ska ske. Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa 

påvisar att arbetsförhållanden har stor betydelse för individens hälsa. Bland annat påverkas 

ekonomi, social status samt det psykosociala och fysiska välmåendet. Ett begränsat 

handlingsutrymme, stress och orimliga arbetskrav är riskfaktorer för individens hälsa (World 

Health Organization, 2008). 

2.3 Arbetsplatsen som hälsofrämjande arena 

I ”En förnyad folkhälsopolitik” (Socialdepartementet, 2008) nämns det att arbetsplatsen är 

en av de hälsofrämjande arenor där fokus är att förbättra hälsan. Med hälsofrämjande arena 

menas att arbeta för en bättre hälsa där människan befinner sig, till exempel på en 

arbetsplats, i en skola eller på ett sjukhus (Pellmer & Wramner, 2007). Det kan vara insatser 

för att hjälpa människor att skapa ett bättre självförtroende samt minska både fysiska och 

psykiska riskfaktorer. Målområde fyra i ”En förnyad folkhälsopolitik” (Socialdepartementet, 

2008) handlar om hälsa i arbetslivet. Arbetsmiljön anses vara viktig både för individens hälsa 

och välbefinnande (Socialdepartementet, 2008). Välbefinnandet påverkas av både psykiska, 

fysiska och sociala faktorer (Ljusenius, 2004; Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Individen ska 

kunna gå till arbetet utan att riskera att drabbas av ohälsa eller skadas, det är därför 

arbetsgivarens ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2011). De faktorer som ingår i arbetsmiljön och som kan påverka 

individens hälsa är bland annat buller, belysning och kemikalier, arbetsställningar, relationer 

i arbetet samt ledarskap (Statens Folkhälsoinstitut, 2005; Ljusenius, 2004; Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011). En individs hälsa delar inte upp sig mellan arbete och fritid, 

däremot kan friskfaktorer på arbetsplatsen bidra till att medarbetaren mår bra på sin fritid 

och vice versa (Abrahamsson m.fl., 2003). 

Enligt Ljusenius (2004) är det troligtvis ledarskapet som utgör den viktigaste 

arbetsmiljöfaktorn vid frånvaro av asbest (farliga mineraler som användes inom 

byggbranschen fram till och med 1982), buller och tunga lyft på en arbetsplats. Det är 

ledarens uppgift att medarbetarna får möjlighet till vidareutveckling för att öka sin 

kompetens, känna motivation och välbefinnande.  

2.3.1 Hälsofrämjande arbetsplatser och en hälsosam arbetsmiljö  

Fokus har länge legat på de patogena faktorerna, det som orsakar sjukdom, och vilka 

problem som finns på en arbetsplats. De senaste decennierna har intresset börjat växa inom 

bland annat den akademiska världen för det salutogena faktorerna, det som främjar hälsa 

(Angelöw, 2002; Karolinska Institutet, 2004; Vingård, 2004). Angelöw (2002) anser att det 
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finns så pass mycket kunskap om hur ohälsan ser ut i arbetslivet att det är viktigt att titta på 

hur den negativa utvecklingen kan förändras och skapa friska arbetsplatser. 

En hälsofrämjande arbetsplats beskrivs som; 

“A healthy workplace is one in which workers and managers collaborate to use a continual 

improvement process to protect and promote the health, safety and wellbeing of all workers 

and the sustainability of the workplace...” (World Health Organization, 2010, s. 6). 

En välfungerande och hälsosam arbetsplats är enligt Angelöw (2002) en arbetsplats med 

meningsfullt arbete, medarbetarna har en stor arbetsglädje samt att det finns möjlighet till 

utveckling både personligen och yrkesmässigt. Det ska finnas ett gott samarbete och 

medarbetarna ska kunna påverka sitt arbete, även ett uppskattande klimat från både kollegor 

och ledare är viktigt för att arbetsplatsen ska vara hälsosam (Angelöw, 2002). En 

organisation mår bra och är oftast mer effektiv och lönsam när medarbetarna mår bra 

(Ljusenius, 2004).  

En god psykosocial arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att chefen hjälper sina 

medarbetare att prioritera arbetet, det ska finnas en fungerande kommunikation samt att det 

ska finnas ett socialt stöd (Nyberg, Bernin & Theorell, 2008). Arbetskraven ska även stämma 

överens med medarbetarnas resurser (Vingård, 2004). De arbetsplatser som har en god miljö 

där det finns möjlighet för medarbetarna att utvecklas är enligt Csikszentmihalyi (2004) en 

attraktiv arbetsplats. 

2.4 Tidigare forskning om ledarskap och hälsa 

Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna i arbetslivet, ledarskapet har betydelse för 

arbetsmiljön, produktiviteten och för medarbetarna (Dilschmann, 2005). 

Teoretiskt sett finns det en skillnad mellan ledarskap och chefskap, vad gäller ledarskap i 

organisationer handlar det om att agera både som en chef och som en ledare (Yukl, 2012). I 

denna studie används Yukls (2012) definition på ledarskap;  

”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 

vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 

som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål” (Yukl, 2012, 

s. 11).  

Chefskap relateras däremot oftast till en person med ansvar över företagets ekonomi, har 

ordning och reda samt styr företaget och dess arbete. Ledaren är alltså den engagerade 

personen medan chefen har en mer formell roll. I verkligheten är den som är chef oftast även 

en ledare. Chefen har vissa riktlinjer att agera utifrån, men för att nå målen måste personen 

även kunna agera som en ledare för att få med sig sina medarbetare i arbetet mot de uppsatta 

målen (Yukl, 2012). En chef är oftast inte bara en chef utan har tre olika roller. Chefen ska 

vara en arbetsgivare med vissa formella arbetsuppgifter som denna position kräver. 
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Samtidigt är han eller hon en medarbetare till sin chef. Den tredje rollen som chefen har är 

att han eller hon ska vara en ledare för sina medarbetare och skapa bland annat engagemang 

och motivation (Döös & Waldenström, 2008; Bass, Avolio, Jung & Bernson 2003). 

Många ledare/chefer har blivit utsedda till ledare eller chef på grund av vad de presterar 

yrkesmässigt. Många har inte gått en ledarskapsutbildning innan de blir ledare utan får en 

kort utbildning genom arbetet (Ljusenius, 2004). För att en ledare ska kunna fullfölja sin 

uppgift som ledare behöver denne kunskap om bland annat arbetsmiljölagen, hur personalen 

ska kunna samverka kring dessa föreskrifter samt hur människor fungerar (Prevent, utan år). 

I en rapport av Nyberg, Bernin & Theorell (2005) framkom det att ledarskapet har betydelse 

för medarbetarnas hälsa. En ledare som bland annat bryr sig om sina medarbetare, ger dem 

vägledning och struktur (en så kallad resultatorienterad ledare) bidrar positivt till 

medarbetarnas hälsa. Många kan tycka att det är självklart att ledarskapet på en arbetsplats 

är viktigt för medarbetarnas hälsa, men enligt Theorell (2012) finns det inte så mycket 

forskat om detta område. 

Mycket av den forskning som finns gällande hur medarbetares hälsa påverkas av ett visst 

ledarskap har till stor del utgått ifrån en kvantitativ ansats. Datainsamling har gjorts i form 

av enkäter som främst haft fokus på att undersöka det transformella ledarskapet, även kallat 

förändringsorienterat ledarskap (Nielsen, Yarker, Brenner, Randall & Borg, 2008; Nielsen, 

Yarker, Randall & Munir, 2009; Tafelin, Armelius & Westerberg, 2011; McKee, Driscoll, 

Kelloway & Kelly, 2011). Det transformella ledarskapet innebär bland annat att uppmuntra 

nytänkande, fira framgångar i förändringsprocesser samt arbeta för att få människor att se 

möjligheter och problem ur fler synvinkar (Yukl, 2012). Flertalet av dessa studier visar att det 

transformella ledarskapet inte direkt påverkar medarbetarnas välbefinnande utan att 

ledarskap kan påverka arbetsmiljön (Nielsen, 2008; Nielsen, 2009; Tafelin, 2011; McKee, 

2011). Om ledarskapet bidrar till att medarbetarna utvecklas och kan ta egna initiativ, leder 

det i sin tur till medarbetarnas välbefinnande (Nielsen m.fl., 2008; Tafvelin m.fl., 2011). En 

studie gjord av McKee m.fl. (2011) visar att det transformella ledarskapet även kan påverka 

välbefinnandet genom att ledarskapet bidrar till att medarbetarna känner gemenskap. Om 

ledaren är stöttande kan även det bidra till välbefinnande hos medarbetarna (Sellgren, Ekvall 

& Tomson, 2008). 

Dilschmann (2005) nämner att en analys som gjorts på ungefär 50 studier av 

uppgiftsorienterat- (övervakar arbetet och rättar till fel) och relationsorienterat ledarskap 

visar att det finns en skillnad mellan kvinnliga och manliga ledare, skillnaden är dock väldigt 

liten. Resultatet visar att de kvinnliga ledarna oftare tillämpar ett relationsorienterat 

ledarskap medan männen oftare tillämpar ett uppgiftsorienterat ledarskap. 

