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ANSTÄLLDAS SJUKFRÅNVARO: 

AUTONOMI, KOMPETENS OCH SAMHÖRIGHET I ARBETET SOM MEDIERANDE 
MEKANISMER 

 
Kim Engström och Robin Nabbing 

 
 
Sjukfrånvaro till följd av sociala och organisatoriska orsaker ökar, varje år kostar den 
arbetsrelaterade ohälsan Sverige 70 miljarder kronor i form av förlorade arbetsinsatser och 
utgifter för vård och omsorg. Trots att ledarskap antas spela en central roll i anställdas 
sjukfrånvaromönster är tidigare forskning på området begränsad. Syftet med denna studie var att 
undersöka det longitudinella sambandet mellan behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro, samt 
om tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven av autonomi, kompetens och 
samhörighet medierar relationen mellan ledarskap och sjukfrånvaro. Enkätdata insamlades med 
självskattningsformulären Need Support at Work scale och Need Satisfaction at Work scale från 
anställda inom en kommun i norra Sverige (N = 589, 58% kvinnor, åldersspann = 19-66 år) och 
relaterades till sjukfrånvaro. Resultaten visar att ett behovsfrämjande ledarskap har en indirekt 
effekt på anställdas sjukfrånvaro genom behovstillfredsställelse samt en direkt effekt på anställda 
som är sjukskrivna längre än 40 dagar. Dessa resultat bidrar med en teoretisk förståelse för hur 
chefer påverkar anställdas sjukfrånvaromönster och kan ligga till grund för organisatoriska 
interventioner. 
 
Sickness absenteeism due to social and organisational reasons is increasing and the total cost of 
work-related illnesses in Sweden amounts to 70 billion krona each year in form of loss of 
production and health care expenses. Though leadership is assumed to play a central role in 
follower’s absenteeism-patterns, research exploring this relationship is scarce. The purpose of this 
study was to explore the longitudinal relationship between need-supportive leadership and sick 
leave, and to explore whether satisfaction of the basic psychological needs is related to and mediate 
the association between leadership and sickness absenteeism. Self-assessment data was collected 
with Need Support at Work scale and Need Satisfaction at Work scale from municipal employees (N 
= 589, 58% women, age span = 19-66 years) in a town in northern Sweden and was related to 
records of absence. The results show that need-supportive leadership is indirectly related to 
absenteeism through the satisfaction of the basic psychological needs. They also indicate a direct 
negative effect of need-supportive leadership on absence-spells over 40 days. These findings 
contribute with a theoretical understanding on how leaders affect follower’s absenteeism-patterns 
and can be used to guide organisational interventions. 

 
Den arbetsrelaterade ohälsan ökar i det svenska samhället och statistik från 
Försäkringskassan (2016) visar att antalet sjukskrivningar till följd av stress och 
psykisk ohälsa har dubblerats de senaste fem åren. Bland sjukskrivningar generellt 
ses den största ökningen till följd av sociala och organisatoriska orsaker 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Att den arbetsrelaterade ohälsan ökar drabbar inte 
bara den enskilde individen, utan innebär även höga kostnader för samhället. 
Förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg i Sverige beräknas 
uppgå till ca 70 miljarder kronor årligen (OECD, 2013). 
 
I tidigare forskning lyfts ofta fram att ledarskap spelar en viktig roll för anställdas 
sjukfrånvaromönster, där ett gott ledarskap antas minska de 
anställdas sjukfrånvaro (Kuoppala, Lamminpää, Liira & Vainio, 2008). Ledare som 
anpassar sitt ledarskap efter situationer som uppstår i arbetet är mer effektiva än 
ledare som inte gör det, och anställda med mer effektiva ledare har kortare 
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långtidssjukfrånvaro än andra anställda. Direkta sjukfrånvarokostnader minskar 
också i arbetsgrupper som har en mer effektiv ledare, särskilt på grund av minskad 
långtidssjukfrånvaro (Schreuder et al., 2013). Vad gäller forskning på ledarskap 
återfinns också en mängd studier som visar på samband mellan ledarskap och 
positiva utfall på hälsorelaterade variabler hos anställda (Nielsen & Munir, 2009; 
Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Exempelvis så har samband påvisats 
mellan stödjande ledare och lägre stressnivåer, lägre förekomst av utbrändhet och 
ett mer positivt emotionellt välmående hos anställda (Skakon et al., 2010). Också 
specifika ledarskapsstilar såsom transformellt ledarskap har visat samband med 
lägre förekomst av utbrändhet och positivt emotionellt välmående hos anställda. 
När det gäller att direkt undersöka ledarskaps effekt på sjukfrånvaro finns det 
dock en relativt stor brist på kunskap.  
 
Trots att sambandet mellan ledarskap och sjukfrånvaro är relativt outforskat så 
kan forskningsfältet kring sjukfrånvaro i sig sägas vara väl utvecklat. Såväl ur den 
enskildes som ur organisationens perspektiv har forskning fokuserats på att 
försöka förstå vilka mekanismer i arbetsmiljön utöver de rent fysiska som leder till 
produktivitet och välmående på arbetsplatsen (Labriola, Christensen, Lund, 
Nielsen & Diderichsen, 2006). I en nordisk kontext har mycket resurser ägnats åt 
att undersöka vilka faktorer i arbetsmiljön - bortom de rent fysiska - som leder till 
ohälsa och då framförallt i förhållande till långtidssjukfrånvaro (Aagestad, 
Johannessen, Tynes, Gravseth & Sterud, 2014; Rugulies, Aust & Pejtersen, 2010; 
Lund et al., 2005). I vissa fall figurerar aspekter av ledarskap som en psykosocial 
faktor bland andra faktorer - såsom kvantitativa krav, kontroll i arbetet och 
beslutsbefogenhet för att nämna några exempel (Aagestad et al., 2014; Rugulies et 
al., 2010). I en studie på norska lönearbetare var lågt stödjande ledarskap 
sammankopplat med en förhöjd risk för långtidssjukfrånvaro (Aagestad et al., 
2014). I en snarlik kohort i Danmark fanns liknande samband men med låg 
ledningskvalitet och långtidssjukfrånvaro (Lund et al., 2005). Andra studier har 
inte funnit några tydliga samband mellan ledarskap och långtidssjukfrånvaro 
(Rugulies et al., 2010). 
 
