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SAMMANFATTNING 

Titel: Har enhetschefens ledarskap betydelse för medarbetarens hälsa och sjukfrånvaro? 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns många olika orsaker till medarbetarens 
sjukfrånvaro. Några av de faktorer som framhålls som relaterade till medarbetarens 
sjukfrånvaro är socioekonomiska skillnader, utbildningsnivå, personlig hälsa, arbetsmiljö 
samt ledarens påverkan. 

Syfte: Syftet med studien var att se om det finns skillnader eller likheter mellan 
enhetscheferna i enheter med hög respektive låg sjukfrånvaro gällande enhetschefernas 
individuella agerande samt interagerande med sina medarbetare.  

Metod: Kvalitativ forskningsintervju användes med semistrukturerade intervjuer. I studien 
användes latent innehållsanalys för analysering av intervjuerna. 

Resultat: Resultatet visade att de enhetschefer som har lång erfarenhet som ledare samt högre 
utbildningsgrad var de ledare som hade en mer välmående personalgrupp där medarbetarna 
hade en låg sjukfrånvaro. Ledare i grupper med låg sjukfrånvaro upplevdes vara mer 
interagerande med sina medarbetare och har byggt upp en väl fungerande struktur för 
arbetsplatsen. Enhetscheferna som hade medarbetare med låg sjukfrånvaro satsade på 
teambildning för att få fungerande grupper, att problem synliggörs, gällande sjukfrånvaro, 
men även annan problematik som uppstod bland medarbetarna. Enhetscheferna som hade 
medarbetare med låg sjukfrånvaro hade även själva en låg sjukfrånvaro, vilket blev en 
förebild för medarbetarna. Dessa enhetschefer avspeglade även en positiv bild för sina 
medarbetare gällande sin egen arbetsmiljö.  

Slutsatser: De enhetschefer som hade ledarskapsutbildning, lång erfarenhet av att inneha en 
ledarposition och interagerade och agerade med sina medarbetare med fokus på medarbetaren 
var de enhetschefer som hade medarbetare med låg sjukfrånvaro. 

Nyckelord: ledare, interaktion, agerande, arbetsmiljö 

  



ABSTRACT 

Title: Does the leadership of the Unit Heads affect the employee health and sick leave? 

Background: Previous research indicates that there are a lot of different reasons for employee 
sick leave. Some factors that highlight the reasons for employee sick leave are related to 
socioeconomic and educational differences, personal health, work environment and the 
impact of the leader.  

Aim: The aim of the study was to see whether there are differences or similarities between 
Unit Heads with high and low sick leave rates in terms of action and interaction with 
employees.    

Method: Qualitative semi-structured interviews analyzed by using latent content analysis. 
Results: The results show that the Unit Heads who had longer experience as leaders and 
higher levels of education lead a healthier staff group where the employees showed lower 
rates of sick leave. Leadership that promotes prosperous employees come from the Unit 
Heads that recognize their employees, who are there for them and who have built a well-
functioning structure at work. Team building, where the Unit Head invest to form functioning 
groups, highlights the difficulties of sick leave and also identifies other problems that occur 
among the employees. The Unit Heads with low sick leave rates among employees were 
individuals who themselves had low sick leave rates which made them a positive example to 
the employees. These Unit Heads also created a positive view about the leaders’ work 
environment. 

Conclusion: The Head of Units who had leadership qualification, long experience of 
leadership, acted and interacted with their employees focusing on the employee were the 
leaders with employees with low sick leave. 

Keywords: leader, interacting, acting, work environment 
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1 INTRODUKTION 

Enligt den studerade organisationens Verksamhetsberättelsen var målsättningen att sänka 
sjukfrånvaron för medarbetarna år 2013. Resultatet i Verksamhetsberättelsen för 2013 
visar dock på att medarbetarnas sjukfrånvaro ökade med 0,8 % till att redovisa ett 
årsresultat på 9,4 %. Fördelningen är att den långa sjukfrånvaron står för 1/3 och den korta 
sjukfrånvaron står för 2/3 av totala sjukfrånvaron. I Riktlinjer för chef- och ledarskap inom 
koncernen finns följande citat hämtat, att ledaren ”skapar förutsättningar för ett 
arbetsklimat som främjar arbetsglädje och hälsa” och att ledaren ”stöttar medarbetarna så 
att de utvecklas och uppnår förbättrade resultat”. I Sverige ökar sjukfrånvaron bland 
landets medarbetare. Sveriges snitt på sjukfrånvaro år 2013 var 3,5 %, en ökning på 0,2 
procentenheter, för den sektor som här studeras var sjukfrånvaron 4,5 % år 2013 
(Arbetsgivarverket, 2014). 

Studien fokuserar på att finna faktorer som enhetschefer tillämpar i sin verksamhet och 
som tycks hänga samman med medarbetaren gällande arbetstillfredsställelse och 
sjukfrånvaro. Fokus ligger även på hur enhetschefen agerar för att påverka sina 
medarbetares arbetstillfredsställelse, välmående och hälsa. Studien vill undersöka på vilket 
sätt enhetscheferna inom organisationen skapar förutsättningar för sina medarbetare, vilket 
tydligt framgår i organisationens riktlinjer, vara en del av enhetschefernas uppdrag. 
Författaren avser att i denna studie undersöka hur enhetschefernas agerande och 
interagerande kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och minska sjukfrånvaron.  

2 BAKGRUND  

2.1 Arbetslivet, arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse 

Medarbetarens arbetskapacitet, sjukfrånvaro och närvaro på arbetsplatsen påverkas av flera 
faktorer. De faktorer som är avgörande för medarbetaren är organisationen, den 
individuella faktorn och de sociala påverkansfaktorerna samt hur dessa faktorer samspelar 
med varandra vilket resulterar i en påverkan för individens hälsa (Dellve, Skagert, & 
Vilhelmsson, 2007). Vidare påvisar Dellve m.fl.s studie att det som påverkar medarbetaren 
till arbetsnärvaro är högre lön, ledarens igenkännande samt ökad respekt från ledaren 
gentemot medarbetaren. Fahlén (2008) framhåller andra viktiga faktorer för god hälsa i 
arbetslivet, vilket är att individen har ett socialt utbyte med andra, där tillfälle ges till 
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interaktion med andra för att få feedback. Oregelbundna arbetstider och skiftarbete, låg 
påverkansmöjlighet, hög arbetsbelastning är ytterligare faktorer som påverkar hälsan 
negativt, ofta med sömnsvårigheter som följd. Återkommande sömnsvårigheter påverkar 
individen negativt med problem som depressioner, diabetes, utbrändhet och hjärtinfarkt. 
Stress är starkt relaterat till förekomsten av utmattning och sömnsvårigheter. Forskning 
(Fahlén, 2008) visar även att det finns samband mellan arbetsrelaterad stress och hjärt- och 
kärlsjukdomar, muskel- och skelettsjukdomar, cancer, ångeststörningar, mag- och 
tarmsjukdomar, olyckor, depressioner och självmord. Arbetstillfredsställelse är enligt 
forskning (Gurt, Schwennen, & Elke, 2011) avgörande för medarbetarens hälsa och 
minskar medarbetarens sjukfrånvaro. Arbetstillfredsställelse är medarbetarens egen 
uppfattning om sin arbetssituation utifrån upplevelsen av sin arbetsmiljö och sitt arbete. 
Upplevelsen grundar sig på medarbetarens känsla och kognitiva aspekter samt 
medarbetarens tilltro för organisationen och sitt eget arbete. Forskning visar att ledaren är 
av stor betydelse för medarbetaren gällande individens arbetstillfredsställelse (Gurt m.fl., 
2011). Kelloway och Barling´s (2010) studie redovisar att ledarskapet avspeglar sig i form 
av sjukfrånvaro hos medarbetaren. Vid missbrukat ledarskap har övervakning och 
handledning från ledarens sida visat sig ha ett starkt samband med låg 
arbetstillfredsställelse för medarbetaren. Andra konsekvenser för medarbetaren är 
utbrändhet, låg självkänsla, känsla av hjälplöshet samt ökad belastning och stress.   

2.2 Ledarskapets betydelse 

Duffield, Roche, Blay och Stasa (2010) redovisar att för att medarbetaren ska uppleva en 
god arbetsmiljö behöver ledaren vara tillgänglig, synlig samt interaktionsfokuserad via 
samtal och stöd. Det är viktigt att medarbetaren upplever sig ha ett nära samarbete med 
ledaren. Enligt Duffield m.fl. är det viktigt att ledaren har ett gott ledarskap, erfarenhet och 
yrkeskunnighet. Detta innebär en hög arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Erfarenhet 
hos ledaren är en faktor som medarbetaren värderar högt, medarbetaren framhåller 
erfarenhet som viktig i det hänseendet att ledaren har en helhetsförståelse för frågan. Att 
ledaren är synlig och interagerar med medarbetarna framkommer som faktorer till 
medarbetarens arbetstillfredsställelse i flertalet forskningsundersökningar. Exempelvis 
medarbetare som arbetar natt har inte samma interaktion på grund av att ledaren inte 
arbetar dessa tider. De nattarbetande medarbetarna framhåller frånvaron av ledaren som 
den mest bidragande orsaken till otillfredsställelse i arbetsmiljön. Vidare påvisas det att för 
medarbetaren är det viktigt för arbetstillfredsställelsen att personligen vara delaktig i 
utformningen av sitt tjänstgöringsschema. Forskning (Duffield m.fl., 2010) visar 
sambandet mellan en god ledare och medarbetare som har en hög arbetstillfredsställelse 
samt har låg benägenhet att byta arbetsplats.   
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 En nära kommunikation mellan ledare och medarbetare är en grundsten för att stärka 
organisationen. Även att ledaren ser och uppmärksammar medarbetarens hälsa, 
arbetsmiljö, samarbetsförmåga och kompetens är viktiga faktorer för att minimera 
destruktiva påföljder hos medarbetaren. Organisationen drivs framåt av medarbetarnas 
energi, därför bör ledaren satsa på medarbetaren via stärkande teamwork aktiviteter, 
belöningssystem, utveckla medarbetaren, starta nätverk för medarbetarna samt utbilda 
medarbetarna och samordna medarbetarna i grupper med fokusering på att hjälpa varandra 
(Darvish & Farzane-dokht, 2011).  I Dellve m.fl.s (2007) studie framkommer fakta att 
ledare som kan framkalla medarbetarnas stolthet för sin arbetsinsats och självförtroende är 
liktydigt med ett gott ledarskap, detta i samband med att bekräfta och lita på sina 
medarbetare kan vara nyckeln till framgång gällande ledarens hälsofrämjande arbete för 
sina medarbetare. Organisationens attityd för hälsorelaterat arbete avspeglas i ledarens 
engagemang för medarbetarens hälsa samt att engagerade ledare innebär en förbättring av 
det psykosociala hälsoklimatet i organisationen (Gurt m.fl., 2011). Ledarens agerande i 
organisationen har stor betydelse för medarbetarens egna förhållningssätt till 
organisationen och vilket engagemang som medarbetaren har. Det sätt som ledaren 
engagerar sig i olika sammanhang blir en förebild för medarbetaren vilket medför att detta 
beteende kommer att efterliknas av medarbetaren. Att ledaren visar glädje för sin 
arbetsuppgift gentemot medarbetaren stärker medarbetaren till att själva ha en positiv 
inställning till den egna arbetssituationen (Drennan & Richy, 2012). 

2.3 Hälsosam organisationskultur 

Gurt m.fl. (2011) redovisar att organisationer som satsar på hälsoprogram eller arbetar 
hälsofrämjande på arbetsplatser har mycket att vinna. Om medarbetaren har en god hälsa 
uteblir organisationens kostnad för medarbetarens frånvaro och låga produktivitet. Vidare 
framhålls faktorn att en ökad pensionsålder innebär att medarbetaren stannar kvar längre på 
sin arbetsplats med sin kunskap och erfarenhet. Dessa argument framhåller vikten av 
medarbetarens hälsa som en strategisk viktig fråga för ledare inom olika organisationer att 
satsa på. Flertalet undersökningar (Gurt m.fl., 2011) påvisar att ett gott ledarskap får effekt 
för medarbetaren och avspeglas i medarbetarens anställningsbarhet och hälsa. 
Medarbetarna påverkas av ledaren på två sätt, via utformningen av organisationssystemet 
och dess policys samt via den personliga interaktionen. Personligt ledarskap bygger på en 
direkt kommunikation samt personlig interaktion med medarbetarna. Det innebär att 
ledaren kommunicerar vad som förväntas av medarbetaren och att medarbetaren får stöd av 
sin ledare att nå de formulerade målen samt vägleds mot organisationens högre mål. 
Personligt ledarskap innebär att ledaren visar hänsyn för medarbetaren, ger medarbetaren 
utrymme att utvecklas samt ger feedback för medarbetarens framsteg. Ledaren sätter sin 
egen prägel på normer och förändrar dem utifrån det som ledaren fokuserar sin 
uppmärksamhet på. Sett utifrån detta synsätt kan ledaren med fördel applicera en hälsosam 
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organisationskultur genom att själv applicera och möjliggöra en hälsosam arbetsmiljö och 
hälsotänk för medarbetaren. Ledaren kan själv utforma en agenda för hälsa genom att lyfta 
ämnet i arbetsgruppen, belysa för medarbetarna vikten av hälsa för medarbetaren, föregå 
med gott exempel samt stödja organisationens hälsofrämjande arbete och aktiviteter (Gurt 
m.fl., 2011). De hälsoinriktade ledarna kan påverka sina medarbetares stress, press och 
belastning på två sätt. Dels när ledaren kommer till insikt om hur viktig medarbetarens 
hälsa är samt när ledaren inser sin egen del i processen kommer ledaren att anpassa sin 
interaktion för ett hälsosamt klimat för medarbetaren. Detta genomför ledaren i den dagliga 
interaktionen med fokusering på att minska på stress och främja välmående. Även den 
social-kognitiva inlärningsteorin innebär att medarbetarna har en förändringsbenägenhet 
när medarbetarnas beteende anses ändras när de uppmuntras till att ingå i ett hälsosammare 
beteende samt ges möjlighet till denna ändring (Gurt m.fl., 2011).  

Darvish och Farzane-dokht (2011) studier visar att den faktor som påverkar hälsan mest på 
individnivå för medarbetaren är kvalitén på de mänskliga relationerna inom 
organisationen. En positiv energi föds ur möten, interaktion mellan medarbetare med goda 
sociala relationer. Energin som bildas hos individen i dessa möten kan sedan medarbetaren 
applicera som nytt bränsle in i organisationen via nya tankar och idéer. Den sociala 
interaktionen är därmed av vikt både för individen och för organisationens välmående.   

