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Sammanfattning
Arbete är en stor del av människors vardag, således är en god arbetsmiljö viktig för att känna
arbetstillfredsställelse. Då Arbetsmiljöverket uppmärksammat brister i den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön utfärdades den 31 mars 2016 en föreskrift, AFS 2015:4, för att komma till
rätta med problemen. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur AFS 2015:4
tillämpas i en organisation, samt vilka faktorer i AFS 2015:4 som har effekt på de anställdas
arbetstillfredsställelse. För att besvara syftet har tre frågeställningar ställts upp som handlar om
hur chefer och Human Resources (HR) tillämpar föreskriften, samt hur insatta medarbetarna är
i organisationens tillämpning av föreskriften. Den sista frågeställningen behandlar vilka
effekter faktorerna i AFS 2015:4 har på de anställdas arbetstillfredsställelse.
För att besvara studiens syfte har semistrukturerade intervjuer använts som
datainsamlingsmetod, och det empiriska materialet har analyserats med hjälp av
innehållsanalys. I resultatet framkommer det att chefer arbetar olika med tillämpningen av
föreskriften och att den ännu inte är en integrerad del av verksamheten. Medarbetarna är inte
delaktiga i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket försvårar
möjligheten att arbeta förebyggande med föreskriften. Den faktor som har störst positiv effekt
på de anställdas arbetstillfredsställelse är den sociala arbetsmiljön, vilket kan härledas till att
organisationen fortsatt bör bedriva ett proaktivt arbete med att främja sociala relationer.
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Abstract
Work is a major part of humans’ everyday life, thus a good work environment is crucial for
perceived job satisfaction. When Arbetsmiljöverket (The Swedish Work Environment
Authority) noted deficiencies in the organisational and social work environment, a provision,
AFS 2015:4, was issued on March 31, 2016, to address the problems. This qualitative study
aims to investigate how AFS 2015:4 is applied in an organisation, and what factors in AFS
2015:4 have effect on employees’ job satisfaction. To answer the purpose, three questions have
been raised that deal with how managers and Human Resources (HR) apply the provision, as
well as how aware employees are in the organisation's application of the provision. The final
issue addresses what effects the factors of AFS 2015:4 have on employees’ job satisfaction.
To answer the purpose of the study, semi-structured interviews have been used as data
collection method, and the empirical material has been analyzed using content analysis. The
results show that managers work differently with the application of the provision and that it is
not yet an integral part of the business. Employees’ are not involved in the work of the
organisational and social work environment, which complicates the ability to work preventively
with the provision. The factor that has the greatest positive effect on the employees’ job
satisfaction is the social work environment, which can be deduced to the organisation
continuing to pursue proactive work in promoting social relations.
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1. Inledning
Kapitlet inleds med en problemformulering inom det valda området och följs därefter av syfte
och frågeställningar. Vidare presenteras en arbetsrättslig avgränsning och kapitlet avslutas
med centrala begrepp som är relevanta för studien.

1.1. Problemformulering
Då arbete utgör en stor del av individers vardag och liv är det viktigt för organisationer att ha
en god arbetsmiljö där anställda trivs. I Arbetsmiljöverkets förklaringar till arbetsmiljölagen
framhävs att god arbetsmiljö också är en främjande arbetsmiljö, som ska bidra till individens
välbefinnande,
arbetstillfredsställelse,
gemenskap
och
personliga
utveckling.
Arbetsmiljöverket har fått in många anmälningar om brister i arbetsmiljön på arbetsplatser, och
ska därför mellan 2017–2019 genomföra en nationell inspektionsinsats i syfte att förebygga
bland annat ohälsa och olycksfall. Syftet med insatserna är att få fler arbetsgivare att bedriva
ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta mer offensivt med de organisatoriska och sociala
arbetsmiljöfrågorna (Arbetsmiljöverket, 2018).
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger till grund för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på
alla arbetsplatser i hela Sverige. Det innefattar såväl den organisatoriska, sociala och fysiska
arbetsmiljön, vilka är väsentliga delar i att skapa en god arbetsmiljö för både arbetsgivare och
arbetstagare. Eftersom konflikter, kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning är
ett tilltagande problem på arbetsplatser, har det efterfrågats tydligare riktlinjer gällande den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Till följd av detta publicerade Arbetsmiljöverket den
31 mars 2016 föreskriften AFS 2015:4 som innehåller regler och allmänna råd inom området
(Arbetsmiljöverket, 2016).
Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är de huvudsakliga faktorerna i den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, således är det av intresse att studera dessa olika
faktorer. Rätt arbetsbelastning i form av att hitta en balans mellan krav och resurser är en
relevant del för att motverka en ohälsosam arbetsmiljö. Finns det ingen balans i
arbetsbelastningen finns en risk att det leder till ohälsa bland de anställda, vilket i sin tur kan
skapa vantrivsel (Eklöf, 2017). Arbetstidens förläggning kan komma att påverka medarbetarnas
hälsa om det förekommer övertid och långa arbetspass (Demerouti & Bakker, 2011).
Förekomsten av kränkande särbehandling på en arbetsplats kan bidra till stora negativa effekter
på individers hälsa och arbetstillfredsställelse. Det är varje arbetsgivares ansvar att denna
föreskrift tillämpas och följs upp kontinuerligt på arbetsplatsen för att främja en så god
arbetsmiljö som möjligt för sina anställda (AFS 2015:4).
Tidigare studier har visat att arbete inom detaljhandeln kännetecknas av rutiner, fysisk
ansträngning, långa arbetsdagar, samt förväntningar och krav från både chefer och kunder
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(Chung, Rutherford & Park, 2012). Vi finner ett intresse i att undersöka den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön i ett företag inom denna bransch, samt att undersöka hur
organisationen tillämpar AFS 2015:4 då det är en relativt ny föreskrift. Föreskriften finns till
för att främja en god arbetsmiljö därav är det av intresse att undersöka hur tillämpningen har
kommit att påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse.

1.2. Syfte och frågeställningar
Syfte:
Syftet med studien är att undersöka tillämpningen av AFS 2015:4 i en organisation, samt vilka
faktorer i AFS 2015:4 som har effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse
Frågeställningar:
• Hur arbetar chefer och Human Resources (HR) med att tillämpa AFS 2015:4 om
organisatorisk och social arbetsmiljö?
• Hur insatta är medarbetarna i organisationens arbete med att tillämpa AFS 2015:4 om
organisatorisk och social arbetsmiljö?
• Vilka effekter har faktorerna i AFS 2015:4 på de anställdas arbetstillfredsställelse?