De befolkningsstudier som gjorts på sjukfrånvaro kan således endast ge ett visst 
stöd för att ledarskap är en central förklarande faktor (Aagestad et al., 2014; 
Rugulies et al., 2010; Lund et al., 2005). Samtidigt visar andra studier att 
ledarskapsfaktorer kan interagera med andra faktorer i arbetsmiljön. Vahtera, 
Kivimäki, Pentti & Theorell (2000) fann att den största risken för sjukfrånvaro 
fanns hos de grupper som upplevde en negativ arbetsmiljö och/eller en negativ 
förändring i arbetsmiljö i kombination med lågt socialt stöd från ledaren.  
 
Sammantaget så präglas forskningsfältet kring ledarskap och sjukfrånvaro av 
motsägelser och motstridiga resultat. Å ena sidan är det mer än väl belagt att olika 
ledarskapsbeteenden och ledarskapsformer kan ha positiva effekter på 
hälsorelaterade utfall. Å andra sidan ger de studier som genomförts med 
sjukfrånvaro som utfallsmått endast måttligt stöd för att ledarskap har några 
positiva effekter. En möjlig anledning till diskrepansen i resultaten kan vara att 
ledarskap har såväl direkta som indirekta effekter genom att ledare påverkar 



5 
 

anställda direkt genom relationen och interaktionen ledare-anställd och indirekt 
genom påverkan på arbetsmiljö och andra psykosociala faktorer. I övrigt bör det 
också noteras att forskningen på sjukfrånvaro i huvudsak är riktad mot 
långtidssjukfrånvaro och att relativt lite således är känt kring hur ledarskap är 
relaterat till kortare sjukfrånvaroperioder. 
 
Teoretiskt ramverk - Grundläggande psykologiska behov 
För att undersöka anställdas välmående och motivation i arbetet har en stor del 
forskning fokuserat på relationen mellan mänskliga behov och olika 
arbetsrelaterade utfall (Baard, Deci & Ryan, 2004). Inom Basic Psychological Needs 
Theory (BPNT) antas tillfredsställelse av människors grundläggande behov ha en 
direkt påverkan på människors välmående (Deci & Vansteenkiste, 2004). BPNT är 
en subteori till Self Determination Theory (SDT), vilket är ett brett teoretiskt 
ramverk för studier av människors motivation och personlighet (Ryan & Deci, 
2000). Tidigare forskning har använt SDT för studier av motivation inom olika 
områden såsom idrott, skola samt inom hälso- och sjukvård (Deci & Ryan, 2000; 
Deci & Ryan, 2008). 
 
Utifrån BPNT anses alla människor ha tre grundläggande och medfödda 
psykologiska behov, och tillfredsställelse av dessa tre behov är en 
grundförutsättning för psykologiskt välmående och optimalt fungerande; behovet 
av kompetens, behovet av autonomi samt behovet av samhörighet (Deci & Ryan, 
2000). Dessa behov är universella och om de inte tillgodoses förväntas människor 
blir passiva, må psykiskt dåligt och känna sig alienerade från omgivningen. Behovet 
av autonomi handlar om självbestämmande, att människor har möjlighet att 
bestämma över sina egna liv och leva på ett sätt som stämmer överens med deras 
självbild (Deci & Ryan, 2000).  Behovet av kompetens är människors medfödda 
önskan om att på ett effektivt sätt kunna hantera sin omgivning. Behovet av 
samhörighet är människors benägenhet att interagera och känna samhörighet med 
andra människor (Deci & Ryan, 2000). Individer som känner sig mer kompetenta, 
autonoma och som känner nära samhörighet till andra upplever högre grad av 
dagligt välmående (Deci & Vansteenkiste, 2004).  Studier i organisatoriska miljöer 
har visat att behovstillfredsställelse är positivt relaterat anställdas välmående, 
deras attityder till arbetet samt hur väl de presterar och anpassar sig i arbetet 
(Gagne & Deci, 2005; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte & Lens, 2008; Baard 
et al., 2004). Betydelsen av behovstillfredsställelse för anställdas välmående har 
också visat sig vara relevant inom skilda kulturer med olika politiska system, 
normer och värderingar (Deci et al., 2001).  
 
I kontrast till studier som visat på samband mellan behovstillfredsställelse och 
positiva arbetsrelaterade utfall fann Van den Broeck, Ferris, Chang & Rosen (2016) 
i sin meta-analys att behovet av kompetens ibland predicerade utfall i motsatt 
riktning än de andra behoven. Behovet av kompetens hade ett positivt samband 
med sjukfrånvaro, medan behovet av autonomi hade ett negativt samband med 
sjukfrånvaro. Behovet av samhörighet hade i meta-analysen inte ett statistiskt 
signifikant samband med sjukfrånvaro. De anställda som skattade sig högt på 
kompetens visade sig också vara mindre känslomässigt bundna till arbetet samt att 
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de i högre grad hade intentionen att lämna arbetet. Detta resultat ligger i linje med 
en studie av Kovjanic, Schuh, Jonas, Quaquebeke & Van Dick (2012) där endast 
behovet av autonomi och samhörighet var associerat med arbetstillfredställelse, 
men inte behovet av kompetens. Ur ett teoretiskt perspektiv menar Van den 
Broeck et al. (2016) att dessa resultat kan tolkas som att anställda med hög känsla 
av kompetens inte känner sig lika bundna till sitt arbete utan upplever att de lätt 
kan hitta ett annat.  
 