2.4 Ledarskap som gynnar medarbetaren 

Kelloway och Barling (2010) framhåller att ett visst ledarskap har visat samband med 
hälsosamma medarbetare. Det framkom fyra specifika ledarskapsbeteenden, idealiserande 
inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individuellt 
hänsynstagande.  Idealiserande inflytande, vilket innebär att ledaren fokuserar på det etiskt 
korrekta för medarbetaren trots att det innebär en större arbetsinsats för ledaren. 
Inspirerande motivation, vilket innebär att ledaren motiverar medarbetaren att utföra och 
klara av arbetsuppgifter som medarbetaren inte trodde sig ha kapacitet att utföra. 
Intellektuell stimulering, vilket innebär att ledaren hjälper till att utveckla medarbetaren 
gällande förutfattade meningar, problemlösningar och använda innovativa handlingar i sitt 
arbete. Individuellt hänsynstagande, vilket innebär att ledaren tillhandahåller de verktyg 
och förutsättningar som medarbetaren behöver för att utvecklas och må bra. Ledarskapet 
grundar sig på individuellt hänsynstagande via social support som medför att 
medarbetarens arbetsrelaterade stressnivå minskar. De ledare som stöttar sina medarbetare 
och framhåller hälsofrämjande program till sina medarbetare har en friskare och sundare 
personalgrupp. Studier (Kelloway & Barling, 2010) påvisar även att ett dåligt ledarskap 
återspeglas hos medarbetare med en högre andel medarbetare med riskbeteende. 

Forskning genomförd av Breevaart m.fl. (2014) framhåller att medarbetaren påverkas olika 
beroende på vilken ledare som medarbetaren interagerar med. Ledaren skapar och 
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definierar medarbetarens arbetsmiljö. Ledaren är i sig själv även en viktig del av 
medarbetarens sociala arbetsmiljö. Medarbetaren litar på sin ledare i det hänseende att 
ledaren kan göra en riktig bedömning av medarbetarens arbetsmiljö. Arbetsmiljön och 
medarbetarens möjlighet till att påverka sin egen arbetsmiljö är en viktig faktor när 
medarbetaren har som mål att göra förändringar som gynnar medarbetaren. Även att 
resurser satsas på medarbetaren innebär att medarbetaren blir mer motiverad och genererar 
ett högre engagemang. Ledares stöd och skyddsinsatser innebär att medarbetaren skyddas 
utav ledaren från att utsättas för utbrändhet och stress.  

Forskning genomförd av Nyberg, Westerlund, Magnusson Hanson och Theorell (2008) 
påvisar sambandet mellan hur ledare agerar samt hur medarbetare responderar på 
agerandet. En ledare som inte behandlar sina medarbetare rättvist ökar risken för 
medarbetares sjukfrånvaro. Enligt Nyberg m.fl. har sjukfrånvaro sin grundorsak i det 
psykosociala arbetsklimatet i omdömesskicklighet, auktoritetsbeslut, stöd från 
medarbetarna, rättvisa bland medarbetarna, tydliga roller och organisationsklimatet. 
Studien visar att de ledaregenskaper som har betydelse för medarbetarens sjukfrånvaro är 
ledarens trovärdighet, inspiration, om ledaren är kommunikativ och autokratisk. Ledare 
som har en ledarstil med lågt hänsynstagande och hög struktur redovisas ha ett samband 
med ohälsa hos sina medarbetare. Ledare med teamfokusering associeras med en låg 
sjukfrånvaro hos kvinnliga medarbetare båda gällande långtidssjukfrånvaro och 
korttidssjukfrånvaro. För långa perioder av sjukfrånvaro är dock den allmänna hälsan den 
faktor som främst är avgörande. Just sjukfrånvaro hos kvinnliga medarbetare framhåller 
forskning att anledningen finns i ett ledarskap som brister gällande mål, krav och direktiv 
(Nyberg m.fl., 2008).  

Drennan och Richy (2012) redogör att ledarskap bör ses som den kraft som leder en 
arbetsgrupp mot ett bestämt gemensamt mål. För verkställande behövs följande 
komponenter: en arbetsgrupp, motivation och gemensamt uppsatta mål för gruppen. 
Ledarskapets förmågor har en karaktär av mjuka värden vilka endast förvärvas via en nära 
kommunikation, face-to-face. Gällande gruppkänsla kan ledaren inte komma någonstans 
med gemensamma mål med en grupp om inte individerna i gruppen känner en gruppkänsla 
och en samhörighet med gruppen. I dessa fall bör ledaren inrikta sig främst på att 
gruppkänslan stärks via olika team-bildningsövningar. Vid dessa övningar är det viktigt att 
ledaren ser, uppmärksammar och ger feedback till den enskilde individen. En ledares 
frånvaro utav positiv feedback i form av erkännande gentemot medarbetarens 
arbetsinsatser medför en försämring utav medarbetarens produktivitet samt påverkar även 
det psykosociala klimatet. Beröm behöver framföras på rätt sätt för att ge en effekt. De 
faktorer som avgör är att: det behöver vara specifikt, uttalat vid rätt tidpunkt, vara ärligt 
menat och vara positivt. Beröm för medarbetaren innebär en positiv psykosocial 
arbetsmiljö, föranleder ett gott vidare samarbete, reducerar eventuella konflikter samt att 
ledaren visar respekt för medarbetaren. Ledaren bör se medarbetarna som en sammansatt 
grupp med gemensamma mål samt en fokusering på gemensam problemlösning istället för 
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en grupp individer som endast utför en arbetsinsats. Att känna grupptillhörighet är för 
individen en social identifikation för ett tillfredsställande och rikt liv, vilket i sin tur 
påverkar individens välmående och hälsa. Investeringar i team-bildning kommer inte 
främst att återspeglas i teamkänslan utan generera i välmående medarbetare som skapar en 
högpresterande organisation (Drennan & Richy, 2012). 

2.5 Ledarens och organisationens påverkan till medarbetarens sjukfrånvaro 

I Larssons (2007) doktorsavhandling redovisas att de kvinnor som varit långtidssjukskrivna 
påverkades positivt av följande faktorer för återgången till arbetslivet: stöd av chef och 
arbetskamrater, bra relationer till arbetsgivaren och Försäkringskassan samt genomtänkta 
och regelbundna uppföljningssamtal. De faktorer som försvårar återgången till arbetslivet 
för de långtidssjukskrivna kvinnorna är: svårigheter att anpassa de arbetsuppgifter som 
finns på arbetsplatsen, ett överskattande av den egna förmågan, för snara eller för höga 
krav från arbetsgivaren och/eller Försäkringskassan samt att kvinnorna inte upplever en 
balans i arbete, fritid och hem.  

Dellve m.fl. (2007) framhåller att arbetsplatsfokuserade åtgärder riktat mot individen har 
stor effekt, när det gäller hälsofrämjande åtgärder medför detta en ökad närvaro på arbetet. 
De ledare som framhöll organisationen och samhället som en bidragande orsak till 
medarbetarens sjukfrånvaro istället för att specificera sjukfrånvaron på individnivå, var 
även de enheter där sjukfrånvaron var lägre än i de enheter där ledaren hade ett omvänt 
agerande.  

2.6 Teoretisk ram 

I studien har LMX; Leader-Member Exchange Theory (Muchinsky, 2003) använts som 
teoretiskt ramverk. LMX-teorin bygger på en inbördes påverkan mellan ledare och 
medarbetare utifrån vilken relation de har till varandra. Teorin framhåller att ledaren gör 
skillnad mellan sina medarbetare grundat på: 1. medarbetarens kompetens och skicklighet, 
2. vilken omfattning ledaren kan lita på sin medarbetare, speciellt när ledaren inte iakttar 
medarbetaren samt 3. vilken motivation medarbetaren uppvisar för att åta sig ett större 
ansvar inom arbetsgruppen. Medarbetare med dessa attribut ingår i ledarens ”in-group”. In-
group medarbetaren utför mer arbetsuppgifter än vad som är ålagt dem samt färdigställer 
uppgifter som är avgörande för hela arbetsgruppen. Som gengäld av denna arbetsinsats får 
in-group medarbetaren mer stöd, uppmärksamhet och sensitivitet från ledaren. 
Medarbetare som saknar dessa attribut kommer att ingå i ledarens ”out-group”. 
Medarbetare i out-group utför rutinuppgifter samt har en mer formell relation med ledaren. 
Utifrån detta kommer medarbetarens engagemang för arbetet att påverkas beroende på 
vilken grupp som medarbetaren ingår i. De medarbetare som ingår i ledarens in-group har 
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en högre arbetstillfredsställelse eftersom de medarbetarna får stöd och information från sin 
ledare, vilket i sin tur leder till att de medarbetarna uppför sig på ett positivt sätt. De 
medarbetare som tillhör out-group som endast utför ålagda arbetsuppgifter kommer inte 
generera samma resultat.  

2.7 Syftet 

Syftet med studien är att se om det finns mönster i enhetschefens ledarskap i gruppen 
medarbetare med hög sjukfrånvaro och i enhetschefens ledarskap i gruppen medarbetare 
med låg sjukfrånvaro som påverkar medarbetarens hälsa och sjukfrånvaro.  

2.8 Frågeställningar 

• Påverkar enhetschefens relation till medarbetarna enhetens resultat för 
sjukfrånvaro? 

• Interagerar och agerar enhetschefen olika i sitt ledarskap gentemot sina medarbetare 
vilket innebär en högre eller lägre sjukfrånvaro hos medarbetarna? 

3 METOD 

3.1 Val av metod 

I denna studie användes kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsintervju 
innebär att forskaren undersöker fenomenet utifrån intervjupersonens synvinkel (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Studien har en induktiv ansats som innebär att studien har sin början i 
data för att sedan resultera i generella regler. Slutsatser härleds från den kunskap som 
framkommer från individer i undersökningen vilket sedan generaliseras till en hel grupp 
(Muchinsky, 2003). Studien använde latent innehållsanalys för analysering av intervjuerna. 
Latent innehållsanalys innebär att analysen fokuserar på texten och undermeningen i det 
som studeras (Graneheim & Lundman, 2004).        
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3.2 Datainsamling 

För att få statistik över medarbetarens sjukfrånvaro för olika enheter kontaktade författaren 
organisationens HR-avdelning. Statistiken omfattade tidsperioden jan 2013-februari 2014. 
De 14 månader som statistiken omfattade hade sedan bearbetats genom att sammanställas 
till ett medelvärde för varje enhet. Sjukfrånvarotalens medelvärde varierade mellan 3,07-
15,4 %. Författaren delade sedan in frånvaron i tre olika kategorier: låg sjukfrånvaro, 
medium sjukfrånvaro och hög sjukfrånvaro. Gränssnitten låg här i intervallerna: låg 
sjukfrånvaro 1-6%, medium sjukfrånvaro 6-10% och hög sjukfrånvaro 10-15%. Denna 
statistik låg sedan som underlag för att vidare studera om det framkommer några skillnader 
mellan enhetschefernas ledarskap i de olika grupperna.  

Studien började med att författaren genomförde en pilotintervju för att prova 
intervjuguiden samt säkerställa att utrustningen fungerade optimalt. Pilotintervjun pågick i 
24 minuter vilket även visade sig vara den kortaste intervju som kom att genomföras. 
Intervjuerna spelades in på författarens mobiltelefon med funktionen Röstmemo. 
Mobiltelefonen är i dagens samhälle en vardagsattiralj vilket enligt författaren innebar att 
respondenterna inte fäste någon större uppmärksamhet på att intervjuerna spelades in. 
Mobiltelefonen blev ett instrument som flöt in i en för respondenten vardaglig, bekant 
miljö.   

Anonymitet genom forskning innebär att deltagarnas identiteter inte avslöjas i 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren hade i denna studie kodat varje 
transkribering genom att använda sig av ett siffersystem. När respondenter namngav 
personer under intervjusituationen användes koden x i transkriberingsutskriften. Varje 
respondent fick en egen kod, intervjuperson ett fick koden R 1. Respondenterna namnges i 
begreppen av R 1-R 10.   

Andra etiska principer: frivillighet tillämpades eftersom alla respondenter hade ett fritt val 
att ingå i studien och avbryta sitt deltagande när som helst.  

3.2.1 Intervjumetod 

Semistrukturerade intervjuer användes i studien. Semistrukturerad intervju innebär att 
forskaren har ett frågeschema där frågorna ställs till respondenten i ett mer öppet samtal än 
vid en strukturerad intervju. Frågorna har ingen viss bestämd ordning samt den 
semistrukturerade intervjun ger även utrymme för uppföljningsfrågor (Bryman, 2001).  
Även en tydlig fokus på frågeställningarna redan i forskningsprocessens början innebär att 
forskaren kan ta sig an frågorna och med fördel använda sig av semistrukturerade 
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intervjuer. Intervjuguiden var dock strukturerad i den omfattning att den innehöll de 
frågeställningar som ska täckas vid intervjutillfället.  

Vid intervjutillfället kunde författaren ställa följdfrågor och fördjupa förståelsen för vissa 
relevanta ämnen som kommer på tal. Intervjutillfället öppnade upp för en mer levande 
dialog där följdfrågor kunde ge ytterligare svar inom det studerade området. Bryman 
(2001) framhåller det faktum att intervjusituationen ger intervjupersonen tillgång att 
använda sig av exempelvis ögonkontakt och leende för att skapa en god relation med 
respondenten, vilket inte är möjligt vid telefonintervjuer. En intervju ses som ett samspel, 
ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. I interaktionen mellan respondent och 
intervjuare sker en kunskapsöverföring mellan parterna. Parterna konstruerar kunskap. 
Resultatet av att konstruera kunskap är den konstruerade kunskapen, två differentierade 
synvinklar vilket är resultatet av vad som sker i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.2.2 Intervjuer 

Tio enhetschefer intervjuades för att nå en förståelse för hur interaktionen mellan 
enhetschefen och medarbetaren kan påverka de hälsofrämjande aspekterna relaterat till 
arbetsmiljön samt arbetstillfredsställelse vilket vidare kan vara en av orsakerna till hög 
eller låg sjukfrånvaro hos medarbetaren. Intervjuerna hade en empirisk koppling till 
enhetschefernas upplevda värld. Samtliga intervjuer  skedde på enhetschefernas kontor 
eller i anslutande lokaler till enhetschefens arbetsplats. Intervjuerna pågick mellan 24 
minuter till 2 timmar per respondent. Intervjun på två timmar uppdelades på två 
intervjutillfällen, dagarna efter varandra, intervjun fortsatte där den avslutades vid första 
träffen. I genomsnitt pågick de 10 intervjuerna i 53 minuter. Samtliga 10 intervjuer 
genomfördes, spelades in och sedan transkriberades av författaren.  