1.3. Avgränsning
Arbetsmiljölagens 1§ anger att syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet,
samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det är enligt arbetsmiljölagen arbetsgivarens
skyldighet att främja en så god arbetsmiljö som möjligt, och därtill vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Ett steg i att göra detta är att
följa de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet
som har i uppdrag att utfärda detaljerade föreskrifter inom olika områden av arbetsmiljön
(Iseskog, 2016). AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö är en av dessa föreskrifter,
och är den föreskrift vi kommer att avgränsa denna studie till. AFS 2015:4 reglerar de sociala
och organisatoriska aspekterna av arbetsmiljön, och omfattar arbetsbelastning, arbetstid och
kränkande särbehandling. Det är paragraferna i AFS 2015:4 som hänvisas till vid redovisning
av paragrafer i studien, om inget annat anges.
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1.4. Centrala begrepp
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Den organisatoriska arbetsmiljön påverkas av hur arbetet kommuniceras, styrs och vilka beslut
som fattas. Begreppet definieras i 4§ av AFS 2015:4 som de villkor och förutsättningar i arbetet
som omfattar ledning, delaktighet, fördelning av arbetsuppgifter samt krav och resurser. Den
sociala arbetsmiljön påverkas av kollegor och chefer på arbetsplatsen, och hur samspelet
fungerar mellan dessa. I 4§ av AFS 2015:4 definieras begreppet som de villkor och
förutsättningar för arbetet som omfattar samarbete samt chefers och kollegors sociala stöd (AFS
2015:4; Arbetsmiljöverket, 2016). I denna studie är det dessa definitioner av organisatorisk och
social arbetsmiljö i AFS 2015:4 som kommer att användas och hänvisas till.
Arbetsbelastning
Arbetsbelastningen påverkas av de förutsättningar som ges till individen för att kunna utföra de
arbetsuppgifter som förväntas. De förutsättningar som avgör hur belastningen upplevs beror på
de krav och resurser som finns. Det är när resurserna inte är tillräckliga för att bemöta kraven i
arbetet som det i slutändan kan leda till en ohälsosam arbetsbelastning. 9§ av AFS 2015:4
beskriver att arbetsgivaren ska anpassa resurserna utefter de krav som ställs, detta för att
möjliggöra att arbetsuppgifterna kan utföras utan risk för ohälsa. Definitionerna av krav och
resurser beskrivs i 4§ av AFS 2015:4. Krav är de upprepade ansträngningar som krävs i arbetet
i form av arbetsmängd, tidsgräns och svårighetsgrad. Resurser finns till för att uppnå mål och
hantera kraven, exempel på resurser är kompetens, bemanning, återkoppling på arbetsinsats och
socialt stöd (AFS 2015:4; Arbetsmiljöverket, 2016).
Arbetstid
Den 12§ av AFS 2015:4 beskriver att åtgärder ska göras så att arbetstidens förläggning inte
leder till ohälsa hos personalen. Återhämtning är en central del som innebär att kroppen behöver
sömn och vila mellan arbetspassen. Under arbetspassen ska även pauser och raster
schemaläggas som återhämtning för att orka med resten av arbetsdagen. Arbetstidens
förläggning påverkar de individer som exempelvis arbetar med skiftarbete, vilket kan leda till
trötthet, minskad ork och koncentrationssvårigheter (AFS 2015:4; Arbetsmiljöverket, 2016).
Kränkande särbehandling
Enligt 13§ av AFS 2015:4 ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte
accepteras i verksamheten. Innebörden av att kränka någon är när en person förnedrar en eller
några andra genom ord eller handling. Särbehandling innebär att någon blir behandlad på ett
annorlunda och orättvist sätt jämfört med andra, vilket i sin tur kan leda till att personen hamnar
utanför arbetsgruppens gemenskap. Kränkande särbehandling kan få långvariga negativa
effekter i form av psykisk ohälsa, då händelser som dessa är känslomässigt påfrestande och
obehagliga. Kränkande särbehandling kan förekomma en enstaka gång, men när det har pågått
under en längre tid kan det utvecklas till mobbning. I 4§ av AFS 2015:4 definieras kränkande
särbehandling som kränkande handlingar som riktas mot en eller flera personer, som kan leda
till ohälsa eller utanförskap (AFS 2015:4; Arbetsmiljöverket, 2016).
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Arbetstillfredsställelse
Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som kan sägas beskriva hur tillfreds en individ är med sitt
arbete, och handlar om huruvida individens förväntningar på arbetet stämmer överens med
individens upplevelse av arbetet. Arbetstillfredsställelse kan omfatta flera olika aspekter av
arbetslivet, vilket innebär att individen inte alltid behöver vara tillfreds med alla delar i arbetet
bara för att hen är nöjd med ett specifikt område (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson,
Sverke & Torbiörn, 2012). En av de vanligaste definitionerna av begreppet
arbetstillfredsställelse (job satisfaction) är:
“A pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job
experiences” (Chaita, 2014:2; Chung, Rutherford & Park, 2012:701; Jernigan & Beggs,
2010:99).
Aronsson med flera (2012) har översatt definitionen till svenska, och det är denna definition
uppsatsens författare hänvisar till när begreppet arbetstillfredsställelse nämns:
“Ett välbehagligt och positivt emotionellt tillstånd som kommer av den uppskattning och
tillfredsställelse som individen känner för sitt arbete” (Aronsson et al., 2012:218).
Implementering
Implementering är en process som handlar om att förverkliga eller genomföra något. För en
lyckad implementeringsprocess måste rätt metod användas för att tillgodose antingen det behov
som behöver fyllas, eller det problem som behöver lösas (Guldbrandsson, 2007). Enligt
Guldbrandsson (2007) finns det allt för lite forskning inom implementeringsområdet för att en
gemensam definition av begreppet implementering ska ha kunnat utvecklats. Det finns således
flera olika definitioner av begreppet, och den definition författarna till denna studie hänvisar
till när implementering nämns är:
“Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i
en organisation” (Guldbrandsson, 2007:9).
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2. Tidigare forskning
I detta kapitel redogörs den tidigare forskning som vi anser har relevans för att besvara vårt
syfte. Först presenteras forskning för hur ett lyckat implementeringsarbete ska bedrivas. Sedan
följer forskning om huruvida krav och resurser har ett samband med utbrändhet och
engagemang. Vidare presenteras forskning om vilka faktorer som kan bidra till eller minska
den upplevda arbetstillfredsställelsen. Kapitlet avslutas med forskning som berör skillnaden
mellan kränkande särbehandling och mobbning.

2.1. Metoder för lyckad implementering
I en forskningssammanställning om implementering, gjord av Guldbrandsson (2007), skriver
hon att implementering inte är en händelse, utan en process. De mest grundläggande kraven för
att lyckas med en implementeringsprocess är att det finns ett problem som behöver lösas eller
ett behov som behöver fyllas, och att rätt metod används för att tillgodose detta. När
implementering behandlas i den vetenskapliga litteraturen är mottagare, sändare och
förändringsagent vanliga begrepp. Sändaren kan exempelvis vara en statlig myndighet och
mottagaren kan vara organisationen där implementeringen ska ske. Förändringsagenten, som
kan vara intern eller extern i organisationen, har i uppgift att vara länken mellan sändaren och
mottagaren genom att underlätta kommunikationen mellan dessa. Denna person har även i
uppdrag att influera mottagaren till att acceptera och genomföra nya metoder (Guldbrandsson,
2007).
För att en implementering ska kunna genomföras måste de som ska använda den tilltänkta
metoden ha vetskap om att metoden finns, således bör den först spridas till organisationens
medlemmar. För att en förändring ska kunna ske behöver den nya metoden accepteras av
organisationens medlemmar och kunskapen göras allmän (Guldbrandsson, 2007). Angelöw
(2002) menar att arbetet med arbetsmiljön är en fortlöpande process, men att det är vanligt att
dialogen om arbetsmiljön ofta stannar mellan arbetsgivaren och skyddsombud på arbetsplatsen.
Han menar att arbetsmiljöarbetet bör vara en integrerad del i det dagliga arbetet, och att
medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet är avgörande för att bidra till ökad kunskap och
förståelse på arbetsplatsen (Angelöw, 2002).
Guldbrandsson (2007) skriver att vissa gemensamma drag hos implementeringsmetoder har
lyfts fram som viktiga för lyckade implementeringsprocesser. Metoden bör bland annat vara
relevant, okomplicerad att använda, samt vara anpassningsbar för att tillgodose mottagarens
behov. Den bör även överensstämma med organisationens arbetssätt, normer och värderingar.
Det är dessutom nödvändigt att kombinera ett flertal olika insatser när en ny metod ska
presenteras. Exempelvis bör användarna av den nya metoden bli delaktiga tidigt i förloppet och
kontinuerligt erbjudas hjälp och stöd av hög kvalitet, för få ökad förståelse för metodens
eventuella inverkan på individens arbetssituation. Det är även viktigt att tillräckligt med tid
och resurser finns till förfogande, samt att utbildning kompletteras med praktisk övning och
återkoppling (Guldbrandsson, 2007).
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Enligt Guldbrandsson (2007) är det viktigt att bestämma vad som ska ingå i implementeringen
av den nya metoden. Det kan exempelvis omfatta att rutiner behöver anpassas, eller att personal
behöver utbildas. Det är även betydelsefullt att tydliggöra vilka uppskattade effekter
implementeringen kommer att resultera i. Effekterna av implementeringen kan uppmätas
genom att undersöka hur stort antal personer som har utbildats, och i vilken mån dessa personer
fortsätter att aktivt arbeta med metoden även efter utbildningens slut. Vissa individer har större
inflytande över sina kollegor än andra, och kan antingen bidra till eller motverka
implementeringen av den nya metoden. Avgörande för en lyckad implementering är att
användarna av metoden kontinuerligt har tillgång till information, stöd och praktisk övning i
det dagliga arbetet (Guldbrandsson, 2007).