BPNT och ledarskap 
Ledarskap har visat sig spela en central roll i att skapa förutsättningar på 
arbetsplatsen för anställda att få sina grundläggande psykologiska behov 
tillfredsställda (Gagné & Deci, 2005). Då behovstillfredsställelse tycks leda till att 
anställda mår och presterar bättre på arbetet har ledarskapsforskningen de 
senaste åren undersökt på vilket sätt ledarskap kan leda till att medarbetare får 
sina behov tillfredsställda. En typ av ledarskap som i enlighet med BPNT avser att 
tillfredsställa behoven av autonomi, samhörighet och kompetens kallas för 
behovsfrämjande ledarskap och består av tre dimensioner: autonomistödjande, 
kompetensstödjande och samhörighetsstödjande ledarskap (Gagne, 2014).  
 
Autonomistödjande ledarskap innebär att ledaren visar förståelse för sina 
medarbetare och bekräftar deras upplevelser, samt uppmanar till utforskande och 
nyfikenhet såväl som förser medarbetarna med valmöjligheter (Deci et al., 2001). 
Kompetensstödjande ledarskap innebär att ledare ger tydliga riktlinjer för de 
uppgifter som skall utföras samt ger anställda informativ och relevant feedback för 
att ingiva en känsla av kompetens (Deci & Ryan, 2008). Samhörighetsstödjande 
ledarskap präglas av respekt och att ledaren bryr sig om varje enskild 
medarbetare. Ledaren bör också strukturera arbetsmiljön så att den tillåter 
ömsesidighet mellan de anställda och arbetsgrupper de kan identifiera sig med 
(Gagne & Deci, 2005). Av de olika stödjande ledarskapen är det främst det 
autonomistödjande ledarskapet som har undersökts för att se hur ledare påverkar 
anställda. Dessa studier har visat positiva samband mellan autonomistöd och 
arbetsrelaterade utfall, till exempel fann Blais and Brière (1992) att anställda som 
upplevde deras chefer som autonomistödjande upplevde högre grad av 
arbetstillfredsställelse samt mindre sjukfrånvaro. I en studie av Gillet, Colombat, 
Michinov, Pronost & Fouquereau (2013) visade autonomistödjande ledarskap ett 
indirekt samband med arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. Detta indirekta 
samband medierades av behovstillfredsställelse. 
 
Hur det direkta sambandet mellan behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro 
ser ut är relativt outforskat. I en studie av Williams et al. (2014) påvisades ett 
indirekt samband mellan ett behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro. Mer 
specifikt visade resultaten att behovsfrämjande ledarskap korrelerade negativt 
med somatiska symtom. Somatiska symtom var i sin tur associerade med högre 
grad av sjukfrånvaro, emotionell utmattning samt intentionen att lämna arbetet. 
Utifrån detta rekommenderar Williams et al. (2014) att organisationer ska skapa 
arbetsmiljöer som främjar tillfredsställelse av de anställdas behov av autonomi, 
kompetens och samhörighet för att på så sätt öka de anställdas välmående.  



7 
 

 
Sammanfattningsvis finns det anledning att vidare undersöka betydelsen av ett 
behovsfrämjande ledarskap och behovstillfredsställelse på arbetsplatser. Utifrån 
konceptet bakom SDT antas autonomistödjande ledarskap leda till tillfredsställelse 
av behovet av autonomi hos anställda, kompetensstödjande ledarskap antas leda 
till tillfredsställelse av behovet av kompetens och detsamma gäller för 
samhörighetsstödjande ledarskap och behovet av samhörighet (Deci & Ryan, 
2000). Studier i organisatoriska miljöer har också som tidigare nämnts visat att 
behovstillfredsställelse har en positiv påverkan på anställdas välmående. Utifrån 
att behovsstöd visat samband med behovstillfredsställelse och 
behovstillfredsställelse i sin tur visat samband med välmående finns det skäl för 
att anta ett samband mellan behovsfrämjande ledarskap och lägre sjukfrånvaro.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att närmare undersöka sambandet mellan behovsfrämjande 
ledarskap och sjukfrånvaro. Då behovsfrämjande ledarskap ämnar tillfredsställa 
anställdas grundläggande behov av autonomi, kompetens och samhörighet är 
syftet med denna studie även att undersöka om tillfredsställelse av de tre behoven 
kan relateras till ledarskap och sjukfrånvaro. Studien förväntas bidra till att öka 
kunskapen om relationen mellan ledarskap och sjukfrånvaro genom prövandet av 
tre hypoteser. Den första hypotesen som kommer att prövas är huruvida 
upplevelsen av ett behovsfrämjande ledarskap är relaterat till lägre sjukfrånvaro 
bland anställda. Studier i organisatoriska miljöer har visat att 
behovstillfredsställelse påverkar anställdas välmående positivt (Gagne & Deci, 
2005; Van den Broeck et al., 2008), varför det är rimligt att anta ett negativt 
samband mellan behovstillfredsställelse och sjukfrånvaro.   
 
Hypotes 1a: Det finns ett negativt samband mellan behovsfrämjande ledarskap och 
sjukfrånvaro 
Hypotes 1b: Det finns ett negativt samband mellan tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet och 
sjukfrånvaro 
 
Den andra hypotesen som kommer att prövas är om ledarskap har indirekta 
positiva effekter som går via uppfyllandet av de anställdas grundläggande 
psykologiska behov. Behovsfrämjande ledarskap antas bidra till tillfredsställelse av 
de anställdas grundläggande behov, som i sin tur leder till ökat välmående.   
 