3.2.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden började med bakgrundsfrågor för att sedan övergå till fördjupade frågor 
vilka fokuserar på studiens frågeställning. Intervjuguiden fokuserade på följande 
aktivitetsområden: bakgrundsinformation, ledaren framställer sig själv som ledare, 
arbetsmiljöfaktorer, sjukfrånvaro hos medarbetaren, sjukfrånvaro sett från ledarens 
perspektiv, ledarens förslag på åtgärder för att minska medarbetarens sjukfrånvaro samt 
interaktion mellan ledare och medarbetare.  

Följande områden intervjun fokuserade på: 

• Ledarens specifika egenskaper 

• Medarbetarens orsak till sjukfrånvaro 

• Arbetsmiljörelaterade orsaker till medarbetarens sjukfrånvaro 
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• Ledarens egna tankar gällande förbättringsåtgärder för att minska medarbetarens 
sjukfrånvaro 

3.3 Urval 

Studien genomfördes i en kommunal verksamhet. Respondenterna kom från olika 
verksamhetsområden inom organisationen. Vissa av respondenterna hade medarbetare som 
hade ett större eget ansvar över sina arbetsuppgifter än vad andra medarbetare hade. Det 
skiljde sig även mellan medarbetarnas arbetsförhållande beroende på medarbetarnas 
arbetsuppgifter och arbetsmiljö. I studien intervjuades den chef som är närmast 
medarbetaren, som hade den direkta interaktionen med medarbetaren vilket i denna 
organisation var enhetschefen. Författaren avsedde därmed att få en bild av nuläget i 
organisationen, vilken interaktion som enhetschefen hade med sina medarbetare, vilken 
insikt enhetschefen hade om medarbetarnas arbetsmiljö och om enhetschefen visste den 
egentliga orsaken till medarbetarnas sjukfrånvaro. Studien ville även belysa vilka 
satsningar som enhetschefen gjorde på medarbetarens hälsa, medarbetarens arbetsmiljö 
samt de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna utifrån enhetschefens position. 

Författaren använde sig av bekvämlighetsurval för val av respondenter. 
Bekvämlighetsurval är när respondenterna är tillgängliga för författaren (Richards & 
Morse, 2013). Författaren kontaktade organisationens HR-avdelning.  HR-avdelningen gav 
ut statistik för enhetschefer inom specifika, av författaren utvalda enheter. Sedan tog 
författaren kontakt med dessa enhetschefer. Författaren kontaktade 13 enhetschefer via e-
post. Tre respondenter svarade efterföljande dag att de ställde sig positiva till att delta i 
intervjun. En respondent framhöll att ämnet var av yttersta vikt samt att respondenten såg 
fram mot att delta i intervjun. Författaren fick ingen återkoppling från följande 10 
enhetschefer. Därför skickade författaren ut en påminnelse tre arbetsdagar efter det att 
första e-postmeddelandet skickats ut. Efter andra utskicket svarade sex enhetschefer. Ett 
tredje utskick gjordes till de respondenter som inte svarat på första och andra mailet. Vid 
tredje mailutskicket skrev författaren mer utförligt om syftet samt lyfte ämnets relevans för 
organisationen. Ingen av de fyra enhetschefer som fick detta tredje mailutskick svarade på 
mailet. Åtta intervjuer skulle ha genomförts på en vecka. Två av intervjuerna fick lov att 
bokas om och fick genomföras senare, eftersom två av respondenterna fick förhinder av 
olika slag. När det återstod två enhetschefer att intervjua för att kunna genomföra studien 
fick författaren utöka sitt fält. Författaren tog återigen kontakt med HR-avdelningen inom 
organisationen och fick nya enheter samt nya enhetschefer att kontakta. Ett nytt mail 
skickades ut till fem enhetschefer. Av dessa fem svarade två enhetschefer samma dag att 
de ställde upp. Intervjuer bokades in och genomfördes på respondenternas kontor eller i 
lokal ansluten till respondentens arbetsplats. De övriga tre enhetscheferna som författaren 
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mailade ut svarade inte på första mailet. Men för denna grupp gjordes inga ytterligare 
försök att få återkoppling eftersom författarens kvot för underlaget var fylld.  

Respondenterna var enhetschefer med mellan 19-80 medarbetare. Samtliga enhetschefer 
hade som högst kandidatexamen varav en hade kandidatexamen i ledarskap (se Tabell 1 
för deltagarnas egenskaper).   

 

Tabell 1 
Deltagande enhetschefers egenskaper 

 Ålder  Antal år som chef  Medarbetarens sjukfrånvaro 

30-40 40-50 50-60  1-5 5-10 10-15  1-6 % 
(låg) 

6-10 % 
(medium) 

10- 15% 
(hög) 

Man 
(n = 1) 

 1    1   1   

Kvinna 
(n = 9) 

4 2 3  4 4 1  2 5 2 

 

3.4 Förförståelse 

Materialet som användes i denna studie har författaren kommit i kontakt med på olika sätt. 
Viss litteratur hade författaren i tidigare studier men även ny litteratur har införskaffats för 
ändamålet. De vetenskapliga artiklarna hämtades från högskolans databaser. Metodval och 
referensram framkom via författarens studier av olika angreppssätt samt i samråd med 
handledare. Studier omfattade kurslitteratur, studentlitteratur, tidigare forskning, 
avhandlingar och uppsatser. Studiens syfte var avgörande för vilket angreppssätt som varit 
bäst lämpat. Utformningen av intervjuguiden grundade sig på författarens avsikt att finna 
svar på studiens frågeställning. Författaren hade även en personlig inblick i verksamheten 
sedan ett par år tillbaka. Förförståelse innebär att författaren redan innan studiens början 
innehar en kunskap i sig.  

3.5 Forskningsetiskt ställningstagande 

I det mailutskick som författaren skickade ut till respondenterna informerade författaren 
om vem som gjorde undersökningen, att detta var en magisteruppsats, syftet med studien, 
forskningsetiska aspekter som efterföljs samt vid vilken högskola som författaren studerar. 
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Vid intervjutillfället hade författaren med sig ett underlag med de forskningsetiska 
principer som författaren efterföljer, en av författaren förkortad version, samt även en 
utskrift av ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
(Vetenskapsrådet, 2011) 15 sidor med fullständig information. Vid samtliga 
intervjutillfällen ansåg sig respondenterna nöjda med att läsa igenom den kortare 
sammanfattande versionen av forskningsetiska principer. Samtliga respondenter 
accepterade att intervjun spelades in. Författaren gav vid detta tillfälle information om att 
intervjun kunde avbrytas på respondenternas begäran samt garanterade respondenterna 
anonymitet samt att arbetet hela vägen skulle hanteras med konfidentialitet. Det förekom 
respondenter som ville säkerställa med författaren att just anonymitet skulle råda genom 
hela arbetet. Samtliga respondenter har ingått i studien med frivillighet.   

3.6 Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer skedde på enhetschefernas kontor eller i anslutande lokaler till 
enhetschefens arbetsplats. Transkriberingen för samtliga intervjuer resulterade i 218 sidor 
textmaterial.  

Författaren i denna studie använde sig även av tonvikt på ord. Varje intervju lyssnades av 
och analyserades utifrån tonvikt varje enhetschef lägger på begreppen medarbetare samt 
brukare. Författaren riktade sin studie mot medarbetarna och hade inte i någon fråga med 
ordet brukare, trots detta kom vissa intervjuer att avspegla att respondenterna uttryckte sina 
svar övervägande med tonvikten på brukarfokusering från enhetschefernas sida. Detta 
resultat redovisas längre fram. Att lägga tonvikt på ord eller enstaka teman är ett sätt att 
bearbeta texterna för att finna specifika idéer. En hög frekvens av specifika upprepade ord 
visar på en egen diskurs för det specifika.  

Till analysering av intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys. Analysprocessen 
innebär att författaren lär känna sitt intervjumaterial på djupet, för att kunna få ut och 
analysera kärnan i det som framkommer. Vidare använde författaren sig av att koda texten 
efter de ämnesområden som framkommer i de transkriberade intervjuerna. Texten kodades 
utifrån ämnesområden och vissa teman för att finna dessa kategoriseringar. 
Kategoriseringen utgick ifrån ett tolkande perspektiv. I denna studie användes latent 
innehållsanalys där utrymme ges för tolkning av information som framkommer genom att 
författaren upptäckte det som finns under ytan. Mätningen fokuserades på kvantifiering av 
någonting i specifika texter vilket relaterades till forskningens syfte. Innehållsanalys 
genomfördes via jämförelse av likheter och skillnader i textinnehållet. Den kvalitativa 
innehållsanalysens analysprocess använde sig av begreppen: analysenhet, domän, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kategori och tema. En analysenhet var samtliga 
intervjuer. En domän den del av en text som behandlade ett visst område, exempelvis 
begrepp som sammanfaller med vissa frågeområden. Meningsenheten var den del av texten 
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som var meningsbärande, meningar, ord som får ett samband genom sitt specifika innehåll. 
Dessa meningsenheter kondenserades sedan samt abstraherades efter det. Textanalysen i 
denna studie utarbetades till 16 meningsenheter som resulterade i sju teman.  

Tabell 2 och 3 visar exempel av analysprocessen kodat under kategori ledaregenskaper. 

Tabell 2 redovisar resultatet för Ledaregenskaper för enhetschefer med låg sjukfrånvaro. 

 
Tabell 2 
Ledaregenskaper för enhetschefer med låg sjukfrånvaro 
Meningsenhet Tema 

Tänker mål och strukturer 
Jobbar mycket med framförhållning 
Strategisk 
 

Målfokuserad 

Ganska så tydlig 
Rakt på sak 
Trygg 
Kunnig och erfaren 
 

Stabil 

Pedagogisk 
Rak och ärlig, tala om mina förväntningar 
Att ha kommunikation 
 

Kommunikationsfokuserad 
 

Vill ha ögonkontakt när du säger så här 
Att känna att personalen inte blir maktlös 
Vill ha någon god effekt…är att vara nyfiken på dem  
Att jag som chef är intresserad 
 

Intresserad av medarbetarna 

Gäller att vara lyhörd som chef 
 

Lyhörd 

Att själv inte vara ett arbetsmiljöproblem som chef 
 

Medveten 

Alltid har haft massa egna idéer 
 

Idérik 
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Tabell 3 redovisar resultatet för Ledaregenskaper för enhetschefer med hög sjukfrånvaro. 
 

Tabell 3 
Ledaregenskaper för enhetschefer med hög sjukfrånvaro 
Meningsenhet Tema 

Sjukfrånvaron har en privat koppling,  
inte relaterad till arbetsmiljön 
En upplevd stress som inte är förankrad i verkligheten 
En svag personalgrupp 
 

Förskjutande 

Medarbetarna har inte tid att träffa sin chef  

Enhetscheferna glömmer de medarbetare som  
inte påtalar sin existens  
 

Interaktionsbrist 

Enhetschefen är där för brukarnas skull  

Att vara väldigt engagerad i brukarna 

Brukarfokusering 

 

Ställer inte upp för varandra 
Är inte trygga med varandra 
Utsatta för interna påhopp i personalgrupper 
 

Medarbetarnas internrelation 

Medarbetarna vidareutbildar sig inte Nedvärderande 
Vara medarbetare med drag i för att få igång allt  
Vill ha medarbetare som utvecklar verksamheten 
 

 

  

 

4 RESULTAT 

 

Studien indelade enhetscheferna i tre kategorier, enhetschefer som hade medarbetare med 
låg sjukfrånvaro (1-6%), enhetschefer som hade medarbetare med medium sjukfrånvaro 
(6-10%) och enhetschefer som hade medarbetare med hög sjukfrånvaro (10-15%). 
Eftersom sjukfrånvaron visade sig ha en bred spännvidd, valde författaren att göra en 
jämförelse mellan grupperna med enhetschefer som hade hög sjukfrånvaro och låg 
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sjukfrånvaro. Resultatet sammanfattades sedan i de olika grupperna där mönster har 
framkommit inom grupperna.  

Resultatet för enhetschefer med låg sjukfrånvaro redovisas under rubrik 4.1-4.7 där de 
olika kategorierna; målfokuserad, stabil, kommunikationsfokuserad, intresserad av 
medarbetarna, lyhörd, medveten och idérik presenteras. 