Utifrån studier där medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsa har jämförts med deras 

uppfattningar om sina ledares egenskaper har vissa rekommendationer tagits fram. Några av 

rekommendationerna är att ledaren ska vara tydlig, ge information, låta medarbetarna arbeta 

självständigt och finnas som stöd i deras arbete (Nyberg m.fl., 2009). Aronsson och Lindh 

(2004) fann att de långtidsfriska fick stöd från den närmsta ledaren när arbetet upplevdes 

som besvärligt. De hade även tillgång till de resurser som behövdes för att utföra arbetet. När 

ledaren är stöttande, rättvis och strukturerar arbetsmiljöarbetet är ledarskapet en friskfaktor 
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för medarbetarna (Hultberg, Skagert, Ekbom-Johansson & Ahlberg jr, 2010). I en kvalitativ 

studie av Svartengren m.fl. (2013) fann de att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro inom 

kommun och landsting kännetecknas av bland annat feedback under till exempel 

arbetsplatsträffar eller att ledaren närvarar i den dagliga arbetsmiljön. Det är även vanligt att 

ledaren har daglig kontakt med sina medarbetare. En annan faktor som kännetecknar dessa 

arbetsplatser är att det finns möjlighet för medarbetarna att utvecklas. Är arbetsbelastningen 

hög hjälper ledaren till att prioritera arbetsuppgifterna. Resultatet i en kvantitativ studie av 

Tollgerdt-Andersson (2005) visade att medarbetare både på arbetsplatser med hög 

sjukfrånvaro och låg sjukfrånvaro var nöjda med sin närmsta ledare. En kvalitativ 

intervjuundersökning som var en del av studien, visade även att ledare på dessa arbetsplatser 

hade samma uppfattning om hur ett bra ledarskap ska vara. Dessa faktorer som ledarna tar 

upp stämmer överens med de rekommendationer som Nyberg m.fl. (2009) tagit fram. 

Däremot upplevde ledarna på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro att det inte fanns möjlighet 

för dem att vara tillgängliga och finnas som stöd för sina medarbetare (Tollgerdt-Andersson, 

2005). 

2.4.1 Bakomliggande teoretisk utgångspunkt 

Vilket ledarskap en ledare utvecklar beror på vilken tro han eller hon har om människan. Har 

ledaren en grundtro om att människan har både en vilja och förmåga att genomföra ett bra 

arbete kan ledaren genomföra ett annat ledarskap än den ledaren som tror att människan är 

lat och måste styras och övervakas (Ljusenius, 2004).  

McGregor (1960) skapade två teorier med fokus på ledarskapsvärderingar, dessa kallas för 

teori X och teori Y. Inom teori X har ledaren en syn på att majoriteten av människor inte vill 

arbeta och undviker arbete om det är möjligt, vilket bidrar till att människor behöver 

kontrolleras och hotas med straff för att uppnå organisationens mål. Teori X-ledare antar 

även att människan vill bli styrd istället för att ha ett eget ansvar. Ledare inom teori Y antar 

att människan finner arbetet tillfredställande om de har kontroll över de arbetsförhållanden 

som råder, vilket leder till att människan arbetar mot de mål som finns uppsatta inom 

organisationen. Teori Y-ledare anser även att majoriteten av människor, under rätta 

förhållanden, lär sig att ta eget ansvar för sina arbetsuppgifter och kan utveckla sin kreativitet 

för att lösa problem som uppstår i arbetet. 

Det finns olika ledarskapsstilar som passar in på McGregors teorier. En ledarskapsstil som 

stämmer in på teori X för ledarskapsvärderingar är det uppgiftsorienterade ledarskapet. Det 

uppgiftsorienterade ledarskapet innebär att ledaren tilldelar arbete till grupper och/eller 

individer. Ledaren talar om vilka regler och riktlinjer som finns inom verksamheten samt är 

tydlig med vilka resultat som förväntas, ledaren övervakar även det arbete som genomförs 

och de resultat som framkommer. En ledarskapsstil som stämmer in på teori Y är det 

relationsorienterade ledarskapet där ledaren ger stöd i de arbetsuppgifter som känns svåra. 

Ledaren har förtroende för sina medarbetare och tillåter dem att själva fastställa det bästa 

sättet att genomföra sitt arbete på.  (Yukl, 2006). 
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2.5 Problemformulering 

Mycket av den tidigare forskningen om ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa har gjorts 

via enkäter och inte genom kvalitativ studie, för att studera ledarskap och dess påverkan för 

välbefinnande hos medarbetarna (Nielsen m.fl., 2008; Nielsen m.fl., 2009; Tafelin m.fl., 

2011; McKee m.fl., 2011). Kvalitativa studier som gjorts har fokuserat på ledarna och deras 

hälsa samt hur de upplever att deras ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa (Skagert, 2010; 

Svartengren m.fl., 2013). Författaren anser därför att det finns ett behov av kvalitativa 

studier som fokuserar på medarbetarnas upplevelser av ledarskap och dess betydelse för 

hälsan. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på en arbetsplats med låg sjukfrånvaro 

upplever att ledarskap bidrar till hälsa på arbetsplatsen.  

3.1 Frågeställningar: 

 Vad kännetecknar ett bra ledarskap enligt medarbetarna? 

 Hur upplever medarbetarna att ledarskap bidrar till hälsa? 
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4 METOD 

Under metodavsnittet presenteras val av forskningsansats och varför denna ansats passar 

studien. Det görs även en redovisning för genomförande och analys av insamlad information, 

avsnittet avslutas med att redogöra för vilken hänsyn som har tagits till etiska aspekter. 

4.1 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats valdes för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativ 

ansats innebär att undersöka intervjupersonernas upplevelser av det område som ska 

studeras. Avsikten var därmed att uppnå en djupare förståelse för hur medarbetarna 

upplever att ledarskap kan bidra till deras hälsa (Patel & Davidson, 2003). I den kvalitativa 

ansatsen finns det en flexibilitet som bidrog till att författaren kunde anpassa studien och 

datainsamlingen efter situationen (Eliasson, 2006). 

4.2 Avgränsning 

Studien utgår ifrån ett intresse av att ta reda på vad det är som bidrar till att medarbetarna på 

en arbetsplats med låg sjukfrånvaro är friska. På grund av att faktorerna kan omfatta olika 

slags arbetsmiljöfaktorer (Ljusenius, 2004; Statens Folkhälsoinstitut, 2011) och att tiden för 

studien var begränsad behövde den avgränsas. Det som författaren ansåg vara mest 

intressant att titta på var hur ledarskapet kan bidra till medarbetarnas hälsa. Detta på grund 

av att många tar för givet att ledarskap påverkar medarbetarna hälsa, men att det inte finns 

så mycket forskning om området som många kan tro (Theorell, 2012). 

4.3 Val av arbetsplats  

För att hitta en aktuell arbetsplats för studien skickades förfrågan ut till tre stora 

organisationer, en av organisationerna är en privat organisation. Mejlet som skickades till 

samtliga organisationer var en presentation av författaren, att det skulle skrivas ett 

examensarbete där intresset var att skriva om hur ledarskapet bidrar till medarbetarnas hälsa 

på arbetsplatsen. I mejlet efterfrågades statistik för de arbetsplatser med låg sjukfrånvaro 

som var intresserade av att delta i studien. Samtliga organisationer svarade varav den privata 

inte tog emot spontana förfrågningar utan endast tar emot de studenter som vill skriva om de 

områden de själva annonserat om. Från de resterande två organisationerna fick författaren 

tips om tre intresserade arbetsplatser. 

Arbetsplatsen där studien genomfördes har sin verksamhet inom ett landsting i Sverige. Den 

valdes på grund av att de hade den lägsta sjukfrånvaron av de tre arbetsplatserna som var 

intresserade av att medverka i studien. År 2012 var sjukfrånvaron 2,95 procent, vilket var 

2,05 procent mindre än genomsnittet inom landsting i Sverige samma år (Lindroos, 2013).  
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På arbetsplatsen är det 26 stycken anställda i åldrarna 26 till 65år. Ledaren är en kvinna likt 

majoriteten av de anställda, endast två anställda är män. De anställda är utbildade 

sjuksköterskor, socionomer, läkarsekreterare, kanslister, receptionister samt psykologer och 

arbetar med människor som mår psykiskt dåligt.  

4.4 Urval av intervjupersoner 

Författaren tog kontakt med arbetsgivaren på den aktuella arbetsplatsen för att få en lista 

över de 26 personerna i personalen med deras personuppgifter (namn, ålder och 

kontaktuppgifter). Urvalet gjordes utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009) och ett 

subjektivt urval genomfördes, vilket innebär att antalet intervjupersoner kunde bestämmas 

under utformningen av studien. Författaren strävade efter en variation bland 

intervjupersonerna och valde därför olika åldrar som det enda urvalskriteriet (Holloway & 

Wheeler, 2010). Till en början var det fem personer som valdes ut för att representera åldern 

på arbetsplatsen. Dessa personer kontaktades per telefon för att boka in en intervju. Det var 

två personer av de utvalda som tackade nej på grund av tidsbrist och en av de tillfrågade fick 

författaren tacka nej till på grund av att en intervju inte kunde genomföras inom tidsramen 

för studien. Detta hanterades genom att tre nya personer tillfrågades, dessa var så nära i 

ålder som möjligt för de personer som inte kunde medverka i studien. 

4.5 Datainsamling 

För att undersöka medarbetarnas upplevelser kring det aktuella området ansågs intervjuer 

vara en bra datainsamlingsmetod (Patel & Davidson, 2003). På grund av att 

intervjupersonerna efterfrågade telefonintervjuer för att underlätta i deras planering 

användes den metoden istället för en personlig intervju där författaren och intervjupersonen 

träffas. Genom att anpassa sig efter intervjupersonernas önskan kunde telefonintervjuerna 

genomföras (Kvale & Brinkmann, 2009). Sammanlagt var det fem telefonintervjuer som 

genomfördes. 

