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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjukfrånvaro har länge varit ett centralt och politiskt samhällsproblem i Sverige. En 

orsakande faktor för medarbetarnas ohälsa är stress och psykiska påfrestningar, vilket bland annat kan 

påverkas av ledarskap. Det finns olika ledarstilar som chefer kan tillämpa, vilka har olika påverkan på 

medarbetarnas hälsa. Dessa är transformativ och transaktionell ledarstil samt demokratisk eller 

relationsorienterad ledarstil och auktoritär eller uppgiftsorienterad ledarstil. Fördelaktigt för de 

anställdas hälsa är ledarskap som tillämpar Kaizen som arbetsmetod vilket förklaras som att 

verksamheten kontinuerligt ska förändras till det bättre. Således visar tidigare forskning att ledarskapet 

kan ha betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa på arbetsplatsen. 

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar 

med hög respektive låg sjukfrånvaro. För att besvara syftet utgår studien från teorier om ledarstilar och 

arbetsmetoden Kaizen. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte har både chefers och medarbetares perspektiv på problemet 

tagits tillvara på i undersökningen genom en kvalitativ och kvantitativ studie med en iterativ 

växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats. En komparativ metod har genomförts då två 

jämförbara avdelningar, med hög respektive låg sjukfrånvaro, har studerats. 

 

Slutsats: Studiens resultat är att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas 

samt i vilken grad chefer arbetar enligt Kaizen. Chefer som har olika ledarskap har även medarbetare 

med olika sjukfrånvaro, således kan chefers ledarskap ha betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro. 

Nyckelord: Sjukfrånvaro, psykosocial hälsa, ledarskap, ledarstilar, Kaizen, transformativ, 

transaktionell, demokratisk eller relationsorienterad, auktoritär eller uppgiftsorienterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Background: Sickness absence have long been a central and political societal problem in Sweden. 

One factor that has caused employee’s ill health is job strain and psychic stress which may be 

influenced by leadership. There are different leadership styles that managers can apply which have 

different effects on employee health. These are transformative and transactional leadership styles as 

well as democratic or relationship-oriented leadership styles and authoritarian or task-oriented 

leadership styles. Advantageously for employee health is leaders who apply Kaizen as a working 

method. Kaizen can be described as continuous improvements. Thus, leadership is significant for 

employees' psychosocial health in the workplace. 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the difference between managers' 

leadership in departments with high and low sick leave. To answer the purpose, the study is based on 

theories of leadership styles and the Kaizen method. 

 

Method: To answer the purpose of this study, both managers and employees have given their 

perspective to the problem. They have participated in the survey through a qualitative and quantitative 

study with an iterative interaction between deductive and inductive approach. The study has been 

carried out using a comparative method by studying two comparable departments with reported high 

or low sickness absence.   

 

Conclusion: The result of this study is that the leadership differs according to the leadership styles 

applied and to what extent managers work according to Kaizen. Managers with different leadership 

also have employees with different sickness absence. Thus, manager’s leadership can be important for 

employees' sickness absence. 

 

Keywords: Kaizen, leadership, leadership style, sickness absence, ill health, transformational, 

transactional, democratic or relationship-oriented, authoritarian or task oriented. 
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1. Inledning 

 

Kapitlet introduceras med en bakgrundsbeskrivning av det ämne som studien berör för att sedan 

övergå till problemdiskussion. Vidare redogörs studiens problemformulering samt avsedda syfte och 

forskningsfrågor som studien ska besvara. 

 

1.1 Problembakgrund 

Sjukfrånvaro från arbetsplatsen är ett betydande samhällsproblem i Sverige och en central politisk 

fråga som bland annat berör bristande arbetsmiljö och ohälsa, exempelvis genom försämrad 

psykosocial arbetsmiljö och stress, som arbetsgivaren ofta blir utsedd till syndabock för (Johnson, 

2010). Enligt en undersökning av Arbetsmiljöverket (2016) har ungefär var femte person något slags 

besvär orsakat av arbetet som kommer att påverka arbetsprestationen. Stress och psykiska 

påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär och flertalet studier visar att 

ledarskapet är en bidragande faktor till människors psykosociala ohälsa och sjukfrånvaro på 

arbetsplatsen (Karlsson, 2010; Theorell m.fl., 2013; Zwetslot & Pot, 2004). Ledarskap handlar inte 

enbart om att uppnå verksamhetens uppsatta mål utan också om att skapa relationer med sina 

medarbetare för att vinna deras förtroende och på så vis påverka klimatet på arbetsplatsen, vilket är en 

viktig del av ledarskapet (Carlsson & Nilsson, 2012). Chefer underskattar ofta sin egen betydelse men 

är utan tvekan en av de viktigaste faktorerna för att påverka den psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Studier visar att det finns ett samband mellan medarbetares välmående, psykosociala 

problem och korttidssjukfrånvaro (Blank & Diderichsen, 1995). Allt som chefen gör och säger har 

således betydelse för det klimat som råder på arbetsplatsen (Carlsson & Nilsson, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Ett ökat sjukskrivningstal kan, enligt Försäkringskassan (2014), ses som ett strukturellt 

samhällsproblem som innefattar både individen själv och samhället. För individen innebär 

sjukfrånvaro försämrad privatekonomi samt en förlust av det vardagliga sociala samspelet i arbetslivet. 

Sjukskrivningar är även kostsamt för arbetsgivaren i form av produktionsbortfall och eventuella 

vikariekostnader (Försäkringskassan, 2014). Industriarbetare är en arbetsgrupp med en hög andel 

anställda som har arbetsrelaterade besvär (Arbetsmiljöverket, 2016). En arbetsmetod som är 

fördelaktig för de anställdas hälsa (Sörqvist, 2004; Von Thiele Schwarz m.fl., 2016) och väl omtalad 

inom industriverksamheten är Kaizen, som ursprungligen är ett japanskt begrepp och betyder ständiga 
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förändringar till det bättre. Kaizen handlar om ett nytt sätt att se på verksamheten med 

förbättringsarbetet som en naturlig del i organisationen och i vilken alla är delaktiga (Imai, 1986). För 

att lyckas med ett förändringsarbete är det ledarens uppgift att göra de anställda delaktiga. Delaktighet 

och synligt ledarskap är således viktiga komponenter i arbetet och stor vikt läggs på hur chefen agerar 

mot sina anställda (Sörqvist, 2004). Chefer kan tillämpa olika ledarstilar för att få arbetsgrupper att 

prestera (Jacobsen & Thorsvik, 2014), transformativ och demokratisk eller relationsorienterad ledarstil 

har positiv påverkan på medarbetarnas psykiska hälsa jämfört med transaktionell och auktoritär eller 

uppgiftsorienterad ledarstil (Larsson & Vinberg, 2010; Nyberg, 2009). 

1.3 Problemformulering 

I ovanstående problembakgrund påvisas att sjukfrånvaro är ett angeläget samhällsproblem som kan 

påverkas av ledarskapet. Att sjukfrånvaro är kostsamt för både medarbetaren och arbetsgivaren samt 

att chefers ledarskap har olika inflytande över medarbetarnas sjukfrånvaro på arbetsplatsen diskuteras i 

ovanstående problemdiskussion. Studiens huvudsakliga fråga i detta sammanhang är därför hur kan 

chefers ledarskap vara betydande för sjukfrånvaron? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar med 

hög respektive låg sjukfrånvaro. För att besvara syftet utgår studien från teorier om ledarstilarna 

transformativ, transaktionell, demokratisk eller relationsorienterad och auktoritär eller 

uppgiftsorienterad ledarstil samt arbetsmetoden Kaizen. Därmed avser studien besvara följande 

forskningsfrågor: 

 

 Hur arbetar chefer i sitt ledarskap utifrån ledarstilarna? 

 Hur arbetar chefer med Kaizen som arbetsmetod? 
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2. Teoretisk referensram 

 

Kapitlet redogör för de teorier som valts för den teoretiska referensramen, vilket presenteras med stöd 

från tidigare forskning. De teorier som tas upp är; sjukfrånvaro, ledarskap samt ledarstilar och 

Kaizen. 

 

2.1 Sjukfrånvaro 

Enligt Blank och Diderichsen (1995) beror sjukfrånvaro på många olika faktorer, exempelvis 

individers livssituation, arbetskrav och ohälsa. Det finns anledning att tro att upprepad 

korttidssjukfrånvaro kan indikera underliggande allvarliga hälsoproblem. Studier visar att det finns en 

relation mellan korttidssjukfrånvaro, självskattat välmående och psykosocial ohälsa (Blank & 

Diderichsen, 1995; Johnson, 2010). På en arbetsplats föreligger det krav och kontroller i arbetet som 

påverkar de anställdas psykosociala hälsa, vilket kan framträda genom exempelvis stress, ångest och 

depression (Karasek & Theorell, 1990). I Karlssons (2010) studie beskrivs olika psykosociala 

arbetsfaktorer som kan påverka den anställdes hälsa negativt eller positivt. Faktorerna är bland annat 

socialt stöd från medarbetare, arbetskrav och ledarskap (Karlsson, 2010). Den absolut viktigaste 

psykosociala arbetsmiljöfaktorn är chefens hantering av ledarskapet (Carlsson & Nilsson, 2012). 

Medarbetare som uppfattar en försämring i ledarskapet löper större risk för ohälsa jämförelsevis med 

medarbetare som upplever en förbättring i ledarskapet (Karlsson, 2010). Detta är enligt studier orsaken 

till ökad sjukfrånvaro på arbetsplatsen (Theorell m.fl., 2013; Karlsson, 2010; Zwetslot & Pot, 2004). 