4.1 Målfokuserad  

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för att de 
arbetade mycket med framförhållning, att tänka mål och struktur, att vara strategisk och 
vikten av att vara rak och ärlig och tala om för medarbetarna vad enhetschefen förväntade 
sig av deras medarbetare. Att enhetschefen var rakt på sak och tydlig i sin kommunikation 
för vart de ville driva sin verksamhet samt vilka de uppsatta målen var. Viktigt att 
enhetschefen var fokuserad på kommunikation: “Det är viktigt att vara rak och ärlig och 
tydlig med personalen och tala om att det här förväntar jag mig av er.” (R 2)  

4.2 Stabil 

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för vikten av 
att vara stabil, att ha en erfarenhet samt att vara kunniga inom sitt område. Stabiliteten 
framkommer även hos enhetschefer som var rakt på sak i sin kommunikation, att de var 
tydliga samt att de ansåg sig själva som att de upplevdes som ofarliga av sina medarbetare. 
Enhetscheferna framhöll även att de hade en egen trygghet: “De som jag har nu tycker att 
det är skönt med en erfaren chef som är trygg och som vet vad man gör.” (R 2) 

4.3 Kommunikationsfokuserad 

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för vikten av 
att vara rak och ärlig med sina medarbetare. Att de värdesatte kommunikation och då gärna 
att enhetscheferna åkte till sina medarbetares arbetsplatser. Vinsten med att sätta sig ned 
och prata var att kunna se medarbetaren i ögonen under samtalet, vilket möjliggjorde att 
även se om medarbetaren förmedlade sig eller sände ut andra signaler än vad som sades 
med ord. Att enhetscheferna genomförde en kommunikation som inbegrep att även träffas 
fysiskt för att få helheten av kommunikationens alla beståndsdelar: “Mitt sätt är mer att åka 
ut och sätta mig och...jag hör att det gnisslar...kom och sätt er nu en stund, allihop. Vad är 
det som händer?” (R 2) 
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4.4 Intresserad av medarbetarna 

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för att de 
ansåg att deras ansvar var att medarbetarna inte kände sig maktlösa, att som enhetschef 
vara nyfiken på sina medarbetare, att vara lyhörd samt att ha en fysisk kontakt med sina 
medarbetare för att få en korrekt uppfattning om hur medarbetarnas situation var: “Och det 
jag tänker som också är viktigt för arbetstillfredsställelsen, att man får vara delaktig.” (R 6) 
Enhetschefen fortsätter att lyfta vikten av delaktighet: "Jag försöker att ha en bra nivå av 
delaktighet...för att man, oftast så vill man vara med och påverka som medarbetare om man 
tänker på gruppnivå.” (R 6) En annan viktig aspekt av att vara intresserad av medarbetarna 
är att enhetschefen interagerar och träffar sin personal: “Jag skulle lika gärna sitta här men 
det finns en poäng i att synas.” (R 6) En annan enhetschef framhåller effekten av att som 
enhetschef under interaktionstillfällena visa ett intresse av medarbetarna, att finnas där och 
lyssna: “Om man vill ha någon god effekt är det viktigt att vara nyfiken på dem, att jag 
som chef är intresserad. På det sättet kommer jag som chef ganska snabbt in i hur de har 
det.” (R 2) 

4.5 Lyhörd 

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för att det är 
viktigt att vara lyhörd som chef: “Min roll är att göra en trevlig, juste, bra arbetsplats. Där 
har jag ett jättestort ansvar...att lyssna in vad som är viktigt också för personalen.” (R 2) 
Vidare fortsätter enhetschefen med att återigen lyfta vikten av att vara lyhörd och att våga 
interagera med sina medarbetare oavsett diskussionsämne: “Jag tror att det handlar om att 
vara lyhörd som chef också och se att vad beror den här otrivseln på...och våga fråga om 
det.” (R 2) 

 

4.6 Medveten  

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för sin egen 
del i arbetsmiljön: “Att själv inte vara ett arbetsmiljöproblem, som chef. Det är viktigt, det 
tänker jag ofta på, att själv inte jävlas med folk i onödan heller.” (R 2) Vikten av den egna 
medvetenheten bekräftar även en annan enhetschef: “Jag vet att jag gör rätt saker.” (R 6) 
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4.7 Idérik 

Enhetschefer som hade en låg sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för vikten av 
utveckling och att vara en del av uppkomsten av nya idéer samt att även själv vara en 
enhetschef som alltid har haft en massa egna idéer: “Jag försöker uppmuntra nya idéer när 
de kommer. Jag tycker alltid att det är roligt med idéer.” (R 6) Just begreppet samt det 
positiva med idéer framkommer även vid en annan intervju: “Jag har alltid haft massa egna 
idéer.” (R 2) 

 

Resultatet för enhetschefer med hög sjukfrånvaro redovisas under rubrik 4.8-4.12 där de 
olika kategorierna; förskjutande, interaktionsbrist, brukarfokusering, medarbetarnas 
internrelation och nedvärderande presenteras. 

 

4.8 Förskjutande 

Enhetschefer som hade en hög sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde i flera fall av 
att det var medarbetaren som själva bar på orsaken till sjukskrivningar, att det var relaterat 
till att de mådde dåligt privat. Enhetscheferna framhöll även att det var medarbetarna själv 
som upplevde stress på arbetsplatsen men att det i realiteten endast var 40% av arbetstiden 
som innebar mycket stress: “Av de här åtta timmarna som ni jobbar, så är det tre timmar 
som är mycket att göra. Men man har känslan av att man stressar ihjäl sig...varje dag på 
jobbet.” (R 8) En annan enhetschef höll med i att det var en egen upplevelse hos 
medarbetaren som var bakomliggande orsak: “Om du upplever att du inte har kontroll över 
en stor del av ditt liv. Då blir du sjuk.” (R 5) Samt att en enhetschef framhöll det privata 
som orsak till sjukfrånvaro: “Många har ju mycket hemma och så...” (R 8) Just 
hemförhållandet framhölls som en orsak hos en annan enhetschef också: “En del 
medarbetare har det kanske inte så jättebra hemma. Ensamstående kvinnor till exempel.” 
(R 5) En enhetschef med hög sjukfrånvaro var tydlig med att framhålla: “Väldigt få som är 
sjukskrivna, att det är arbetsrelaterat. Utan det är oftast privat då...” (R 8) Samt att en 
enhetschef relaterade till hela gruppen: “Det var ju en svag personalgrupp.” (R 5) 

 

4.9 Interaktionsbrist  

Enhetschefer som hade en hög sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för att de inte 
hann träffa sina medarbetare eftersom varken dem själva eller medarbetarna hade tid att 
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träffas för fysisk interaktion. Det framkom även att enhetscheferna glömde bort de 
medarbetare som inte själva påtalade sin existens: “De som inte själva påtalar sig min 
uppmärksamhet...de glöms bort. De andra tar så mycket av min uppmärksamhet.” (R 5) 
Vidare framhåller enhetschefen: “Min tid räcker ju inte till till så mycket fysisk 
interaktion.” (R 5) Enhetschefen återkommer i intervjun till interaktionsbristen i relation 
till bristen på tid: “Det viktiga med att vara ledare är väl att ha en dialog med den enskilde 
medarbetaren... Vilket inte alltid är så lätt, beroende på hur många medarbetare man har. 
Tycker inte att jag hinner med det.” (R 5) 

 

4.10 Brukarfokusering  

Enhetschefer som hade en hög sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde att de i sin 
roll fanns där för sina brukares skull samt att de engagerade sig för brukarna: “Vi pratar 
mycket om det här, för vems skull är vi här? Att liksom ha brukarfokuset, att vi är här för 
deras skull, inte tvärtom liksom.” (R 8) Enhetschefen framhöll tydligt brukarfokuseringen 
genom intervjun: “Jag tänker att...vi har ett brukarperspektiv, alltså, vi ska ha det.” (R 8) 
Även en annan enhetschef framhöll sin brukarfokusering: “Jag är ju väldigt engagerad i 
brukarna.” (R 5)  

 

4.11 Medarbetarnas internrelation  

Enhetschefer som hade en hög sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för att de 
medarbetare som var trötta på sitt arbete bidrog med sin negativitet till att övriga 
medarbetare inte fick en bra arbetsmiljö. Enhetscheferna framhöll även att medarbetarna 
inte heller ställde upp för varandra eller att medarbetarna kände sig trygga med varandra på 
arbetsplatsen: “Är man rätt trött på jobbet så bidrar man inte med så mycket som gör 
att...andra känner att de har en bra arbetsmiljö.” (R 8) En annan enhetschef håller med om 
medarbetarnas påverkan på varandra: “Man ställer inte upp för varandra och man är inte 
trygga med varandra.” (R 5) Vidare framhåller en enhetschef att medarbetarnas 
internrelation är en viktig faktor för arbetsmiljön: “Någon medarbetare som på grund av 
sig själv...inte, kanske inte mår så bra på det sättet också...äum...försöker lite...dela med sig 
till de andra...” (R 8) 
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4.12 Nedvärderande  

Enhetschefer som hade en hög sjukfrånvaro hos sina medarbetare redogjorde för att de 
ville ha medarbetare som engagerade sig för verksamheten, som ville utbilda sig, som var 
drivande och som fick med de andra medarbetarna. Enhetschefer har även påtalat fel och 
brister till medarbetare under arbetsplatsträffar då alla medarbetare är samlade. 
Enhetschefer benämner även personalen i begreppet av svag personalgrupp samt att det har 
varit mycket slarv av medarbetarna: “Det är också det här att...man vill gärna fortbilda sig, 
man vill gärna ha men man liksom, göra något...men man kommer aldrig iväg.” (R 8) I 
vidare citat framkommer att enhetschefen inte får ut det som efterfrågas av medarbetarna: 
“Jag vill ju att vi ska ha personal som...som kan utveckla verksamheten.” (R 8) Samt i 
avslutande citat läggs ansvar och förväntningar över på medarbetarna: “Jag tror att det 
behövs vara människor som det är lite drag i...för att få igång alla liksom.” (R 8) 

 

5 LEDAREGENSKAPER 

Begreppen för kategorin med ledaregenskaper påvisar en spännvidd mellan enhetscheferna 
i studien. De enhetschefer som har ledaregenskaper som främjar medarbetaren och 
arbetsmiljön representeras av begrepp som visionär samt lösningsfokuserad och 
framåtsträvande ledare. De enhetschefer som i denna studie påvisar vissa brister med 
hänsyn på ledaregenskaperna representeras av begreppen som avslappnad ledare och har 
ledaregenskaper som medför att medarbetarna inte prioriteras.   

Underkategori: Lösningsfokuserad och framåtsträvande ledare, engagerad ledare, 
strategisk ledare, oerfaren ledare. 

Lösningsfokuserad och framåtsträvande ledare 

Majoriteten av enhetscheferna i gruppen med låg sjukfrånvaro är enhetschefer som hade en 
högre utbildningsnivå och i denna grupp fanns den enhetschef som även hade utbildning i 
ledarskap. Enhetschefer i övriga grupper hade likvärdig utbildningsnivå och där saknade 
samtliga ledarskapsutbildning. En chefsutbildning omtalades men författaren uppfattade 
det som en internutbildning inom organisationen. En av enhetscheferna stack dock ut med 
att på eget initiativ ha breddat sin kunskap. De enhetschefer med låg sjukfrånvaro hade 
ledaregenskaper som innefattade begreppen; säker ledare, lösningsfokuserad, närvarande, 
synlig, öppen, kunnig, tydlig, stabil, strategisk, medveten, planerar samt skapade 
förutsättningar för medarbetarna och verksamheten. Dessa enhetschefer återspeglades även 
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som positiva och engagerade ledare samt att det var ledare som lyssnade på sina 
medarbetare och de idéer och förslag som lades fram. De enhetschefer med hög 
sjukfrånvaro sammanfattades under kategorierna brukarfokuserad, tillbakalutad och lugn, 
under konstruktion och upplevde tidsbrist. Här upplevde sig en av enhetscheferna som 
tålmodig och hade tid både till verksamheten och till medarbetarna medan den andra 
enhetschefen framhöll tidsbrist som ett genomgående problem som fick konsekvenser. 
Intervjuerna fokuserade även på interaktion samt hur enhetscheferna såg på sin möjlighet 
till interaktion med sina medarbetare. Majoriteten av enhetschefer framhöll att de inte hade 
den tid som de ansåg sig behöva för sina medarbetare. Det som framhölls tydligast var 
bristen på social interaktion. Att befinna sig på plats i medarbetarens arbetsmiljö. De 
medarbetare som enhetscheferna ansågs få minst interaktion med sin enhetschef var 
medarbetare med nattjänstgöring. Enhetschef med låg sjukfrånvaro lyfte tydligheten och 
effektiviteten i första citatet, vilket resulterade i effektivitet i de interaktionstillfällena som 
gavs.  ”Jag vill ha ögonkontakt när du säger så här, vad är det jag ser. Mitt sätt är mer att 
åka ut och sätta mig och…jag hör…” (R 2) Samt i andra citatet framhölls den sociala 
interaktionens påverkan: 

Det jag tycker är viktigt, om man vill ha någon god effekt…är att vara nyfiken på 
dem. Att fråga dem saker. Det är väldigt uppskattat. Att jag som chef är intresserad, 
vad tycker du om det här nya vi gjorde, fråga hur de har det. På det sättet kommer jag 
som chef ganska snabbt in i hur de har det. Och hur de tänker. Jag vill veta hur de 
tänker. Jag vill veta vem du är! Det tycker jag är en bra approach när jag träffar 
människor. (R 2)  

 

De enhetschefer som hade lång arbetslivserfarenhet av ledarrollen är de enhetschefer som 
hade medarbetare med låg sjukfrånvaro. Enhetscheferna i denna grupp hade som minst 5 
års arbetslivserfarenhet av att vara ledare. I resultatet avspeglades dessa enhetschefer som 
trygga, stabila och självsäkra i sin roll och i sitt agerande, sitt interagerande med sina 
medarbetare. Stabiliteten och kontinuiteten av att ha enhetschefer som tjänstgjort flertalet 
år kunde även ses som en win-win-situation för både enhetschefen och medarbetaren 
eftersom ingen energi behövde läggas på att bygga relationer och tolka varandras agerande: 
”Så att visst…det kanske gör sitt till, att man har samma personer och att man inte byter 
chef hela tiden och…man får bättre koll, man känner dem ganska väl.” (R 9) 

Engagerad ledare 

Enhetschefer med enheter som hade medarbetare med låg sjukfrånvaro var medvetna om 
vikten av att vara lyhörda inför medarbetarnas arbetssituation samt våga fråga 
medarbetarna om problem som uppkom. Detta var en viktig egenskap hos enhetscheferna 
för att få en väl fungerande enhet. Enhetscheferna framhöll flera gånger under 
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intervjusituationerna att de var väl medvetna om vilket ansvar de hade, samt att de var ett 
stort ansvar som omfattade många olika delar. Två uttalande som visade på förståelse för 
helheten får representera enhetschefer med låg sjukfrånvaro:  

Min roll är att göra en trevlig, juste, bra arbetsplats. Där har jag ett jättestort 
ansvar…att lyssna in vad som är viktigt också för personalen för jag kommer ju 
med…trycket uppifrån. Det här ska ni producera. Och det här måste jag ju…ha lite 
balans i också, så att det blir lite på deras villkor också. (R 2) Även en annan 
enhetschef höll med om vikten av att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna: 

Sen får man ju som chef, alltså man måste ju, man får ju bjuda på sig själv. Vi har 
mycket tuffa grejer och så där men man måste också kunna skratta och ha en ganska 
skön atmosfär tror jag. Med dem. (R 9) 

 

Strategisk ledare 

Den strategiske ledaren såg till att verksamheten flyter på, att medarbetarna hade vad de 
behövde för att genomföra sitt arbete samt förutsättningarna för en bra arbetsmiljö. Det 
fanns en dialog, en interaktion och ett agerande för att genomföra förbättringar. De 
medarbetare som blev sedda, som hade en enhetschef som lyssnade på dem samt hade de 
förutsättningar som de själva ansåg sig behöva för att genomföra sitt åtagande genererade 
en arbetsgrupp med medarbetare med låg sjukfrånvaro. Följande citat är från enhetschef 
med låg sjukfrånvaro: ”Mitt jobb är att se till att de har förutsättningar att klara det, och det 
är något som vi diskuterar väldigt mycket på medarbetarsamtalet. Om de anser att de har 
förutsättningar för att klara det.” (R 6) 

Oerfaren ledare 

Enhetschefer med medarbetare med medium sjukfrånvaro framhöll en distans mellan sin 
egen uppfattning av ett ledarskap som behövdes samt organisationens förväntade agerande. 
Detta kan tolkas som en skevhet mellan verklighet och förväntat agerande: ”Vi går mycket 
utbildningar och då är det ju så att man…lär sig att inte peka med hela handen, som kanske 
egentligen skulle behövas ibland. Utan man ska vara den här snälla, samtalande 
pedagogiska personen då…” (R 3) Andra enhetschefer med medarbetare med medium 
sjukfrånvaro hade uttalanden som påvisade en osäkerhet i ledarrollen: ”Jag…är en ny 
ledare som håller på…och formar mig själv…i…i den här rollen.” (R 4)  

En enhetschef försökte att anpassa sig och bli en av organisationen skapad ledare medan 
den andre enhetschefen inte ville vara den typen av ledare som organisationen vill skapa. 
En målbild och en verklighet som inte var av samma ordning.   
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5.1 Medarbetaren 

Begreppen för kategorin medarbetaren påvisade skillnader mellan hur ledaren såg på sina 
medarbetare, från att medarbetaren ansågs vara kunnig till att ledaren ansågs att 
medarbetaren saknade efterfrågad kunskap. Även hur ledaren såg på sin roll gentemot 
medarbetaren varierade mellan grupperna för enhetschefer som hade medarbetare med låg 
sjukfrånvaro jämfört med enhetschefer som hade medarbetare som hade hög sjukfrånvaro.  