4.5.1 Intervjuguide 

En intervjuguide framställdes och användes vid intervjutillfällena (se bilaga A). Intervjuerna 

var semistrukturerade, vilket innebär att det fanns vissa teman med några övergripande 

frågor som ställdes till samtliga intervjupersoner (Holloway & Wheeler, 2010). Det 

genomfördes ingen pilotstudie (en eller flera intervjuer för att testa intervjuguiden) innan de 

riktiga intervjuerna pågrund av att möjligheten inte fanns (Burke & Miller, 2001), däremot 

godkändes intervjuguiden av författarens handledare.  

Intervjuerna började med några bakgrundsfrågor för att skapa ett förtroende hos 

intervjupersonen. Exempel på bakgrundsfrågor var vilka arbetsuppgifter intervjupersonen 

hade samt hur länge personen arbetat på arbetsplatsen. Efter bakgrundsfrågorna ställdes 

frågor om ledarskap, vad ledarskap betyder samt hur ett bra ledarskap ska vara enligt 
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intervjupersonerna. Det sista temat handlade om personens upplevelser av ledarskapet på 

arbetsplatsen. Några av de frågor som ställdes var hur intervjupersonen skulle beskriva att 

dennes chef arbetar, hur personen upplever att chefen påverkar medarbetarnas hälsa samt på 

vilket sätt chefen är involverad i arbetsplatsens hälso- och arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen. Vissa frågor i intervjuguiden har reviderats för att inte peka ut den aktuella 

arbetsplatsen. 

4.5.2 Genomförandet av intervjuer 

Innan intervjuerna testades utrustningen för bandning, för att kontrollera att den fungerade. 

Det upptäcktes att det i vissa fall hördes lite dåligt, anteckningar fördes därför samtidigt 

under intervjuerna för att säkerhetsställa att allt som deltagarna sade dokumenterades. 

Författaren ringde upp de fem intervjupersonerna vid de tillfällen som var bokade för en 

telefonintervju. Innan intervjun började frågade författaren om tillstånd att spela in 

intervjun. Samtliga deltagare gav sitt medgivande till att banda intervjun. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av ett program på författarens mobiltelefon för att notera de svar som 

intervjupersonerna gav (Burke & Miller, 2001).  

Intervjuerna började med att författaren presenterade sig samt en genomgång av 

informationsbrevet en gång till. Därefter ställdes frågor utifrån intervjuguiden. Utifrån vad 

intervjupersonerna gav för svar ställdes följdfrågor. Samtliga frågor från intervjuguiden 

ställdes till alla intervjupersoner, däremot var inte frågornas ordning densamma för samtliga 

personer, utan det berodde på hur de svarade (Holloway & Wheeler, 2010). Både 

intervjupersonerna och författaren satt avskilt från andra personer när intervjun ägde rum 

vilket bidrog till att intervjupersonerna kunde få lugn och ro under intervjun (Trost, 2010). 

Det bidrog även till att det inte fanns några störande ljud för bandningen. Intervjuerna 

varade mellan 17 till 25 minuter. Direkt efter intervjun satte sig författaren och skrev ut 

anteckningarna till en flytande text för att inte glömma något viktigt som intervjupersonerna 

tog upp (Patel & Davidson, 2003).  

4.6 Dataanalys 

Transkriberingen (utskrivning av samtal till text) gjordes efter varje intervju. Utskrifterna 

från intervjuerna kodades och nämndes som intervjuperson (Ip) ett till fem (Burke & Miller, 

2001), det är denna kodning som redovisas i resultatet. Utskrivningen gjordes ordagrant för 

att inte förlora viktig information (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen fick 

varje intervjuperson en egen färg för att underlätta vid analysen. 

Efter transkriberingen genomfördes en manifest innehållsanalys, vilket är en analys som 

enbart görs på texten och inte läser genom raderna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen består av olika steg. Som ett första steg i analysen läste författaren igenom 

intervjuutskrifterna flertalet gånger för att skapa sig en uppfattning om innehållet. Därefter 

genomfördes analysen genom att ta ut de meningar som hade betydelse för studiens 

frågeställningar och syfte, så kallade meningsenheter (se tabell 1). Författaren tog en 
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frågeställning i taget och tog ut samtliga meningsenheter som var relevanta för just den 

frågan. Som stöd hade författaren en matris där meningsenheterna kunde klistras in. Ett svar 

från en intervjuperson som handlade om till exempel både tydlighet och tillgänglighet 

delades upp i två olika meningsenheter för att underlätta kodningen. Varje meningsenhet 

kondenserades sedan, det vill säga att onödiga ord togs bort så att endast det viktigaste i 

meningen fanns kvar. Därefter kodades meningarna genom att ta fram ett ord som 

representerade innehållet i meningsenheterna. Utifrån koderna bildades subkategorier och 

sedan kategorier. I denna studie skapades till exempel subkategorin ”hjälpsam” utifrån koden 

”stöttande”, därefter bildades kategorin behjälplig. De koder som bildades kunde endast 

passa in i en kategori. De kategorier som framkom bildade de underrubriker som återfinns i 

resultatet där innehållet från intervjuerna presenteras (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kodning och kategorier från analys av medarbetarna upplever att 

ledarskapet bidrar till hälsa. 

Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori kategori 

Typ om hon ska 
på chefsmöte så 
sitter vi i en 
situation som 
medarbetare 
och känner gud 
hjälp mig, var 
med mig på det 
här, då gör hon 
det. 

I situationer där 
personalen 
behöver hjälp 
finns ledaren 
där 

Stöttande Hjälpsam  
 
 
 
 
 
 
 
 
Behjälplig 

Ja är det nån 
som är stressad 
hjälper hon o 
prioritera våra 
ärenden 

Hjälper till med 
prioritering vid 
hög 
arbetsbelastning 

Prioriteringshjälp Struktureringshjälp 

 

I resultatet är intervjupersonernas citat omskrivna från talspråk till skriftspråk för att 

underlätta läsningen och skapa ett bättre flöde i texten. Vissa citat kortades även av i 

resultatet, detta på grund av att de bortklippta delarna inte var relevanta för resultatet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

4.7 Etiska överväganden 

För att skapa en säkerhet för deltagarna samt en kvalitetssäkring på studien utgick 

författaren från de krav som Vetenskapsrådet ställer på den humanistiska forskningen. De 

ställer krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Gustafsson, Hermerén 

& Petterson, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att de som deltog i studien fick 

information om studiens syfte, varför de valdes ut, vem som var ansvarig för studien samt 

hur resultatet redovisas både vid inbokning av intervjun samt vid intervjutillfället. Tiden för 

studien var begränsad, intervjupersonerna fick därför ta del av informationsbrevet muntligt 
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vid inbokning av intervju samt vid genomförandet (se bilaga B) och inte via e-

postmeddelande. Genom att fråga deltagarna om de vill ställa upp i en intervju vid första 

samtalet samt att fråga om tillstånd att banda intervjun uppfylldes samtyckeskravet. 

Intervjudeltagarna fick även frågan igen vid intervjutillfället samt information om att de när 

som helst kunde dra sig ur studien, både innan intervjun, under intervjun och efter intervjun 

och att den information de angett skulle plockas bort ur studien. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att författaren inte talade med någon om intervjuinnehållet samt vilken 

arbetsplats som studerats. Det uppfylldes även genom att det endast var hon som hade 

kännedom om vilka som deltog och hade tillgång till deltagarnas personuppgifter. Det går 

inte heller att utläsa vem som har sagt vad i studien. När författaren var helt färdig med 

transkriberingen och hade lyssnat igenom en sista gång så att den utskrivna texten stämde 

överens med inspelningen, raderades inspelningen. Detta gjordes för att de inte skulle kunna 

hamna i obehöriga händer. Det sista kravet, nyttjandekravet uppfylldes genom att allt 

material strimlades efter att examensarbetet var färdigt och informationen har endast 

använts i denna studie (Pellmer & Wramner, 2007). 
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5 RESULTAT  

Resultatet baseras på den information som intervjupersonerna angav vid intervjuerna och 

som sedan analyserats för att ta fram ett resultat. Resultatet presenteras utifrån de två 

frågeställningar som finns i studien. Synen på ett bra ledarskap svarar på den första 

frågeställningen, medarbetarnas upplevelser av hur ledarskapet påverkar medarbetarnas 

hälsa svarar på den andra frågeställningen.   

5.1 Synen på ett bra ledarskap 

Utifrån analysen kunde följande faktorer utläsas; en bra ledare ska instruera, vara lyhörd och 

ge respons, ha tillit, ge stöd samt vara beslutsfattare och konflikthanterare. Nedan redovisas 

följande egenskaper för ett bra ledarskap. 

5.1.1 Instruerande 

Det intervjupersonerna ansåg känneteckna ett bra ledarskap är att ledaren instruerar sina 

medarbetare. Med det menar medarbetarna inte att ledaren står och säger ”så här är ska ni 

göra” utan att ledaren ska vara tydlig och ge riktlinjer för arbetet. De anser att medarbetarna 

blir tryggare om chefen är tydlig med vad som ska utföras och vilka resurser de har för att 

utföra arbetet. Medarbetarna vill även ha riktlinjer för vad de ska göra och vilket mål de 

strävar mot. För att få ett fungerande arbete ansåg intervjupersonerna att arbetet inte ska 

vara helt styrt men att en bra ledare är tydlig med vad som gäller . 

”Det är att någon som är tydlig, tydlig med vad jag ska utföra och på vilken tid jag ska utföra 

det och vad jag har för resurser till mitt förfogande” (Ip3). 

En bra ledare är, enligt intervjupersonerna, en ledare som fördelar arbetsuppgifter och bistår 

med de verktyg som behövs för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete. Ledaren ska 

även ha ett vägledande förhållningssätt och arbeta för att få samtliga medarbetare att arbeta 

åt samma håll, vilket skapar trygghet hos medarbetarna.  