Hypotes 2: Ledarskap har en indirekt effekt på sjukfrånvaro via tillfredsställelse av 
de anställdas grundläggande psykologiska behov 
 
Slutligen formulerades en tredje hypotes utifrån de fynd som presenterats i 
befolkningsstudier (Aagestad et al., 2014; Lund et al., 2005). Som tidigare nämnts 
har samband mellan ledarskap och sjukfrånvaro återfunnits i vissa 
befolkningsstudier och i andra inte (Rugulies et al., 2010). Vid en första anblick 
tycks dessa resultat motsägelsefulla, men sett ur ett makroperspektiv finns en 
tendens till att ledarskap ger utslag i studier där gränsen för långtidssjukfrånvaro 
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varit högre. En upplevelse av effektivt ledarskap har också i tidigare studier visat 
på kortare långtidssjukfrånvaro hos anställda (Schreuder et al., 2013). 
 
Hypotes 3: Behovsfrämjande ledarskap har ett negativt samband med 
långtisdsjukfrånvaro längre än 40 dagar 
 
 

Metod 
 
Urval & Procedur 
Deltagarna i studien är chefer och anställda inom olika sektorer i en medelstor 
kommun i norra Sverige. Totalt består urvalet av 589 medarbetare tillhörande 39 
olika chefer. Självskattningsformulären som användes för att samla in data 
skickades ut via e-post vid två tillfällen. I september 2015 (T1)skickades 
formulären ut till 792 anställda och besvarades av 447 anställda (svarsfrekvens 
56%). I november 2015 (T2) skickades formulären ut till 783 anställda och 
besvarades av 386 anställda (svarsfrekvens 49%). Sjukfrånvarodata samlades in 
från september 2015 till september 2016 (T3). Deltagarnas ålder varierade mellan 
19-66 år (M = 44.23, SD = 11.65), 344 kvinnor (58%) och 97 män (17%), 148 
(25%) angav ej kön. De flesta deltagare hade en tillsvidareanställning (95%), 
medan ett fåtal hade visstidsanställning, provanställning eller annan anställning. 
Av de som angav högsta utbildningsnivå hade 45% avslutat utbildning på 
universitet/högskola, 28% hade gymnasial utbildning och 2% hade avslutat 
grundskolan, övriga 25% angav ej högsta utbildningsnivå.  
 
Instrument 
Medarbetarna har skattat sin upplevelse av ledarskapet med instrument baserade 
på behovsfrämjande ledarskap och SDT. Ledarskap har skattats med Need Support 
at Work scale (NSu-WS) och behovstillfredsställelse har skattats med Need 
Satisfaction at Work scale (NSa-WS) (Tafvelin & Stenling, 2016). Dessa instrument 
har nyligen genomgått en valideringsprocess där stöd fanns för innehållsvaliditet, 
faktoriell validitet och kriterievaliditet för båda skalorna. Vidare fanns de även ha 
hög intern konsistens och test-retest reliabilitet (Tafvelin & Stenling, 2016).  
 

Ledarskap 
Delskalorna som syftar till att mäta de anställdas upplevelse av behovsfrämjande 
ledarskap vid T1 består av totalt 22 påståenden, av vilka 7 påståenden mäter 
autonomistödjande ledarskap, till exempel: “Min chef försöker förstå mitt perspektiv 
innan han/hon ger sin syn på saken”. Åtta påståenden mäter kompetensstödjande 
ledarskap, till exempel: “Min chef ger mig det stöd jag behöver för att utvecklas i 
mitt arbete”. Resterande 7 påståenden mäter samhörighetsstödjande ledarskap, till 
exempel: Min chef visar att han/hon bryr sig om mig”. Svarsalternativen skattas 
enligt en likertskala från 1-5, där 1 motsvarar “aldrig/nästan aldrig” och 5 
motsvarar “alltid”. Den interna konsistensen mätt med Cronbach’s alpha hela 
delskalan som mäter Ledarskap vid T1 är α = .98. De tre delskalorna korrelerade 
med varandra i så hög grad (r > .80) att en sammanslagning av dessa till endast en 
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ledarskapsvariabel bedömdes lämplig för att undvika problem med 
multikollinearitet. 
 

Behovstillfredsställelse 
Delskalorna som mäter tillfredsställelse av de tre grundläggande behoven vid T2 
består totalt av 19 påståenden. Av dessa mäter 6 påståenden autonomi, till 
exempel “Jag har valmöjligheter när jag arbetar”. Ytterligare 6 påståenden mäter 
kompetens, till exempel “jag klarar av att hantera de utmaningar som jobbet 
medför”.  Resterande 7 påståenden mäter samhörighet, till exempel “jag känner 
stark samhörighet med de personer jag jobbar med”. Svarsalternativen skattas 
enligt en likertskala från 1-5, där 1 motsvarar “instämmer inte alls” och 5 
motsvarar “instämmer helt”. Den interna konsistensen för delskalan behovet av 
autonomi α = .93, behovet av kompetens α = .86, samt behovet av samhörighet α = 
.94. 
 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvarodata som används är faktisk sjukfrånvaro insamlad från kommunens 
register under perioden 20150901-20160901. Data ger en minsta möjlig 
sjukfrånvaro på 0 dagar och en högsta möjlig sjukfrånvaro på 366 dagar då 
innevarande år är skottår. Antalet sjuktillfällen har beräknats utifrån antalet 
diskret förekommande frånvaroperioder mellan vilka den anställde återgått till 
arbetet en eller flera dagar. Sjukfrånvaro har inte specificerats utifrån 
frånvaroorsak då frågeställningar kring olika uppkomstmekanismers påverkan 
ligger utanför ramen för denna uppsats. Däremot har frånvaro på grund av 
föräldraledighet och vård av barn uteslutits. 
 