Underkategorier var: Ledarbehov, teamfokuserat arbetssätt med kunniga medarbetare, 
utbytesfokusering ledare-medarbetare, otrygga medarbetare, brister hos och för 
medarbetaren.  

      Ledarbehov. Enhetschefen som hade medarbetare med låg sjukfrånvaro: ”Det är ett 
stort, stort stödpaket kring medarbetarna. Det finns ingen i organisationen, det lovar jag, 
som har ett så stort stödpaket.” (R 6) Enhetschefen som hade fått mer resurser satsat på 
sina medarbetare fick på grund av det bättre förutsättningar för mer välmående 
medarbetare. Dessa medarbetare hade även ett arbete där de själva ansvarade för sina 
arbetsuppgifter och lade upp sin arbetsdag självständigt utan enhetschefens påverkan eller 
inte heller styrt utifrån något verksamhetsschema. Flera av enhetscheferna ansåg att de 
hade för stora grupper, vilket enligt dem resulterade i att de inte hann med sina 
medarbetare. Enhetscheferna ansåg att grupper på mellan 20-25 medarbetare, vikarier 
inräknade, var en rimlig nivå för att hinna med alla: 

Den absolut bästa förutsättningen, det är att ha 20-25 medarbetare, inte flera. För 
då…kan jag, se varje individ. Jag kan föreställa mig att det ligger… där någonstans, 
för då skulle jag kunna hinna med…för det, det gör jag inte nu. Jag upplever att det 
gör jag inte nu. (R 5)  

Teamfokuserat arbetssätt med kunniga medarbetare. Medarbetarna i gruppen med låg 
sjukfrånvaro hade en tydlig dialog med enhetschefen och det satsades på medarbetaren i 
form av resurser samt tillvaratagande av medarbetarnas kvalitéer. Ett tydligt exempel på 
struktur, ordning och tillvaratagande av medarbetarnas olika kvalitéer samt vikten av 
uppdelningen i olika ansvarsområden framhåller en av enhetscheferna med orden:  

Sen har jag ju kvalitetssäkrare som jag använder som kvalitetssäkrare, det är ett 
delegerat chefsansvar som de har gällande kvalitén. Och då skulle det ju underminera 
deras position om jag var nere och petade i detaljerna…det är inte…det gör jag inte, 
för då skulle jag inte behöva dem. Det…det är ju lite olika hur man gör det. En del 
enhetschefer gillar ju att peta i allting om brukarna, och gillar att peta i detaljerna 
så…men jag anser att då använder man ju inte sina kvalitetssäkrare. (R 6) 
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Citatet sammanfattar en stor del av struktur, ordning samt hur viktigt det är att alla 
funktioner finns på enheten. 

Utbytesfokusering mellan enhetschef och medarbetare. Vikten att satsa på medarbetarna 
med arbetsrelaterade utbildningar framhöll flertalet av enhetscheferna. Flera av 
enhetscheferna med medium eller hög sjukfrånvaro konstaterade en kunskapsbrist hos 
medarbetarna och framhöll att många medarbetare har blivit anställda till en anställning 
som har förändrats med tiden. Enhetschef med medium sjukfrånvaro: ”Vi har höjt ribban 
så otroligt mycket så vi…kräver så otroligt mycket från våra medarbetare. Och då måste 
vi…ge dem verktyg till detta.” (R 4)  
 

Enhetschef som hade medarbetare med låg sjukfrånvaro lyfte under intervjun in 
samhällets påverkan samt den förändring som skett gällande arbetsplatser och individen i 
samhället i stort. Enhetschefen menade att arbetsgivarna behöver möta upp det samhälle 
som vi alla har varit med och skapat. En anpassning av arbetsplatserna för att följa 
samhällets utveckling och främja medarbetarens arbetsförhållanden för att enklare få ihop 
sitt livspussel. Någonting behöver göras för att få välmående medarbetare: ”Jag tänker att 
som arbetsgivare får vi istället rusta för det… man kanske får tänka som google att det ska 
vara lite gratis barnvakt och godis och tjofaderittan.” (R 2)  
 

En enhetschef framhöll följande gällande medarbetarna: ”De som är målmedvetna, som 
är drivna, som är motorn, de blir ofta inte kvar.” (R 2) Ovanstående citat påvisar ett faktum 
där organisationen tappar de medarbetare som kan generera ny energi, engagemang samt 
vidareutveckla verksamheten. Att drivna medarbetare lämnar sina anställningar innebär en 
organisationsförlust.     
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Otrygga medarbetare. Även att ha medarbetarna i fokus återspeglades i enhetschefernas 
uttalanden under intervjusituationen samt sättet som de olika enhetscheferna pratade om 
sina medarbetare. Enhetschef med låg sjukfrånvaro framhöll vikten av att ta tag i saker på 
en gång innan det blir för stort. Att reda upp saker direkt för att undvika att onödig röra 
uppstår: ”Man måste ta det så fort det är, så fort det börjar. Och sen tror jag att man måste 
vara rätt så modig som chef. Misstänker jag att någon har alkoholproblem till exempel. Jag 
måste ta upp det.” (R 9) Detta var att förebygga otrygga medarbetare medan en enhetschef 
med hög sjukfrånvaro såg det på ett annat sätt och framhöll att det var för mycket och att 
enhetschefen inte kunde ta allt på en gång: ”Det har varit så mycket…så där sitter jag nu 
då…men…det tar jag så småningom, jag menar, man kan inte ta allting på en gång.” (R 5) 
Kontentan i detta kan utifrån enhetschef med medarbetare med låg sjukfrånvaro innebära 
att problem kvarstår hos medarbetaren eller på arbetsplatsen som enhetschefen skulle 
behöva ta tag i. Det som inte tas upp snarast påverkar medarbetarna negativt ända tills det 
har blivit utrett och löst.  

Brister hos och för medarbetaren. På enheter som hade medarbetare med medium eller 
hög sjukfrånvaro framkom det att det på flera arbetsplatser inte fanns 
kvalitetssäkringssamordnare eller att en kvalitetssäkringssamordnare hade ansvar för flera 
arbetsplatser och att den tid som ska användas till kvalitetssäkringsarbete försvann till gagn 
för andra arbetsuppgifter relaterat till brukarinsatser. Exempel från enhetschef som tillhör 
gruppen medium sjukfrånvaro: 

Så har jag ju en kvalitetssäkringssamordnare på vardera team som typ är tänkt att så 
här, 50% kvalitetssäkerhetssamordnare och 50%...i verksamheten så. Men det finns 
ju aldrig utrymme för dem att planera bort 50%, för då får vi ju inte ut insatserna, så 
det är ju lite det också som gör att…det blir orimligt. (R 10) 

Sett till arbetsfördelning gällande chefsansvar samt delegerat chefsansvar hade enhetschef 
från gruppen hög sjukfrånvaro följande syn på medarbetare och brukare: ”Jag är ju väldigt 
engagerad i brukarna och det tror jag, värderingar…och bemötande…det är ju våran…det 
är ju det vi jobbar tillsammans med. Och det speglar sig, det vet jag, att mina medarbetare 
tycker är viktigt.” (R 5) Dessa uttalanden visar på tydliga brister när det även här borde 
finnas ett delegerat chefsansvar inom denna enhet som har detta ansvar och att 
brukarfokuseringen borde finnas hos deras kvalitetssäkringssamordnare. Detta exempel 
visar på tydliga skillnader mellan olika enheter och hur resurser är fördelade.  

Enhetscheferna betonade även vikten av att satsa på medarbetarna och att medarbetarna 
känner att de får någonting tillbaka. Enhetschef med medium sjukfrånvaro: ”Det har varit 
en period, där det har varit lite snålt med aktiviteter utöver… Men…det betyder egentligen 
rätt så mycket.” (R 1) 
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     De ledare som hade enheter med låg sjukfrånvaro var de enhetschefer som under 
intervjusituationen höll samtalet fokuserat på medarbetaren. Intervjuerna har dels 
analyserats genom att räkna ord som förekommer, vad fokuserar enhetschefen samtalet 
kring, medarbetarna eller brukarna. De tre enhetschefer som hade låg sjukfrånvaro hade 
medarbetaren i fokus under intervjusituationen medan de enhetschefer som hade hög eller 
medium sjukfrånvaro var även de chefer som under intervjuerna fokuserade och framhöll 
begreppet brukare i större utsträckning än begrepp och fokusering av medarbetaren. 
Intervjufrågorna hade ingen fokusering eller frågeställningar riktade mot brukare eftersom 
denna studie ville undersöka medarbetarna utan det är här enhetschefen själv som under 
intervjusituationen flyttade fokus till brukarna.  

 

5.2 Arbetsmiljön 

Begreppen för kategorin arbetsmiljön påvisar en arbetsmiljö som framställs som bristfällig. 

Underkategori var: Brister i arbetsmiljön, neddragningar drabbar medarbetarna. 

Brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljön beskrevs som bristfällig i majoriteten av grupperna. 
Enhetscheferna framhöll att det fanns mycket att göra på alla ställen. Arbetsmiljön skiljde 
sig även väsentligt mellan de olika enheterna och även på arbetsplatserna inom enheterna. 
Enhetscheferna med låg sjukfrånvaro tog inte upp sin egen arbetsmiljö, det enda som en av 
enhetscheferna sa var att även enhetscheferna hade stressigt ibland. Men i samma mening 
skojades det bort och av kontentan uppfattades det som att det inte var ett problem utan 
mer en del av verkligheten. Enhetschefen konstaterade att det var olika perioder med mer 
eller mindre stresspåslag men att man alltid kunde finna lösningar. En enhetschef med 
medium sjukfrånvaro hade en annan bild av verkligheten, både avseende medarbetaren 
samt sin egen arbetsmiljö: 

Det är ju inte den bästa arbetsmiljön, men det är det ju inte det här heller så… Jag har 
min lilla glugg här och jag har mycket folk som strömmar förbi och så… Så 
arbetsmiljön är väl inge bra någonstans så där riktigt ordentligt. (R 3) 

Ett citat från en enhetschef med hög sjukfrånvaro: ”Det har varit rätt så tufft. För mig…jag 
kände själv förra året att nu skiter jag i det här, jag går hem och går aldrig hit mer…” (R 5) 

Enhetschefer som inte själv var nöjda med sin arbetsmiljö smittade med säkerhet av sig till 
medarbetarna i enheten, eftersom enhetschefen ansågs vara som en förebild för 
arbetsgrupperna. Ett citat om den egna självinsikten kom från enhetschef med låg 
sjukfrånvaro, sättet att se sin egen del i medarbetarens arbetsmiljö: 
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Att själv inte vara ett arbetsmiljöproblem, som chef. Alltså för det kan ju också vara 
så att vi har så jävla tråkig chef, eller chefen bryr sig inte eller finns inte, syns inte… 
Alltså så att jag själv inte bidrar till den här snurren. Så det är ju viktigt, och det 
tänker jag ofta på, att jag själv inte jävlas med folk i onödan heller. (R 2)   

Medarbetarnas arbetsmiljö i gruppen med medarbetare med hög sjukfrånvaro benämndes 
som rörig, det var tungt och ostrukturerat. Medarbetarna kände att de inte räcker till. Det 
var en negativ stämning och det fanns problem som inte bearbetats och ventilerats. 
Medarbetarna benämndes som otrygga samt att de hade en dålig psykosocial arbetsmiljö 
vilket återspeglades i svaga personalgrupper. Medarbetarnas arbetsmiljö i gruppen medium 
sjukfrånvaro benämndes som tuff med hård arbetsbelastning, stressfaktorer, medarbetarna 
trivdes inte, det fanns brister, för låg grundbemanning och att grupperna inte fungerade. 
Nedan ett citat från enhetschef med medarbetare med hög sjukfrånvaro: ”…och jag 
upptäcker att de kraschar…en och annan. Och då förstår jag att den här goda psykosociala 
arbetsmiljön som de alltid har sagt…den har varit väldigt ytlig.” (R 5) 

Neddragningar drabbar medarbetarna. En enhetschef såg en lösning i att implementera 
nya arbetssätt. Medarbetarnas arbetsmiljö i gruppen hög sjukfrånvaro benämndes med 
höga krav, tuffa arbetspass, bristfällig arbetsmiljö samt att neddragningar slog tillbaka 
direkt på medarbetarens arbetsmiljö. En enhetschef lyfte även ämnet på individnivå och 
framhöll att det inte alltid var rätt personer som fanns att tillgå för de uppgifter som ska 
utföras. Speciellt när kraven höjdes och fler arbetsuppgifter tillkom men ingen mer 
personal hade tillsatts för att utföra uppgifterna: ”Vi skulle behöva ha högre 
grundbemanning för att säkerställa. Jag tror att man skulle spara på det på sikt, men å andra 
sidan, det har vi ju inte finansiering för. Men det skulle vara en bättre 
verksamhetslösning.” (R 10) 

Detta kan relateras till enhetschef som har medarbetare med låg sjukfrånvaro, där har 
enhetschefen fått resurser och har bland annat satsat på medarbetarna genom att förbättra 
medarbetarnas arbetsmiljö. Medarbetarna kan där utföra vissa insatser mer hälsofrämjande 
specificerat på den individuella hälsan samt bildar en del av medarbetarens arbetsmiljö.   