”Trygghet, den som går i spetsen ska vara som en vägledare. Det kanske inte ska vara helt styrt 

men det ska vara ett tydligt ledarskap för då fungerar arbetet bra” (Ip1). 

5.1.2 Inneha förtroende och vara stöttande  

Intervjupersonerna ansåg att ledaren ska ha tillit och förtroende för sina medarbetare och 

låta dem själva ta ansvar för sitt arbete, vilket intervjupersonerna ansåg leda till trygghet. En 

bra ledare låter sina medarbetare vara självständiga och låter dem visa att de kan det de 

arbetar med; en bra ledare visar medarbetarna att han eller hon litar på dem. Ledaren ska 

inte stå och övervaka arbetet, men finnas till hands för att stötta medarbetarna när de är 
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osäkra och hjälpa dem med arbetsuppgiften. Enligt intervjupersonerna ger en bra ledare 

feedback, vilket bidrar till att medarbetarna vet att de utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt. 

”Man ska få fria händer och själv kunna ta ansvar för sitt arbete, en ledare ska låta sina 

medarbetare visa att de kan det de arbetar med /…/ vilket leder till trygghet så man vet vad 

man gör /…/ ledaren ska finnas där när man är osäker och behöver hjälp” (Ip1). 

5.1.3 Vara lyhörd 

Samtidigt som ledaren ska driva verksamheten framåt är det viktigt att han eller hon är 

empatisk och mån om sin personal. Ledaren ska även vara uppmärksam på hur 

medarbetarna mår och lyssna på dem och deras åsikter. En bra ledare är lyhörd mot sina 

arbetare. Det är viktigt att ledaren ser varje individ och den kunskap de har för sitt arbete. 

Den som är ledare ska även vara uppmärksam ifall det uppstår några konflikter och i så fall ta 

tag i dem direkt för att behålla en fungerande arbetsgrupp. 

”Ledaren har ju krav på att driva verksamheten framåt, men man måste ändå se varje individ 

och vara lyhörd /…/ man ska helt enkelt våga vara chef men ändå kunna lyssna på sina 

medarbetare och deras åsikter” (Ip2). 

5.1.4 Beslutsfattare och en förebild 

En bra ledare ska våga vara ledare och ta beslut. Det är ledaren som ska ta besluten och inte 

låta någon annan göra det åt honom eller henne. Ledaren ska kunna lyssna på sina 

medarbetare och deras idéer, men i slutändan är den han eller hon som bestämmer. En bra 

ledare ska vara en bestämd person och kunna sätta ner foten när det behövs, samtidigt ska 

han eller hon vara vänlig mot sina medarbetare.  

”/…/ det som är det viktigaste är att man ska vara en bestämd person men ändå vänlig. Men 

man ska kunna sätta ner foten när det behövs” (Ip5). 

En av intervjupersonerna nämnde även att en bra ledare ska föregå med gott exempel och 

inte arbeta för mycket, hålla arbetstiderna och inte ursäkta sina medarbetare. 

Intervjupersonen tror att ledarens beteende och hur denne sköter sitt arbete smittar av sig på 

medarbetarna. 
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5.2 Medarbetarnas upplevelser av hur ledarskapet påverkar hälsan på 

arbetsplatsen  

Många av de egenskaper som intervjupersonerna nämnde för ett bra ledarskap diskuterade 

de även vid frågorma om hur ledarskapet bidrar till medarbetarnas hälsa.  

5.2.1 Tydlighet 

Intervjupersonerna ansåg att ledaren måste vara tydlig, duktig på att kommunicera och vara 

empatisk för att medarbetarna ska känna sig trygga. Det ska vara tydligt vad som förväntas 

av medarbetarna och vad medarbetarna kan förvänta sig av chefen. Det ska även vara tillåtet 

att råka göra fel för att sedan göra om så det blir rätt. 

”Att det är tydligt på något vis, vad det är för förväntningar på mig också. Tydlighet i förväntan 

både hon mot mig och vad jag också kan förvänta mig av min chef, det bidrar till hälsa och 

också att jag kan känna att jag kan vara den jag är.” (Ip3). 

5.2.2 Förtroende och kompetensutveckling 

Samtliga intervjupersoner nämnde även att ledarens tillit till medarbetarnas kompetens för 

deras arbete bidrar till medarbetarnas hälsa. Deras ledare ger medarbetarna frihet och låter 

dem ta eget ansvar inom de ramar som finns, vilket leder till att personalen växer som 

personer och mår bra. 

”Hon har förtroende till oss som medarbetare, vi är fria i arbetet inom de ramar som gäller för 

vårt arbete” (Ip2).  

Enligt intervjupersonerna är ledaren på den aktuella arbetsplatsen mån om sina 

medarbetare. Ledaren vill satsa på sina medarbetare tillåter dem att utvecklas. Är det någon 

som har en speciell önskan om vidareutbildning så uppmuntrar ledaren till detta, vilket 

intervjupersonerna anser bidra till hälsa.  

”Vår chef låter oss gå på de utbildningar vi tycker är intressanta och vill man lite extra så är 

hon väldigt öppen för det, om man vill vidareutbilda sig” (Ip5). 

5.2.3 Behjälplig  

De faktorer som samtliga medarbetare nämnde flertalet gånger gällande hur ledaren bidrar 

till medarbetarnas hälsa är att ledaren ska finnas tillgänglig och stötta sin personal, vilket de 

upplever att deras ledare är och gör. Deras ledare tar sig tid och hjälper medarbetarna oavsett 

hur upptagen hon är. Medarbetarna kan stoppa sin ledare när hon är på språng och hon 

stannar till och tar sig tid. Ledaren kan även avstå från viktiga möten för att hjälpa sina 

medarbetare, så hon finns verkligen där för dem när de behöver.  
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”Finns arbetsuppgifter där man hamnar i dilemman finns hon där och stöder i det som är. Hon 

prioriterar alltid oss som personal framför andra, /…/. Hennes personal är första prioritet för 

henne. Viktiga chefsmöten får alltid stå tillbaka om det inte är tvingande om man säger så, 

men det är alltid den känslan man har att hon försöker stötta en” (Ip3). 

En av intervjupersonerna nämnde att ledaren har en bra balans mellan att driva 

verksamheten framåt och ha en god kontakt med medarbetarna. Samtliga intervjupersoner 

ansåg att de har en god relation till ledaren. Det var inte alla intervjupersoner som hade en 

daglig kontakt med ledaren, men nämnde att de hälsar på varandra. Om medarbetarna är i 

behov av ledarens hjälp så vet de att hon finns där och hjälper dem. 

”Vi har väl kanske inte jättemycket kontakt dagligen, men vi ses på jobbet och hälsar på 

varandra, /…/ jag vet att hon finns där om jag behöver. Man kan be om ett samtal när man 

behöver. Så jag vet att hon finns där, men jag behöver henne kanske inte så ofta” (IP2). 

Majoriteten av intervjupersonerna talade om att de en gång i månaden har arbetsplatsträffar. 

Under dessa träffar stämmer ledaren av hur personalen mår, hur hög arbetsbelastning de 

har, vad medarbetarna tycker behöver förändras eller förbättras. Genom att stämma av hur 

hög arbetsbelastningen är kan ledaren hjälpa till att prioritera vilka arbetsuppgifter som är 

viktigast.  

”Vi har arbetsplatsträffar var fjortonde, eller i alla fall en gång i månaden där vi noggrant går 

igenom hur vi mår och vilken arbetsbelastning vi har och om vi känner oss stressade. Om det 

är någon som är stressad hjälper hon till att prioritera våra ärenden, men de gäller ju samtidigt 

att själv kunna säga till om man behöver hjälp med att få bort några arbetsuppgifter och så” 

(Ip4). 

En av intervjupersonerna tror dock att den låga sjukfrånvaron beror mer på de individer som 

arbetar på arbetsplatsen än att det beror på ledarskapet. Enligt intervjupersonen avlastar 

medarbetarna varandra utifrån vad som tas upp på arbetsplatsträffarna.  

”Vi har arbetsplatsträffar där man berättar hur man mår och hur mycket man har att göra, är 

det då någon som inte har lika mycket att göra kan vi avlasta varandra, på så sätt minskar vi 

stressen” (Ip1). 

5.2.4 Lyhörd och positiv ledare 

En av intervjupersonerna konstaterade att om ledaren är bra så trivs personalen, detta leder 

till att medarbetarna är positiva vilket är grundläggande för att de ska må bra. Om 

stämningen på arbetsplatsen är positiv så är personalen en bra grupp och sjukfrånvaron 

minskar. Intervjupersonerna ansåg att om ledaren är lyhörd och tar tag i de konflikter som 

uppstår känner medarbetarna att hon är mån om de anställda. 
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”Jag tycker att hon är bra, lyhörd, observant på eventuella konflikter i personalgruppen, tar tag 

i de konflikter som uppstår och de tycker jag att vår chef gör bra. Man känner verkligen att hon 

bryr sig” (Ip4). 

5.2.5 Friskvård uppmuntras 

Enligt intervjupersonerna sköter ledaren de riktlinjer som finns för arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. De anser att ledaren är väldigt mån om att det ska vara så bra som möjligt för 

dem och att de ska trivas med varandra som arbetsgrupp. Hon tar ibland dit arbetsplatsens 

företagshälsovård för att de bland annat ska kontrollera ergonomin, till exempel hur 

medarbetarna sitter. 

”Hon tar hit vår företagshälsovård som får kolla hur vi sitter och så, hon ser också till att vi 

trivs med varandra” (Ip5). 