Statistiska hänsynstaganden och beräkningar 
IBM SPSS statistics 23 har använts för att göra de statistiska analyser som 
presenteras inom ramen för denna rapport. Inledningsvis genomfördes 
korrelationsanalyser med Pearsons r för att bedöma preliminära tendenser i 
materialet. För att undersöka eventuella klustringseffekter beräknades 
intraklusterkorrelationskoefficienten (ICC; se Field, 2009) för de båda 
utfallsvariablerna kalenderdagar (ICC = 0.09) och sjuktillfällen (ICC = 0.12). Det 
råder ingen konsensus för vilka gränsvärden som gäller för ICC (Snijders & Bosker, 
2012), men för att undvika eventuella klustringseffekter användes 
gruppcentrerade medelvärden för både de linjära regressionsanalyserna samt den 
logistiska regressionsanalysen. Gruppmedelvärdescentrering är ett sätt att 
eliminera effekten av klustring i data utan att genomföra multi-level analys 
(Enders, Tofighi & West, 2007). 
 
För att besvara Hypotes 1 genomfördes inledningsvis linjära regressionsanalyser 
mellan ledarskap och sjukfrånvaro mätt i antal kalenderdagar och antal 
sjuktillfällen, sedan för behovstillfredsställelse och samma sjukfrånvarovariabler. 
För att besvara hypotes 2 gjordes beräkningar av indirekta effekter med hjälp av 
ett makro (PROCESS) som utvecklats för IBM SPSS statistics 23 (Hayes, 2013). Både 
den totala indirekta effekten av samtliga tre behov undersöktes, såväl som 
specifika indirekta effekter av behoven var för sig. För att avgöra om de indirekta 



10 
 

effekterna var signifikanta användes Bias corrected bootstrap confidence intervals 
(BC CI) med ett konfidensintervall på 95%. I de fall där dessa intervall inte innehöll 
noll (0) var den indirekta effekten statistiskt signifikant. För att besvara Hypotes 3 
kodades materialet enligt en uppdelning i långtidssjukskriven/inte 
långtidssjukskriven där individer vilka haft frånvaroperioder på > 40 dagar 
kodades som sjuka och övriga som friska. För att besvara Hypotes 3 användes 
sedan logistisk regression som analysmetod. 
 
Etiska överväganden 
All data som används inom ramen för denna examensuppsats har kodats och 
därmed avidentifierats så att självskattningar och sjukfrånvarodata inte går att 
identifiera till enskilda deltagare. Så länge data innehållit möjlig identifierande 
information har denna lagrats på ett USB-minne vilken endast uppsatsförfattarna 
haft tillgång till. Avidentifierade data har i begränsad omfattning lagrats i en för 
handledare och studenter gemensam mapp på lagringstjänsten Box. De 
frågeställningar som ingår i denna studie är sedan tidigare etikprövade och 
godkända (Dnr 2013-467-31Ö).   
 
 

Resultat 
 
Preliminära analyser 
Korrelationer samt deskriptiv statistik redovisas i tabell 1. Beräkningen av 
eventuella samband visar att ledarskap inte hade någon signifikant korrelation 
med sjukfrånvaro räknat i kalenderdagar (r = -.08, p = .10) eller i antal sjuktillfällen 
(r = -.07, p = .16) vilket inte ger något stöd för hypotes 1. Ledarskap hade ett 
positivt signifikant samband med autonomi (r = .45, p = .00), kompetens (r = .23, p 
= .00), samhörighet (r = .27, p = .00). Behovet av autonomi korrelerade negativt 
med både sjukfrånvaro i kalenderdagar (r = -.17, p = .00) och sjuktillfällen (r = -.12, 
p = .03). Behovet av kompetens korrelerade inte signifikant med sjukfrånvaro, 
varken med kalenderdagar (r = -.10, p = .07) eller sjuktillfällen (r = .02, p = .70). 
Behovet av samhörighet har en signifikant korrelation med sjukfrånvaro i 
kalenderdagar (r = -.16, p = .00) men inte i sjuktillfällen (r = -.06, p = .27). Dessa 
resultat ger stöd för hypotes 2, alltså att ledarskap har ett samband med 
tillfredsställelse av de tre behoven, och att dessa i sin tur påverkar sjukfrånvaro. 
Ledarskap hade ett signifikant negativt samband med långtidssjukfrånvaro (r = -
.13, p = .01), vilket ger stöd för hypotes 3.  
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Tabell 1. Korrelationsmatris (Pearsons r) samt urvalsstorlek, medelvärden och standardavvikelser mellan samtliga variabler på 
individnivå.  

Notering. Ledarskap mättes vid tillfälle ett (T1) och de tre behoven mättes vid tillfälle två (T2). Data över senaste årets 
sjukfrånvaro samlades in vid tillfälle tre (T3). N = 332-530. *p < .05. **< .01.

 M SD Skewness Kurtosis 1 2 3 4 5 6 

1. Ledarskap (T1) 3.78 .80 -.70 .40       
2. Autonomi (T2) 3.71 .62 -.43 .86 .45**      
3. Kompetens (T2) 4.11 .57 -.46 .35 .23** .61**     
4. Samhörighet (T2) 3.99 .73 -.76 1.17 .27** .35** .35**    
 
Sjukfrånvaro (T3) 

          

5. Kalenderdagar 25.34 64.84 3.8 14.4 -.08 -.17** -.10 -.16**   
6. Sjuktillfällen 2.15 2.41 2.05 6.45 -.07 -.12* .02 -.06 .20**  

7. Långtidssjukfrånvaro .08 .26 3.22 8.42 -.13** -.19** -.06 -.13* .63** .22** 
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Regressionsanalyser genomfördes med sjukfrånvaro mätt i kalenderdagar och 
sjuktillfällen som utfallsvariabler. För att besvara hypotes 1a gjordes 
regressionsanalyser med ledarskap som oberoende variabel. För att besvara 
hypotes 1b gjordes regressionsanalyser med de tre behoven som oberoende 
variabler (se tabell 2).  
 