2.2 Ledarskap 

Enligt Carlsson och Nilsson (2012) är chefskapet en roll som formellt utsetts med uppgiften att uppnå 

företagets mål. Däremot handlar ledarskap om de relationer som chefen har till sina medarbetare, vilka 

kan skapas genom förhållningssätt och attityder. Det är genom medarbetarna som målen uppfylls och 

därför är chefers förmåga att kombinera dessa två roller viktigt. I mötet med medarbetarna utövas 

ledarskapet men när medarbetarnas förtroende är vunnet kan chefen betraktas som ledare (Carlsson & 

Nilsson, 2012). Ledarskap handlar om att skapa en stämning som kännetecknas av tillförlitlighet från 

båda parter samt att motivera gruppen genom att gemensamt förstå arbetets villkor. En ledare måste 

tydliggöra regler, överenskommelser, hävda mål, värna om goda relationer och uppnå en konstruktiv 

miljö inom gruppen. Det är viktigt att ledaren kan balansera olika intressen och prioriteringar i en 

grupp. Uttrycket ”Fungerar ledaren väl, fungerar också gruppen väl” beskriver vilken stor betydelse 

ledaren har (Svedberg, 2012). 
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2.2.1 Ledarstilar 

Demokratiskt eller relationsorienterat ledarskap och auktoritärt eller uppgiftsorienterat ledarskap är 

olika ledarstilar som chefen kan inta för att uppnå hög prestation inom sin arbetsgrupp. Ledare med 

demokratiskt eller relationsorienterat ledarskap utvecklar goda relationer till sina anställda. Typiska 

karaktärsdrag är att involvera anställda i beslutsfattandet och vara uppmärksam, hänsynsfull och 

stödjande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Högt stöd från ledaren kan förhindra ohälsa på arbetsplatsen 

(Karasek & Theorell, 1990; Johnson, 1986; Karlsson,2010). Demokratiska eller relationsorienterade 

ledare spenderar mycket tid till att diskutera och konsultera problem med sina anställda. En auktoritär 

eller uppgiftsorienterad ledare är istället intresserad av produktion och effektivitet. Utmärkande är att 

ledaren fattar alla beslut och sedan informerar medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta sätt 

att fatta beslut är traditionellt och begränsas till chefens kunskaper och åsikter men är en snabb lösning 

(Sörqvist, 2004). Till skillnad från auktoritära eller uppgiftsorienterade ledare har demokratiska eller 

relationsorienterade ledare förmågan att lyfta in medarbetare i beslutsprocesser samt viljan att delegera 

beslutsbefogenhet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Organisationer som hanterar problem demokratiskt 

har det bästa resultatet på anställdas hälsa (Oxenstierna m.fl., 2005). Högt relationsorienterat ledarskap 

har även påvisat framgångsrika utfall angående bland annat medarbetarnas effektivitet och uppfattning 

om ledarskapet (Larsson & Vinberg, 2010). Chefer med relationsorienterade beteenden påverkar 

medarbetarnas välmående och psykiska hälsa positivt, jämfört med chefer med uppgiftsorienterade 

beteenden som associeras med ohälsa hos medarbetarna. Dock kan även chefer med relationsorienterat 

fokus med inslag av uppgiftsorienterat beteende, indikera positiv påverkan på de anställdas psykiska 

hälsa och välmående (Larsson & Vinberg, 2010; Nyberg, 2009). 

 

Transformativt och transaktionellt ledarskap är ytterligare två ledarstilar. Jacobsen (2013) förklarar att 

transformativt ledarskap lägger stor vikt vid det symboliska ledarskapet, föregår med gott exempel och 

är en inspiratör. Den transformativa ledaren spelar på emotionella relationer, använder maktbaser 

såsom identifikationer, karisma och visioner och vill skapa värdebaserad sammanhållning inåt i hela 

organisationen. Ledaren reagerar inte bara på omgivningen utan försöker aktivt påverka och skapa 

omgivningen. Transaktionellt ledarskap bygger istället upp rationella och förnuftiga utbytesrelationer 

och ses som en skicklig politisk ledare som kan argumentera för sin sak och ta ensidiga beslut. 

Övervakning och kontroll är grundpelarna och kan uppnås genom att bilda allianser (Jacobsen, 2013). 

Ledare som inte möjliggör delaktighet och autonomi för medarbetarna har negativ påverkan på 

medarbetarnas hälsa (Nyberg m.fl., 2005). Ledarstilar förknippas oftast som ”hårda” och ”mjuka” med 

endast ett rätt sätt att leda. Många ledare går därav i fällan att det endast finns ett rätt sätt att agera, 

transformativt ledarskap brukar ses som ”det rätta” sättet men alla ledarstilar kompletterar varandra. 

Ledare som har ett högt transformativt ledarskapsvärde brukar även ha höga transaktionella ledarskaps 

indikationer. Till exempel kan ledare vara inspirerande, visionerande, delegerande och coachande men 
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använder sig av ensidiga beslut vid behov (Jacobsen, 2013). Ett transformativt ledarskap kan förbättra 

den psykosociala hälsan på en arbetsplats (Kelloway m.fl., 2012). 

2.2.2 Kaizen 

Kaizen är ett etablerat begrepp inom japanskt ledarskap och har ökat Japans konkurrenskraft gentemot 

den västerländska affärsvärlden. Kaizen-konceptets kärna innebär kontinuerlig förändring till det 

bättre och involverar högsta ledning, chefer och medarbetare. Budskapet inom konceptet är att det 

varje dag bör ske förbättringar inom företaget. Kaizen konceptet består av ett Kaizen-paraply (se 

bilaga 5), vilket innefattar delar som bland annat kvalitets- och produktivitetsförbättring, 

Kvalitetscirklar, Samverkan ledning-medarbetare och Förslagsverksamhet (Imai, 1986).  Föreliggande 

studie kommer utgå från delar av Kaizen-paraplyet som går att härleda till ledarskap. 

 

Kaizen är en pågående process som involverar alla inom organisationen. Kaizen ledarskap handlar om 

att förbättra processer och system och framgångsrika Kaizen strategier handlar om att få medarbetarna 

medvetna om vilket ansvar de har för att vidmakthålla rådande arbetsnormer samt att ledaren, 

tillsammans med medarbetarna, kan förbättra dessa. Enligt Kaizen innebär problem ett potentiellt 

förbättringsarbete, ledare som ägnar sig åt positivt tänkande kan bidra till att problem vänds och blir 

en värdefull möjlighet till förbättring (Imai, 1986). Det finns olika ställningstaganden inom Kaizen, 

vilka handlar om att till varje anställd skapa harmoni, informera om vad som pågår inom 

organisationen samt möjliggöra delaktighet i processer inom organisationen (Kearsley, 2005). 

2.2.2.1 Förbättringsarbete 

Spridningen av förbättringsarbeten i form av Kaizen är större i Japan än i Sverige (Elg m.fl., 2007) och 

forskning visar att förbättringsarbeten i Sverige har tagit en annan riktning än Kaizen (Nilsson, 1999). 

I svensk industri är förbättringsarbetet en större del av arbetslagets dagliga arbete och dessutom har 

dem ett ansvar för hela förbättringscykeln. Förbättringsarbetet i Japan fungerar istället genom att 

arbetslagen lämnar förslag som sedan bedrivs av en utomstående organisation som arbetar parallellt 

med den formella organisationen (Elg m.fl., 2007). 

 

Sörqvist (2004) hävdar att förbättringar är accepterat om de värderas positivt utifrån individens 

perspektiv men förbättringsarbete kan för somliga individer värderas negativt och ses då som en 

försämring. Oftast innebär förbättringsarbetet en förändring som är utmanande och kan vara en 

anledning till hög stress, utbrändhet och sjukfrånvaro som råder i samhället. Ledningens engagemang 

för förbättringssatsningar är därför vital då det har stor betydelse för om förbättringen blir lyckad eller 

misslyckad. Ledare på alla nivåer bör engagera sig i förbättringsprocessen då det är en viktig och 

central del av arbetet. Högsta ledningen har det största ansvaret angående förbättringsarbeten, dock har 
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alla ledare en betydande roll i att inrikta och motivera sina medarbetare, då engagerade och delaktiga 

medarbetare är nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete. Vanligtvis finns många bra idéer 

angående förbättringar hos medarbetarna och genom att involvera dem i förbättringsarbeten skapas 

motivation till att framföra innovationer till ledningen för att i sin tur nå organisatorisk framgång. 

Motivation är ett centralt begrepp inom förändringar och det är viktigt att chefen förstår hur de 

anställda motiveras för att kunna öka deras motivation. Det finns olika varianter av motivation, bland 

annat inre och yttre. Inre motivation innebär hur individen uppfattar arbetsinnehåll och prestationer 

medan yttre motivation påverkas av belöningar, krav och erkännanden. Genom att få medarbetarna 

motiverade och delaktiga i förändringsarbetet kommer deras upplevelser av förändringen inte vara lika 

skrämmande och utmattande utan istället medföra trygghet och stabilitet (Sörqvist, 2004). Vilket kan 

bidra till att ohälsa och sjukfrånvaro minskar (Sörqvist, 2004, Von Thiele Schwarz m.fl., 2016). 

2.2.2.2 Kvalitetscirklar 

Japanska företag har sedan 1950-talets slut uppmuntrat smågruppsarbete, även kallat kvalitetscirklar, 

bland sina anställda för att skapa en bättre arbetsmiljö och förbättra relationen mellan ledare och 

medarbetare (Imai, 1986). Kvalitetscirklar är en del av kvalitetssatsningen och innebär att alla inom 

produktionen träffas i grupp för att lösa problem och åstadkomma förbättringar (Nilsson, 1999; 

Sörqvist, 2004). Stor del av ansvaret angående förbättringsarbeten har med tiden lagts på arbetslag 

(Elg m.fl., 2007). Ledarens uppgift är att ge arbetslagen möjlighet till eget ansvar och få dem att känna 

uppskattning (Nilsson, 1999). 

2.2.2.3 Förslagsverksamhet 

Förslagsverksamhet innebär att medarbetarna i ett arbetslag lämnar förslag till förbättringar i den 

löpande produktionen, exempel på förslag kan vara förbättring av handverktyg (Nilsson, 1999). För att 

få en fungerande förslagsverksamhet är det viktigt att ledare är engagerade i förbättringsarbetet och 

har viljan att släppa fram medarbetare som kommer med förslag, vilket dessutom kräver visat 

engagemang och intresse från medarbetarna. Vidare är det viktigt att ledningen är synlig, till exempel 

genom att personligen dela ut belöningar vid inlämnade förslag (Rapp & Eklund, 2002). 