5.3 Arbetstillfredsställelsen 

Begreppen för kategorin arbetstillfredsställelsen påvisar skillnader hur enhetscheferna såg 
på arbetstillfredsställelse. Vid intervjutillfället fanns enhetschefer som fokuserade på det 
negativa och som framhöll att arbetstillfredsställelse saknades. Enhetscheferna som hade 
medarbetare med låg sjukfrånvaro framhöll vad som ger medarbetarna 
arbetstillfredsställelse och tydliggjorde vad som medarbetarna behöver för att uppnå 
arbetstillfredsställelse. Enhetscheferna i denna grupp framhöll vinsten som genereras med 
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välmående medarbetare. Underkategorier var: Teamfokusering, glädje och trivsel eller 
otrivsel.  

Teamfokusering. Enhetschefer med låg sjukfrånvaro hade mer fokusering på team och 
gruppens välmående än vad enhetschefer i övriga grupper hade. Resultatet blev att i de 
grupper som saknade samhörighet kom medarbetarna inte att finnas där för varandra när 
teamkänsla behövdes. Följande citat är från enhetschef med medium sjukfrånvaro: ”Här 
dunkar man varandra i ryggen och har en jäkla attityd, men man känner inte varandra. Och 
man ställer inte upp för varandra och man är inte trygg med varandra…” (R 5) 

     I gruppen med låg sjukfrånvaro arbetade enhetscheferna med teamkänsla. 
Enhetscheferna hade olika teambildningsaktiviteter, hade en tydlighet vid nyanställningar 
och medarbetarna fick genomföra ett utbildningspaket för att vara väl rustade för 
arbetsuppgifterna som ska utföras. Medarbetarna var förberedda, informerade samt hade 
egna ansvarområden där de själva fick vara delaktiga och ansvara för utveckling av sin 
specifika del av verksamheten. I och med det såg medarbetarna sina arbetsuppgifter som 
mer meningsfulla. Enhetscheferna hade en fokusering på teamkänsla och framhöll vikten 
av att vara tydlig i sin interaktion med medarbetarna, vilket påverkade medarbetarens 
arbetstillfredsställelse positivt. Enhetschef med medarbetare som hade låg sjukfrånvaro: 
”Sen så gör vi ju så klart saker som Friskvårdsdagar och teambildning.” (R 6) 

      Glädje och trivsel eller otrivsel. I de grupper som hade medium eller hög sjukfrånvaro 
framhöll flera av enhetscheferna att medarbetarna ansåg att schemat samt ansvar att ha 
inflytande över sina arbetstider var mycket viktigt för medarbetarna. Här framkom även att 
flera enhetschefer hade styrt upp mot ett verksamhetsschema och att detta inte hade 
mottagits väl av alla medarbetare. Just schemat och medarbetarnas arbetstider framkom i 
flertalet intervjuer som någonting som många medarbetare inte var tillfreds med. Att känna 
att man mår bra och har roligt på arbetet var något som flera enhetschefer framhöll som 
viktigt för medarbetarens arbetstillfredsställelse. Även den påverkan medarbetarna hade på 
varandra lyfte flera enhetschefer: 

Jag tror att de påverkas av varandra mycket. Är det en person som är negativ, då kan 
man dra med sig en hel grupp…till exempel. Det är min erfarenhet. Det är jättelätt att 
andra hakar på, i gruppen, och då blir det en väldigt negativ stämning i gruppen. 
Affekter smittas som sagt, de gör de och det syns väldigt tydligt i grupper. (R 3)    

Flera av enhetscheferna framhöll att sjukfrånvaron kunde ha sin orsak i att medarbetaren 
inte trivdes på sitt arbete, att medarbetaren egentligen skulle vilja jobba med någonting 
annat men att merparten av dessa medarbetare ändå stannade kvar i sin nuvarande tjänst. 
Det framkom även att majoriteten av medarbetarna var kvinnor och att kvinnorna hade en 
benägenhet att anpassa sig samt sitt arbete efter vad som passade bra ihop med sin 
familjesituation. De flesta medarbetarna sågs inte som karriärbenägna av enhetscheferna.  
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5.4 Sjukfrånvaron 

Begreppen för kategorin sjukfrånvaron hos medarbetaren påvisade att det ofta var 
individrelaterat, att medarbetaren själv inte mådde bra av en eller annan anledning. Här 
framkom det även att det var arbetsplatsrelaterade orsaker, otrivsel eller att det var fel 
person för uppgiften. Underkategorier var: Individuellt, återhämtning, arbetsrelaterat, 
livspusslet. 

Individuellt. Två av de tre enhetscheferna med låg sjukfrånvaro tydliggjorde sin egen 
del i sammanhanget med de fakta att de själva hade en låg sjukfrånvaro. En enhetschef från 
gruppen med låg sjukfrånvaro berättade under intervjun att under de flertal år som 
individen har innehaft enhetschefstjänsten har enhetschefen haft 1 sjukfrånvarodag vilket 
medför en förebild för medarbetarna: 

Jag tror vi är ganska friska så där, jag tror jag själv har haft en sjukdag på åtta år. Så 
att, jag har också en låg sjukfrånvaro. Jag tror att det har mycket med, ansvarskänsla 
och att man liksom trivs på jobbet och…och så. (R 9) 

En annan enhetschef från gruppen med låg sjukfrånvaro hade följande uttalande gällande 
sjukfrånvaron: 

Jag tränar ingenting, är varken särskilt smal eller äter särskilt nyttigt. Jag är aldrig 
sjuk, för jag förväntar mig inte att bli sjuk. Alltså jag, jag tror på det här 
friskhetstänket. Därför jag trivs i mitt liv i stort. Sen kanske inte alla detaljerna alltid 
är så jävla roliga men…den här holistiska synen på hälsa tänker jag. Och jag tror att 
många fattar inte det. Att allt galet du gör, det äter upp din kropp sen. Så jag säger 
det…nu sticker jag ut hakan lite här…men mycket av sjukskrivningarna har social 
karaktär. (R 2) 

Medarbetare som inte mådde bra relaterades till social karaktär eller psykisk karaktär. 
Enhetscheferna berättade om medarbetare med värk, utslitna kroppar, fibromyalgi, 
depressioner samt längre sjukfrånvaro som grundade sig i medarbetare som hade cancer 
eller som behövde genomföra operationer av olika slag. Enhetschef med medarbetare som 
hade hög sjukfrånvaro: ”Jag har en kvinna som är canceropererad, jag har folk med 
fibromyalgi…några som har depressioner…” (R 8) 

Återhämtning. Något som flertalet enhetschefer tog upp var att medarbetarna använde 
sig av sjukfrånvaro för att få en återhämtning, en paus. Medarbetarna vände ut och in på 
sig själva och till slut orkade medarbetarna inte mer. En rörig arbetsmiljö, långa arbetspass, 
kvällar och helger vilket medarbetaren inte kände tillfreds med blev helt enkelt för mycket. 
Medarbetarna tyckte inte att det var roligt att arbeta. Enhetschefer med medarbetare som 
hade medium sjukfrånvaro, följande citat: ”Det är nog mer enskilda individer som har hög 
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sjukfrånvaro, överlag så tycker jag inte att den är hög. Men enskilda individer har jättehög 
frånvaro, mycket korttidsfrånvaro.” (R 1) En annan enhetschef uttryckte att det inte var 
individrelaterat utan var generellt bland personalen med sjukfrånvaron: 

I perioder så blir personal väldigt trött, alltså man vänder ut och in på sig för att lösa 
saker och det kan leda till sjukfrånvaro ibland, alltså det hänger ihop med det. Har 
det varit en tuffare period så är man ju kanske mer mottaglig för förkylningar och 
infektioner och…och ibland så tror jag att man känner att, nej, nu måste jag bara 
koppla bort i tre dagar och så använder man sjukfrånvaron. Jag tror att det är mycket 
återhämtning, det speglar sig i frånvaron. (R 10) 

Arbetsrelaterat. Enhetscheferna tydliggjorde även att sjukfrånvaron i vissa fall var 
direkt kopplat till arbetsplatsen eller arbetets utformning. Medarbetare trivdes inte på sin 
arbetsplats och på grund av den orsaken blev sjukfrånvaron en tillfällig lösning. Det fanns 
även medarbetare som gärna vill arbeta men att kraven var för höga för individen vilket 
medför att medarbetaren inte kunde arbeta på grund av den anledningen: ”Jag har både haft 
där det har varit jobbrelaterat, att man orkar inte, man klarar inte sitt jobb. Och där det har 
varit fysiska saker, att man jättegärna vill jobba men det går bara inte…” (R 6) Medan en 
annan enhetschef mer relaterade medarbetarnas sjukfrånvaro till deras egen trivsel: ”Sen 
tror jag också att jag har vissa människor som är sjuka för att man inte tycker att det är så 
roligt att jobba…” (R 3) 

 

Livspusslet. När enhetscheferna pratade om medarbetarnas orsaker till sjukfrånvaro 
framkom det att det fanns medarbetare som inte mådde bra, att det var mycket i livspusslet 
som ska passa och att arbetet endast var en liten del av den totala enhet som behövdes för 
ett välbefinnande hos individen. Enhetscheferna tog upp sociala saker, stress i vardagen 
samt medarbetarens totala livssituation utifrån olika förutsättningar och omständigheter. 
Även här lyfte en enhetschef upp olikheterna hos medarbetarna och tydliggjorde 
medarbetaren med höga krav och effekterna som blev av detta: ”För det handlar inte bara 
om arbetet, arbetet är en liten del i det här livspusslet…som inte klaffar.” (R 2) Medan en 
annan enhetschef lyfte in medarbetarnas egna prestationskrav som en ytterligare faktor i 
livspusslet: ”De blir för stressade, de här som har väldigt höga krav på sig själva 
och…finns i allt. Både privat och på jobbet.” (R 9) 

 

    Under intervjuns fokuseringsområde hälsa och friskvård för medarbetaren framhöll 
flertalet av enhetscheferna att det var medarbetaren själv som ansvarade för sin hälsa. 
Vissa enhetschefer tydliggjorde att de peppade och stödde sina medarbetare till ett mer 
sunt liv men oftast lämnades ansvaret över till medarbetaren att ett sunt liv var den egna 



30 

individens ansvar. En enhetschef med låg sjukfrånvaro tydliggjorde att medarbetarna var 
100% rökfria samt hade ett stort intresse för träning och friskvård. Sammanfattningsvis 
hade medarbetarna sjukfrånvaro på grund av personliga orsaker, fysiska och psykiska, 
utmattning vilket kopplades samman med att medarbetarna hade ett tufft privatliv samt 
medarbetare som inte trivdes på sin arbetsplats eller i sin arbetssituation. De 
arbetsrelaterade faktorerna var att arbetet har slitit ut medarbetarna, stressrelaterade 
faktorer, värk samt att en ostrukturerad arbetsmiljö medförde att medarbetaren inte orkade 
med sin arbetssituation utan använde sjukfrånvaron som återhämtning. Flera enhetschefer 
framhöll under intervjuerna att det var medarbetarna som hade ett eget ansvar över sin 
hälsa.  

6 DISKUSSION 
 
Enhetschefernas agerande samt interagerande kopplas till LMX-teorin. Resultatet visar att 
de enhetschefer som har medarbetare med låg sjukfrånvaro är det enhetschefer som 
framhåller fokus på medarbetarna. Dessa enhetschefer har även ett utbyte med 
medarbetarna som bygger på att enhetschefen vet att medarbetaren har den kompetens som 
behövs, litar på att medarbetaren utför det som är ålagt dem samt att medarbetaren är 
ansvarstagande. Även de fyra tillkommande kategorierna återspeglas i utbytet mellan 
enhetschefer med låg sjukfrånvaro och medarbetare. Dessa grundvalar är 1; Personligt 
bidrag, individuella insatser för gemensamma resultat och mål, 2; Lojalitet, hur man är mot 
andra medlemmar i gruppen sett utifrån mål och resultat samt 3; Påverkan, hur mycket 
medlemmarna uppskattar varandra. På senare tid har även en fjärde dimension tillkommit 
vilket innefattar vilken professionell respekt individerna har för varandra. Resultatet 
påvisar att enhetscheferna med medarbetare som har låg sjukfrånvaro har medarbetare som 
utför individuella insatser, har teamkänsla och arbetar tillsammans samt arbetar mot 
gemensamma mål. Resultatet i denna studie visar på att enhetschefer med medium 
sjukfrånvaro samt hög sjukfrånvaro, inte uppfyller dessa kriterier. Enhetscheferna har vissa 
punkter som överensstämmer enligt LMX-teorin men att de interagerande samt agerande 
punkterna saknas. Resultatet visar att enhetschefer som satsar på sina medarbetare och har 
en nära och bra relation med sina medarbetare, det vill säga har ”in-group” medarbetare 
innebär att medarbetarna har en enhetschef med goda ledaregenskaper, upplever sig sedda 
av sin enhetschef, mår bättre på sitt arbete, har en högre arbetstillfredsställelse samt klara 
och tydliga mål vilket i sin tur påverkar medarbetaren till att generera en lägre sjukfrånvaro 
än vad medarbetare i andra enheter har.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att se om det finns skillnader eller likheter mellan enhetscheferna i 
enheter med hög respektive låg sjukfrånvaro hos medarbetarna gällande enhetschefernas 
individuella agerande samt interagerande med sina medarbetare. Resultatet visar att det 
finns skillnad mellan enhetscheferna med medarbetare med låg sjukfrånvaro mot 
enhetschefer som har medarbetare med medium eller hög sjukfrånvaro. Enhetschefer med 
medarbetare som har medarbetare med låg sjukfrånvaro har det gemensamma att de är 
erfarna chefer med en positiv syn på sitt arbete samt på sina medarbetare, de har ett 
peppande och stödjande ledarskap och är närvarande samt tar tag i problem direkt. Under 
intervjuerna upplevde jag att dessa chefer hade ett gott bemötande och de fokuserade på 
sina medarbetare, de var även trygga och självsäkra i sitt ledarskap. Dessa enhetschefer var 
själva förebilder för sina medarbetare då de själva sällan hade frånvaro eller varit sjuka 
samt att de hade en positiv framtoning då de pratade om sin egen arbetsmiljö. Några av 
enhetscheferna med medarbetare som hade medium eller hög sjukfrånvaro var själva inte 
nöjda med sin arbetssituation, de framhöll arbetet samt arbetsmiljön som bristfällig samt sa 
att de själva hade varit på väg att ge upp. Dessa enhetschefer framhöll även att det största 
ansvaret för att medarbetarna mår bra ligger på medarbetarna själva, att det oftast är mer än 
bara arbetet som inte är bra och att medarbetarna behöver ta ett eget ansvar att få ordning 
på sitt liv eller byta arbetsplats. Enhetscheferna med medarbetare som hade medium eller 
hög sjukfrånvaro fokuserade även mer på brukarna än på medarbetarna under mina 
intervjutillfällen vilket framkom tydligt då jag summerade antal gånger som 
enhetscheferna nämnde namnet medarbetare eller ordet brukare under intervjuerna, detta 
trots att jag inte en enda gång frågade om brukare eftersom detta inte var ändamålet för 
min studie.     