I motsats till hypotes 1a påvisade ledarskap inget signifikant samband med varken 
antalet sjukdagar (β = -.09, p = 0,07) eller antalet sjuktillfällen (β = -.04, p = .39). 
Andelen varians i sjukfrånvaro som förklaras av ledarskap är också begränsad. 
Gällande hypotes 1b återfanns visst stöd för denna då upplevelse av autonomi 
fanns ha ett signifikant negativt samband med sjukfrånvaro mätt i sjuktillfällen (β 
= -.84, p = .01). Behovet av autonomi visade ett negativt, men inte statistiskt 
signifikant samband med sjukfrånvaro mätt i kalenderdagar (β = -.15, p = .051). 
Den ostandardiserade beta-koefficienten visar dock att en ökad upplevelse av 
autonomi med ett skalsteg är relaterat till en minskad sjukfrånvaro på nästan ett 
helt sjuktillfälle. Behovet av kompetens och behovet av samhörighet hade inget 
statistiskt signifikant samband med sjukfrånvaro. Andelen varians i sjukfrånvaro 
som förklaras av behovstillfredsställelse är 4 respektive 1 procent för 
kalenderdagar och sjuktillfällen. 
 
Tabell 2. Linjära regressionsanalyser där sjukfrånvaro prediceras utifrån ledarskap 
samt de tre behoven av autonomi, kompetens och samhörighet. Ostandardiserad 
beta-koefficient presenteras i parantes.  

Prediktor Kalenderdagar                      Sjuktillfällen            

 β (B) β (B) 

Hypotes 1a   

Ledarskap -.09 (-7.84) -.04 (-.14) 

R2 .01 .00 

Hypotes 1b   

Autonomi -.15(-15.77) -.20 (-.84)** 

Kompetens .05 (5.70) .13 (.59) 

Samhörighet -.09 (-8.70) .01 (.04) 

R2 .04 .01 

Notering. N = 297 **p < .01. 
 
Indirekta effekter 
I en analys av indirekta effekter av behovsfrämjande ledarskap på sjukfrånvaro 
undersöktes både den totala indirekta effekten av samtliga behov, samt specifika 
indirekta effekter av behoven var för sig. I linje med hypotes 2 var den totala 
indirekta effekten av ledarskap signifikant för kalenderdagar (B = -5.52, 95% BC CI 
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[-11.87, -1.31]). Den totala indirekta effekten på sjukfrånvaro i sjuktillfällen var 
dock inte signifikant (B = -.13, 95% BC CI [-.33, .02]), vilket går emot samma 
hypotes.  
 
Av de specifika indirekta effekterna var behovet av autonomi den variabel som 
visade ett statistiskt signifikant samband med sjukfrånvaro räknat i sjuktillfällen 
(B = -.30, 95% BC CI [-.60, -.09]) men inte för kalenderdagar (B = -4.65, 95% BC CI 
[-11.27, .18]). Resultaten visar att behoven av kompetens och samhörighet ej har 
en specifik indirekt effekt på sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaro 
En logistisk regression genomfördes för att undersöka ifall upplevelse av 
behovsfrämjande ledarskap kunde förklara långtidssjukfrånvaro >40 dagar (se 
tabell 3). Hela modellen för regressionen var statistiskt signifikant, både när den 
testades med Likelihood ratio X2 (1, N = 398) = 5.69, p = .02 samt med Hosmer & 
Lemeshow Goodness-of-fit X2 (8, N = 398) = 2.63, p = .96. Till stöd för hypotes 3 
påvisades ett signifikant samband mellan upplevelse av ledarskap och 
långtidssjukfrånvaro(β = -.61, p = .02). En förbättrad upplevelse av ledarskap med 
ett skalsteg är relaterad till en förändring i odds för långtidssjukfrånvaro med 0.54 
gånger. Att uppleva sin chef som mer behovsfrämjande är alltså negativt relaterat 
till förekomst av långtidssjukfrånvaro. 
 
Tabell 3: Logistisk regression av ledarskap och sjukfrånvaro. 

Koefficient β Standardfel 
(SE) 

Wald’s 
chi2 

Frihetsgrader 
(df) 

p Odds 
ratio 
(OR) 

Konstant -2.58 .20 163.04 1 .00 .08 

Ledarskap -.61 .25 5.89 1 .02 .54 

Test   Chi2 df p  

Overall model 
evaluation 
Likelihood ratio test 

   
 
5.69 

 
 
1 

 
 
.02 

 

Goodness-of-fit test 
Hosmer & Lemeshow 

   
2.63 

 
8 

 
.96 

 

Notering. Variabeln sjukfrånvaro har dikotomiserats (1-39 dagars sjukfrånvaro = 
0, 40-365 dagar sjukfrånvaro = 1). Cox & Snell’s R2 = .01. Nagelkerke’s R2 = .03. N = 
398. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan behovsfrämjande 
ledarskap och sjukfrånvaro.  Syftet var också att undersöka om tillfredsställelse av 
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de tre behoven av autonomi, kompetens och samhörighet kan relateras till 
behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro. Sammanfattningsvis tolkas 
resultaten som att det finns en indirekt relation mellan behovsfrämjande 
ledarskap och sjukfrånvaro genom tillfredsställelse av de tre behoven. Resultaten 
visar vidare att behovsfrämjande ledarskap har ett direkt samband med 
sjukfrånvaro som varar längre än 40 dagar. Hur relationen mellan ett 
behovsfrämjande ledarskap och anställdas sjukfrånvaro ser ut har undersökts 
närmare utifrån tre hypoteser.  
 
I motsats till Hypotes 1a så visade resultaten inte på något direkt samband mellan 
behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro mätt i antal dagar och antal tillfällen. 
Detta går emot tidigare ledarskapsforskning där man har funnit att stödjande 
ledarskap och transformellt ledarskap kunnat kopplas samman med positiva utfall 
på hälsorelaterade variabler (Gagné & Deci, 2005; Nielsen & Daniels, 2016). Även 
om sambandet mellan ett behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro inte var 
statistiskt signifikant så antyder resultaten ett negativt samband: en enhets ökning 
på skalan som mäter ledarskap är relaterad till lägre sjukfrånvaro på nästan 8 
dagar.  
 