Fysisk aktivitet ingår inte i det dagliga schemat, förut hade de en friskvårdstimme inom 

Lanstinget men den har tagits bort. Medarbetarna tyckte att det var bra att det fanns en 

timme som de kunde vara fysiskt aktiva, men det är ingenting som de tror att deras ledare 

kan påverka. Däremot har de alltid friskvårdsinslag när de har planeringsdagar, det är både 

fysisk och mental friskvård vilket är uppskattat av intervjupersonerna. På arbetsplatsen finns 

två friskvårdsinspiratörer som inspirerar medarbetarna till fysisk aktivitet. Ett projekt som är 

på gång är promenader på lunchrasten. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att deras 

ledare uppmuntrar till fysisk aktivitet och de aktiviteter som genomförs, en av 

intervjupersonerna ansåg inte att ledaren uppmuntrar medarbetarna att röra på sig. 

”Vi har inte motion inlagt på schemat vilket jag tror att vi skulle behöva. Jag tycker inte att hon 

uppmuntrar till att vi ska röra på oss, vilket kanske är en brist då. Däremot har vi hälsoombud 

som uppmuntrar till olika aktiviteter” (Ip4). 

5.3 Bifynd  

En av intervjudeltagarna nämnde att om sjukfrånvaron på en arbetsplats beror på ledaren, 

skulle en dålig ledare ha en hög sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Hon påstod att många 

människor ändå går till jobbet trots sjukdom, vilket gör att sjukfrånvaron enligt henne inte 

beror på ledaren. Intervjupersonen konstaterade att de har en bra ledare på deras arbetsplats 

och att det sällan är någon som varken sjukskriven eller sjuk på arbetsplatsen. 

”/…/ men här är det nästan aldrig någon som är hemma och är sjuk och det är faktiskt sällan 

någon är förkyld på jobbet heller. Men det kanske är så att om man mår bra och trivs på jobbet 

så är man inte sjuk så ofta, inte ens förkyld” (Ip1). 
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6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen är en metoddiskussion där de 

val som gjorts i studien granskas. Den andra delen är en resultatdiskussion där resultatet 

bland annat diskuteras och jämförs med tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Kvalitativ ansats 

Utifrån tidigare forskningen fann författaren att mycket av den forskningen är av kvantitativ 

ansats (Nielsen m.fl., 2008; Tafvelin m.fl., 2013; McKee, 2011) eller kvalitativa intervjuer 

med ledare (Döös & Waldenström, 2008; Bass m.fl., 2003), utifrån detta skapades studiens 

syfte. Utifrån de kriterier som finns för olika ansatser, valdes kvalitativ metod som 

studiedesign. Den kvalitativa ansatsen stämmer in på studiens syfte; att undersöka hur 

medarbetarna på en arbetsplats med låg sjukfrånvaro upplever att ledarskap bidrar till hälsa 

(Patel & Davidson, 2003). En kvantitativ ansats skulle inte ge svar på detta utan den skulle 

endast svara på vilka relationer eller skillnader som finns. Den kvantitativa ansatsen valdes 

därför bort (Ejlertsson, 2012). 

Genom att använda en kvalitativ ansats och samla in information med hjälp av 

telefonintervjuer kunde följdfrågor ställas till intervjupersonerna för att få ut mer 

information. En annan fördel var även att intervjupersonerna kunde tänka efter och utveckla 

sina svar, vilket inte skulle gå vid en kvantitativ studie. En svaghet med metoden är bland 

annat att det inte går att säkerhetsställa om deltagaren talade sanning eller medvetet eller 

omedvetet talade bättre om forskningsområdet än vad det egentligen är (Holloway & 

Wheeler, 2010). Intervjupersonerna i studien berättade mycket om liknande saker, 

författaren anser därför att de talade sanning. En annan svaghet med en kvalitativ ansats är 

att det tar ofta väldigt lång tid att transkribera och analysera insamlad data (Holloway & 

Wheeler, 2010), resultaten kan även vara svåra att generalisera på större grupper (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

6.1.2 Val av arbetsplats 

Författaren gjorde inget aktivt val av en arbetsplats med en kvinnlig ledare utan valet gjordes 

utifrån vilken arbetsplats som hade lägst sjukfrånvaro. Dilchmann (2005) nämner att det 

finns en liten skillnad mellan mäns och kvinnors ledarskap, det skulle därför varit intressant 

att jämföra två likvärdiga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro där den ena har en manlig 

ledare och den andra har en kvinnlig ledare. Tyvärr fanns inte den möjligheten inom ramen 

för denna studie. Enligt Dilchmann (2005) är det ingen stor skillnad mellan mäns och 

kvinnors ledarskap och författaren bedömer därför att det inte har påverkat studiens resultat. 
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6.1.3 Urval 

På grund av att det skulle gå att utläsa vilka som deltagit om urvalet utgått från kriterier för 

utbildning, ålder och kön valdes endast åldern som kriterium för urvalet för att behålla 

konfidentialiteten. Däremot hade fler kriterium skapat en större variation bland 

intervjupersonerna och bidragit till ett bredare perspektiv i hur medarbetarna upplever att 

ledarskap bidrar till hälsa (Holloway & Wheeler, 2010). Trots att yrkeskategori inte var med 

som inkluderingskriterium för urvalet finns olika yrkeskategorier representerade i studien. 

Detta påverkar inte studiens syfte pågrund av att det inte framgår att det ska undersöka 

medarbetare med olika bakgrund. Författaren anser att åldern var representativ och inte 

hade någon betydelse för resultatet pågrund av att intervjupersonerna oavsett ålder gav 

liknande svar.  

Tre av de tillfrågade intervjupersonerna kunde inte medverka, eftersom att detta hanterades 

genom att ersätta dem med snarlika personer blev det inget bortfall i den bemärkelse att det 

blev färre personer än vad som var tänkt för studien. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att 

dessa personer kanske skulle bidragit med annan information än de personer som deltog i 

studien. Hög arbetsbelastning och hög stressnivå kan bidra till deras mående på 

arbetsplatsen. De medverkande kan därför ha skapat en bild som inte stämmer överens med 

den verklighet som de icke medverkande intervjupersonerna eventuellt hade kunnat bidra 

med (Olsson & Sörensen, 2011). 

6.1.4 Datainsamling 

Intervjupersonerna ansåg att det var smidigare med en telefonintervju på grund av att de inte 

behövde ta sig någonstans utan de kunde stänga in sig i ett rum. Genom att möta deras 

önskan gick det att genomföra intervjuerna eftersom att de ansåg sig ha tid att medverka i en 

telefonintervju. En annan fördel var även att ingen annan på arbetsplatsen kunde få reda på 

vilka som deltog när intervjuerna inte behövde hållas på deras arbetsplats. Nackdelen med 

telefonintervju är att författaren och intervjupersonen inte får samma kontakt till varandra 

som vid ett personligt möte (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det finns även andra datainsamlingsmetoder för en kvalitativ ansats, till exempel 

fokusgrupper och observationer. Observationer innebär att studera beteenden i dess miljö, på 

grund av att det inte var syftet med denna studie valdes observationer bort (Patel & 

Davidson, 2003). Syftet med fokusgrupper är att deltagarna tillsammans ska diskutera fram 

svar på problemområdet. Denna datainsamlingsmetod valdes bort på grund av att det kan 

orsaka att alla deltagare kanske vågar berätta om deras upplevelser ifall de andra upplever 

området på ett annat sätt (Olsson & Sörensen, 2011). Däremot skulle det kanske möjliggöra 

för att samla in en större mängd data. 

Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide bidrog detta till att 

intervjupersonerna kunde ge svar på frågeställningarna. Anledningen till att en helt 

strukturerad intervjuguide inte användes var för att ge ett större utrymme för 

intervjupersonerna att svara inom. Även en ostrukturerad intervjuguide valdes bort på grund 

av att frågorna skulle ställts utifrån intervjupersonernas svar, vilket skulle kunna resultera i 
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helt skilda svar samt att författaren kanske inte skulle få svar på sitt syfte (Patel & Davidson, 

2003). Intervjuguiden anses inte bidra till ett missvisande resultat pågrund av att hänsyn har 

tagits till de riktlinjer som finns för undersökningsfrågor. Frågorna anses inte vara långa och 

ledande, författaren har även undvikit negativa och förutsättande frågor (Patel & Davidson, 

2003)  

Bandinspelningen bidrog till att författaren kunde lyssna på svaren om och om igen (Patel & 

Davidson, 2003). En annan fördel var även att författaren kunde ta lärdom av sin intervjustil 

vilket bidrar till att intervjutekniken kan bli bättre (Kvale & Brinkmann, 2009). En brist med 

inspelningsprogrammet i telefonen var att alla intervjupersoner inte hördes så bra utan 

författaren behövde anteckna samtidigt vilket tog fokus från författaren vad gäller följdfrågor 

och möjlighet att lättare föra ett intervjusamtal (Kvale & Brinkmann, 2009). En annan 

nackdel var även att det tog lång tid att transkribera intervjuerna (Patel & Davidson, 2003; 

Holloway & Wheeler, 2010), men fördelarna med att banda intervjuerna vägde tyngre än 

nackdelarna. Fördelen med att anteckna under intervjun, trots att det tog fokus från samtalet 

för författaren, var att det blev tysta stunder där vissa av intervjupersonerna tänkte efter på 

frågan och fortsatte berätta om deras upplevelser. Genom att ha inspelningarna som 

underlag för intervjumaterialet kunde författaren försäkra sig om att inte missa viktig 

information i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

6.1.5 Dataanalys 

Transkribering av intervjuerna skedde efter varje intervju när författaren fortfarande hade 

intervjun färskt i minnet. Som tidigare nämnts transkriberades intervjuerna ordagrant för att 

inte förlora relevant data (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren ansåg att det strukturerat 

och enkelt att plocka ut meningsenheter för en frågeställning åt gången. Genom att varje 

intervjuutskrift fick varsin färg underlättade det för analysen pågrund av att författaren inte 

behövde oroa sig för att blanda ihop personerna. Det som upplevdes besvärligt med analysen 

var att skapa subkategorier och kategorier pågrund av att författaren upplevde att 

intervjupersonerna själva satte ord på dessa. Det upplevdes därför svårt att hitta 