2.3 Analysmodell 

I den teoretiska referensramen presenteras psykosocial ohälsa som en bidragande orsak för 

sjukfrånvaro. Vidare presenteras ledarskap som en påverkansfaktor för den psykosociala hälsan hos 

medarbetarna på en arbetsplats. Även ledarstilar som har presenterats (se Kap. 2.2.1) kan ta uttryck i 

chefers ledarskap och är jämförbara mot varandra. De olika ledarstilarna går också att härleda till 

medarbetarnas psykosociala hälsa. Inom Kaizen har ledarskapet en betydande roll och handlar i mångt 

och mycket om ledarens engagemang i att involvera medarbetarna och på så vis påverka den 
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psykosociala hälsan positivt på arbetsplatsen (se Kap. 2.2.2). Som ett led i detta kan sjukfrånvaron på 

en arbetsplats variera beroende på hur de olika ledarstilarna tillämpas i chefers ledarskap och i vilken 

utsträckning de arbetar enligt Kaizen. Dock måste en hänsyn tas till externa påverkansfaktorer, som i 

figuren presenteras som X, vilka också kan ha en inverkan på den psykosociala hälsan hos 

medarbetarna. 

 

 

Figur 1. Analysmodell. 
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3. Metod 

 

Kapitlet avser upplysa om vilka ställningstaganden som gjorts gällande teori och metod för att kunna 

genomföra studien. Vidare redogörs för urval, intervjuernas och enkätens uppbyggnad, trovärdighet 

och autenticitet samt kritik till de valda metoderna i studien. 

 

3.1 Ansats 

Den deduktiva ansatsen är enligt Bryman och Bell (2013) den vanligaste för att uppfatta förhållandet 

mellan teori och praktik. Utifrån befintlig information och teoretiska överväganden som gjorts inom 

området går det att utforma hypoteser som sedan studeras empiriskt för att få fram data. 

Datainsamlingen styrs på så vis av de tidigare teorier och hypoteser som forskaren utgår ifrån. Den 

induktiva ansatsen handlar emellertid om att genom det resultat som forskningsundersökningen utgör 

finna teorier som är användbara, på så sätt formar resultatet teorin. Den induktiva ansatsen förknippas 

ofta med kvalitativa synsätt och den deduktiva ansatsen med kvantitativa. Ofta ses ansatserna som 

komplement till varandra då det sker en växelverkan mellan båda metoderna för att koppla samman 

teori och forskning. Strategi som används vid växling mellan data och teori kallas ofta för iterativ eller 

upprepande (Bryman & Bell, 2013). Föreliggande studie hade utgångspunkt i teorin för att kunna 

utforma relevanta frågeställningar som sedan var användbara i den kvalitativa metoden i form av 

intervju. Den information intervjun gav blev sedan grunden till den empiriska undersökningen som tog 

form i den kvantitativa metoden med enkätfrågor. Med stöd av Bryman och Bell (2013) samt Eriksson 

och Wiedershaim-Paul (2014), som också stödjer samarbetet mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder, fann vi den iterativa växelverkan mellan de olika metoderna användbar i denna studie. 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Kvalitativ metod bidrar till en närkontakt och bättre uppfattning av den undersökta enhetens situation, 

vilket är viktigt för att skapa en teoretisk grund utifrån den information som samlats in. Metoden är 

ofta resurskrävande och används därför vid tillfällen då få enheter ska undersökas (Holme & Solvang, 

1997). Denna metod blev optimal i studiens första skede, eftersom förundersökningen skapade god 

kvalité för undersökningsfrågorna i den kvantitativa studien. Styrkan i den kvantitativa metoden ligger 

i att fånga upp alla undersökta individers uppfattningar och åsikter som sedan kan generaliseras 

(Holme och Solvang, 1997) men det gäller att forskarna i förväg har goda kunskaper om det område 

som ska studeras (Bryman och Bell, 2013). Den här studien består av en metodkombination, vilket kan 

kännetecknas genom att forskarna ser problemet utifrån olika metoder för på så vis utvinna olika 
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perspektiv på problemet, vilket kan vara fördelaktigt för studiens trovärdighet. Detta kan ske genom 

att kombinera och växla mellan kvalitativ och kvantitativ datainsamling, på så vis kan dessa metoder 

komplettera varandra och bilda en helhetsbild som inte hade uppstått annars (Denscombe, 2016; Lind, 

2014). Dessutom är metodkombination ett bra verktyg för att utveckla forskningsinstrument, 

exempelvis kan en förundersökning i form av intervju utveckla en enkätundersökning (Denscombe, 

2016), vilket också är det tillvägagångssätt som studien utgått från. Det är viktigt att forskarna utgår 

från strategin när de designar den ordningsföljd som metodkombinationen kommer inta. Dock är det 

inte nödvändigt att lägga lika stor vikt vid de olika metoderna, då det istället är gynnsamt att koppla 

ihop de olika komponenter som metoderna medför. Genom att jämföra de olika fynd som 

komponenterna lyft fram ökar fyndens validitet (Denscombe, 2016). Även Denk (2002) skriver om 

jämförande tillvägagångssätt och benämner det komparativ metod, vilket kännetecknas av antagandet 

om likheter och skillnader som är viktiga att studera för att bilda en förståelse för det som undersöks. 

3.3 Fallföretag 

Volvokoncernen är en stor organisation med produktionsanläggningar i 18 länder, med cirka 95 000 

sysselsatta individer och har försäljningar i mer än 190 marknader. Volvokoncernen tillverkar 

lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marin- och industrimotorer och är en av världens ledande 

tillverkare av dessa. Volvokoncernens mission är att genom sina transportlösningar bidra med ökat 

välstånd. De siktar mot att vara framgångsrika leverantörer för världens mest eftertraktade 

transportlösningar, vilket de ska bli genom sina medarbetare. De fem viktigaste värderingarna inom 

Volvokoncernen är Framgång för kunden, Tillit, Passion, Förändring och Prestation (Volvo Group, 

2017). 

 

Volvo Construction Equipment Eskilstuna är en del av Volvokoncernen och grundades år 1832 av 

Johan Theofron Munktell. Idag är Volvo CE Eskilstuna en av Europas största maskin och 

bearbetningsanläggningar. Volvo CE Eskilstuna är uppdelat i tre olika huvuddelar; Operations, 

Technology och Sales and Marketing (Volvo Construction Equipment Global, 2017). På Operations 

fabriken tillverkas axlar och transmissioner till Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och väghyvlar. 

Kugghjul och axlar är fabriken specialister på och komponenterna som tillverkas på Volvo CE 

Operations Eskilstuna levereras sedan till Volvos monteringsfabriker som finns runt om i världen. 

Volvo CE OpESK är en modern och avancerad produktionsanläggning med cirka 600 medarbetare 

och räknas som Eskilstuna kommuns största arbetsgivare (Volvo Group AB, 2016). 

 

På Volvo CE OpESK råder en markant skillnad mellan hög respektive låg korttidssjukfrånvaro inom 

produktionen (Hentschel, personlig kommunikation, 13 februari 2017) och av den anledningen blev 
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Volvo CE OpESK fallföretaget i denna studie. Med korttidssjukfrånvaro menas att en person är 

frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i 1–4 dagar (Volvo CE OpESK, 2016). 

Under studiens arbetsprocess har Stefan Hentschel, med titeln Human Resources Business Partner, 

varit skribenternas handledare från Volvo CE OpESK.   

3.4 Urval 

Det urval som gjorts har varit beroende av den metod som studien utgått från och detta måste alltid tas 

hänsyn till för att väsentlig information ska utvinnas (Alvehus, 2013). Studiens urvalsprocess har 

således utgått från ett strategiskt urval, urvalsfrågor har först utformats för att sedan utse intervju- och 

enkätenheter. Urvalet är strategiskt när det utformas utefter de undersökningsfrågor som ställs och när 

rätt person nyttjas i undersökningen kommer intressant information utges (Alvehus, 2013). Det är 

viktigt att i stora organisationer välja rätt avdelning eller individ vid insamling av empiri för att få ut 

korrekt och relevant information (Ghauri och Grønhaug, 2010). Då studien ämnar undersöka 

skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar med hög respektive låg sjukfrånvaro, krävdes en 

djupare förståelse för hur ett ledarskap fungerar i praktiken. Därför intervjuades först en chef som 

ansvarar över en avdelning med låg sjukfrånvaro bland arbetarna, som även kallas “blue-collar” 

(Hentschel, personlig kommunikation, 13 februari 2017). Utifrån intervjun blev det intressant att 

undersöka medarbetarnas perspektiv på ledarskap. Även en snarlik avdelning kom att undersökas på 

liknande sätt, dock på en avdelning med hög sjukfrånvarostatistik. 

 

Urvalet av undersökningspersoner är viktigt då undersökningen riskerar att bli obrukbar om fel 

personer tas med i undersökningen (Holme och Solvang, 1997). Population och urval behöver 

klargöras vid arbetet med enkäter, population berör den del av befolkningen som tänkts delta i studien 

och urval innebär att ett representativt urval görs av populationen som tidigare valts (Trost & Hultåker, 

2016). I denna studie bestod populationen av individer som arbetar på Volvo CE OpESK och urvalet 

blev därefter individer som arbetar inom produktion och har avgränsats till två avdelningar med hög 

respektive låg sjukfrånvaro. 

3.4.1 Val av respondenter 

Det finns en risk att bli för strategisk i sitt urval, därför måste hänsyn tas till det studerade området och 

involverade enheter (Alvehus, 2013). Av den anledningen avser studien att behandla både chefers och 

medarbetares uppfattning om ledarskapet då de båda perspektiven har hög relevans för studien. 

Populationen som valts för studiens datainsamling är individer som arbetar på Volvo CE OpESK. 