I linje med Hypotes 1b så visade resultaten på ett direkt samband mellan behovet 
av autonomi och sjukfrånvaro mätt i antal sjuktillfällen. Sambandet mellan 
autonomi och sjukfrånvaro mätt i kalenderdagar var inte signifikant, men beta-
koefficienten visar att för varje enhets ökning på autonomi minskar sjukfrånvaro 
med nära 16 kalenderdagar. I motsats till hypotesen visade resultaten inte på 
något signifikant samband mellan behovet av kompetens och behovet av 
samhörighet och sjukfrånvaro. Behovet av kompetens tycks dessutom ha ett 
positivt samband med sjukfrånvaro. Även om detta resultat inte förväntades 
utifrån hypotesen så går det i linje med resultat från tidigare forskning där man 
sett att behovet av kompetens inte hade något signifikant samband med 
arbetstillfredsställelse så som de andra två behoven hade (Kovjanic et al., 2012).  
 
Som stöd för den andra hypotesen visade resultaten att det fanns ett indirekt 
samband mellan behovsfrämjande ledarskap och sjukfrånvaro i kalenderdagar 
som medierades av samtliga tre behov av autonomi, kompetens och samhörighet. 
En specifik indirekt effekt fanns också mellan behovet av autonomi och 
sjuktillfällen. Tidigare studier på arbetsplatser visar att behovstillfredsställelse har 
en positiv relation till anställdas välmående, på så sätt att deras attityd till arbetet 
blir mer positiv, att de presterar bättre samt att de anpassar sig i arbetet i högre 
grad (Gagne & Deci, 2005; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte & Lens, 2008; 
Baard, Deci & Ryan, 2004). Även om syftet med denna studie inte ämnar att 
närmare förklara möjliga orsaker till varför anställda är frånvarande från arbetet 
är det rimligt att förvänta sig att anställda som mår bättre och presterar bättre på 
arbetet också har lägre sjukfrånvaro. Den specifika effekten av autonomistödjande 
ledarskap har i tidigare studier visat ett samband med lägre sjukfrånvaro hos 
anställda (Blais & Brière, 1992).  
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I linje med vår tredje hypotes fanns ett negativt direkt samband mellan 
behovsfrämjande ledarskap och långtidssjukfrånvaro som varar längre än 40 
dagar. Till skillnad från de andra resultaten i denna studie visade dessa att ett 
behovsfrämjande ledarskap i sig har ett samband med sjukfrånvaro. Dessa resultat 
ligger i linje med tidigare forskning som visat på ett samband mellan effektivt 
ledarskap och kortare långtidssjukfrånvaro (Schreuder et al., 2013). Detta ger 
tillsammans med den tendens som visats i befolkningsstudier (Aagestad et al., 
2014; Lund et al., 2005; Rugulies et al., 2010) stöd för att ledarskapsfaktorer är 
särskilt viktiga i relation till längre sjukfrånvaro. Att upplevelsen av ledarskapet i 
sig har ett statistiskt signifikant samband med långtidssjukfrånvaro skulle kunna 
förstås ur flera olika perspektiv. När Vahtera et al. (2000) undersökte psykosociala 
faktorers påverkan på långtidssjukfrånvaro fann de att socialt stöd från ledarskap 
kunde moderera effekten av andra påfrestningar i arbetsmiljön. Det är tänkbart att 
upplevelse av behovsstöd, likväl som upplevelser av någon annan form av stöd, har 
en buffrande effekt på miljöfaktorer som annars riskerar att få långtgående 
konsekvenser. En annan förklaring kan vara att personer med högre sårbarhet 
och/eller sjuklighet behöver mer stöd för att känna välmående på arbetet. Att 
individer som upplever lågt stöd från ledarskapet på sin arbetsplats har svårare att 
komma tillbaka i arbete, och således högre risk att hamna i långtidssjukfrånvaro, 
är inte heller svårt att förstå. 
 
Praktiska och teoretiska implikationer 
Ledarskap som främjar tillfredsställelse av de anställdas grundläggande behov 
tycks kunna ha en begränsad men ändå signifikant effekt på anställdas 
sjukfrånvaro. Särskilt viktigt i relation till sjukfrånvaro tycks det vara att främja en 
upplevelse av autonomi hos anställda. Dessa fynd stämmer väl överens med 
tidigare forskning där autonomistödjande ledarskap har visat sig vara viktigt för 
de anställdas välmående (Blaise & Brière, 1992; Gillet et al., 2013). Samtidigt 
väcker det frågor kring om de olika behoven påverkar sjukfrånvaro på olika sätt. 
Utifrån ett teoretiskt perspektiv skulle det därför behövas mer kunskap om de 
olika behoven, hur de påverkar anställda och vilken inverkan det får på 
sjukfrånvaro. Även om det behövs mer teoretisk förståelse av 
behovstillfredsställelse kan det i praktiken vara värdefullt för chefer att arbeta för 
att anställda ska känna högre grad av autonomi.  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv blir det också viktigt att förstå vilka andra faktorer som 
kan vara kopplade till behovsfrämjande ledarskap och behovstillfredsställelse på 
arbetsplatsen. Tidigare studier på ledarskap och sjukfrånvaro har visat att 
ledarskapsfaktorer kan interagera med andra faktorer i arbetsmiljön, exempelvis 
negativa förändringar i arbetsmiljön (Vahtera et al., 2008) och på så sätt öka risken 
för sjukfrånvaro hos anställda. En kartläggning av andra faktorer i miljön som 
påverkar ledarskapet kan i praktiken vara värdefullt på organisatorisk nivå, men 
också på individnivå för de anställda. Utifrån en större förståelse för vilka faktorer 
i arbetet som påverkar det egna välmående finns det då möjlighet att tillsammans 
med ledningen göra möjliga förändringar och se om tillfredsställelse av 
grundläggande psykologiska behov kan minska effekten av negativa faktorer. 
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Att ledarskap tycks spela särskild roll för långtidssjukfrånvaro ger en antydan om 
att behovsfrämjande ledarskap kan vara särskilt viktigt för sårbara grupper. Detta 
kan väcka praktiska utmaningar i det att den gruppen anställda som i hög grad är 
sjukskriven sannolikt också är de som är minst åtkomliga för det behovsfrämjande 
ledarskapets påverkan. Samtidigt ger det dock också hopp om att 
långtidssjukfrånvaro kan avhjälpas om individer vilka upplever lågt behovsstöd 
kan identifieras i ett tidigt skede. Även om detta resultat skulle behöva styrkas i 
vidare studier så ger det visst stöd för argumenten för att arbeta proaktivt med 
behovsfrämjande praktiker. Praktiskt skulle det kunna handla om att med jämna 
intervall screena för individer som upplever lägre grad av behovsstöd och rikta 
behovsfrämjande interventioner särskilt mot dessa. 
 