2.2. Krav, resurser och engagemang
Schaufeli och Bakker (2004) har gjort en studie om sambandet mellan utbrändhet och
engagemang i relation till krav och resurser. Studien har genomförts på fyra olika företag inom
serviceyrket i Nederländerna. Schaufeli och Bakker (2004) använder sig av krav- och
resursmodellen för att kontrollera sambandet mellan utbrändhet och engagemang. Resultatet i
studien visar på att krav har ett samband med utbrändhet, och att för höga krav under en längre
tid orsakar stress, vilket i sin tur leder till stora hälsoproblem som exempelvis utbrändhet.
Likaså visar resultatet att det finns ett samband mellan resurser och engagemang. Med hjälp av
stöttning och coachning från chefer i arbetslivet ökar de anställdas engagemang till arbete
(Schaufeli & Bakker, 2004).
Menguc, Auh, Fisher och Haddad (2013) fann liknande resultat som Schaufeli och Bakker
(2004) angående resurser och engagemang. Studien av Menguc med flera (2013) gjordes även
den inom serviceyrket bland 66 olika företag. Resultatet visar att chefer som återkopplar ökar
de anställdas engagemang. Återkoppling i form av tydliga riktlinjer och förbättringsförslag gör
stor skillnad i hur arbetet upplevs. Menguc med flera (2013) skriver att om chefer är noga med
att återkoppla till medarbetarna tyder det på god kommunikation i företaget, vilket är gynnsamt
för anställdas motivation och arbetstillfredsställelse. Däremot framkommer det i Menguc med
flera (2013) studie att chefers stöd inte har ett signifikant samband med engagemang, vilket är
en överraskning då många andra tidigare studier, som exempelvis i Schaufeli och Bakkers
(2004), uttrycker stödets betydelse för att motverka utbrändhet. När anställda känner sig
engagerade och har bra resurser ger det positiv effekt på hur de bemöter kunder, vilket både
Menguc med flera (2013) och Walsh, Yang, Dose och Hilles (2015) studie visar. Walsh med
fleras (2015) studie handlar om hur resurser och krav kan påverka villigheten att rapportera
klagomål från kunder. Resultatet visar att det finns en koppling mellan arbetsbelastning och
organisatoriskt engagemang. Personal som upplever stöd från chefer visar på en större vilja att
våga rapportera klagomål som framkommer (Walsh et al., 2015).
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2.3. Faktorer som kan bidra till eller minska arbetstillfredsställelse
I en studie gjord av Chung, Rutherford och Park (2012) har mångfasetterad
arbetstillfredsställelse hos 352 medarbetare inom detaljhandeln i USA analyserats. Studien
undersöker sju aspekter av arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Dessa omfattar
tillfredsställelse med: ledare, företagsledning och stöd, möjlighet till avancemang, lön,
kollegor,
kunder,
samt
övergripande
arbetstillfredsställelse.
Aspekterna
av
arbetstillfredsställelse har undersökts i relation till rolltvetydighet, rollkonflikt, konflikt mellan
arbete och familjeliv, emotionell utmattning och uppfattat organisatoriskt stöd. Rolltvetydighet
uppstår när en person har otydliga arbetsskyldigheter, eller när personen inte har tillräcklig
information eller behörighet för att utföra arbetsuppgifter. Rollkonflikt uppstår när chefers och
kollegors krav strider mot kundens krav, synnerligen om individens arbete innefattar direkt
interaktion med kunder. Konflikter mellan arbete och familjeliv är relationskonflikter som
uppstår när arbets- och familjeområdet inte är kompatibla med varandra. Det kan bidra till en
negativ inverkan antingen på individens arbetssituation, eller på individens familjesituation.
Emotionell utmattning handlar om känslan av emotionell överansträngning och utmattning som
arbetet kan medföra. Uppfattat organisatoriskt stöd innefattar om medarbetarna upplever att
organisationen värdesätter deras insatser i arbetet, och huruvida organisationen kommer att
hjälpa medarbetarna att genomföra sina arbetsuppgifter. Enligt Chung, Rutherford och Park
(2012) kännetecknas arbete inom detaljhandeln av rutiner, fysisk ansträngning och långa
arbetsdagar. Tidigare studier visar på att medarbetare i detaljhandeln ofta befinner sig i en
gränsöverskridande position, som kan leda till spänning i arbetet. Medarbetarna interagerar
både internt med kollegor och chefer, men även externa med kunder. Detta bidrar till att de
måste tillgodose både kunders och chefers förväntningar. Ur kundens synvinkel är
medarbetarna ansvariga för kvaliteten på servicen och den interna kommunikationen för att
kundens behov ska tillgodoses. Medarbetarna spelar därför en viktig roll i att representera
butiken och dess image. Resultaten från Chung, Rutherford och Parks (2012) studie tyder
specifikt på att uppfattat organisatoriskt stöd, rolltvetydigheter och emotionell utmattning är de
viktigaste faktorerna för de flesta aspekterna för detaljhandelsmedarbetares mångfasetterade
arbetstillfredsställelse. Detta är en indikation på att minskade rollkonflikter på arbetet eller
minskade relationskonflikter mellan familj- och arbetsområdet, inte nödvändigtvis behöver
förbättra den övergripande arbetstillfredsställelsen. Studien visar även på ledarskapsmässiga
konsekvenser, vilket tyder på att det är svårt att tillfredsställa detaljhandelsmedarbetare i alla
aspekter (Chung, Rutherford & Park, 2012).
Jernigan och Beggs (2010) har genomfört en studie som omfattar 252 anställda och 102 chefer
i flera olika organisationer i en storstad i södern i USA. Resultatet visar att arbetsuppgifter som
karaktäriseras som betydelsefulla har störst positiv effekt på arbetstillfredsställelse. Relativt
hög formalitet i den organisatoriska arbetsmiljön och arbetsuppgifter som ger direkt
återkoppling till arbetstagaren, är också kopplat till ökad upplevd arbetstillfredsställelse.
Motsatt visar studien att arbetsuppgifter som karaktäriseras som entydiga, rutinmässiga och
konstanta förknippas med minskad arbetstillfredsställelse. Även förekomsten av en nära
sammanhängande arbetsgrupp visar sig minska medarbetarnas tillfredsställelse till arbetet, i de
fall när gruppens värderingar strider mot organisationens intressen. Resultaten från denna studie
bekräftar även behovet av att ledare förstår miljön där de arbetar. Ökad medvetenhet och
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djupare förståelse av arbetsmiljön kan göra det möjligt för ledare att utveckla strategier för att
hantera arbetet, samt att skapa en dynamik som kan bidra till högre arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna (Jernigan & Beggs, 2010).

2.4. Skillnaden mellan kränkande särbehandling och mobbning
Kränkande särbehandling kan uppstå i olika konstellationer, det kan exempelvis vara mellan en
handledare och en medarbetare eller mellan en eller flera personer. Vad som anses som
kränkande är svårt att kategorisera då det omfattar många olika grader av handlingar. En
kränkning kan vara allt ifrån en oförskämd kommentar till extrem fysisk aggression. Kränkande
särbehandling kan röra sig om ett enstaka tillfälle, men det är när det inträffar ett flertal gånger
och under en längre period som det klassas som mobbning (Bowling, Beehr, Bennett & Watson,
2010). Bowling med flera (2010) skriver när en medarbetare blir utsatt för kränkande
särbehandling av kollegor, kan det leda till att även medarbetarens chef börjar med kränkningar
mot personen. Det kan resultera i stora problem för organisationen, eftersom chefen har ett
ansvar att sätta stopp om det förekommer kränkningar på arbetsplatsen (Bowling et al., 2010).
En definition av mobbning är att det handlar om negativt och konsekvent aggressivt bemötande
mot ett offer under en utsträckt tidsperiod. Det innebär också att det finns en tydlig maktbalans
mellan ett offer och förövare, den behöver inte vara formell utan att det är tillräckligt att offret
känner sig underlägsen av en eller flera personer. Maktbalansen är den största skillnaden mellan
mobbning och kränkande särbehandling, då kränkande särbehandling inte förutsätter att det
förekommer någon maktskillnad mellan offer och förövare. Huruvida det måste finnas en
medveten avsikt att skada offret diskuteras fortfarande i olika studier (Blomberg, 2016;
Hallberg & Strandmark, 2006; Oxenstierna, Elofsson, Gjerde, Magnusson Hanson & Theorell,
2012). Tidigare studier visar på ett samband mellan mobbning och försämrad mental hälsa,
ökad nivå av självrapporterad stress, minskat självförtroende och ökad sjukfrånvaro. Detta
understryker vikten av att arbeta för att förebygga mobbning på arbetsplatsen då många kan
fara illa av det. Forskning inom mobbningsområdet har också försökt kartlägga riskfaktorer i
miljön och i de situationer som de uppstår i. Mobbning förklaras som ett resultat av samverkan
mellan miljöfaktorer och aktörernas personliga egenskaper. Andra avgörande faktorer som
tagits fram är ledarskap, kontroll och socialt klimat i arbetsgruppen. Hög arbetsbelastning kan
ha en indirekt effekt på förekomsten av mobbning, exempelvis att tiden inte räcker till för att
reda ut konflikter eller missförstånd. Detta innebär att den sociala arbetsmiljön blir lidande om
problematiken inte reds ut (Blomberg, 2016; Oxenstierna et al., 2012).
Oxenstierna med flera (2012) har gjort en studie där syftet är att identifiera de
arbetsförhållanden som förebådar en ökad risk att bli mobbad, bland personer som inte var
utsatta för mobbning från början. Resultatet visar att de riskfaktorer som ökar risken för
mobbning är organisationsförändringar och motstridiga krav, detta är gemensamt för både män
och kvinnor. De riskfaktorer som varierar mellan könen är att män även trycker på bristfälligt
beslutsfattande och diktatoriskt ledarskap medan kvinnor upplever brist på medmänsklighet.
Resultatet visar att förebyggande faktorer för att minska risken för mobbning på arbetsplatsen
är bra beslutfattande och förbättrat ledarskap (Oxenstierna et al., 2012).
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3. Teori
I detta avsnitt presenteras de två teoretiska modeller som ligger till grund för studien. Den
första är krav- och resursmodellen som är kopplad till AFS 2015:4 som belyser sambandet
mellan krav och resurser. Den andra är vitaminmodellen som handlar om hur olika faktorer
påverkar arbetstillfredsställelse.

3.1. Krav- och resursmodellen
Krav- och resursmodellen introducerades av Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli
(2001) och är en vidareutveckling av Karaseks (1979) krav- och kontrollmodell. Krav- och
kontrollmodellen är en organisatorisk modell som beskriver de yttre krav en person upplever i
förhållande till den självkontroll som personen har över situationen (Karasek, 1979; Karasek &
Theorell, 1990). Med krav i arbetet menar Karasek och Theorell (1990) sådant som deadlines
och produktivitetskrav. Dessa krav kallas för mental arbetsbelastning och handlar om hur
mycket energi en arbetsuppgift kräver. Kontroll innebär det handlingsutrymme en person har
för att fatta egna beslut och utnyttja sin kompetens. Det som avgör vart en person hamnar i
modellen är hur balansen förhåller sig mellan krav och kontroll (Eklöf, 2017; Karasek &
Theorell, 1990).
I krav- och resursmodellen har krav samma innebörd som i krav- och kontrollmodellen, medan
kontroll istället ses som en av flera komponenter av individens resurser. Krav- och
resursmodellen är en generell modell som kan användas på olika organisationer då krav och
resurser kan variera beroende på bransch (Bakker & Demerouti, 2014). Det finns två
huvudkategorier, krav och resurser, som båda omfattar fysiska, psykologiska, organisatoriska
och sociala aspekter av arbetet. Krav handlar om de långvariga psykiska och fysiska
ansträngningar som arbetet kräver, vilket kan framkalla stress. Krav kan innefatta tidspress, hög
arbetsbelastning samt oregelbundna arbetstider, däremot behöver inte alltid krav uppfattas som
något negativt. Resurser innebär de egenskaper som individen själv besitter, men även vad den
organisatoriska miljön kan bidra med. Tillräckliga resurser är nödvändiga för att uppnå mål,
reducera kraven hos den enskilde samt underlätta för utveckling och lärande. Exempel på
resurser är självkontroll, stöd och feedback i arbetet, delaktighet samt att arbetet upplevs som
betydelsefullt (Demerouti & Bakker, 2011).
Krav- och resursmodellen omfattar alla typer av krav och resurser som är kopplade till arbete.
Det innebär att alla sorters krav och resurser på något sätt kan komma att påverka anställdas
hälsa och välbefinnande (Schaufeli & Taris, 2014). Om de resurser som individen har till sitt
förfogande inte är tillräckliga för att hantera de krav som ställs, kan negativa effekter uppstå i
form av stress och ohälsa. Med andra ord: finns det balans mellan krav och goda resurser ökar
det välbefinnandet på arbetsplatsen (Eklöf, 2017)
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Enligt Bakker och Demerouti (2014) sätter krav och resurser igång två olika processer hos
individen: hälsonedsättningsprocessen och motivationsprocessen. Den första processen innebär
att höga krav över en längre tid kan orsaka utmattning och uttömning av energi. Den andra
processen innebär att resurser bidrar till en ökad känsla av arbetsglädje, motivation och
engagemang. Förklaringen till dessa effekter är att krav kräver ansträngningar som förbrukar
energiska resurser, medan resurser uppfyller grundläggande psykologiska behov som
exempelvis självständighet, tillhörighet och kompetens (Bakker & Demerouti, 2014)