Vidare använde studien ett strategiskt urval i form av kvoturval då studien fokuserade på de individer 

som är representativa för populationen, de som är anställda inom produktion, eftersom det är inom 

produktionen som korttidssjukfrånvaron är som högst (Hentschel, personlig kommunikation, 13 
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februari 2017). Då detta är en komparativ studie med utgångspunkt i metodkombination har två första 

linjens chefer intervjuats, som rapporterar hög eller låg sjukfrånvaro, även chefernas anställda har 

deltagit i en enkätundersökning. Enligt Robbins (1990) måste det finnas ett fokus på kontrollspannet 

så att de avdelningar som väljs ut blir så jämförbara som möjligt. Chefer som har flera anställda under 

sig har svårare att hinna med att handleda alla jämfört med chefer som har färre anställda under sig 

(Robbins, 1990). Av den anledningen valde skribenterna att studera två avdelningar som behandlar 

lika stor personalstyrka sammantaget 24 stycken på respektive avdelning. 

3.5 Intervju 

Kvalitativa data kan ge en mer nyansrik information (Lind, 2014; Denscombe, 2016) Intervjuer är 

fördelaktigt då de är mer detaljerade och djupgående (Denscombe, 2016). I studien har kvalitativa 

intervjuer genomförts med två första linjens chefer från Volvo CE OpESK’s produktionsavdelning 

som har rapporterat låg respektive hög sjukfrånvarostatistik. Intervjuerna var av semistrukturerad art 

för att uppnå en öppen diskussion med cheferna men samtidigt styra in dem inom studieområdet. Den 

första intervjun tog plats i ett tidigt skede av studiens arbetsgång, anledningen till detta var för att få en 

förståelse för hur ett ledarskap i praktiken kan se ut och därefter koppla ledarskapet i praktiken med 

ledarskapsteorier. Detta kom även att bli grunden för enkätundersökningen. 

3.6 Enkät 

Kvantitativ metod är ett bättre anpassat verktyg vid insamling av större datamängder (Lind, 2014), 

vilket ansågs relevant då empiri från en relativt stor grupp medarbetare, 48 stycken, skulle samlas in. 

Enkäten samlade in data på en ordinalskalenivå vilket innebär att räkna och rangordna kategorier, på 

detta sätt kunde data inom varje kategori jämföras med varandra. En ordinalskala kan exempelvis ta 

uttryck i en femgradig skala, även kallat likertskalan, respondenterna kan då välja svar som är mer 

eller mindre positivt kodade. Exempelvis ”instämmer helt” och ”tar fullständigt avstånd” (Denscombe, 

2016). I studien bestod skalan främst av kodningarna ”instämmer helt”, ”instämmer till stor del”, 

”instämmer till viss del”, ”instämmer inte alls” samt ”vet ej/ingen åsikt”. För att bilda en 

generaliserbarhet över respondenternas svarsalternativ räknades ett typvärde ut, som är ett centralmått 

som räknar ut det vanligaste förekomna svarsalternativet inom varje fråga (Bryman & Bell, 2013; 

Denscombe, 2016). Med typvärdet går det att finna det mest frekventa värdet av alla uppsatta värden 

på skalan, på detta vis undviks resultatet att påverkas av extremvärden och istället fokuseras resultatet 

till det vanligaste värdet. Dock kan begränsningar uppstå om det inte förekommer något värde som är 

vanligast och det istället blir två eller fler typvärden som är mest förekommande. Typvärdet är 

metoden som passar studien bäst då respondenternas svar kan skilja sig åt beroende på individ. Med 

typvärdet får vi ut det värde som de flesta respondenter står bakom och får på så sätt en generaliserad 
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bild av datan (Denscombe, 2014). De anställda inom en avdelning utgjorde tillsammans en grupp, 

exempelvis “grupp A” och ”grupp B”, där svarsfrekvensernas typvärde jämfördes avdelning mot 

avdelning. 

3.7 Dataanalys 

Genom insamling av teori från öppna källor uppnåddes en överblick för studieområdet och hur de 

tidigare behandlats. Studien samlade in datainformation successivt och kunde därför komplettera samt 

fördjupa redan använd information (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Med hjälp av 

datainformationen som samlats ihop kunde undersökningsfrågor utformas till den kvantitativa 

undersökningen. Skillnaden mellan enkät och intervju är att enkäter i efterhand kan studeras vilket 

intervjuer inte kan och av den anledningen var det viktigt att spela in intervjuerna, vilket gjordes med 

intervjupersonernas godkännande, som möjliggjorde transkribering (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Den kvantitativa datainsamlingen analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS, vilket är 

ett användbart sätt för att räkna ut typvärdet (Bryman & Bell, 2013). Den jämförande analysen styrdes 

sedan i linje med det syfte som studien avser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) och arbetet skedde 

genomgående i enlighet med studiens analysmodell. Utifrån de empiriska resultat som uppstod 

gällande sjukfrånvaro och ledarskap analyserades ledarskapets skillnader. 

3.8 Bortfallsanalys 

Studien samlade in 40 av 48 stycken enkäter, varav 21 av 24 stycken från avdelning A och 19 av 24 

stycken från avdelning B. Då studien har en svarsfrekvens på cirka 80 procent och bortfallet är ungefär 

lika stort från båda avdelningarna bedömdes att de medarbetare, cirka 20 procent, som inte deltog i 

enkätundersökningen inte utgjorde någon avsevärd skillnad för studiens resultat. Av den anledningen 

finner skribenterna de deltagande enkätrespondenterna representativa för studien. 

3.9 Tillförlitlighet och validitet 

Det finns flera olika kriterium inom forskningssammanhang. Reliabilitet används oftast inom 

kvantitativa metoder som tillförlitlighet och i kvalitativa metoder som pålitlighet, vilket innebär hur 

väl undersökningens resultat skulle bli detsamma om undersökningen gjordes igen (Bryman & Bell, 

2013). På grund av studiens tidsram har inte undersökningen kunnat utföras ytterligare en gång. De 

svarsalternativ som används i undersökningen bör vara konsekventa (Bryman & Bell, 2013). För att ta 

hänsyn till detta behövde utformningen av enkäten ske på ett pålitligt sätt, vilket uppfylldes genom att 

enkäten omfattades av ett lättförståeligt språk för att undvika missuppfattningar avseende 

formuleringar. Dessutom var svarsalternativen jämförbara mot varandra även om utformningen inte 

var densamma genom hela enkäten. 
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Ett annat viktigt kriterium är validitet som fokuserar på empiriresultatets samhörighet. Validitet kan 

uppnås genom användning av metodkombination, en jämförelse av de olika metodernas fynd bidrar till 

resultatkontroll samt bekräftar fyndens giltighet (Denscombe, 2016). Hur studien har kombinerat 

metoderna går att finna i studiens tidigare avsnitt (se Kap. 2.2). En huvudsaklig underkategori inom 

validitet är begreppsvaliditet som berör måttens avspegling på det begrepp som avses undersökas 

(Bryman & Bell, 2013). Enkäten har behandlat viktiga begrepp på ett okomplicerat sätt för att 

respondenterna ska förstå innebörden av begreppen. På så sätt har det säkerställts att de mått som 

enkäten utgav speglar begreppen korrekt. 

 

Intern validitet går att använda i både kvantitativ och kvalitativ metod och behandlar det kausala 

förhållandet mellan två eller flera variabler (Bryman & Bell, 2013). Genom att utforma enkätfrågor 

som belyser ledarskapet och utesluta andra faktorer hoppades vi finna indikationer på att chefens 

ledarskap är orsaken eller delvis påverkar de anställdas sjukfrånvaro. 

3.10 Etik 

Etiska frågeställningar berör hur individer som studeras i undersökningen ska behandlas. De fem 

etiska principer som bör följas är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet innebär att berörda 

individer ska informeras om undersökningens syfte och de moment som ingår i undersökningen. 

Samtyckeskravet handlar om att de individer som ska delta i undersökningen får veta att deltagandet är 

frivilligt. Konfidentialitets- och anonymitetskravet ska säkerställa att alla uppgifter som lämnas av 

deltagarna kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet, för att obehöriga inte ska komma åt 

informationen. Nyttjandekravet innebär att information om enskilda individer endast får användas för 

forskningens ändamål. Slutligen handlar falska förespeglingar om att falsk eller vilseledande 

information om undersökningen inte får ges till undersökningsdeltagarna (Bryman & Bell, 2013). 

Missivbrevet, som skickats till berörda individer, har informerat att dessa etiska principer kommer tas 

hänsyn till i undersökningen och genom hela studien. Även de två individer som deltog i 

intervjuundersökningen har fått denna information. 

3.11 Metodkritik 

Generalisering handlar om i vilken utsträckning fynden är överförbara till andra inramningar. Det är 

svårt för forskare att dra generella slutsatser om studien endast syftar till att undersöka ett fallföretag 

(Denscombe, 2016). Då föreliggande studie samarbetat med fallföretaget Volvo CE OpESK för att 

samla in data måste skribenterna vara medvetna om att fallföretaget är ett hjälpmedel för att utveckla 
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teorier och analytiskt generalisera de, inte för att föra en statistisk generalisering. Det går inte att se 

fynden som kommer från fallstudien som absoluta eller slutgiltiga utan måste analyseras tillsammans 

med tidigare teorier för att kunna vara generellt användbara utanför fallföretaget (Denscombe, 2016). 

Vidare menar Denscombe (2016) att de fynd som småskaliga forskningsprojekt ger har ett värde i sig 

och även om resultatet enbart grundas på ett unikt fall så är det också en del i en bredare kategori. Av 

den anledningen kan det tänkas att studiens resultat i viss utsträckning går att applicera på likartade 

verksamheter med samma förhållanden. Det är upp till betraktarens ögon att avgöra i vilken 

utsträckning resultatet går att överföra till andra inramningar. Ytterligare forskning bör därför 

genomföras för att säkerställa överförbarhet (Denscombe, 2016). 