Begränsningar och framtida studier 
Sambandet mellan ledarskap och sjukfrånvaro är än idag relativt outforskat och 
denna uppsats bidrar således med kunskap till ett relativt outforskat och 
spännande forskningsområde. En styrka med den aktuella studien är att vi haft 
möjlighet att använda oss av faktiskt sjukfrånvarodata framför självskattad 
sjukfrånvaro som ofta använts i tidigare forskning. I och med att detta kan vissa 
felkällor kopplade till den mänskliga faktorn elimineras såsom att resultaten vid 
självskattningar tenderar att korrelera med och kontaminera varandra, särskilt då 
de skattas vid samma tidpunkt (Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012). 
 
En begränsning i denna studie visade sig vara valet av analysmetod för insamlad 
data då såväl sjukfrånvaro i kalenderdagar och sjuktillfällen var snedfördelade i 
vårt urval. Detta på grund av att en majoritet av de anställda hade liten eller ingen 
sjukfrånvaro samtidigt som vissa individer var sjukskrivna både ofta och länge. 
Givet att data för sjukfrånvaro var snedfördelad finns det risk för bias i estimat och 
signifikanstest. Dock minskar denna risk för bias med ökande urvalsstorlek (Field, 
2009). Vidare är utfallsvariabeln sjukfrånvaro tolkningsbar på ett meningsfullt sätt 
räknat i antal kalenderdagar och sjuktillfällen, varför en transformering av data 
inte utförts.  
 
Ett annat problem som är relaterat till denna studie är de höga korrelationer som 
fanns mellan de olika måtten för autonomistöd, samhörighetsstöd och 
kompetensstöd.  En sammanslagning av dessa gjordes till ett ledarskapsmått och 
även om detta av praktiska skäl är lämpligt väcker det dock frågor kring relationen 
mellan teori och praktik. Rent teoretiskt är de olika dimensionerna av stödjande 
ledarskap skilda åt och de olika ledarbeteendena är avsedda att stödja olika behov. 
De höga korrelationerna ställer dock frågan om anställda klarar göra någon 
meningsfull distinktion mellan dessa beteenden i praktiken. Med rådande 
mätinstrument kan det åtminstone konstateras att ledare i hög grad tenderar att 
uppfattas som antingen behovsfrämjande eller inte behovsfrämjande, snarare än 
att de främjar vissa behov mer än andra. 
 
Designen i denna studie följde en teoretiskt logisk ordning där skattningar på 
ledarskap samlades in vid första tillfället (T1) och behovstillfredsställelse vid 
andra tillfället (T2). Sjukfrånvarodata samlades in i efterhand (T3) för en 
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tidsperiod på ett år (T1-T3). En möjlig svaghet i denna design är att tidsintervallet 
mellan T1 och T2 är relativt kort (2 månader) och frågan kan ställas i vilken mån 
ledarskapet hinner påverka de anställdas behovstillfredsställelse under en så kort 
tidsperiod.  På liknande sätt bör en vara medveten om att sjukfrånvaro bara 
samlats in under ett år, och det är möjligt att ett behovsfrämjande ledarskap på 
den tiden inte hinner ha tillräcklig påverkan på anställdas sjukfrånvaromönster. 
Ytterligare studier behövs alltså för att förstå hur sambanden står sig eller 
förändras över tid.  
 
Framtida studier bör fortsätta undersöka vilken påverkan ledarskap har på de 
anställdas välmående och sjukfrånvaro, och då använda faktisk sjukfrånvaro som 
utfallsmått för att eliminera möjliga felkällor vid självskattad sjukfrånvaro. Vidare 
studier behövs också för att studera hur sambandet utvecklas och förändras över 
tid. För att undersöka huruvida just behovsfrämjande ledarskap påverkar 
sjukfrånvaro, och även medieras av behovstillfredsställelse, bör fler 
interventionsstudier göras. Vid sådana studier kan sjukfrånvaro mätas efter 
implementering av olika ledarskapsinterventioner, till exempel ledarträning, och 
jämföras med en kontrollgrupp.  
 
Konklusion 
Resultaten från studien visar att ett behovsfrämjande ledarskap till viss del är 
relaterat till anställdas sjukfrånvaro, dels genom en indirekt effekt som medieras 
av behovstillfredsställelse och dels genom en direkt effekt på anställda som är 
sjukskrivna längre än 40 dagar. Dessa resultat bidrar med ökad teoretisk förståelse 
för hur chefer påverkar de anställdas sjukfrånvaromönster och kan i praktiken 
användas i organisationer för att minska den kostsamma sjukfrånvaro som 
drabbar både individen, organisationen och samhället.  
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