3.2. Vitaminmodellen
Peter Warr (2007) har utvecklat en modell för att mäta individers arbetstillfredsställelse som
kallas för vitaminmodellen. Enligt Warr (2007) finns det tre faktorer som påverkar en
människas välmående: miljön, människan eller dessa tillsammans. Arbetsförhållanden är därför
inte det enda som avgör individens välmående, då även dennes personlighet kan spela en stor
roll. I modellen beskrivs tolv olika ”vitaminer” som kan påverka människors upplevelse av
arbetsmiljön. De tolv vitaminerna har delats in i två subgrupper där de första sex vitaminerna i
modellen tillhör gruppen AD (Additional Decrement) och de övriga sex tillhör gruppen CE
(Constant Effect). Dessa två subgrupper har skapats utifrån från de riktiga vitaminerna A, D, C
och E, som är nödvändiga för att människor ska må bra. Dock kan allt för höga doser av
vitaminerna A och D vara skadliga för kroppen, till skillnad från vitaminerna C och E som inte
blir skadliga, men däremot inte fortsätter ge samma positiva verkan vid allt för höga doser
(Warr, 2007).
Det finns ingen forskning som tyder på att vitaminmodellen behöver användas som en helhet,
utan vitaminerna kan användas och analyseras var och en för sig (De Jonge & Schaufeli, 1998).
Då vissa vitaminer inte är relevanta för att få studiens syfte besvarat har vi valt att göra en
avgränsning. De vitaminer som inte kommer att redogöras för är vitaminerna: 2.
Kunskapsanvändning, 7. Tillgång till pengar, 8. Fysisk säkerhet, 9. Värderad social position
och 11. Karriärmöjligheter. Inte heller kommer vi att kombinera de olika vitaminerna med
varandra, utan resultatet kommer att analyseras med hjälp av en vitamin i taget. Det faktum att
vitaminerna antingen kan bli skadliga eller förlora sin positiva effekt vid höga doser kommer
vi inte heller lägga någon vikt vid.

Redovisning av vitaminerna:
1. Personlig kontroll (Opportunity of personal control)
Personlig kontroll omfattar de möjligheter en individ har att påverka viktiga och centrala beslut
i sitt arbete. Personlig kontroll kan bidra till att negativa situationer, såsom sjukdom eller
arbetslöshet, inte upplevs som lika negativa. Det finns därför ett positivt samband mellan
möjlighet till personlig kontroll och upplevd arbetstillfredsställelse i arbetslivet. Likaså kan
brist på kontroll i arbetslivet komma att påverka individen negativt i form av minskad
arbetsglädje till sitt arbete (Warr, 2007).
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3. Externa mål (Externally-generated goals)
Externa mål handlar om de mål som omgivningen skapar och visar på vilka förväntningar som
ställs på individen. För högt uppsatta krav tvingar människor att arbeta mot många eller svåra
mål som kan orsaka brister i kvaliteten på arbetet. Det kan även orsaka stress, samt att individen
inte kan hantera de förväntningar och krav som omgivningen ställer. Likaså kan för låga
förväntningar ha negativ inverkan på individers välbefinnande (Warr, 2007).
4. Variation (Variation)
Denna komponent belyser huruvida det finns möjlighet till variation i de aktiviteter som
individen ska utföra. Låg variation kan innebära monotona och repetitiva arbetsuppgifter, vilka
kan orsaka lågt välbefinnande och minskad arbetstillfredsställelse. För hög variation, med
många olika arbetsuppgifter att utföra, gör att en person upprepade gånger behöver skifta fokus
mellan dessa uppgifter. Detta är problematisk då det är energikrävande och individen behöver
använda sina resurser till flera aktiviteter samtidigt. Individer som har en viss variation i sitt
arbete upplever oftast sin arbetssituation som behaglig, då det skapar en balans i arbetet (Warr,
2007).
5. Tydlighet i omgivningen (Environmental clarity)
Graden av tydlighet i omgivningen har ett samband med individens arbetstillfredsställelse.
Tydlig information om vad som sker i organisationen kan bidra till att missförstånd och
förvirring motverkas. Regler och normer är det som skapar tydlighet i omgivningen, det kan
exempelvis handla om att veta vad som är eller inte är ett acceptabelt beteende på arbetsplatsen.
Det handlar också om klargöra vilken roll individen har i organisationen, samt vilka
förväntningar som finns. Återkoppling på de arbetsprestationer som utförs är nödvändigt för att
individer ska få bekräftelse på att deras arbete uppfyller förväntningarna. Däremot är det
omöjligt att komma ifrån att det alltid kommer att finnas vissa oklarheter i omgivningen (Warr,
2007).
6. Sociala kontakter (Contact with others)
Sociala kontakter handlar om de sociala relationer människor har, både på och utanför
arbetsplatsen, och är nära kopplat till människors arbetstillfredsställelse. Social interaktion med
andra människor kan bidra till ökad motivation, bättre prestationer, minskad känsla av ensamhet
genom emotionellt och instrumentellt stöd, samt att individen lär sig vilka beteenden som är
lämpliga på arbetsplatsen genom rutiner och normer. Sociala kontakter kan medföra både
positiva och negativa känslor, därför är det av betydelse att skilja på kvantitativa och kvalitativa
aspekter. Kvantitativa aspekter handlar om i vilken mån arbetet möjliggör social kontakt med
andra människor, oberoende av kvaliteten i dessa möten. Forskning visar att det är fördelaktigt
med måttlig kontakt med andra människor på arbetet, där en hög grad av social kontakt bidrar
till ökad arbetstillfredsställelse. Motsatt leder låga grader av social kontakt till minskad
arbetstillfredsställelse. Kvalitativa aspekter handlar om i vilken mån sociala kontakter har ett
personligt värde för individen, exempelvis om de sociala relationerna med kollegor bidrar till
att individen upplever emotionellt, instrumentellt eller motiverande stöd. Forskning har
upprepade gånger visat att det finns ett samband mellan stöd från kollegor och individens
upplevda arbetstillfredsställelse (Warr, 2007).
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10. Stödjande ledarskap (Supportive supervision)
Stödjande ledarskap handlar om i vilken mån anställda får stöd och uppmuntran från sin chef,
vilket är avgörande för individens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Omtänksamma ledare
som är motiverande och visar sina anställda uppskattning och respekt bidrar till ökad
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna (Warr, 2007).

12.Rättvisa (Equity)
Vitaminen rättvisa handlar om i vilken utsträckning organisationen behandlar sina anställda på
ett rättvist sätt genom likabehandling. Med rättvisa menas både att personer i organisationen
ska behandlas på ett bra och korrekt sätt, samt att det inte ska förekomma diskriminering eller
särbehandling gällande människors kön, ålder eller etnicitet (Warr, 2007).
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4. Metod
Metodkapitlet inleds med en redogörelse för studiens metodval och urval för att sedan beskriva
hur datainsamlingen gått till. Senare i kapitlet presenteras den analysmetod som har valts för
att analysera det empiriska materialet. Vidare förklaras hur vi har förhållit oss till de etiska
perspektiven och kapitlet avslutas med de metodologiska överväganden som gjorts.

4.1. Metodval
Vid val av metod bör syftet med studien ligga till grund för att avgöra vilken metod som är mest
lämpad för att få syftet besvarat. Kvalitativ metod är fördelaktigt att använda om syftet är att nå
en djupare förståelse och få inblick i sociala sammanhang. Genom att använda intervjuer som
datainsamlingsmetod kan respondenternas åsikter, känslor och kunskaper lättare ge forskaren
en förståelse över respondenternas situation. Intervjuer ger forskaren en möjlighet att gå in på
detaljer, som på så vis kan generera i ett djupare material som är kopplat till ämnet. Vid känsliga
frågor kan intervjuer, om frågorna ställs med respekt, bidra till att respondenterna öppet vågar
diskutera personliga frågor (Bryman, 2011; Denscombe, 2009).
För att besvara syftet med studien ansåg vi att kvalitativ metod var att föredra vid insamlingen
av vårt empiriska material. Kvalitativ metod gav respondenterna möjlighet att utveckla sina
svar och vi som intervjuare fick en närmare inblick i eventuella reaktioner och känslor som
frågorna kunde väcka. Således bidrog det till en ökad förståelse för respondenternas upplevelser
och erfarenheter om sin nuvarande situation. Med hjälp av intervjuer fick vi också möjlighet att
ställa följdfrågor under intervjun, samt att respondenterna kunde be om förtydligande vid
behov.