 

Jämförbarheten mellan de två avdelningarna kan ses som begränsad då avdelningarna inte har samma 

arbetsuppgifter trots att båda avdelningarna tillhör produktionen. Dock finner skribenterna ändå 

jämförelsen relevant då båda avdelningarnas arbetsuppgifter är monotona, individerna arbetar inom 

samma fabrik och har liknande prestationskrav från ledningen. 
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4. Empiri 

 

Det empiriska materialet finns samlat i detta kapitel och har samlats in genom både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Den kvalitativa datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer och 

den kvantitativa datainsamlingen genom enkäter. 

 

4.1 Chefernas perspektiv 

Den kvalitativa empiriinsamlingen tog form i intervjuer med två första linjens chefer från Volvo CE 

OpESK för att få deras perspektiv på ledarskap. 

4.1.1 Sjukfrånvaro 

4.1.1.1. Chef A 

”... men sen är det också ganska fysiskt krävande arbete så är man förkyld så stannar 

man kanske hemma lättare från ett sådant här arbete än från ett tjänstemannaarbete.” 

Chef A 

 

Chefen återgav att arbetsmiljön har en stor påverkan på sjukfrånvaron. Hen nämnde att det finns 

anställda med arbetsrelaterad sjukfrånvaro, till exempel skador. Chefen berättade att hen följer upp 

sjukfrånvaron men det är inget som hen aktivt arbetar med, är medarbetarna sjuka ska de inte vara på 

jobbet. Chefen belyste att det inom avdelning A finns några individer med högre sjukfrånvaro som hen 

fokuserar på genom att försöka hjälpa dem med deras problem, för att på så vis dra ner 

sjukfrånvarostatistiken på avdelningen. 

4.1.1.2 Chef B 

”Ja, alltså min teori är att det beror på hur motiverad man är och vilken inställning man 

har till jobbet. Jag skulle tro till största delen att det är det, sen även chefskap och 

psykosociala biten har också med det att göra. Det är en blandning.” 

Chef B   

 

Sjukfrånvaron är lägre på avdelning B i förhållande till avdelning A, chefen uppgav att det beror på att 

medarbetarna på hens avdelning är motiverade att göra sitt bästa. Dessutom är de medvetna om 

förväntningarna som chefen har och hen lyssnar på sina medarbetare och har en daglig avstämning 



16 
 

med dem. Hen förmodade att chefskapet och den psykosociala biten kan vara en orsak till den 

sjukfrånvaro som råder inom produktionsavdelningen. 

4.1.2 Ledarstilar 

4.1.2.1 Chef A 

”... mycket baseras också på att kunna vara med i gruppen för min del, prata skit och 

allvar med dem ibland och vara med och skoja och den biten.” 

Chef A 

 

Chefen angav att målet är att alla ska trivas ihop och att det ska finnas en bra gruppdynamik, då det 

brukar lösa många problem. Chefen vill inte detaljstyra personalen, istället försöker hen coacha dem så 

de vet vad som ska göra och medarbetarna har även viss delaktighet i beslutsfattanden. Hen ansåg att 

god relation till medarbetarna är ganska viktigt och dessutom är ambitionen att vara kompis med alla, 

även om det inte alltid är fallet. Hen vill föra en dialog som både är arbetsmässig och privat och chefen 

upplevde att hen bjuder mycket på sig själv och är öppen om det mesta. Chefen påstod att 

kommunikation är a och o för att uppmärksamma sina anställda. Hen menade att andra ledare 

distanserar sig och endast pratar om arbetet medan hen vill prata om allt med sina anställda. 

 

Chefen berättade att beroende på vilken medarbetare det berör varierar hens delaktighet i 

medarbetarnas vardagliga arbete. De individer som behöver mindre hjälp riktar chefen 20 procent av 

sin tid till medan de som behöver mer hjälp får 80 procent av tiden. Chefen uppgav att avdelning A har 

två monteringsliner, på den ena linen finns det mer problem än den andra och därav prioriterar hen sin 

tid olika. Chefen upplevde att hen överlag är synlig på golvet åtminstone 50 procent av tiden och vid 

de tillfällen hen inte är synlig finns hen alltid tillgänglig för personlig kontakt. 

4.1.2.2 Chef B 

”... jag ser inte personer som jag jobbar med som anställda eller medarbetare utan jag 

ser dem som kollegor. Det är bara att vi har olika roller, folk ska känna att de betyder 

mycket, en i laget exempelvis.” 

Chef B 

 

Chefen berättade att hens ledarskap går ut på att bygga relationer istället för att vara auktoritär, då ett 

auktoritärt ledarskap är en brandsläckare som inte får medarbetarna att växa i sina roller. Chefen 

jämförde sin relation med medarbetarna som de soldater hen krigar med. Hen menade att en god 

relation till medarbetarna är otroligt viktigt och en dålig relation påverkar arbetet negativt. Chefen 
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återgav att hen försöker vara obetydlig i gruppen för att medarbetarna ska kunna klara sig själva. En 

god dialog med medarbetarna, även utöver formella mötena, är viktigt för att få dem att känna sig 

sedda vilket leder till trivsel på arbetsplatsen då medarbetarna känner att deras idéer och förslag är 

betydande. Vidare ansåg chefen att hen är högst delaktig i medarbetarnas vardagliga arbete samt är 

synlig på golvet. 

4.1.3 Kaizen 

4.1.3.1 Chef A 

”På min avdelning så pratar vi inte så mycket om förbättringar nu, vi har inte kommit dit 

riktigt.” 

Chef A 

 

Chefen informerade att organisationen kommer ha ett “Kaizen-event” i april. Hen förklarade att den 

förra arbetsledaren på avdelning A arbetade med Kaizen men under hens ledning har Kaizen arbetet 

inte tagit form, dock är medarbetarna förhållandevis medvetna om begreppet. Chefen uppgav att 

Volvo CE OpESK förespråkar förbättringar inom verksamheten som kommer från medarbetarna men 

på avdelning A har de inte riktigt kommit dit då avdelningen har haft fullt upp. Vidare berättade hen 

att avdelningen arbetar med förbättringar men inte i den utsträckning som ledningen förespråkar, när 

bra förslag om förbättringar från medarbetare kommer sprids förslagen i gruppen för att informera alla 

om varför det ska implementeras och varför det är ett bättre sätt att arbeta på. 

 

Chefen förklarade att hen och lagledaren håller i morgonmötena på avdelningen då medarbetarna ofta 

är morgontrötta och vill att mötet ska vara över för att kunna återgå till arbetet. Chefen berättade att 

avdelningsmöten sker var fjärde vecka, de utspelar sig oftast genom envägskommunikation då det 

endast är ett fåtal individer som är aktiva. Hen finner att avdelningsmötet är bra för att sprida 

information men när det gäller att engagera, uppmuntra och coacha fram förbättringar föredrar hen att 

prata enskilt med medarbetarna eller i mindre grupper. Chefen uppgav att planen är att ge återkoppling 

på förbättringsarbeten på morgonmötet och ha en kontinuerlig uppföljning på tavlan, dock uppnås inte 

detta för tillfället. Vidare förklarar chefen att förslag från anställda uppmuntras och direkt efter att ett 

förslag mottagits förs en dialog om dess genomförbarhet men oftast avgör chefen om förslaget ska 

implementeras eller inte, vilket krävs för att komma överens med många på en arbetsplats. Chefen 

återgav att medarbetarna arbetar i arbetslag, har samma arbetsuppgifter och hjälper varandra däremot 

är hen osäker på om det kan kallas grupparbete eller inte. Hen menade att för att avdelningen ska 

fungera måste alla kunna arbeta på varje station, vilket inte är fallet idag då det är cirka 50 procent nya 

medarbetare på avdelningen och rotationen låser sig. 
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Chefen framförde att medarbetarna har viss delaktighet i beslutsfattande. De beslut som ligger på 

chefsnivå har personalen ingen påverkan på medan en del beslut fattas av medarbetarna som då måste 

övertala hen om att det är rätt beslut, annars är det hens ord som gäller. Hen menade att orsaken till 

problem som uppstår på avdelningen måste hittas för att elimineras och sedan följas upp, om 

problemet berör de anställda har de själva möjlighet att påverka och vara delaktiga. Ibland är inte alla 

medarbetare positivt inställda till delaktighet och då tar hen kommandot för att beslutet ska fungera för 

alla, förklarade chefen. 

 

Chefen angav att hen motiverar personalen genom att uppmuntra bra prestationer och tydligt förklara 

vilka förväntningar som finns. Hen menade att hen ofta samtalar med personalen men de som inte är 

lika mottagliga samtalar hen mindre med. 

4.1.3.2 Chef B 

”... det känns alltid lite roligare när man kan påverka sin arbetsplats till de bättre. De 

förbättringar man gör, gör man för att förbättra sin arbetssituation, att det blir bättre där 

man jobbar. Du tjänar både på det och företaget tjänar på det och själva individen tjänar 

på det.” 

Chef B 

 

Chefen förklarade att förbättringsarbeten ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter och kan behandla 

arbetssituationen, arbetsmiljön och arbetstiden för att uppnå bättre effektivitet, ett konkret exempel på 

förbättringsarbeten från medarbetarna är ett förslag på förbättring gällande handverktyg. Vidare angav 

hen att medarbetarnas idéer är något som efterfrågas och uppmuntras då även hela arbetsplatsen tjänar 

på förbättringsarbeten. Chefen informerade att morgonmöten på avdelningen hålls av en lagledare 

medan hen närvarar och lyssnar och på mötena tas problem och utmaningar upp. Chefen beskrev att 

återkoppling av förslag från medarbetarna gällande förbättringar ges dagen efter på morgonmötet och 

förslagen placeras sedan i en pärm som ger medarbetarna möjlighet till att hålla sig uppdaterade. Hen 

framförde att lagledaren har möte med sin grupp en dag i veckan för att diskutera och gå igenom 

målen, gruppmötet kallas lag-plan. Hen uppgav att de på mötet går igenom problem som uppstått och 

letar efter en lösning, om gruppen inte kan lösa problemet går ärendet vidare till en tvärfunktionell 

grupp som kallas team-plan, i vilken chefen närvarar. Chefen berättade att beslutsfattande som rör 

medarbetarna är de högst delaktiga i och ofta sker delaktigheten i lag-plan. Hen upplevde att 

medarbetarna är involverade i beslut gällande förbättringsarbeten och ser det som ett bra sätt att få 

medarbetarna delaktiga och växa i sina roller. 
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Chefen beskrev att beroende på problemet sker hanteringen varierande, exempelvis diskuteras problem 

med en individ enskilt med den berörda individen och är det istället en konflikt som berör hela 

gruppen diskuteras det öppet, för att få medarbetarna engagerade och finna orsaken till problemet. 