övergripande kategorier. Författaren upplever däremot att kodningarna endast passade in 

under en kategori. Kategorierna upplevdes däremot som en styrka vid beskrivning av 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Omskrivningen av citat i resultatdelen från 

talspråk till skriftspråk anses inte påverka studien eftersom syftet inte vara att göra en 

språklig analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  

6.1.6 Studiens trovärdighet  

Studien anses vara trovärdig pågrund av att samtliga steg i undersökningsprocessen har 

beskrivits och granskats. Tiden för studien var begränsad, därför kunde endast fem intervjuer 

genomföras (Holloway & Wheeler, 2010). Den begränsade tiden och de relativt korta 

intervjuerna gjorde att författaren upplevde att det saknades underlag för att täcka samtliga 

mönster i resultatet, vilket bidrog till vissa svårigheter i att analysera delar av resultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Avsaknaden av fullständig information kan bidra till svårigheter 

att generalisera resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Däremot anser författaren att delar av 
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resultatet går att generalisera pågrund av att det även är faktorer som framkommit även i 

tidigare studier, vilket framkommer tydligare i resultatdiskussionen. 

Författaren upplevde inte att det fanns några etiska hinder i studien (Gustafsson m.fl., 2011). 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Synen på ett bra ledarskap 

Intervjupersonerna ansåg att ett bra ledarskap kännetecknas av en ledare som är tydlig, låter 

sina medarbetare arbete självständigt och att chefen stöttar medarbetarna i deras arbete. Det 

var även viktigt att ledaren litar på att medarbetarna söker upp honom eller henne vid behov 

och att ledaren inte står och vakar över dem när de arbetar. De rekommendationer som 

Nyberg m.fl. (2009) tagit fram för ett bra ledarskap stämmer väl med de egenskaper som 

intervjupersonerna upplever känneteckna ett bra ledarskap.  

Resultatet tyder på att intervjupersonerna i denna studie anser att en bra ledare är en 

resultatorienterad ledare, vilket kan kopplas till McGregors teori Y (McGregor, 2005). Enligt 

dem är det viktigt att ledaren har ett vägledande förhållningssätt och inte övervakar 

medarbetarna i deras arbete. De anser även att bra ledare är mån om sin personal och tar tag 

i de konflikter som uppstår vilket är egenskaper för en resultatorienterad ledare (Nyberg 

m.fl., 2005). En fråga som många kanske ställer sig, och som författaren till studien själv har 

ställt sig flertalet gånger är vad som egentligen kännetecknar ett bra ledarskap? Eftersom 

intervjupersonernas uppfattning stämmer överens med de rekommendationer som Nyberg 

m.fl. (2009) har tagit fram utifrån tidigare studier tyder det på att människor har en liknande 

syn på hur en ledare bör vara. En ledare som har de ledarskapsvärderingar som McGregor 

antar i sin teori Y är de egenskaper som intervjupersonerna upplever vara en bra ledare 

(McGregor, 2005). Det kan dock vara svårt att sätta en gräns för hur mycket en ledare ska bry 

sig och ta tag i konflikter. Det finns en otydlig gräns vilket gör att det kan vara svårt för 

ledaren att veta när medarbetarna vill ha hjälp och när de vill att ledaren ska hålla sig undan. 

Vissa konflikter kanske inte är så stora att ledaren behöver ta tag i dem, utan de kanske bara 

är tillfälliga konflikter. Författaren till studien anser även att det finns en otydlig gräns för 

hur människor förhåller sig till ansvarstagandet. En del människor kanske vill ta på sig mer 

ansvar och ha ett friare arbete än vad andra vill. 

Intervjupersonerna nämnde att en bra ledare får med sig alla på arbetsplatsen så de arbetar 

åt samma håll, att ledaren tillåter kompetensutveckling och driver verksamheten framåt. 

Dessa faktorer nämnde även ledare i en intervjuundersökning av Tollgerdt-Andersson 

(2005), vilket tyder på att både ledare och medarbetare anser att detta är viktiga faktorer för 

ett bra ledarskap. Även Ljusenius (2004), påstår en bra ledare tillåter att medarbetarna får gå 

på utbildningar för att öka sin kompetens, vilket leder till ett ökat välbefinnande. Genom att 

ledaren tillåter kompetensutveckling kanske medarbetarna upplever att de klarar av sitt 

dagliga arbete bättre. Författaren tror därför att de kan ta på sig större ansvar och nya 

arbetsuppgifter, vilket kan vara en bidragande faktor till medarbetarnas välbefinnande. Att 
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ledare har samma syn på ledarskapet tyder på att de är väl medvetna om hur de bör agera 

som ledare för att bidra till medarbetarnas hälsa.  

6.2.2 Medarbetarnas upplevelser av hur ledarskapet påverkar hälsan på 

arbetsplatsen  

Intervjupersonerna nämnde att ledaren bidrar till hälsa genom att tillåta stort 

handlingsutrymme och att stämma av vilken arbetsbelastning medarbetarna har, vilket 

överensstämmer med Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer påståenden om att 

motsatsen är riskfaktorer för medarbetarnas hälsa (World Health Organization, 2008). Ett 

begränsat handlingsutrymme och hög arbetsbelastning kan orsaka stress (Ljusenius, 2004). 

Intervjupersonerna upplevde att en ledare som är stöttande och som litar på sina 

medarbetare bidrar till deras hälsa, vilket även tidigare kvantitativa studier visat. (Nyberg 

m.fl., 2009; Hultberg m.fl., 2010). Enligt Nielsen m.fl. (2008), Tafvelin m.fl. (2011), McKee 

m.fl. (2011) samt Sellgren m.fl. (2008) påverkar ledarskapet inte direkt, utan indirekt 

medarbetarnas hälsa genom att påverka arbetsmiljön. Det är faktorer som att ledaren tillåter 

att medarbetarna utvecklas, får ta eget ansvar, att ledaren är stöttande och bidrar till att 

medarbetarna känner gemenskap som påverkar arbetsmiljön. Dessa faktorer upplevde 

medarbetarna på den studerade arbetsplatsen bidra till deras hälsa. Det finns alltså delade 

meningar inom forskningen huruvida ledarskapet direkt eller indirekt bidrar till 

medarbetarnas hälsa. Författaren håller med tidigare studier om att ledaren indirekt genom 

dessa faktorer (till exempel att medarbetarna får utvecklas) påverkar medarbetarnas hälsa, 

på grund av att ledaren behöver tillåta dessa faktorer för att medarbetarna ska må bra. 

Däremot påverkar ledaren medarbetarnas hälsa direkt genom att finnas tillgänglig, därför att 

medarbetarna inte behöver känna oro över att ledaren inte finns till hands (Döös & 

Waldenström, 2008). Intervjudeltagarna i denna studie upplevde att deras ledare bidrog till 

deras hälsa pågrund av att hon prioriterade sin personal och fanns tillgänglig när de behövde, 

oavsett hur mycket hon själv hade att göra. Även om hälsan påverkas direkt eller indirekt av 

ledaren bidrar en bra ledare till medarbetarnas hälsa, vilket en ledare som saknar dessa 

egenskaper troligtvis inte skulle göra om han eller hon inte påverkar de faktorer som 

intervjupersonerna anser främja hälsa. 

Studier av Svartengren m.fl. (2013) och Hultberg m.fl. (2010) har visat att en ledare som 

systematiskt arbetar med arbetsmiljön i det dagliga arbetet kännetecknar en arbetsplats med 

låg sjukfrånvaro. En av intervjupersonerna i denna studie nämnde att deras ledare följer de 

riktlinjer som finns och är mån om att personalen ska ha det så bra som möjligt. Ledaren på 

arbetsplatsen stämmer regelbundet av hur medarbetarna mår och vilken arbetsbelastning de 

har, vilket tyder på att arbetsmiljöarbetet inte enbart har fokus på den fysiska arbetsmiljön. 

Arbetsplatsens företagshälsovård kommer med jämna mellanrum och kontrollerar 

ergonomin, vilket är viktigt för den fysiska hälsan. Det framkom inte i 

intervjuundersökningen om företagshälsovården även kontrollerar den psykiska hälsan vid 

dessa besök, däremot sker detta genom att ledaren regelbundet stämmer av 

arbetsbelastningen med mera. Författaren till studien anser att det kan vara lika viktigt med 

ett besök och samtala med medarbetarna för att stämma av den psykosociala arbetsmiljön. 

Det kan däremot vara svårare än en fysisk arbetsmiljökontroll, men väl så viktig. Vid frånvaro 
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av de fysiskt skadliga arbetsmiljöfaktorerna anses ledarskapet vara en av de viktigaste 

faktorerna för medarbetarnas hälsa (Ljusenius, 2004; Hultberg m.fl., 2010). Författaren 

anser därför att det är viktigt att ta tillvara på de resultat som framkom i både denna och 

andra studier (Nyberg m.fl., 2009; Sellgren m.fl., 2008) och systematiskt arbeta för ett bra 

ledarskap på arbetsplatsen.  