4.2. Urval
Det finns olika sätt att gå tillväga för att välja ut vilka personer som ska delta i en undersökning.
Ett alternativ är ett tvåstegsurval, vilket är fördelaktigt om syftet med undersökningen är att
exempelvis studera arbetsförhållanden på en arbetsplats. Vid ett tvåstegsurval börjar forskaren
med att välja ut den organisation som undersökningen ska göras i. Därefter utses de
respondenter som ska delta, vilket oftast görs i samråd med en kontaktperson inom företaget
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
För att kunna besvara vårt syfte valde vi att avgränsa oss till en relativt stor organisation inom
detaljhandeln med många chefer och anställda. Vi ansåg att denna bransch var av intresse att
studera då den omfattar olika aspekter av arbete som kan påverka den upplevda arbetsmiljön,
exempelvis relationer med kunder, kollegor och chefer. Vi började med att kontakta en
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organisation inom denna bransch för att se om de var intresserade av att delta i studien.
Organisationen tackade ja och vi fick kontakt med personalchefen som utsåg en kontaktperson
till oss. För att kunna besvara studiens syfte, var det av stor vikt att få intervjua både chefer och
HR, men även medarbetare. Vi hade en dialog med kontaktpersonen där vi fick komma med
vissa önskemål gällande vilka respondenter som skulle delta. De önskemål vi hade var: varierad
ålder på respondenterna, en jämn fördelning av chefer och medarbetare, samt en person från
personalavdelningen. Kontaktpersonen valde sedan ut åtta respondenter som skulle delta, efter
deras godkännande och utefter den tid och plats som passade. Då detta var vårt tillvägagångssätt
gällande urvalet gjordes därför ett tvåstegsurval.

4.3. Datainsamling
Deduktion handlar om att forskaren testar och analyserar empiri utifrån existerande teorier, och
därigenom kan dra slutsatser om enskilda händelser. Det är således teorin som är avgörande
vilken information som ska samlas in, hur informationen ska tolkas samt hur resultaten ska
kopplas till den befintliga teorin (Patel & Davidson, 1994). Krav- och resursmodellen och
vitaminmodellen är de två modeller som ligger till grund för studien. För att besvara studiens
syfte föll det sig därför naturligt att både konstruera intervjuguiderna, samt analysera det
insamlade materialet utifrån dessa modeller. Således föll valet på att arbeta genom en deduktiv
ansats.
Bryman (2011) skriver att vid semistrukturerade intervjuer har forskaren utformat en
intervjuguide med relativt specifika frågor. Ordningsföljden av frågorna är dock inte helt
fastställd, utan kan justeras om respondenternas redogörelser öppnar upp för eventuella
följdfrågor som är relevanta för ämnet (Bryman, 2011). Vi utformade två olika intervjuguider,
en för chef och HR, samt en för medarbetare, som båda var av semistrukturerad karaktär. I
intervjuguiderna fanns det vissa specifika frågor inom bestämda områden som vi ville få
besvarade. Då ordningsföljden var flexibel gavs respondenterna möjlighet att utveckla sina svar
gällande den berörda frågan. Det möjliggjorde även att följdfrågor, som visade sig vara
relevanta för studien, kunde ställas.
Denscombe (2009) skriver att intervjuer bör inledas med lättbesvarade frågor för att få
respondenten att känna sig trygg och bekväm i intervjusituationen. En intervju bör även avslutas
på ett sätt där intervjupersonen ges möjlighet att komma med eventuella tillägg som hen anser
bör tas upp (Denscombe, 2009). Båda intervjuguiderna inleddes därför med ett par enklare
frågor i syfte att få respondenterna att slappna av, och avslutades med en fråga om det fanns
något de vill tillägga.
För att samla in det empiriska material som krävdes för att besvara studiens syfte använde vi
oss av personliga intervjuer. Enligt Denscombe (2009) innebär personliga intervjuer att en
forskare och en informant möts. Det är ett relativt lätt sätt att anordna ett möte mellan två
individer, då det enda som krävs är att hitta en tid som passar (Denscombe, 2009). Vi hade
meddelat vår kontaktperson att vi var flexibla med tider och dagar, vilket gjorde att intervjuerna
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genomfördes under två dagar. Samtliga intervjuer genomfördes på plats i organisationen i ett
mötesrum som vi fick till vårt förfogande, där vi kunde sitta ostört. Tiden på intervjuerna
varierade mellan cirka 25 och 60 minuter och båda studenterna deltog vid samtliga
intervjutillfällen. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss, där den ena studenten höll i
intervjun och den andra satt med som observatör. Vi ansåg att det skulle ge oss båda samma
möjlighet att ta del av respondenternas information, och även kunna ställa eventuella
följdfrågor.
Enligt Denscombe (2009) är det riskabelt att förlita sig enbart på det mänskliga minnet vid en
intervjusituation då det är svårt att komma ihåg allt som sagts och det därför lätt skapas
förvrängningar. För att kunna få en fullständig redogörelse för innehållet i intervjuerna är
ljudupptagning därför att rekommendera. Innan intervjun startar bör intervjuaren kontrollera att
utrustningen fungerar för att minska risken att materialet inte dokumenteras (Denscombe,
2009). Vi valde att använda oss av ljudupptagning som dokumentationskälla då samtliga
respondenter gav sitt godkännande till detta. Vi använde oss av två ljudkällor för att minska
risken att data skulle gå förlorad och testade utrustningen innan intervjuerna påbörjades.
För att lära känna sitt material är det fördelaktigt att transkribera den information som spelats
in under intervjutillfällena. Transkribering av data bidrar dessutom till att materialet blir enklare
att analysera (Denscombe, 2009; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi transkriberade
samtliga intervjuer för att lättare kunna välja en analysmetod. Även om transkriberingen var
tidskrävande, ansåg vi att materialet blev mer lätthanterligt att sammanställa om det skrevs ut.

4.4. Analysmetod
Innehållsanalys är fördelaktigt att använda när forskaren har ett antal texter som ska analyseras,
för att på så vis sortera det empiriska materialet på ett systematiskt sätt (Larsen, 2009; Watt
Boolsen, 2007). Enligt Larsen (2009) kodas texterna för att sedan skapa de kategorier som det
empiriska materialet ska sorteras in i. Vid innehållsanalys används det material som framträder
som relevant för studien, materialet kan reduceras ner till enstaka ord eller hela stycken. Genom
att granska empirin kan dolda och betydelsefulla mönster identifieras, vilket bidrar till en
djupare förståelse för det insamlade materialet. De mönster som framkommer ställs i relation
till teorier samt tidigare forskning inom området och genererar ny kunskap inom ämnet
(Denscombe, 2009; Larsen, 2009). Den analysmetod som användes för att analysera det
empiriska materialet var innehållsanalys, då syftet var att hitta samband samt skillnader och
likheter genom att använda fastställda kategorier. Då denna studie utgår ifrån AFS 2015:4 som
behandlar organisatorisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetstid och
kränkande särbehandling, föll det sig naturligt att analysera det transkriberade materialet utifrån
dessa kategorier. Utifrån transkriberingen gjordes således en färgkodning för att kunna sortera
rätt material under passade kategori. Efter färgkodningen togs ett beslut att
arbetstillfredsställelse skulle integreras i de redan befintliga kategorierna, eftersom faktorerna i
AFS 2015:4 ställs i relation till arbetstillfredsställelse. Innehållsanalys möjliggjorde att relevant
material kunde kodas och klassificeras under passade kategori, all annan data som var irrelevant
sorterades bort under analysen.
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För att en studie ska anses vara trovärdig behöver studiens validitet och reliabilitet säkerställas.
Validitet handlar om huruvida studien mäter det som den är tänkt att mäta och endast det. En
validitetsbedömning går ut på att kontrollera om det finns ett samband mellan studiens slutsatser
eller inte. Reliabilitet handlar om huruvida en studie skulle uppnå samma resultat om den
genomfördes igen. Detta är viktigt för att kunna utesluta slumpens inverkan på resultatet. Det
kan vara svårt för kvalitativa forskare att visa att studien är tillförlitlig. För att öka studiens
reliabilitet ska det finnas detaljerade beskrivningar av de val som har gjorts, bland annat vilka
metoder som har valts och varför, samt hur forskaren har analyserat materialet (Bryman, 2011;
Denscombe, 2009; Watt Boolsen, 2007).
Studien utgår från AFS 2015:4, vilket gav studien en högre validitet, då majoriteten av
intervjufrågorna konstruerades utifrån föreskriften. Om en annan studie göras inom samma
område är det därför troligt att frågorna skulle utformas på ett relativt likt sätt. Däremot är det
inom kvalitativ forskning svårt att få identiska svar, då det handlar om respondenternas
subjektiva uppfattningar. Eftersom föreskriften är relativt ny är det även troligt att en liknande
studie på en annan organisation skulle generera andra svar, beroende på hur långt
organisationen har kommit med tillämpningen av AFS 2015:4. Därav är det svårt att avgöra
studiens reliabilitet, men vi har i detta avsnitt tydligt redogjort för de val som har fattats under
undersökningsprocessen för att stärka studiens reliabilitet.