Chefen förklarade att medarbetarna har chans att åtgärda problem men vill dem inte vara delaktiga 

hittar chef B en lösning, vilket inte alltid blir den bästa lösningen för alla och därför är det viktigt att 

medarbetarna är delaktiga vid sådana beslut. Chefen informerade att avdelningen använder 

snabbproblemslösningar, som går ut på att problemen analyseras för att undvika att de ska uppstå igen. 

 

Chefen menade att hen motiverar medarbetarna genom att vara hörsam och närvarande, då det är 

viktigt att uppmärksamma medarbetarna genom kontinuerlig återkoppling. Vidare förklarade hen att 

återkoppling kan röra vad som varit bra, vad som varit mindre bra och om vad som behöver förbättras. 

Chefen uppgav att hen värderar kvalité över kvantitet gällande återkoppling och menade att det är 

viktigt att ge uppriktigt beröm till medarbetarna. 

4.2 Medarbetarnas perspektiv 

Den kvantitativa datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning som de två första linjens 

chefers anställda har deltagit i. Antalet respondenter är 40 av 48 stycken med en fördelning på 21 av 

24 stycken medarbetare i grupp A och 19 av 24 stycken medarbetare i grupp B. I det här kapitlet 

presenteras enkätrespondenternas svar genom typvärden (se Kap. 3.6.), vilka visas som de randiga 

staplarna i diagrammen nedan. 

4.2.1 Sjukfrånvaro 

Som kan avläsas i figuren nedan svarade majoriteten i grupp A (61,9 %) att dem varit sjukfrånvarande 

någon gång under en period inom de fyra senaste månaderna medan majoriteten i grupp B (63,2 %) 

uppgav att dem aldrig varit sjukfrånvarande under perioden (se figur 2). 
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Den största orsaken till sjukanmälningar i både grupp A (57,1 %) och B (42,1 %) berodde på fysiska 

orsaker såsom magsjuka, feber och förkylningar (se figur 3). 

 

När de anställda fick skriva vad dem trodde var den största påverkande faktorn till sjukfrånvaron på 

avdelningen svarade 52,4 procent av grupp A stress. Ett annat svar som förekom i grupp A handlade 

om ledarskapet och står för 9,5 procent av enheterna. I grupp B var istället dålig hygien, förkylningar 

och fysiska orsaker anledningar till sjukfrånvaron med 52,6 procent av svarsenheterna (se figur 4). 
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4.2.2 Ledarstilar 

Daglig kommunikation mellan chef och medarbetare sker enligt 47,6 procent av grupp A till viss del 

och sker till stor del enligt 63,2 procent av grupp B (se figur 5). Samtidigt har medarbetarna i både 

grupp A (61,9 %) och B (42,1 %) till viss del en daglig dialog utanför formella möten med sina chefer 

(se figur 6). 
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Angående om de anställda får stöd från chefen i det dagliga arbetet finns den största svarsfrekvensen i 

grupp A (47,6 %) på ”instämmer till viss del” och i grupp B (52,6 %) ”instämmer helt” (se figur 7). 

 

 

Grupp A uppgav med 47,6 procent ”instämmer till stor del” att dem blir sedda av sin närmsta chef 

medan avdelning B ”instämmer helt” med 36,8 procent (se figur 8). Detsamma gäller i frågan om de 

anställda har en god relation med sin närmsta chef, grupp A (47,6 %) ”instämmer till stor del” och 

grupp B (52,6 %) ”instämmer helt” (se figur 9). 
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Gällande motivation instämde 52,4 procent i grupp A helt i att de känner sig motiverade till att göra ett 

bra jobb (se figur 10) och 42,9 procent instämde till viss del att det är chefen som får dem att känna sig 

motiverade (se figur 11). Medan 42,1 procent i grupp B instämde till stor del att dem känner sig 

motiverade till att göra ett bra jobb (se figur 10) och 31,6 procent menade att det till viss del är chefen 

som får dem att känna sig motiverade (se figur 11). 
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4.2.3 Kaizen 

De anställda i både grupp A (33,3 %), och B (36,8 %) instämde till viss del att de får vara delaktiga i 

beslutsfattanden som berör arbetet (se figur 12). Dessutom instämde 57,9 procent av grupp B helt i att 

chefen vill se dem delaktiga i problemlösningar medan 38,1 procent i grupp A instämde till stor del (se 

figur 13). 
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Både grupp A (42,9 %) och B (47,4 %) instämde helt i att de har möjlighet att arbeta självständigt i sitt 

arbete (se figur 14). 47,6 procent av grupp A och 42,1 procent av grupp B instämde till viss del att de 

kommer med förslag till chefen angående förbättringar på arbetsplatsen (se figur 15). 
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I grupp B instämde 42,1 procent helt i att de får återkoppling av chefen när de gör ett bra arbete medan 

47,6 procent i grupp A instämde till viss del (se figur 16). 



27 
 

 

 

I både grupp A (71,4 %) och B (94,7 %) instämde de helt i att de arbetar i arbetslag (se figur 17) och 

både grupp A (42,9 %) och B (84,2 %) ansåg att det fungerar bra (se figur 18). 
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5. Empirinära analys 

 

Kapitlet avser ställa de två empiriska metodernas resultat i förhållande till varandra, avdelning för 

avdelning, för att skapa en tydligare bild av det empiriska materialet som har samlats in. 

 

5.1 Sjukfrånvaro 

5.1.1 Avdelning A 

På avdelningen var både chefen och medarbetarna överens om att den största orsaken till 

sjukfrånvaron berodde på fysiska orsaker. Det fysiskt tunga arbetet angav chefen som en orsak till att 

sjukanmäla sig, exempelvis förkylningar som även medarbetarna uppgav som ett skäl till sjukfrånvaro. 

Chefen menade att arbetsmiljön har en stor påverkan på sjukfrånvaron, då arbetsuppgifter och höga 

krav kan kopplas till stress. Även medarbetarna angav stress som en bidragande faktor till 

sjukfrånvaron på avdelningen. Utifrån ett fåtal anställda nämndes chefens ledarskap som den största 

påverkansfaktorn till sjukfrånvaro dock nämnde inte chefen ledarskap som en möjlig orsak under 

intervjun. 

5.1.2 Avdelning B 

Sjukfrånvaron som råder på avdelningen är låg, chefen förmodade att det beror på medarbetarnas 

inställning och höga motivation. Medarbetarna angav att den största påverkande faktorn till 

sjukfrånvaron som råder på avdelningen var av fysiska orsaker och de uppgav även att fysiska orsaker 

var en orsak till sjukanmälningar. Chefen uttryckte att en av de generella anledningarna till den höga 

sjukfrånvaron som råder inom produktionsavdelningen kunde vara ledarskapet. 

5.2 Ledarstilar 

5.2.1 Avdelning A 

Enligt chefen var kommunikation med medarbetarna viktigt och genom att föra icke arbetsmässiga 

dialoger vill hen framstå som en kompis. Samtidigt menade hen att alla medarbetare inte är mottagliga 

för detta och därför kommunicerar hen mindre med dessa personer, vilket avspeglades i medarbetarnas 

uppfattning. Medarbetarna ansåg att motivationen till att göra ett bra arbete var hög däremot angav de 

att chefen endast till viss del är den som får dem att känna motivation. Chefen hävdade att hen 
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motiverar medarbetarna genom delaktighet och uppmuntran, dock var medarbetarnas upplevelse 

angående delaktighet inte likvärdig chefens. Vidare upplevde chefen att alla medarbetare inte alltid är 

intresserade av delaktighet i syftet att vara problemlösande. 

5.2.2 Avdelning B 

Majoriteten av medarbetarna ansåg att de har en bra relation till sin chef vilket överensstämde med 

chefens upplevelse. Medarbetarna upplevde att de har en kommunikation med chefen däremot var 

svarsfrekvensen lägre gällande den dagliga dialogen med chefen vilket inte kunde ses som likvärdigt 

med chefens uppfattning. Majoriteten av medarbetarna ansåg att de blir sedda av chefen och chefen 

belyste vikten av att ledare får medarbetare att känna sig sedda. Motivationen till att göra ett bra arbete 

var inte lika hög som på avdelning A och medarbetarna uppgav även här att det till viss del är chefen 

som får dem att känna motivation. Detta var inte likvärdigt med chefens synsätt, hen belyste att 

motivation är viktigt och hen försöker berömma och uppmärksamma sina medarbetare kontinuerligt. 

5.3 Kaizen 

5.3.1 Avdelning A 

Chefen förklarade att avdelningen inte arbetar enligt Kaizen vilket stämde överens med medarbetarnas 

upplevelse i frågan. Medarbetarna på avdelningen upplevde att chefen vill se dem delaktiga vid 

problemlösning till stor del, dock angav chefen att medarbetarna inte alltid är intresserade av att delta. 

Medarbetarna upplevde att de inte får återkoppling av sin chef och chefen berättade att tanken är att ge 

återkoppling vid morgonmötet dock är det inget som hen kontinuerligt gör. Samtidigt menade chefen 

att en dialog angående förbättringsarbete förs direkt vilket avvek från medarbetarnas svar. Enligt 

chefen arbetar de anställda i olika arbetslag som även medarbetarna uppgav. Vidare berättade chefen 

att dessa arbetslag roterar och på grund av många nyanställda låser sig rotationen vilket är anledningen 

till att det inte fungerar bra dock hävdade medarbetarna att arbetslagen fungerar bra. 