Nedan följer resultatdiskussion redovisat till en frågeställning i taget.  

Har enhetschefens ledarskap betydelse för medarbetarens hälsa och 
sjukfrånvaro? 
Arbetstillfredsställelse är enligt forskning avgörande för medarbetarens hälsa samt minskar 
medarbetarens sjukfrånvaro. Arbetstillfredsställelse är medarbetarens egen uppfattning om 
sin arbetssituation utifrån upplevelsen av sin arbetsmiljö och sitt arbete. Upplevelsen 
grundar sig på medarbetarens känsla, kognitiva aspekter och medarbetarens tilltro samt 
känslor för organisationen och sitt eget arbete. Forskning visar att ledaren är av stor 
betydelse för medarbetaren gällande individens arbetstillfredsställelse (Gurt m.fl., 2011). 
För att medarbetaren ska uppleva en god arbetsmiljö behöver ledaren vara tillgänglig, 
synlig, interaktionsfokuserad via samtal och ge stöd. Medarbetarna har en större respekt för 
de ledare som är synliga och som medarbetarna kunde komma i kontakt med. Att ledaren 
är synlig samt interagerar med medarbetarna framkommer som faktorer till medarbetarens 
arbetstillfredsställelse i flertalet forskningsundersökningar. Vidare påvisar flertalet studier 
att för medarbetaren är det viktigt för arbetstillfredsställelsen att personligen vara delaktig i 
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utformningen av sitt tjänstgöringsschema. På arbetsplatser med transformella ledare, vilka 
använder sig av medarbetarna för att finna olika perspektiv till lösningar innebär en lägre 
frekvens av medarbetare som byter arbetsplats samt ledaren implementerar även en stolthet 
och förstärker arbetets meningsfullhet för medarbetaren (Duffield m.fl., 2010). 
Ledarskapets förmågor har en karaktär av mjuka värden vilka endast förvärvas via en nära 
kommunikation, face-to-face. Gällande gruppkänsla kan ledaren inte komma någonstans 
med gemensamma mål med en grupp om inte individerna i gruppen känner en gruppkänsla 
och en samhörighet med gruppen. Att känna grupptillhörighet är för individen en social 
identifikation för ett tillfredsställande och rikt liv, vilket i sin tur påverkar individens 
välmående och hälsa (Drennan & Richy, 2012). Studiens resultat visar att enhetschefer 
med medarbetare som har låg sjukfrånvaro ser vikten av social interaktion, enhetscheferna 
framhåller tydligt att face-to-face kommunikation är ett sätt som ska förespråkas gällande 
interaktion med medarbetarna. Enhetscheferna i denna grupp framhåller vikten av att åka 
ut till medarbetarna för att utföra sina administrativa arbetsuppgifter bland medarbetarna 
istället för på sitt kontor. Vidare tydliggör en enhetschef hur viktigt det är att ständigt 
finnas tillgänglig och att medarbetarna kan känna att enhetschefen kommer ut till 
arbetsplatsen om något allvarligt skulle inträffa. Forskningen framhåller resultatet att en 
organisation som satsar på emotionell intelligens genererar en vinst i både ledarens och 
organisationens kvalitéer. Erfarna ledare har genom åren skaffat sig en kompetens grundat 
på de erfarenheter och preferenser som de införskaffat sig genom sin yrkesroll. Utifrån den 
upplevda erfarenheten samt med framförhållandet av ledarens vision kan ledaren motivera 
medarbetarna till att kommunicera idéer, reda ut konflikter och klara av förhandlingar 
(Freshman & Rubino, 2004). Studiens resultat påvisar att de enhetschefer som har 
medarbetare med låg sjukfrånvaro har ett arbetssätt där de har en interaktion samt en in-
group relation med sina medarbetare vilket innebär att medarbetaren synliggörs och 
uppmärksammas. Enhetschefens arbetssätt påverkar därmed medarbetarna till att uppleva 
en hög arbetstillfredsställelse vilket i enlighet med vetenskaplig forskning medför en låg 
sjukfrånvaro. I gruppen med enhetschefer som har medarbetare med låg sjukfrånvaro 
framkommer det att det finns medarbetare som själva styr över sin arbetsdag, styr över sitt 
eget schema vilket framkommer i studien vara en viktig del för medarbetarens känsla av 
arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar hälsan och sjukfrånvaron. Kelloway och 
Barling (2010) redovisar ett transformellt ledarskap med fyra specifika 
ledarskapsbeteenden. Dessa är idealiserande inflytande, vilket innebär att ledaren 
fokuserar på det etiskt korrekta, inspirerande motivation, vilket innebär att ledaren 
motiverar medarbetaren att utföra och klara av arbetsuppgifter som medarbetaren inte 
trodde sig ha kapacitet att utföra. Intellektuell stimulering, vilket innebär att ledaren hjälper 
till att utveckla medarbetaren samt individuellt hänsynstagande, vilket innebär att ledaren 
tillhandahåller de verktyg och förutsättningar som medarbetaren behöver för att utvecklas 
och må bra. Det finns ett samband mellan transformella ledare samt medarbetarens 
välbefinnande, detta är ett resultat av att ledaren startat en process hos medarbetaren 
grundat på känslan av positivitet via interaktionen dem emellan (Kelloway & Barling, 
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2010). Ledare som har en ledarstil med lågt hänsynstagande och hög struktur redovisas ha 
ett samband med ohälsa hos sina medarbetare. Ledare med teamfokusering associeras med 
en låg sjukfrånvaro hos kvinnliga medarbetare (Nyberg et al., 2008). Studiens resultat visar 
att de enhetschefer som har medarbetare med låg sjukfrånvaro har samtliga delar av ett 
transformellt ledarskap vilket genererar medarbetare till att utvecklas och må bra. Dessa 
enhetschefer har även ett fokus på teamkänsla samt samhörighet på arbetsplatserna. De 
enhetschefer som har medarbetare med medium eller hög sjukfrånvaro redogör att de har 
genomfört omstruktureringar vilket inneburit förändringar som inte uppskattats av 
medarbetarna.    

 

 

Har antalet år som ledare betydelse för medarbetarens hälsa och 
sjukfrånvaro? 
Forskning visar att de viktigaste karaktärsdragen hos ledarens enligt medarbetarna är att 
ledaren har erfarenhet, yrkeskunnighet och ett gott ledarskap vilket innebär en hög 
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Erfarenhet hos ledaren är en faktor som 
medarbetaren värderar högt. Medarbetaren framhåller erfarenhet som viktig i det 
hänseendet att ledaren har en helhetsförståelse för frågan  (Duffield m.fl., 2010). Studien 
visar att de enhetschefer som har medarbetare med låg sjukfrånvaro är enhetschefer som 
har längst erfarenhet samt yrkeskunnighet av ledarskap. I denna grupp finns även den 
enhetschef som har en akademisk ledarskapsutbildning. I denna grupp återser vi även 
enhetschefer som infört hälsosatsningar på sina medarbetare.   

 

 

Hur ser enhetscheferna själva på sin roll i sammanhanget? 
Ledarens agerande i organisationen har stor betydelse för medarbetarens egna 
förhållningssätt till organisationen samt vilket engagemang som medarbetaren har. Det sätt 
som ledaren engagerar sig i olika sammanhang blir en förebild för medarbetaren vilket 
medför att detta beteende kommer att efterliknas av medarbetaren. Att ledaren visar glädje 
för sin arbetsuppgift gentemot medarbetaren stärker medarbetaren till att själva ha en 
positiv inställning till den egna arbetssituationen (Drennan & Richy, 2012). Ledaren är i 
sig själv även en viktig del av medarbetarens sociala arbetsmiljö (Breevaart et al., 2014). 
Studien visar att en del av enhetscheferna med medarbetare som har medium eller hög 
sjukfrånvaro själva upplever och framhåller tydliga brister i sin egen arbetsmiljö, 
arbetstillfredsställelse samt framhåller sin syn att arbetslivet har eller har haft en negativ 
påverkan på enhetschefen som person. Detta medför att enhetschefer som inte själv har en 
arbetstillfredsställelse kommer att ha svårare att motivera sina medarbetare eftersom de 
inte själva är en bra förebild. De enhetschefer som upplever negativa aspekter i arbetslivet 
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kommer påverka sina medarbetare, medvetet eller omedvetet, eftersom en negativ attribut 
kommer att generera en negativ stämning i arbetsmiljön för de medarbetare som befinner 
sig i den. De enhetschefer som har medarbetare med låg sjukfrånvaro framhåller en tydlig 
medvetenhet om att sin egen attityd och de signaler som de sänder ut kommer att 
återspeglas samt påverka medarbetarna. Enhetscheferna i gruppen med låg sjukfrånvaro 
har en klar bild av sin egen roll samt en säkerhet att vid krävande situationer spela den 
rollen som arbetet kräver för att inte smitta av negativitet in i gruppen.       

 

 

 

Finns det skillnader mellan enhetschefer avseende vilka resurser som avsätts 
för att integrera ett helhetstänk för medarbetare, samarbete, arbetsmiljö, 
friskfaktorer, kunskapstillförsel, utveckling och känslan av uppskattning? 
Viktiga faktorer för god hälsa i arbetslivet är att individen har ett socialt utbyte med andra 
där tillfälle ges till interaktion med andra för att få feedback. Detta är även av vikt för den 
egna självkänslan. Oregelbundna arbetstider och skiftarbete, låg påverkansmöjlighet, hög 
arbetsbelastning är ytterligare faktorer som påverkar hälsan negativt (Fahlén, 2008). 
Organisationen drivs framåt av medarbetarnas energi, därför bör ledaren satsa på 
medarbetaren via stärkande teamwork aktiviteter, belöningssystem, utveckla medarbetaren, 
starta nätverk för medarbetarna, utbilda medarbetarna och samordna medarbetarna i 
grupper med fokusering på att hjälpa varandra. Organisationer behöver satsa på att etablera 
kreativitet (Darvish & Farzane-dokht, 2011). Även Breevaart et al. (2014) redovisar att 
resurser som satsas på medarbetaren innebär att medarbetaren blir mer motiverad vilket 
genererar i ett högre engagemang. Resultatet i studien visar att det finns tydliga skillnader 
hur enhetscheferna tänker gällande resurser. Vissa av enhetscheferna sa inte ett ord om 
medarbetarna när intervjun frågade om vilka resurser som avsätts trots att intervjun 
fokuserade på medarbetaren samt medarbetarens sjukfrånvaro inom organisationen. Detta 
var det första som påvisade engagemanget för medarbetaren från enhetschefens sida. 
Studien har redan tidigare påvisat skillnaden mellan enhetscheferna när det gäller 
fokusering på medarbetare eller brukare. Däremot visar studien att de enhetschefer som har 
medarbetare med låg sjukfrånvaro satsar på teamaktiviteter, tar sig tid att lyssna på 
medarbetarnas förslag och idéer samt satsar på att utveckla medarbetarna och 
medarbetarnas arbetsmiljö.                           
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Har enhetschefens utbildningsnivå betydelse med avseende på ledarens 
analytiska förmåga, agerande, fokuserande eller till kunskap om 
bakomliggande faktorer som påverkar medarbetarens hälsa?  
Organisationer som satsar på hälsoprogram eller arbetar hälsofrämjande på arbetsplatser 
har mycket att vinna. Om medarbetaren har en god hälsa uteblir organisationens kostnad 
för medarbetarens frånvaro samt låga produktivitet. Dessa argument framhåller vikten av 
medarbetarens hälsa som en strategisk viktig fråga för ledare inom olika organisationer att 
satsa på. Flertalet undersökningar påvisar att ett gott ledarskap får effekt för medarbetaren 
och avspeglas i medarbetarens hälsa. Medarbetarna påverkas av ledaren på två sätt, via 
utformningen av organisationssystemet och dess policys samt via den personliga 
interaktionen. Personligt ledarskap bygger på en direkt kommunikation samt personlig 
interaktion med medarbetarna. Personligt ledarskap innebär att ledaren visar hänsyn för 
medarbetaren, ger medarbetaren utrymme att utvecklas och ger feedback för 
medarbetarens framsteg. Ledaren kan själv utforma en agenda för hälsa genom att lyfta 
ämnet i arbetsgruppen, belysa för medarbetarna vikten av hälsa för medarbetaren, föregå 
med gott exempel samt stödja organisationens hälsofrämjande arbete och aktiviteter (Gurt 
m.fl., 2011). Även arbetsplatsfokuserade åtgärder riktat mot individen har stor effekt, när 
det gäller hälsofrämjande åtgärder medför detta en ökad närvaro på arbetet (Dellve m.fl., 
2007). De ledare som framhöll organisationen och samhället som en bidragande orsak till 
medarbetarens sjukfrånvaro istället för att specificera sjukfrånvaron på individnivå, var 
även de enheter där sjukfrånvaron var lägre än i de enheter där ledaren hade ett omvänt 
agerande. Larsson framhåller arbetstagarens underordnade ställning i förhållande till 
arbetsgivaren. Denna beroendeställning innebär att arbetstagaren ofta använder sig av 
exit/sorti, att exempelvis säga upp sig eller att använda sjukskrivning som frånvaroorsak 
när arbetsförhållandena tär på individen, istället för att uttrycka sig med voice/protest och 
framhålla de brister som finns inom organisationen. Enligt Larsson kan ingen enskild 
individ ta hela ansvaret själv för att få en fungerande helhet, ett liv i balans. Ansvaret bör 
istället vara i samverkan på organisations-, individ- och samhällsnivå (Larsson, 2007).  I 
studiens resultat framkommer det att utbildningsnivån hos enhetschefen har betydelse för 
den analytiska förmågan, för agerande och personlig fokusering. Den enhetschef med 
ledarskapsexamen är den enhetschef som under intervjun talar om samhällets påverkan, om 
hur allt hänger samman, att organisationen behöver anpassa sig efter samhället samt att 
arbetsgivaren har ett ansvar att ta. En annan enhetschef som har medarbetare med låg 
sjukfrånvaro har implementerat hälsofrämjande åtgärder för sina medarbetare vilket kan 
vara en bidragande del till det låga sjukfrånvarotalet. Leineweber, Westerlund, Hagberg, 
Svedberg och Alexanderson (2012) redogör att sjuknärvaro och sjukfrånvaro korrelerar 
med varandra samt ökar för medarbetare med ohälsa, en dålig arbetsmiljö och stress. En 
annan faktor som påverkar sjukfrånvaro samt sjuknärvaro är brist på återhämtning. Vidare 
framkommer det att medarbetare som upplever press med att få sina arbetsuppgifter 
utförda har en benägenhet till att återgå till arbetet innan individen är fullt frisk 
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(Leineweber et al., 2012). De medarbetare som har högst sjuknärvaro är arbetstagare inom 
utbildningssektorn och inom vård och omsorgsarbete. Gemensamt för dessa organisationer 
är att medarbetarna är yrkesverksamma i organisationer där besparingar via neddragningar 
har genomförts. Korttidsfrånvaron blir ett sätt för medarbetaren att återhämta sig från 
överbelastning på arbetsplatsen (Aronsson m.fl., 2000). Gustafsson och Marklunds studie 
(2014) påvisar att sjukfrånvaron och sjuknärvaron återfinns främst hos de lågutbildade 
medarbetare, individer med dålig hälsa, låginkomsttagare och de medarbetare som ofta 
använde semesterdagar vid sjukdom. Studiens resultat visa att enhetschefer inom samtliga 
grupper framhåller återhämtningen som en orsak till medarbetarnas sjukfrånvaro, vilket 
innebär att vissa orsaker till sjukfrånvaro är genomgående och väl medvetet av 
enhetscheferna i organisationen. Resultatet visar även att sjukfrånvaro och individuell 
hälsa inte går att påverka eftersom det enligt enhetscheferna ofta är relaterat till en för 
medarbetaren individuell problematik. Men den sjukfrånvaron som uppstår och som har en 
arbetsplatsrelaterad bakomliggande orsak där har enhetschefen ett ansvar samt blir en 
faktor. Resultatet i studien påvisar att enhetscheferna framhåller samma bakomliggande 
orsaker som Larssons framhåller i sin doktorsavhandling. Kvinnor i den offentliga sektorn 
påverkas av en upplevd vanmakt. Detta är till följd utav de ökade kraven samt minskade 
resurserna som har blivit en del av kvinnornas arbetssituation (Larsson, 2007).  