Angelöw (2002) anser att en arbetsplats är välfungerande när det finns möjlighet till både 

personlig och yrkesmässig utveckling, när det finns ett gott samarbete samt möjlighet till att 

påverka sitt arbete. Ledaren på den studerade arbetsplatsen tillåter kompetensutveckling och 

är väldigt öppen om medarbetarna har något område där de vill vidareutbilda sig. 

Medarbetarna får även ta mycket eget ansvar inom de ramar som finns för deras arbete. På 

arbetsplatsen där studien genomförts hjälper ledaren medarbetarna att prioritera arbetet när 

de har för mycket att göra. De flesta har daglig kontakt och de vet att chefen finns där och 

stöttar om de behöver hjälp, vilket enligt Nyberg m.fl. (2008) skapar en god psykosocial 

arbetsmiljö. Medarbetarnas hälsa skapas även av att arbetsbelastningen och medarbetarnas 

resurser stämmer överens (Vingård, 2004), vilket ledarens hjälp med prioritering bidrar till. 

Författaren anser att det är viktigt att medarbetarna får hjälp med att prioritera sina 

arbetsuppgifter om arbetsbelastningen är påfrestande. Stöttning från ledaren anses vara en 

friskfaktor, men genom att låta medarbetarna vidareutbildas får de mer kunskap och kanske 

klarar prioritera själva.  

En arbetsplats med låg sjukfrånvaro kan präglas av bland annat hög sjuknärvaro (Eklund 

m.fl., 2005). Dock påstod en intervjuperson att det i stort sett aldrig är någon som ens är 

förkyld på arbetet. Utifrån detta skulle det innebära att låg sjukfrånvaro på den studerade 

arbetsplatsen är samma sak som god hälsa. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det 

endast var en av intervjupersonerna som nämnde detta, vilket gör att det inte går att 

säkerhetsställa om det verkligen är så (Olsson & Sörensen, 2011).  

Intervjupersonerna i studien ansåg att en ledare som är lyhörd bidrar till medarbetarnas 

hälsa. Samtidigt som ledaren driver verksamheten framåt ansåg de att det är viktigt att 

ledaren ser varje individ. Detta ansåg även ledare på en arbetsplats med låg sjukfrånvaro 

(Tollgerdt-Andersson, 2005). En anledning till att både ledare, enligt tidigare forskning och 

intervjupersonerna har samma åsikter kan vara för att samtliga arbetar på arbetsplatser med 

låg sjukfrånvaro. Resultatet kanske skulle sett annorlunda ut om en studie gjordes på en 

arbetsplats med hög sjukfrånvaro där medarbetarna fick frågan om hur ledarskapet bidrar till 

deras hälsa. 

Tidigare kvantitativa studier och denna kvalitativa studie visar liknande resultat, vilket ökar 

studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta visar att ledaren har en betydande 

roll för medarbetarnas hälsa och att det är viktigt att vidare studera hur ett bra ledarskap ska 

vara. 
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7 SLUTSATSER 

Ett bra ledarskap kännetecknas av en ledare som bland annat är tydlig och ger riktlinjer för 

arbetet. Det är även viktigt att ledaren litar på sina medarbetare, stöttar sin personal och 

vågar leda.  

Genom att vara lyhörd, tydlig, finnas tillgänglig och hjälpa medarbetarna när de behöver 

bidrar ledaren till medarbetarnas hälsa. Det är även viktigt att medarbetarna känner att 

ledaren litar på dem, tillåter kompetensutveckling och har en god relation till sina 

medarbetare.  

Utifrån det resultat som framkom i studien kan författaren utläsa att en ledare som har de 

egenskaper som medarbetarna anser känneteckna en bra ledare är även de faktorer som 

upplevs bidra till medarbetarnas hälsa. 

Författaren anser att samtliga verksamheter i Sverige (och andra länder) bör utbilda sina 

ledare utifrån det resultat som framkommit i denna studie samt tidigare forskning, på grund 

av att det framkommer hur en bra ledare ska vara för att bidra till hälsa. 

Framtida forskning bör fortsätta studera medarbetarnas upplevelser av hur ledarskapet 

bidrar till hälsa. Djupare forskning om hur ett bra ledarskap ska vara bör genomföras för att 

sedan ta fram tydligare riktlinjer för en ledare ska förhålla sig, utan att lägga sig i 

medarbetarnas arbete för mycket eller att medarbetarna upplever att ledaren frånvarande. 



27 

REFERENSLISTA 

Abrahamsson, K., Bradley, G., Brytting, T., Eriksson, T., Forslin, J., Miller, M., m.fl. (2003). 

Friskfaktorer i arbetslivet. Stockholm: Prevent. 

Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser: Att utveckla en attraktiv, hälsosam och 

välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. 

Arbetsmiljöverket. (2011). Arbetsmiljölagen: Och dess förordning med kommentarer i 

lydelse den 1 augusti 2011. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad den 12 april, 2013, 

från http://www.av.se/publikationer/bocker/h008.aspx 

Aronsson, G. & Lindh, T. (2004). Långtidsfriskas arbetsvillkor: En populationsstudie 

(2004:10). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Hämtat den 14 maj, 2013, från  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4332/1/ah2004_10.pdf  

Askildsen, J.E., Bratberg, E. & Nilsen, Ö.A. (2005). Unemployment, labour force composition 

and sickness absence: A panel study. Health Economics, 14(11), 1087-1101. doi: 

10.1002/hec.994 

Bass, B.M., Avolio, B.J., Jung, D.I. & Bernson, Y. (2003). Predicting unit performance by 

assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied 

Psychology, 88(2), 207-218. doi: 10.1037/0021-9010.88.2.207 

Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Aronsson, G. & Josephsson, M. (2009). Sickness 

presenteeism today, sickness absenteeism tomorrow? A prospective study on sickness 

presenteeism and future sickness absenteeism. Journal of occupational and 

enviromental medicine, 51(6), 629-638.  

Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Lindh, T., Aronsson, G. & Josephsson, M. (2009). Does 

sickness presenteeism have an impact on future general health?. International 

Archives of Occupational and Environmental Health, 82(10), 1179-1190. doi: 

10.1007/s00420-009-0433-6  

Burke, L.A. & Miller, M.K. (2001). Phone Interviewing as a Means of Data Collection: 

Lessons Learned and Practical Recommendations. Forum: Qualitative social 

research, 2(2), artikel 7. Hämtad den 26 april, 2013, från http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/view/959/2094  

Csikszentmihalyi, M. (2004). Flow, ledarskap och arbetsglädje. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Dellve, L., Lagerström, M. & Hagberg M. (2003). Work system risk factors for permanent 

work disability among home care workers, a case-control study. International 

Archives of Occupational and Environmental Health, 76(3), 216-224. Hämtad från 

Discovery. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Applied%20Psychology%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Applied%20Psychology%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


28 

Dilschmann, A. (2005). Omtanke och struktur: Om ledarskap och medarbetarnas hälsa. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Hämtad den 18 april, 2013, från  

http://nile.lub.lu.se/arbarch/saltsa/2005/saltsam2005_02.pdf 

Diskrimineringsombudsmannen. (2010). Arbetsförhållanden. Stockholm: 

Diskrimineringsombudsmannen. Hämtad den 6 maj, 2013, från 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Arbetsforhallanden/  

Döös, M. & Waldenström, K. (2008). Chefskapets former och resultat. Två 

kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap (VR 2008:15). Stockholm: Vinnova. 

Hämtad den 8 maj, 2013, från http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-08-

15.pdf  

Ejlertsson, G. (2012). Statistik: För folkhälsovetare (2a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Eklund, M., Lidwall, U. & Marklund, S. (2005). Hur fungerar den arbetsinriktade 

rehabiliteringen?. I S. Marklund, M. Bjurvald, C. Hogstedt, E. Palmer & T. Theorell 

(Red.), Den höga sjukfrånvaron: Problem och lösningar (ss. 268-301). Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. Hämtad den 10 april, 2013, från 

http://www.fas.se/sv/Bokhandel/Folkhalsa-och-levnadsvillkor/Den-hoga-

sjukfranvaron--problem-och-losningar/ 

Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 105-122. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petterson, B. (2011). God forskningssed (1:2011). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. Hämtad den 11 mars, 2013, från 

http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820

.html 

Hedborg, A., Målsäter, B. & Wennemo, I. (2002). Kunskapsläge sjukförsäkringen (SOU 

2002:62). Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 2 maj, 2013, från 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2741 

Hogstedt, C., Bjurvald, M., Marklund, S., Palmer, E. & Theorell, T. (2004). Den höga 

sjukfrånvaron: Sanning och konsekvens (2004:15). Stockholm: Statens 

Folkhälsoinstitut. Hämtad den 18 april, 2013, från 

http://www.fhi.se/PageFiles/3235/R200415denhogasjukfranvaron.pdf 

Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative Research in Nursing and Healthcare (3e 

uppl.). Chichester, West Sussex: Wiley-Blaxkwell.  

Hultberg, A., Skagert, K., Ekbom-Johansson, P. & Ahlborg jr, G. (2010). ISM-rapport 9: 

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. Göteborg: Institutet för 

stressmedicin. Hämtad den 10 april, 2013, från 

http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-08-15.pdf%E2%80%8E
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-08-15.pdf%E2%80%8E
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2741


29 

http://www.stressmedicin.com/sv/Institutet-for-stressmedicin/Publikationer/ISM-

rapporter/ 

Johnsson, J., Lugn, A. & Rexed, B. (2003). Långtidsfrisk: Så skapas hälsa, effektivitet och 

lönsamhet. Stockholm: Ekerlids förlag. 