5.3.2 Avdelning B 

Chefen förklarade att förbättringsarbeten uppmuntras och efterfrågas och är en självklar del i 

medarbetarnas arbetsuppgift, dock antydde medarbetarna att de till viss del kommer med förslag till 

förbättringar. Chefen och medarbetarna delade uppfattningen angående återkoppling, medarbetarna 

återgav att de får återkoppling av chefen och hen beskrev att en kontinuerlig återkoppling sker. 

Medarbetarna angav att de instämde helt i att chefen vill se dem delaktiga vid problemlösningar vilket 

var likvärdigt med chefens upplevelse. Enligt medarbetarna och chefen arbetar avdelning i arbetslag 
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och dessa fungerar bra, chefen menade att hen använder arbetslagen som en del i 

problemlösningsprocessen. 

6. Analys och diskussion 

 

Kapitlet avser analysera och diskutera den insamlade empirin i förhållande till den teoretiska 

referensramen för att besvara studiens forskningsfrågor. Då studien förhåller sig till en jämförande 

metod kommer de två avdelningarna även att jämföras mot varandra. 

 

6.1 Sjukfrånvaro 

6.1.1 Avdelning A 

Chefen som ansvarar över avdelningen med rapporterat hög sjukfrånvaro intresserar sig inte för 

ledarskapet som bidragande faktor, trots att medarbetarna belyste den aspekten. Detta stärker 

påpekandet av Karlsson (2010) som menar att medarbetare som uppfattar en försämring i ledarskapet 

löper högre risk för ohälsa. Intressant är att medarbetarna på denna avdelning också uppmärksammat 

stress som en bidragande faktor till sjukfrånvaro, vilket härleder till Johnson (2010) som menar att 

stress är en orsak till psykosocial ohälsa på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till sjukfrånvaro bland 

medarbetarna. 

6.1.2 Avdelning B 

Intressant är att chefen som ansvarar över avdelningen med rapporterat låg sjukfrånvaro 

uppmärksammade ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa, även om detta inte är något som 

medarbetarna uppgav. Chefens uppfattning går i linje med Karlssons (2010) uttryck om att ledarskapet 

är en psykosocial arbetsfaktor som kan ha negativ påverkan på anställdas hälsa. 

6.2 Ledarskap 

6.2.1 Ledarstilar 

6.2.1.1 Avdelning A 

Medarbetarna får lågt stöd från chefen och är inte delaktiga i beslutsfattanden. Chefen tar ensidiga 

beslut och medarbetarna är inte aktiva i framtagandet av lösningar. Detta kan härledas till Jacobsen 
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och Thorsviks (2014) beskrivning av den uppgiftsorienterade eller auktoritära ledarstilen då ledaren är 

den som fattar alla beslut för att snabbt nå en lösning. Det låga stödet från chefen finner samband till 

Karlsson (2010) som redogör för stödets betydelse för medarbetarnas hälsa. I enlighet med Nyberg 

(2009) samt Larsson och Vinberg (2010) associeras ohälsa på arbetsplatsen med den 

uppgiftsorienterade eller auktoritära ledarstilen. 

Medarbetarna har möjlighet att delta i beslutsfattanden om det ligger på deras nivå och om 

medarbetarnas förslag är av betydelse. Dock är det oavsett chefens ord som gäller när besluten väl ska 

tas. Detta ansluter till Jacobsens (2013) transaktionella ledarstil som utmärks av att ledaren tar 

ensidiga beslut och vill ha kontroll. Nyberg m.fl. (2005) menar att ledarskap som inte möjliggör 

delaktighet för medarbetarna har negativ påverkan på anställdas hälsa. 

6.2.1.2 Avdelning B 

Kommunikationen mellan chefen och medarbetarna är god och chefen är högst stöttande i 

medarbetarnas arbete. Chefen värderar sin relation till medarbetarna högt och får medarbetarna att 

känna sig sedda samt uppmuntrar delaktighet i problemlösningar. Detta ansluter till Jacobsen och 

Thorsviks (2014) demokratiska eller relationsorienterade ledarstil som skapar goda relationer till sina 

anställda genom att uppmärksamma och stötta sina medarbetare. Denne ledare diskuterar också 

problem med medarbetarna. I enlighet med Nyberg (2009) samt Larsson och Vinberg (2010) 

förknippas den demokratiska eller relationsorienterade ledarstilen som förmånlig för de anställdas 

hälsa och välmående. 

Chefen är delegerande och medarbetarna får inta en större roll i arbetet. Chefen uppmuntrar 

förslagsverksamhet och mycket av problemlösandet har lagts över på medarbetarna. Detta finner 

samband till Jacobsens (2013) transformativa ledarstil som är delegerande och aktivt försöker inspirera 

omgivningen. Kelloway m.fl. (2012) menar att den transformativa ledarstilen tenderar att förbättra 

hälsan på arbetsplatsen. 

6.2.2 Kaizen 

6.2.2.1 Avdelning A 

Varken chefen eller medarbetarna arbetar aktivt med Kaizen och chefens uppföljning av förslag från 

medarbetarna fungerar inte. Medarbetarna blir inte heller motiverade genom delaktighet. Detta avviker 

från Imais (1986) arbetsmetod Kaizen som enligt Kearsley (2005) syftar till att få varje medarbetare 

delaktig i processer. Sörqvist (2004) menar att ledaren ska engagera och motivera medarbetarna till 

förbättringsarbeten. Chefen nyttjar inte heller arbetslagen som en tillgång för förbättringar, vilket 

frångår Nilsson (1999) och Sörqvist (2004) som menar att gruppen genom kvalitetscirklar kommer 

lösa problem och frambringa förbättringar. 
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6.2.2.2 Avdelning B 

Medarbetarna har en viktig roll i problemlösningsprocessen, de är delvis involverade i 

förbättringsarbeten och chefens uppföljning av förslag sker fortlöpande. Detta finner samband till Imai 

(1986) och Kearsley (2005) som menar att ledarskap inom Kaizen ska skapa delaktighet hos 

medarbetarna. Rapp och Eklund (2002) framför att det är väsentligt att ledaren är engagerad i förslag 

som kommer från medarbetarna. Medarbetarna är motiverade i arbetet och arbetslagen är en viktig 

resurs för att lyckas med förbättringsarbeten. Sörqvist (2004) hävdar att det är genom delaktighet i 

förbättringsarbeten som motivation skapas och kvalitetscirklar syftar till att arbetslagen ska lösa 

problem och åstadkomma förbättringar. Von Thiele Schwarz m.fl. (2016) antyder att chefer som 

arbetar enligt Kaizen är fördelaktigt för medarbetarnas hälsa.   
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7. Slutsats 

 

Kapitlet avser att framföra studiens huvudsakliga resultat i linje med studiens syfte och frågeställning. 

De slutsatser som dras gäller för studiens föreliggande fallföretag, skribenternas bedömning är dock 

att resultatet i viktiga avseenden överensstämmer med den litteratur och artiklar som refererats till i 

studien. Av den anledningen kan fynden vara generellt användbara även utanför fallföretaget. Kapitlet 

presenterar även studiens bidrag, skribenternas förslag till vidare forskning, praktiska implikationer, 

samhälleliga och etiska aspekter och slutligen kritik till studiens genomförande. 

 

Studiens syfte är att beskriva och analysera skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar med 

hög respektive låg sjukfrånvaro. För att besvara syftet jämfördes ledarskapet på två avdelningar med 

hög respektive låg sjukfrånvaro och studien utgick från teorier om de olika ledarstilarna transformativ, 

transaktionell, demokratisk eller relationsorienterad och auktoritär eller uppgiftsorienterad ledarstil 

samt arbetsmetoden Kaizen. Nedan besvaras studiens syfte samt forskningsfrågor, vilka lyder: Hur 

arbetar chefer i sitt ledarskap utifrån ledarstilarna? Hur arbetar chefer med Kaizen som arbetsmetod? 

 

Studien kan konstatera att det, utifrån ledarstilarna, föreligger en skillnad i chefers ledarskap som har 

medarbetare med hög respektive låg sjukfrånvaro. Detta då chefer som inte är delegerande, inte 

möjliggör delaktighet och ger medarbetarna lågt stöd utövar ett transaktionellt och auktoritärt eller 

uppgiftsorienterat ledarskap. Chefer som tillämpar detta ledarskap har även medarbetare med hög 

sjukfrånvaro. Chefer som istället möjliggör delaktighet, är delegerande, ger medarbetarna högt stöd 

och har goda relationer till medarbetarna utövar ett transformativt och demokratiskt eller 

relationsorienterat ledarskap och chefer som tillämpar detta ledarskap har medarbetare med låg 

sjukfrånvaro. 

 

Studien kan även konstatera att chefer som har medarbetare med låg respektive hög sjukfrånvaro 

skiljer sig i ledarskapet gällande arbetsmetoden Kaizen. Detta då chefer som aktivt arbetar enligt 

Kaizen möjliggör delaktighet i problemlösningar och förbättringsarbeten, använder arbetslag som en 

tillgång till förbättringsarbetet samt har uppföljningsplaner som de kontinuerligt arbetar utefter. Chefer 

som arbetar aktivt enligt Kaizen har medarbetare med låg sjukfrånvaro jämfört med chefer som inte 

arbetar aktivt enligt Kaizen. 
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Studien kan konkludera att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas samt i 

vilken grad de arbetar enligt Kaizen. Chefer som har olika ledarskap har även medarbetare med olika 

sjukfrånvaro, således kan chefers ledarskap ha betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro. 

7.1 Studiens bidrag 

Studiens bidrag är en insikt i både medarbetare och chefers perspektiv på ledarskap och studiens 

huvudsakliga bidrag är en förståelse för hur avdelningar med hög eller låg sjukfrånvaro visar 

skillnader i chefers ledarskap utifrån ledarstilar och Kaizen. Föreliggande studie bekräftar tidigare 

forskning gällande vikten av att arbeta enligt Kaizen samt ledarstilarnas olika betydelse för 

medarbetarnas sjukfrånvaro. 