6.2 Metoddiskussion 

Studien har använt sig av LMX, Leader-Member Exchange Theory som teoretiskt ramverk 
eftersom syftet var att studera enhetschefernas agerande samt interagerande med sina 
medarbetare. Studien har använt en kvalitativ forskningsansats vilket är den bäst lämpade 
metoden att använda med hänseende på vilket ämne som studeras. Studien har fokus på 
enhetschefernas interaktion och agerande. Samtliga intervjuer har författaren genomfört.  
Det finns en dubbel vinning med att intervjuer har använts som metod eftersom även själva 
intervjutillfället är en interaktion mellan enhetschef och författare. Därmed är även 
intervjutillfället en dimension till underlag av tolkning och analys. Efter att ha genomfört 
intervjuerna och analyserat resultatet insåg författaren att resultatet som framkommit 
endast är en del av verkligheten. För att stämma av om interaktionen i verkligheten är som 
den framställs av enhetscheferna hade en ytterligare dimension behövts tillämpas. Detta 
genom att intervjua medarbetarna. Om medarbetarna hade ingått i en jämförande intervju 
hade studien ökat på sin tillförlitlighet. Giltigheten för studiens resultat hade ökat. Men att 
utöka arbetet med att även innefatta medarbetarens syn på interaktionen ryms inte inom 
denna studies ramar. En överförbarhet av denna studies resultat anses inte som lämpligt 
med hänseende till studiens smala frågeställning och det relativt låga antalet respondenter 
som deltagit. Resultatet för denna studie är ett resultat för denna specifika organisation och 
kan möjligt vara resultatet av endast de respondenter som deltog. Om andra respondenter 
hade ställt upp kan resultatet teoretiskt sett ha blivit ett helt annat. En annan faktor som kan 
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ha påverkat respondenternas svar är hur pass trygga de kände sig med intervjupersonen och 
hur känsligt ämnet är för dem. Vissa respondenter kan ha valt att inte ge hela bilden av 
verkligheten i intervjusituationen för att skydda sina medarbetare och att inte lämna ut dem 
för en för dem okänd person. Reliabilitet innebär att studien kan genomföras av andra 
forskare samt vid andra tillfällen och ge ett liktydigt svar (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Denna studie har som författaren ser det relativt låg reliabilitet eftersom resultatet till stor 
del avgörs utifrån vilka respondenter som ingår i studien, vilket engagemang som 
respondenterna har för frågan samt vilken relation som skapas under intervjutillfället 
mellan respondent och författare. Delaktigheten av intervjuaren innebär att intervjuaren 
själv är med och skapar texten under samspelet med respondenten. Trots att författaren 
under intervjutillfällena var väl medveten om sin egen påverkansfaktor och på grund av det 
intog en neutral ställning kan medverkan, följdfrågor och agerande påverkat 
respondenterna till den totala slutprodukten som framkom. Även validiteten i denna studie 
bör diskuteras. Validitet, om studien undersöker det som från början var avsett att 
undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom det är personliga möten kan 
personkemin ha påverkat respondenternas benägenhet till att svara på frågorna. Författaren 
upplevde att vissa respondenter var mer öppna än andra respondenter vid intervjutillfället. 
Författaren upplevde även att det fanns en skillnad mellan hur kommunikativa 
respondenterna var vilket även det resulterar i validitetens tillförlitlighet. De intervjuer som 
kom in på sidospår kan ha medfört att relevant eller irrelevant kunskap framkom som 
antingen berikade studien eller inte tillförde studien någonting alls. I de fall som sidospår 
togs men som bidrog till att ny kunskap tillfördes studien innebär att validiteten i studien 
var låg. Oftast hade dock de sidospår som analyserades under intervjuerna en koppling till 
det studerade ämnet. Generaliserbarhet, om resultatet kan överföras till andra situationer 
och undersökningspersoner (Kvale & Brinkmann, 2009). Generaliserbarheten för denna 
studie framhåller författaren vara relativt låg. Det resultat som framkommer kan inte kan 
appliceras i andra verksamheter eller till andra organisationer då denna studie endast 
studerat ett fåtal enhetschefer som beroende på unika och specifika arbetsförhållande, 
interaktionspåverkan med författaren samt mycket relaterat till vilken respondent som 
intervjuats kan ha medfört unika och specifika svar för just dessa respondenter utifrån 
deras livsvärld.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör intervjuaren vara insatt för att i detalj känna till 
intervjuns fokus, visa hänsyn, att intervjuaren ger respondenten tid att tala till punkt, 
tolererar tystnad och pauser samt ger respondenten tid att tänka efter. Intervjuaren bör även 
ha en empatisk inställning och lyssnar med uppmärksamhet på vad som framkommer och 
på hur det sägs. Även att intervjuaren är uppmärksam på vad som är viktigt för 
respondenten är av vikt för att vara framgångsrik i intervjusituationen. Bryman (2001) har 
kompletterat genom att ha lagt till vikten av att intervjuaren är balanserad, varken säger för 
mycket eller för lite under intervjusituationen, etisk medveten samt att intervjuaren tar 
hänsyn till alla delar av de etiska aspekterna. 
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Intervjustudier omfattade i normalfall mellan 5-15 intervjuer vilket berodde på vilken tid 
och vilka resurser som fanns tillgängliga (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hänsyn till tid 
och resurser har författaren valt att intervjua 10 enhetschefer.  

Förförståelse innebär att vi förstår saker innan vi förstår det specifika om studieobjektet. 
Förförståelse innebär all den kunskap vi samlat på oss under livet, inte endast under den 
akademiska studietiden utan här innefattas även erfarenhet och värderingar som vi bär med 
oss (Henricson, 2012).       

     Denna studie har undersökt och gett en bild av enhetschefens interaktion och agerande 
relaterat till medarbetarens hälsa samt sjukfrånvaro. Studien har endast belyst 
frågeställningen från enhetschefens synvinkel och fått svar utifrån enhetschefernas 
perspektiv. För en vidare forskning samt för att få en helhetsbild skulle det vara intressant 
att få medarbetarnas syn. Att studera hur medarbetarna upplever sina enhetschefer och hur 
medarbetarna ser på enhetschefens agerande samt interagerande. Även att studera hur 
medarbetarna upplever sin enhetschef relaterat till interaktion och agerande relaterat till 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse, hälsa samt sjukfrånvaro. Hur är enhetscheferna sett 
genom medarbetarnas ögon? 

6.3 Etikdiskussion 
Inga etiska problem har uppstått.  

7 SLUTSATS 
Studiens tydligaste resultat visar att de enhetschefer som har lång erfarenhet samt högre 
utbildningsgrad är de ledare som har en mer välmående personalgrupp där medarbetarna 
har en låg sjukfrånvaro. Ledaregenskaper som gynnar medarbetare till välmående är 
enhetschefer som ser sina medarbetare, som finns för dem och som har byggt upp en väl 
fungerande struktur för arbetsplatsen. Teambildning att enhetschefer satsar på att få 
fungerande grupper, att problem synliggörs, gällande sjukfrånvaro men även annan 
problematik som uppstår bland medarbetarna. Enhetscheferna som har medarbetare med 
låg sjukfrånvaro är även själva individer med egen låg sjukfrånvaro samt inger en positiv 
bild för sina medarbetare gällande sin arbetsmiljö och lyfter vikten av att själva vara en 
förebild för medarbetarna. Enhetscheferna med medarbetare med låg sjukfrånvaro ser 
lösningar och tar genast itu med diverse problematiska situationer. Det framkommer att det 
finns skillnader i enhetschefernas ledarskap som påvisas påverka medarbetarna i viss mån. 
Samtidigt är hälsa och sjukfrånvaro hos medarbetaren väldigt individuellt och det finns 
många faktorer förutom enhetschefens påverkan som leder till sjukfrånvaro. Vissa 
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frågeställningar kvarstår som endast delvis besvarade. I efterhand kan det konstateras att 
frågeställningarna var för omfattande för att under en intervjusituation hinna med att 
behandlas samt få tillgång till ett underlag att tolka varje respondents undermening.  
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BILAGA A: MISSIVBREV  
 
 
Hej Enhetschef i XX! 

Mitt namn är Christine Tedegren och jag vill gärna träffa dig för en intervju! Jag hoppas att 
du är av samma uppfattning, att det skulle vara trevligt att träffa mig! 

För tillfället arbetar jag med min Magisteruppsats i ledarskap. Jag studerar på 
”Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv” på Mälardalens högskola i Västerås. 

Mitt val av intresseområde för Magisteruppsatsen är att genomföra intervjuer med några 
Enhetschefer i XX. I intervjun kommer jag att fokusera på dina medarbetares arbetsplatser 
med den psykosociala arbetsmiljön, medarbetarens hälsa och sjukfrånvaro samt dina tankar 
och idéer gällande dessa områden. Arbetet kommer att fokusera på dig som Enhetschef och 
ditt agerande utifrån rådande situation i din enhet gentemot medarbetaren, i nuläget samt 
tankar för framtiden.  

Syftet med arbetet är att få en bild av vad det är som påverkar medarbetarens 
arbetstillfredsställelse samt vad som orsakar hög respektive låg sjukfrånvaro.  

I mitt arbete följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 
deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Jag kommer även att säkerställa att 
respondenterna samt respondentsvaren kommer att hanteras anonymt genom hela 
uppsatsarbetet. 

Vid intresse återkopplar jag gärna till dig med min färdiga Magisteruppsats. 

Min förhoppning är att du har möjlighet att avsätta tid för denna intervju. Jag beräknar att en 
intervju pågår mellan 40-60 minuter. Återkoppla till mig via mail 
(chd02001@student.mdh.se) eller kontakta mig på mobilnummer 070-156 52 53 så bokar vi 
gemensamt in en dag som passar. 

 

Mvh 

Christine Tedegren 

student på Mälardalens högskola, Västerås 

”Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv”   

 

 

 



  

BILAGA B: INTERVJUGUIDE 
 

Intervjuguide 

Hur länge har du haft denna enhetschefstjänst?  

Hur många medarbetare är du enhetschef för? 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

Beskriv dig själv som chef och ledare. 

Vilka styrkor framhåller dina medarbetare om dig som enhetschef? 

Hur definierar du begreppet arbetstillfredsställelse? 

Vad anser du påverkar dina medarbetares känsla av arbetstillfredsställelse? 

Hur ser du på medarbetarnas sjukfrånvaro på din enhet, tycker du att den är hög eller låg?  

Vet du vad det är som orsakar dina medarbetares sjukfrånvaro? (Finns det naturliga orsaker 
till resultatet, hög eller låg sjukfrånvaro). 

Hur interagerar du med dina medarbetare? 

Hur trivs dina medarbetare på sin arbetsplats? Finns det skillnader mellan de olika 
arbetsplatserna i din enhet?  –arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, sociala klimatet, stress 

Vad är din uppfattning om dina medarbetares arbetsmiljö och psykosociala arbetsmiljö? 
Följdfråga: var finns det brister som behöver åtgärdas? 

Drar du någon parallell mellan medarbetarens arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro? 
Följdfråga: hur? På vilket sätt? Beskriv gärna mer. 

Hur ser du på din roll när det gäller medarbetarnas arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro? 

Vad gör du som enhetschef för att påverka medarbetarens välmående på din enhet? 

Vilka är dina tankar och idéer om framtida satsningar på medarbetaren? Vad ser du som 
viktigast att prioritera resurserna på? 

Finns det någon medarbetare på din enhet som aktivt arbetar för att främja hälsan på enheten?  
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