4.5. Etik
Det finns fyra etiska principer som forskare ska ta hänsyn till när de genomför en studie. Den
första principen är informationskravet där respondenterna ska informeras om undersökningens
syfte och vad de har för roll i studien. Respondenterna ska även informeras om att deras
deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill. Den andra principen är
samtyckeskravet som innebär att respondenterna självständigt får ta beslut kring sin medverkan
i undersökningen. Konfidentialitetskravet är den tredje principen där respondenternas uppgifter
ska behandlas så konfidentiellt som möjligt så att deras identitet inte kan avslöjas. Den fjärde
och sista principen är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in endast får
användas till studiens ändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).
Informationskravet var uppfyllt då ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till vår
kontaktperson, som i sin tur sände det till respondenterna före intervjutillfällena. I
informationsbrevet fanns syftet utskrivet samt respondenternas rättigheter i form av att
deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan negativa följder. Under
intervjutillfällena redogjordes även de etiska principerna muntligt till respondenterna och en
samtyckesblankett (se bilaga 2) signerades i två kopior om att deltagandet godkändes. På
samtyckesblanketten medgavs även godkännande om tillåtelse att spela in intervjun. Vi
klargjorde att en avidentifiering kommer att göras på både respondenterna och organisationen
för att i största mån följa konfidentialitetskravet. I studiens resultat och analys kommer
personernas namn inte att avslöjas så att deras identitet inte kan röjas. Till sist redogjorde vi för
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att materialet endast kommer att nyttjas till den aktuella studien, men att slutversionen kommer
att publiceras på en offentlig hemsida, därav var nyttjandekravet uppfyllt. Samtliga
respondenter skrev på samtyckesblanketten och gav självständigt sitt samtycke till att delta i
studien.

4.6. Metodologiska överväganden
En kritik mot kvalitativ metod är att studiens objektivitet kan ifrågasättas eftersom resultatet
beror på de val som forskaren har gjort. Forskarens fokus ligger till grund för vad som studeras
samt hur data samlas in och analyseras. Kvantitativa forskare menar på att kvalitativa studier
inte är tillräckligt generaliserbara och transparenta (Watt Boolsen, 2007). Vid val av metod
övervägde vi en metodkombination, där tanken var att en kvalitativ undersökning skulle göras
på chefer och HR, då det var deras arbete med tillämpningen av AFS 2015:4 som var av intresse.
Den kvalitativa undersökningen skulle kompletteras med en kvantitativ undersökning i form av
en enkät till medarbetarna för att nå ett bredare urval, detta hade även gjort resultatet mer
generaliserbart. Tanken var att enkäten skulle utformas med en femgradig likertskala för att
mäta medarbetarnas attityder kring olika frågor, således hade enkäten haft fastställda frågor och
svarsalternativ. Enkäten hade dock inte lämnat samma utrymme för subjektiva upplevelser som
vid intervjuer. Vi ansåg dessutom att det fanns en risk med att använda en enkät med fastställda
svarsalternativ, eftersom respondenterna kan skapa egna svarsalternativ eller inte svara på en
fråga, vilket hade bidragit till bortfall i datainsamlingen. Vi ansåg även att det fanns en större
risk för bortfall om vissa respondenter inte hade svarat på enkäten överhuvudtaget, vilket hade
bidragit till en lägre svarsfrekvens. Eftersom vårt syfte och våra frågeställningar var av mer
kvalitativ karaktär, där vi även ville ta del av medarbetarnas upplevelser och tankar, beslutade
vi oss således för att genomföra en helt kvalitativ undersökning.
Fördelen med kvalitativ metod är att den kan visa på gråskalor, vilket bidrar till en djupare
förståelse för det som studeras. Ny eller ökad kunskap om det studerade ämnet kan nås genom
att undersöka det som eventuellt inte syns vid första anblicken, vilket kan vara svårt att göra
med kvantitativ metod. Är forskaren duktig på det hen gör kan kvalitativa metoder vara lika bra
som kvantitativa metoder för att hitta orsaker och samband (Watt Boolsen, 2007). Vi ansåg att
en kvalitativ undersökning skulle generera de kunskaper vi behövde för att uppnå studiens syfte.
Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde mer utförliga svar från respondenterna samt att deras
åsikter och känslor blev mer framträdande. Intervjuer öppnade även upp möjlighet till
förtydligande ifall respondenten uppfattade en fråga som oklar, på så vis reducerades risken för
bortfall. Vi ansåg att personliga intervjuer var det mest fördelaktiga tillvägagångssättet för att
undersöka både hur chefer och HR tillämpar AFS 2015:4, samt vilka faktorer i den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön som har effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse.
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5. Resultat
I detta kapitel kommer resultatet presenteras utifrån de åtta intervjuer som studien grundar sig
på. Detta kommer att göras utifrån de fem kategorier som presenterades i metodkapitlet:
Organisatorisk arbetsmiljö, Social arbetsmiljö, Arbetsbelastning, Arbetstid och Kränkande
särbehandling. De åtta respondenterna har avidentifierats och kommer således att benämnas
som: Chef 1–3, Medarbetare 1–4 samt HR 1.

5.1. Organisatorisk arbetsmiljö
För HR 1 och samtliga utav cheferna är AFS 2015:4 ingen nyhet utan något som de frekvent
arbetar med, men för medarbetarna är föreskriften inte helt bekant. Däremot känner
medarbetarna till begreppen arbetsbelastning och kränkande särbehandling, då de pratar en del
om detta på möten. Överlag är medarbetarna inte särskilt insatta i hur företaget arbetar med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Chef 2 anser att AFS 2015:4 ska vara en integrerad
del i det dagliga arbetet:
“För mig är det viktigt att man har AFS:en i ryggmärgen varje dag när man jobbar som ledare
och chef. Och så försöker jag göra att vi jobbar, att det ska vara en självklarhet. Det ska inte
egentligen behöva pratas paragrafer utan det ska vara ett etiskt förhållningssätt när man
jobbar med människor. “- Chef 2
HR 1 berättar att hen håller i utbildningar för cheferna som handlar om den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Samtliga chefer går på obligatoriska ledarskapsutbildningar, exempelvis i
systematiskt arbetsmiljöarbete, för få kunskaper i hur de ska arbeta med olika delar av
arbetsmiljön. På vissa utbildningar får dem möjlighet att prata med varandra och utbyta
erfarenheter om svåra situationer de stött på i arbetet.
“Det är värre när det är liksom en... riktig situation. Då är det väldigt svårt ibland att veta hur
man ska hantera det ändå, även om man liksom har varit på en och annan utbildning om det
och sådär, men... förhoppningsvis så ska man väl göra ett förberedande arbete så att det inte
ska komma för långt, om man säger så” - Chef 3
Organisatorisk arbetsmiljö omfattar, enligt 4§, de villkor och förutsättningar för arbetet som
inkluderar exempelvis kommunikation och delaktighet. Det finns delade uppfattningar bland
cheferna om hur arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommuniceras ut till
medarbetarna. En av cheferna tycker att de på hens avdelning är duktiga på att kommunicera
med medarbetarna, både genom muntlig och skriftlig information.
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“[...] jag tänker vara närvarande och lyhörd, jag vill att de ska få känna delaktighet så att dem
känner ansvar. Jag vill att dem ska få växa, alltså jag är kanske mer en spelande coach eller
så. Jag är med, kom till mig, jag finns alltid där. Men jag hade inte velat ha en chef som hänger
över min axel, men jag vill ändå ha tryggheten.” - Chef 2
De andra cheferna är inte helt säkra på att medarbetarna har någon direkt uppfattning om hur
arbetet går till, mer än att de vet att cheferna går på utbildningar ibland. Bland medarbetarna
märks det också en skillnad i hur ofta deras chefer kommunicerar med dem om arbetsmiljön.
En av dem upplever att de får ganska allmän information relativt ofta. Övriga medarbetare
tycker inte att de har någon direkt kommunikation om den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. Enligt HR 1 är det chefernas ansvar att förmedla till medarbetarna hur arbetet med
arbetsmiljön går till. I intervjuerna med medarbetarna framkommer det dock att den information
de får inte alltid kommer från deras chef, utan från skyddsombud.
Samtliga chefer tycker att medarbetarna har möjlighet att vara ganska delaktiga i
arbetsmiljöarbetet, framförallt gällande den fysiska arbetsmiljön. När nya arbetssätt eller
redskap ska införlivas i verksamheten anser cheferna att medarbetarna får vara delaktiga,
exempelvis genom att prova ut vad de anser passar. I intervjuerna framkommer det att
medarbetarna själva känner att de kan påverka arbetsmiljön om de känner för det. Medarbetare
2 berättar dock att hen ibland väljer att inte lyfta fram problem eller brister i arbetet av rädsla
att framstå som omständlig, eller att det kan upplevas som att man pratar illa om någon.
Medarbetare 4 har inga problem att påpeka om det finns några brister, men hade varit
intresserad av att få vara mer delaktig i arbetsmiljöarbetet.
“Man hjälper ju bara till egentligen. Om man säger att något är sönder till exempel så får man
ju bara säga till så fixas det ju, istället för att det ska bli ännu värre.” - Medarbetare 4