7.2 Förslag till framtida forskning 

Studiens utformning tillåter inte slutsatser om kausalitet, studien påvisar skillnaden mellan chefers 

ledarskap men kan inte säkerställa hur skillnaderna orsakar högre respektive lägre sjukfrånvaro. 

Sålunda är ett förslag till framtida forskning att genomföra en djupare undersökning som visar 

orsakssambandet. 

Ett förslag till vidare forskning är att studera hur chefer kan förändra ledarskapet för att minska 

medarbetarnas sjukfrånvaro, vilket skulle kunna utföras genom ett experiment med en verksamhet. Ett 

annat förslag till framtida forskning är att studera hur olika påverkansfaktorer kan ha inverkan på 

medarbetarnas sjukfrånvaro, detta för att få en djupare förståelse i vad sjukfrånvaro grundar sig i. 

 

Fördelaktigt att studera inom föreliggande fallföretag är stress då avdelningen med hög sjukfrånvaro 

angav stress som den största påverkande faktorn till sjukfrånvaro. Tidigare studier visar att ledarskapet 

kan vara en bidragande faktor till anställdas stress som i sin tur kan leda till sjukfrånvaro. Därför vore 

det intressant att studera hur stor påverkan stress har på sjukfrånvaro och hur ledarskapet kan påverka 

medarbetarnas stress. Förslaget är även möjligt att studera utifrån liknande verksamheter. 

7.3 Praktiska implikationer   

Tidigare forskning påvisar att hög sjukfrånvaro är kostsamt för verksamheter och kan bero på 

ledarskapet. Utifrån studiens bidrag är studiens praktiska rekommendation att verksamheter som 

arbetar med att minska sjukskrivningstalen ska ta hänsyn till eventuella skillnader i chefers ledarskap. 

Föreliggande studie är av relevans då den ger en djupare förståelse för skillnader i ledarstilarna och 

hur de är betydande för medarbetarnas sjukfrånvaro, vilket kan vara fördelaktigt för verksamheter som 

vill arbeta med utveckling av ledarskapet. Studien kan även komma till nytta för verksamheter som 
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vill utveckla arbetsmetoden Kaizen då studien ger en insikt för hur arbetet enligt Kaizen är betydande 

för medarbetarnas sjukfrånvaro. 

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Studien har en tydlig koppling till ett centralt samhällsproblem i form av sjukfrånvaro från 

arbetsplatsen, som är kostsamt för både medarbetaren och verksamheten. Studien berör psykosocial 

ohälsa som är en av de vanligaste orsakerna till att människor sjukanmäler sig. Då ledarskapet är en 

bidragande faktor till psykosocial ohälsa på arbetsplatsen gör det studiens ämne högst aktuellt. Studien 

bidrar med intressanta aspekter om skiljaktigheter i chefers ledarskap som ansvarar över medarbetare 

med hög eller låg sjukfrånvaro. 

7.5 Kritik till studien 

Vi har under studiens gång upptäckt vissa brister i empiriinsamlingen då både intervjun och enkäten 

hade kunnat gå in djupare på de forskningsfrågor som studien behandlat, vilket hade varit fördelaktigt 

för att få än mer ökad förståelse för ämnet.   

 

Kritik som kan delges studien berör studiens empiriska insamling då denna enbart samlats in utifrån 

ett fallobjekt, således kan kontexten påverkat det empiriska resultatet. Ytterligare fallobjekt hade 

kunnat medverka i studien i ett försök att minska denna problematik. Dock genomfördes studien i 

samarbete med fallobjektet och därav kunde ytterligare fallobjekt kunnat försvåra detta samarbete. 

 

Det som utifrån studien kan ses som bristande är de delar som baseras på litteratur i form av böcker 

vilket kan minska studiens trovärdighet. Dock bör detta inte vara av avgörande betydelse då studien 

bland annat utgår från allmänt bekanta böcker som är originalkällor till teorier som studien behandlar 

och stor del av studien består av vetenskapliga artiklar. Viss litteratur och vetenskapliga artiklar är 

relativt gamla vilket kan väcka frågan om de kan anses relevanta. Ett konkret exempel på en teori som 

behandlats i studien är Kaizen och Imais (1986) bok från 80-talet, litteraturen kan dock fortfarande ses 

som relevant då Imai är den personen som myntat begreppet Kaizen. 

 

En begränsning för föreliggande studie är tidsomfattningen. Teorin Kaizen behandlar många olika 

komponenter, dock har vi som skribenter endast valt att använda vissa komponenter ur Kaizen-

paraplyet (se bilaga 5) som vi ansett som mest relevanta för studien, på grund av studiens 

tidsomfattning. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hur kan man förändra ledarskapet för att minska sjukfrånvaron? 

Hej! Vi heter Clara Berggren Quintana och Isabella Consoli och studerar Personal Organisation och 

Ledarskap på Högskolan i Skövde. Vi är nu inne på den sista terminen och har fått äran att skriva 

examensarbete med Er på Volvo CE Operations Eskilstuna. 

 

Vi ska i vårt examensarbete studera om det finns något samband mellan ledarskap och sjukfrånvaro 

samt hur man kan förändra ledarskapet för att minska de anställdas sjukfrånvaro. Det finns tidigare 

forskning som menar att ledarskapet har en påverkan på de anställdas hälsa och för att undersöka detta 

behöver vi Er hjälp med att svara på ett antal frågor. Ni har valts ut därför att Ni arbetar på en 

avdelning som rapporterat relativt hög eller låg sjukfrånvaro under år 2016. Er avdelning kommer att 

betecknas som avdelning A eller avdelning B. Enkäten och all information som den utger kommer 

självklart hanteras anonymt, vilket betyder att vi inte vet vems svar som finns på enkäten. Att delta är 

frivilligt men vi hoppas att så många som möjligt vill ställa upp och hjälpa oss med denna 

enkätundersökning. Genom att delta i denna undersökning hjälper Ni inte bara oss utan gör även ett 

bidrag till Er egna arbetsplats. 

 

På förhand tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Clara & Isabella 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till chef A och chef B 

1.    Är det okej att spela in? 

2. Den sjukfrånvaro som råder på din avdelning, är den till största del långtidssjukfrånvaro eller 

kortidssjukfrånvaro? 

3.   Vad tror du är anledningen till den höga sjukfrånvaron inom produktionen? 

4.   Varför har din avdelning lägre sjukfrånvaro än de andra? 

5.   Hur arbetar du med ditt ledarskap som sticker ut från resterande? 

6.   Kan du ge en beskrivning på dina medarbetares arbetsuppgifter? 

7.   Hur arbetar du för att motivera de anställda? 

8.   Hur gör du för att uppmärksamma dina anställda? 
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9.   Är belöningssystem något ni använder er av? 

10.  Använder ni er av bestraffningar? 

11. Hur delaktig är du i medarbetarnas dagliga arbete? Ex. hur synlig är du på golvet? har de 

anställda möjlighet till en personlig kontakt med dig som chef? 

12.  Hur delaktiga är medarbetarna vid beslutsfattandet som berör dem? 

13.  Hur jobbar ni för att uppmuntra delaktighet i företaget hos de anställda? 

14.  Har ni morgonmöten? Om ja: hur fungerar det på dessa möten - hur involverade är 

medarbetarna i vad som tas upp på dagordningen? 

15. Hur bemöter du anställda när de kommer med förslag? Är det något som uppmuntras? 

16.  Hur snabbt får den anställde feedback på sitt förslag? 

17.  Vid problem på arbetsplatsen, döljs problemet från medarbetarna eller är det något som 

diskuteras öppet med medarbetarna? 

18.  Hur gör du för att få med de anställda vid förbättringsarbeten? 

19.  Hur viktigt är det för dig att ha goda relationer med dina anställda? 

20. Vad har du för råd till andra chefer som har en högre sjukfrånvaro på sin avdelning? 

Bilaga 3 - Enkät 

Välj ett svarsalternativ och kryssa i rutan                                                       Grupp 

 

1.    Ungefär hur ofta sjukanmälde du dig från arbetsplatsen under de senaste 4 

månaderna? 

En eller flera gånger i veckan     

Flera gånger i månaden    

En gång i månaden    

Någon gång under dessa månader   

Aldrig 

 

2.    Vad berodde det på? - här kan Du välja flera alternativ 

Fysisk orsak (ex. magsjuka, feber, förkylning m.m.) 

Psykisk orsak (ex. stress, ångest m.m.) 

Relationen till kollegor 

Relationen till chefer 

Inget av alternativen 
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3.    Jag får stöd från min närmaste chef i det dagliga arbetet 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

4.    Jag känner mig sedd av min närmsta chef 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

5.    Jag har en god relation med min närmsta chef 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

6.    Jag har en daglig kommunikation med min närmsta chef 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

7.    Jag har en daglig dialog utanför formella möten med min närmsta chef 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 



43 
 

Vet ej/ingen åsikt 

 

8.    När jag kommer till jobbet känner jag mig motiverad att göra ett bra jobb 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

9.    Min närmaste chef är den som får mig att känna mig motiverad 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

10.   Jag har möjlighet att arbeta självständigt i mitt arbete 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

11. När det uppstår problem som berör hela min avdelning, vill chefen se oss 

delaktiga i problemlösningen 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

12.   Jag får vara delaktig i beslutsfattande som rör mitt arbete 
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Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

13.   Jag kommer med förslag till chefen angående förbättringar på arbetsplatsen 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

14.   När jag gör ett bra arbete får jag återkoppling från min närmaste chef 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

Vet ej/ingen åsikt 

 

15.   På avdelningen arbetar vi i arbetslag 

Ja 

Nej 

Vet ej/ ingen åsikt 

 

16.   Om ja, hur fungerar det? 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Inte alls bra 

Vet ej/ingen åsikt 
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17.  Vad anser Du är den största påverkande faktorn till sjukfrånvaro på Din 

avdelning? 

Skriv ditt svar här: 

 

Bilaga 4 - Kaizen-paraplyet 

 

Kaizen-paraplyet (Imai, 1986) 

 

 