Karolinska Institutet. (2004). AHA-projektet, Slutrapport: Del 1. Arbete och hälsa inom 

process och verkstadsindustrin. Stockholm: Karolinska Institutet. Hämtad från  

http://ki.se/content/1/c6/02/95/78/Slutrapport_AHA.pdf 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindholm, C., Fredlund, P. & Backhans, M. (2005). Hälsotillstånd och 

sjukskrivningsutveckling. I S. Marklund, M. Bjurvald, C. Hogstedt, E. Palmer & T. 

Theorell (Red.), Den höga sjukfrånvaron: Problem och lösningar (ss. 39-59). 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Hämtad den 10 april, 2013, från 

http://www.fas.se/sv/Bokhandel/Folkhalsa-och-levnadsvillkor/Den-hoga-

sjukfranvaron--problem-och-losningar/ 

Lindroos, B. (2013). Sjukfrånvaro i kommuner och landsting: Den obligatoriska 

sjukfrånvaroredovisningen 2012. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.  

Ljusenius, T. (2004). Friskt ledarskap – Lönar sig (2a uppl.). Stockholm: Prevent. 

McKee, M.C., Driscoll, C., Kelloway, E.K. & Kelley, E. (2011). Exploring linkages among 

transformational leadership, workplace spirituality and well-being in health care 

workers. Journal of Management, Spirituality & Religion, 8(3), 233-255. doi: 

10.1080/14766086.2011.599147 

Nielsen, K., Yarker, J., Brenner, S.O., Randall, R. & Borg, V. (2008). The importance of 

transformational leadership style for the well-being of employees working with older 

people. Journal of Advanced Nursing, 63(5), 465-475. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2008.04701.x 

Nielsen, K., Yarker, J., Randall, R. & Munir, F. (2009). The mediating effects of team and 

self-efficacy on the relationship between transformational leadership, and job 

satisfaction and psychological well-being in healthcare professionals: A cross-

sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 46(9), 

1236-1244. Hämtad från Discovery. 

Nyberg, A., Alfredsson, L., Theorell, T., Westerlund, H., Vahtera. J. & Kivimäki, M. ( 2009). 

Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish 

WOLF study. Occupational and Environmental Medicine, 66(1), 51-55. doi: 

10.1136/oem.2008.039362 

Nyberg, A., Bernin, P. & Theorell, T. (2005). The impact of leadership on the health of 

subordinates (1:2005). Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  



30 

Nyberg, A., Bernin, P. & Theorell, T. (2008). Leadership and health in four European 

countries - Sweden, Poland, Italy and Germany. Stockholm: 

Stressforskningsinstitutet. Hämtad den 10 april, 2013, från 

http://www.stressforskning.su.se/english/publications/articles/reviews/2008 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv (3e uppl.). Stockholm: Liber. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Pellmer, K. & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap (2a uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Prevent. (utan år). Ledarskap. Stockholm: Prevent. 

Sellgren, S.F., Ekvall, G. & Tomson, G. (2008). Leadership behaviour of nurse managers in 

relation to job satisfaction and work climate. Journal of Nursing Management, 16(5), 

578-587. doi: http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2934.2007.00837.x  

Skagert, K. (2010). Leadership in human service organisations: Conceptions, strategies and 

preconditions to promote and maintain health at work. Göteborg: Göteborgs 

Universitet. Hämtad den 2 maj, 2013, från http://hdl.handle.net/2077/21940  

Socialdepartementet. (2008). En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110). Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 11 mars, 2013, från 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/2ee01484.pdf  

Statens Folkhälsoinstitut. (2005). Folkhälsopolitisk rapport 2005 (2005:5). Stockholm: 

Statens Folkhälsoinstitut. Hämtad den 13 mars, 2013, från 

http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Folkhalsopolitisk-rapport-2005/ 

Statens Folkhälsoinstitut. (2011). Målområde 4 Hälsa i arbetslivet: kunskapsunderlag för 

Folkhälsopolitisk rapport 2012. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut. Hämtad den 11 

mars, 2013, från http://www.fhi.se/PageFiles/11380/R2011-03-Halsa-i-

arbetslivet.pdf  

 Statistiska Centralbyrån. (2013). Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS): Sjukfrånvaro 

efter sektor och kön. Örebro: Statistiska Centralbyrån. Hämtad den 13 mars, 2013, 

från http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____20533.aspx  

Svartengren, M., Stoetzer, U., Parmsund, M., Eriksson, T., Stöllman, Å. & Vingård, E. (2013). 

Hälsa och framtid i kommuner och landsting: Ett forskningsprojekt om friska 

organisationer. Stockholm: Centrum för arbets- och miljömedicin. Hämtad den 15 

maj, 2013, från 

http://www.slso.sll.se/upload/Gemensam/HOFF%20f%C3%A4rdig%20slutrapport.p

df  

http://hdl.handle.net/2077/21940


31 

Tafvelin, S., Armelius, K. & Westerberg, K. (2011). Toward Understanding the Direct and 

Indirect Effects of Transformational Leadership on Well-Being: A Longitudinal Study. 

Journal of Leadership & Organizational Studies, 18(4), 480-492. Hämtad från 

Discovery.  

Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress (2a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Theorell, T., Oxenstierna, G. & Westerlund, H. (2004). Ju färre vi är tillsammans… 

Sjukskrivningsmönster vid strukturella förändringar. I S. Marklund, M. Bjurvald, C. 

Hogstedt, E. Palmer & T. Theorell (Red.). Den höga sjukfrånvaron: Sanning och 

konsekvens (ss. 207-232). Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. Hämtad den 10 april, 

2013, från http://www.fhi.se/PageFiles/3235/R200415denhogasjukfranvaron.pdf 

Tollgerdt-Andersson, I. (2005). Ledarskap och sjukfrånvaro: En jämförande studie av 

arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro. Göteborg: FoU i Väst. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Vingård, E. (2004). Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting. Stockholm: HAKuL, 

Karolinska institutet.  

Winroth, J. & Rydqvist, L-G. (2008). Hälsa & Hälsopromotion: Med fokus på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU idrottsböcker.  

World Health Organization. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through 

action on the social determinants of health. Geneve: World Health Organization. 

Hämtad 11 mars, 2013, från 

whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf  

World Health Organization. (2010). Healthy workplaces: A model for action. For employers, 

workers, policy-makers and practitioners. Genève: World Health Organization. 

Hämtad den 15 maj, 2013, från 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599313_eng.pdf  

Yukl, G. (2006). Leadership in organisations. London: Prentice Hall. 

Yukl, G. (2012). Ledarskap i organisationer (2a uppl.). Harlow: Prentice Hall.  

 



   

BILAGA A - INTERVJUGUIDE 

Börja med att presentera mig, berätta om studien och gå igenom informationsbrevet en gång 

till samt fråga om tillstånd att spela in intervjun. 

Tema 1. Bakgrundsfrågor – för att skapa förtroende 

1. Skulle du kunna berätta vad du har för arbetsuppgifter?  

2. Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter inom vård och omsorg? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Får jag lov att fråga hur gammal du är? 

Tema 2. Ledarskapet  

1. Vad betyder ledarskap för dig? 

2. Vad anser du vara ett bra ledarskap?  

(har du något exempel?) 

3. Vilka egenskaper anser du vara viktiga hos en ledare? 

(ex. kommunikation, delaktighet, motivation) 

Tema 3. Upplevelse av ledarskap 

1. Hur skulle du beskriva att din chef arbetar? 

2. Vilken kontakt har du och din närmsta chef? 

3. Hur anser du att ett ledarskap ska vara för att bidra till medarbetarnas hälsa? 

(har du något exempel?) 

4. På vilket sätt upplever du att din chef påverkar medarbetarnas hälsa? 

(har du något exempel?) 

5. På vilket sätt är chefen involverad i hälso- och miljöarbetet vid arbetsplatsen? 

(kan du säga något mer om det?) 

 

Är det någonting du vill tillägga eller förtydliga? 

Då vill jag tacka för din medverkan! 

  



   

BILAGA B – INFORMATIONSBREV 

En intervjuundersökning om ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa 

Hej! 

Mitt namn är Linn Axelsson Brakstad och jag studerar Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens Högskola. Just nu skriver jag mitt examensarbete och syftet med studien är att 

undersöka hur medarbetarna på en arbetsplats med låg sjukfrånvaro upplever att ledarskapet 

bidrar till hälsa på arbetsplatsen. 

Anledningen till att jag valt er arbetsplats är att den har en låg sjukfrånvaro jämfört med 

andra arbetsplatser inom er organisation.  

Information kommer att samlas in genom telefonintervjuer som maximalt kommer ta en 

timme att genomföra. Intervjun kommer, vid ditt medgivande, spelas in med hjälp av ett 

program i mobiltelefonen. Intervjun kommer sedan skrivas ut och analyseras, så fort det är 

gjort kommer inspelningen att raderas. Dina personuppgifter och den information du bidrar 

med kommer behandlas konfidentiellt. Det innebär att det är endast jag som intervjuare som 

kommer veta vilka som har deltagit och vem som har sagt vad. Dessutom kommer 

intervjumaterialet att hanteras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av materialet.  

Din medverkan i studien är frivillig. Genom att delta i en intervju lämnar du ditt medgivande 

till att medverka i studien. Trots det kan du närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. 

Väljer du att avbryta ditt deltagande kommer all information du bidragit med tas bort och 

inte användas i studien. 

Resultatet kommer endast användas i denna studie och kommer att redovisas som ett 

examensarbete vid Mälardalens Högskola. 

 

Om du har några frågor eller vill veta mer om studien tveka inte att kontakta mig! 

Med vänlig hälsning 

Linn Axelsson Brakstad 

E-mail: Lan10017@student.mdh.se 

Telefon: 070- 35 64 526 
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