5.2. Social arbetsmiljö
I 4§ av AFS 2015:4 definieras social arbetsmiljö som “Villkor och förutsättningar för arbetet
som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor”. I en
intervju med en chef framkommer det hur viktigt det är att vara ödmjuk till att alla människor
är olika, och att det är tillåtet att ha sina motgångar ibland. Chef 3 säger att medarbetarna
samarbetar genom att de gruppvis har ett ansvarsområde, där de själva kan ge stöd genom att
byta arbetsuppgifter med varandra om någon har en dålig dag. Hen berättar även att hen
försöker få medarbetarna att inte stressa i onödan och förklarar för dem att de inte kan göra allt
samtidigt, utan att de ska utföra arbetsuppgifterna i den mån som de hinner.
Samtliga medarbetare berättar att de får stöd genom att vända sig till sina chefer eller kollegor
när de behöver hjälp i arbetet. De känner sina kollegor väldigt väl och ser därför om någon mår
dåligt, då försöker de ge stöd genom att visa att de bryr sig och månar om varandra. Medarbetare
2 tycker att de i deras arbetsgrupp pratar mycket med varandra och ger varandra stöd, hen
uppskattar även att de får en hel del feedback från kunder och chefer på att de gör ett bra arbete.
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Två av cheferna upplever att de har knappt om tid och att det är fina ord i förbifarten som oftast
hinns med, men att de försöker visa uppskattning genom att muntligt berätta att medarbetarna
gör ett bra arbete.
“Ja, det är ju genom att ge dem feedback då, om man säger så. [...] det är många gånger lätt
att bara "gör inte såhär och gör inte såhär", [..] det är någonting som vi försöker verkligen att
jobba med också, att vi måste ge dem bra feedback också om dem gör bra grejer, att man
uppmuntrar. För det vet man ju själv när man får det, liksom att man växer.” - Chef 1
För samtliga medarbetare är det framför allt det sociala samspelet med kollegor, men även
chefer, som är viktigt för att känna arbetstillfredsställelse. Ur medarbetarnas perspektiv är det
god stämning i arbetsgruppen och bra kontakt mellan chefer och medarbetare som gör det roligt
att komma till arbetet. En medarbetare berättar även att hen trivs på arbetet eftersom företaget
är väldigt måna om sin personal. Chef 3 upplever att stöd och samarbete mellan kollegor oftast
är viktigare än själva arbetsuppgifterna för att de anställda ska trivas på arbetet. En medarbetare
anser att det är jobbigt när kollegor hen trivs med slutar, vilket gör det svårare att känna
arbetstillfredsställelse. Två av medarbetarna berättar att det ibland kan upplevas jobbigt att
ständigt ha social kontakt med kunder i butiken, där det ofta är hög ljudnivå och kunder som
ställer många frågor, vilket även minskar produktiviteten.
Medarbetarna har lite olika uppfattningar om hur ofta cheferna visar uppskattning för deras
arbete, då det skiljer mycket beroende på vem de har som chef. Medarbetare 3 tycker att hens
chef ofta visar uppskattning och säger hur duktiga de är, trots att det ibland kan vara svårt att
se det själv. Medarbetare 1 berättar att uppskattningen oftast kommer under stressiga perioder,
från både chefer och kollegor. En av medarbetarna anser att vissa chefer till viss del är ganska
dåliga på att visa uppskattning. Uppskattning är något som hen efterfrågar direkt när hen har
utfört arbetet väl, men oftast kommer uppskattningen i efterhand och något för sent. Hen
upplever att chefer inte alltid ser det slit som läggs ner på arbetet och att ingen kommer att tacka
en för det jobb som görs, vilket medarbetaren anser att cheferna borde göra med tanke på den
position de besitter.

5.3. Arbetsbelastning
I 4§ AFS 2015:4 definieras arbetskrav som “De delar av arbetet som fordrar upprepade
ansträngningar”. Exempel på vad krav omfattar är arbetsmängd, tidsgräns och svårighetsgrad.
Medarbetarna har olika uppfattningar av vad arbetskrav är. Det framkommer att det kan handla
om att veta vad som ska göras på arbetet, och att göra det så gott som det går. Medarbetare 3
berättar att på hens avdelning har det under en tid varit brist på arbetskraft, vilket har gjort att
kraven har ökat genom att personalen har behövt arbeta mer intensivt, trots att dem redan ger
100 procent av sin energi. Genom att det ställs högre krav på den fasta personalen under
stressiga perioder, bidrar det till att medarbetarna känner ökade krav på att ta större ansvar.
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Hälsosamma arbetskrav är enligt en medarbetare exempelvis att ha tillräckligt med tid för att
utföra sina arbetsuppgifter. Det innebär även att det ska finnas tillräcklig kompetens i
arbetsgruppen så att arbetet fortgår oavsett vilken personal som är på plats. Medarbetarna anser
att hälsosamma arbetskrav inte ska påverka deras välmående negativt på grund av press och
stress. En av medarbetarna förklarar hälsosamma arbetskrav så här:
“Anpassade efter individen lite grann. Samtidigt som man måste ju kunna ställa vissa
grundkrav såklart. Men att man ser till varje person, liksom hur, vad den förmår” Medarbetare 2.
Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att det finns en balans i arbetet, genom att anpassa
resurser till de krav som finns, detta anges i 9§. Både chefer och medarbetare tycker att
bemanning är en viktig resurs i organisationen. Chefer ska lyssna och tillgodose det behov som
finns gällande bemanning, vilket en del av medarbetarna upplever att de gör. Samtliga chefer
berättar att de lägger schema utefter det behov som beräknas finnas under olika perioder, och
har en viss budget att förhålla sig till. Under pressade perioder kan de få påtryckningar från sina
chefer att bemanna mer, trots att de redan har använt hela budgeten. Därför är det ibland svårt
för cheferna att anpassa resurserna efter kraven.
Några medarbetare anser att det finns utvecklingspotential när det kommer till att utveckla
redan befintliga resurser, både tekniska och praktiska hjälpmedel. Medarbetare 2 upplever att
det finns en kultur i organisationen att inte åtgärda problem så länge personalen håller en hög
servicenivå och kunderna är nöjda. Genom att inte få gehör på förslag på åtgärder innebär det
att personal får överkompensera för de resurser som inte finns till förfogande. Samtliga
medarbetare tycker överlag att deras arbetsbelastning är acceptabel genom att ha en bra
arbetsgrupp där alla tar ansvar och månar om varandra. Enligt en medarbetare skulle en hög
arbetsbelastning vara en anledning till att inte känna arbetstillfredsställelse, medan att utföra
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt är något som bidrar till hens arbetstillfredsställelse.
Arbetsgivaren ska enligt 6§ ha kunskaper för att kunna förebygga och hantera ohälsosam
arbetsbelastning. Cheferna berättar att de arbetar mycket med rotation för att minska risken för
att arbetsbelastningen ska bli ohälsosam. För att säkerställa att medarbetarna har en balanserad
arbetsbelastning förklarar en chef:
“Jag tycker ju att jag har någon koll på vad en genomsnittlig belastning är, dels att jag har
testat arbetsuppgifter själv och att ja, om man ser då, hur människor reagerar. Sen tycker jag
att man ska få ha sensitiva perioder eller personliga avvikelser som givetvis också påverkar.
Om man säger såhär, tillfällig hänsyn, inga problem, om någon inte orkar längre, så tycker jag
att man måste få ha perioder i livet som man inte orkar. Men det kan inte vara att man
underpresterar då måste vi ta i det. Men tillfälligt kan det absolut få vara så.” - Chef 2
Enligt 4§ är delaktighet och handlingsutrymme en del i den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. Utrymmet för att påverka arbetsbelastningen kan enligt samtliga medarbetare
variera. De anser att de till viss del kan komma med önskemål om vilka arbetsuppgifter de
föredrar att göra, men eftersom verksamhetens behov styr finns det en dagsplanering som måste
följas. De kan inte påverka arbetsmängden, men genom rotation har de ändå möjlighet till

21

varierande arbetsuppgifter så att arbetet inte blir enformigt. Två av cheferna berättar att det är
viktigt att vara lyhörd och uppmärksamma det medarbetarna säger, att det ska föras en dialog.
Dem menar att det även är upp till medarbetarna att signalera om de har ont eller vill förändra
något. Även medarbetare 4 tycker att det är upp till varje medarbetare själv att påpeka om det
är något i deras arbetssituation som de är missnöjda med, eftersom cheferna inte kan läsa tankar.
I 10§ av AFS 2015:4 står det att arbetsgivaren ska säkerställa att anställda vet vilka
arbetsuppgifter de ska utföra och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Det finns inga tvivel
bland samtliga medarbetare vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vilka förväntningar det finns
på dem. Medarbetare 3 berättar dock att det ofta är svårt att följa de prioriteringar som chefen
har satt upp när kunderna efterfrågar andra saker.
“[...] dem säger att vi ska sänka våra, alltså våra egna krav. Man ställer stora krav på sig själv
när man har andras områden och ser att det är tomt överallt. Så det säger de väl väldigt ofta
att vi måste sänka vår ambition lite. Men det är också lättare sagt än gjort för då kommer
kunder och säger att det är tomt där och vi vill ha det och vi vill ha det och det och det och det
och det” - Medarbetare 3

5.4. Arbetstid
I 12§ av AFS 2015:4 står det att “arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att
motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna”. Samtliga chefer
upplever att det är svårt att vara till lags med arbetstiden, då det är anställningsavtalet som avgör
hur mycket medarbetarna arbetar, samt att organisationens behov styrs av öppettiderna. För att
minska risken för ohälsa i arbetet försöker cheferna att lägga scheman med varierande tider, så
att medarbetarna både får jobba tidiga morgnar och stängning.
“Lägger bra scheman givetvis utefter avtalet, men också en rytm som människa, sen att man
kollar av med personen själv också.” - Chef 2.
Chef 1 förklarar att det under intensiva perioder förekommer längre arbetspass än en vanlig
arbetsdag, men för att undvika att arbetstiden ska bli ohälsosam arbetar de med rotation för att
variera arbetsuppgifterna. Medarbetare 3 och 4 berättar att de upplever att cheferna lägger
scheman så det finns tid för återhämtning, att de får sin dygnsvila mellan arbetspassen.
Medarbetare 3 anser dock att arbetstiderna är den största nackdelen med arbetet, eftersom hen
alltid blir trött oavsett om arbetstiden är förlagd tidigt eller sent.
Chef 2 berättar att arbetstiderna kan skilja sig mycket åt mellan de olika avdelningarna, där
vissa avdelningar har mer kvällsarbete än andra och vice versa, då även kundernas behov styr
arbetstidens förläggning. Även Chef 3 förklarar att det finns viss problematik med arbetstidens
förläggning då vissa medarbetare varken vill börja tidigt eller sluta sent. För att verksamheten
ska gå ihop får samtliga medarbetare på avdelningen ett schema med varierande arbetstider, för
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att få en gemensam grupp som strävar åt samma håll. Tre av medarbetarna upplever att
schemaläggningen är rättvist fördelad i arbetsgruppen.
“Jag tycker ändå att det är ganska jämnt fördelat bland alla liksom, så att det inte är någon
som får jobba bara sena tider utan det är ganska jämnt så” - Medarbetare 1
Medarbetare 2 anser att arbetstidens förläggning är mycket viktig, då hen är småbarnsförälder
och ska få livpusslet att gå ihop. Hen arbetar på en mindre avdelning där kvällsarbete inte
förekommer lika frekvent och är därför väldigt nöjd med sina arbetstider. Det finns inte så
mycket inflytande över arbetstiderna bekräftar både chefer och medarbetare. Önskemål om att
byta arbetspass kan göras i den mån det går, så länge verksamhetens behov täcks. I några
intervjuer framkommer det att arbetstiderna har en inverkan på huruvida de anställda känner
arbetstillfredsställelse eller inte, där även återhämtning i form av raster är en viktig del.

5.5. Kränkande särbehandling
Medarbetarna är överens om att det är svårt att definiera vad kränkande särbehandling är, då
det är en subjektiv upplevelse som kan innefatta många olika delar. Medarbetarna anser att
kränkande särbehandling kan vara en nedlåtande kommentar, att samma person oavsiktligt
alltid glöms bort eller att personalen inte blir behandlade på samma sätt.
“Ja men det är väl, det kan ju vara så väldigt mycket [...] nej men när man upplever själv att
man blir kränkande särbehandlad så, så är det ju det. Oavsett vad avsikten var kanske från
avsändaren.” - Medarbetare 2
För att förebygga kränkande särbehandling framkommer det från två av cheferna samt HR 1
hur viktigt det är att vara lyhörd och noga med att upptäcka tidiga signaler. I 6§ AFS 2015:4
står det att arbetsgivaren ska se till att chefer har den kunskap som krävs för att förebygga och
hantera kränkande särbehandling. HR 1 arbetar mycket med ledarskapsutbildningar för
cheferna på arbetsplatsen. Hen menar att cheferna har en maktposition och måste börja med sig
själva för att vara en bra ledare och få medarbetarna att känna sig trygga. Samtliga chefer anser
att det är svårt att arbeta förebyggande och att de arbetar på olika sätt för att förebygga
kränkande särbehandling.
“Vi jobbar jätteolika, det har att göra med kunskapsnivå och erfarenhet och vem man har haft
som chef och så.” - Chef 2.
Ett sätt att fånga upp om det förekommer kränkande särbehandling i arbetsgruppen är genom
medarbetarsamtal som sker en gång om året. Dock berättar Chef 1 att hen känner sina
medarbetare så pass väl att hen även i det dagliga arbetet kan upptäcka och fånga upp om det
är någon som verkar må dåligt. Chef 3 förklarar att hen har en relativt ny arbetsgrupp och
således inte känner sina medarbetare lika väl. Därför menar hen att det extra viktigt att de nya
medarbetarna känner sig trygga och vet vad som är okej och inte på arbetsplatsen. Chef 3 pratar
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även om hur viktigt det är att fundera på hur man själv beter sig på arbetet, att behandla andra
som man själv vill bli behandlad. Hen anser att det finns en del svårigheter med att hålla alla
under uppsikt när det är en relativt stor arbetsgrupp, samt att medarbetarna inte gärna vill
skvallra till chefen om sina kollegor.
“Den som på något sätt känner sig utsatt eller kränkt kanske inte väljer att prata om det i grupp,
men att lyfta frågorna till sin närmsta chef öppnar upp för en bättre framtid. Om närmsta chef
inte känns rätt, kan chefen däröver kontaktas eller personalavdelningen.” – HR 1
I 13§ står det att det ska klargöras i verksamheten att kränkande särbehandling inte accepteras.
Två av cheferna berättar att de tar upp att kränkande särbehandling inte accepteras när det finns
ett behov av det i arbetsgruppen, eller när det redan har uppstått en incident. De fall där det har
förekommit kränkande särbehandling har cheferna kunnat lösa det inom avdelningen. Båda
cheferna säger dock att deras avdelningar har varit förskonade från fall som omfattar kränkande
särbehandling de senaste åren. HR 1 berättar att det ligger på chefsnivå att klargöra för
medarbetarna att kränkande särbehandling inte accepteras. Enligt samtliga medarbetare pratas
det inte särskilt ofta om kränkande särbehandling på deras avdelningar, utan det kommer främst
fram på möten när det har hänt någonting.
Medarbetarna har olika erfarenheter av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. I vissa fall
rör det sig om andrahandsinformation, dock inga konkreta fall inom arbetsgruppen. Det har
även förekommit att kunder har kommit med nedlåtande kommentarer. På en avdelning där det
har förekommit något fall av kränkande särbehandling berättar en medarbetare att det märktes
av väldigt tydligt i gruppen. Incidenten hanterades snabbt när chefen uppmärksammade
problemet och satte in åtgärder direkt. I några intervjuer framkommer det att det har funnits fall
där personal har undvikit konversationer med andra på grund av lösryckta fördomar. En
medarbetare berättar att när en incident väl sker kan ett dilemma uppstå, antingen säger hen till
med risk att bli dömd av andra, eller så väljer hen att vara tyst och jobba på. Genom intervjuerna
framkommer det att kränkande särbehandling är något som förekommer på olika nivåer inom
organisationen.
Inom organisationen finns det en policy och handlingsplan gällande kränkande särbehandling.
Personalavdelningen är en stabsfunktion och HR 1 arbetar främst på ledarnivå med att utbilda
chefer om kränkande särbehandling, exempelvis med hjälp av policyn. För samtliga chefer är
det inga oklarheter i att det finns en policy om kränkande särbehandling. En chef förklarar att
för att hålla policyn levande även för medarbetarna pratar dem om den på arbetsplatsträffar.
Däremot finns det delade meningar bland cheferna om huruvida medarbetarna har vetskap om
vart de kan hitta policyn, vilket bekräftas i intervjuerna med medarbetarna. Två av
medarbetarna vet med säkerhet att det finns en policy och att det är något som cheferna brukar
ta upp på möten. Medarbetare 4 vet inte om det finns en policy överhuvudtaget, och
medarbetare 1 är osäker.
Enligt 14§ ska det finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. I verksamheten
finns det inga direkta rutiner för hur ärenden kring kränkande särbehandling ska hanteras. Två
av cheferna hade kopplat in personalavdelningen för att få hjälp i ärendet så att den som blir

24

utsatt ska få avlastning så fort som möjligt. HR 1 berättar att vid ärenden som rör kränkande
särbehandling används policyn som stöd vid utredningen.
“[...]när signalerna kommer så plockar man fram den och så har man den och så brukar jag
säga, likabehandling, men att alla är vi olika så därför måste alla behandlas unikt, som en unik
person [...], varje situation ser olika ut.” – HR 1
Medarbetarna är inte särskilt insatta i hur rutinerna eller hanteringen av ärenden kring
kränkande särbehandling ser ut. En av medarbetarna upplever att det pratas väldigt lite om
ämnet, och efterfrågar mer dialog kring det. Något som däremot framkommer är att
medarbetarna vet att de ska vända sig till någon chef, skyddsombud eller personalavdelningen
om det skulle förekomma någon form av kränkande särbehandling på deras avdelningar.
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6. Analys
I det här kapitlet kommer vi med hjälp av valda teorier och tidigare forskning analysera och
göra tolkningar av resultatet. För att få en logisk struktur kommer samma rubriker som i
resultatkapitlet att användas. Avslutningsvis besvaras syftet genom att redovisa de slutsatser
som dragits utifrån studiens frågeställningar.

6.1. Organisatorisk arbetsmiljö
Enligt Guldbrandsson (2007) används ofta en så kallad förändringsagent när en implementering
ska ske, vars uppgift är att förenkla kommunikationen mellan sändaren och mottagaren. AFS
2015:4 är en föreskrift som Arbetsmiljöverket har utfärdat och som samtliga arbetsgivare ska
följa, således är Arbetsmiljöverket sändaren och organisationen mottagaren i denna studie.
Inom organisationen är det HR 1 som kan anses vara förändringsagenten då hen arbetar mycket
med att utbilda chefer i syfte att AFS 2015:4 ska tillämpas i organisationen. Guldbrandsson
(2007) menar att det är viktigt att arbeta aktivt med implementeringen även efter avslutad
utbildning, samt att få stöd och möjlighet till att träna praktiskt i det dagliga arbetet. Det är via
utbildningar som förståelsen och kunskapen förmedlas till de berörda om varför tillämpningen
av AFS 2015:4 är relevant. Samtliga chefer går på obligatoriska ledarskapsutbildningar där de
får byta erfarenheter med varandra om svårigheter de stött på i arbetet. Dock menar en chef att
det är svårt att veta hur en situation ska hanteras i verkligheten, även om de fått praktisk övning
på utbildningarna.
Enligt Guldbrandsson (2007) är implementering en fortlöpande process som behöver
kommuniceras ut till de berörda på ett strukturerat och välplanerat sätt, för att göra kunskapen
allmän. För att lyckas med en implementering är det avgörande att planera vad den ska omfatta,
exempelvis om rutiner ska anpassas eller personal utbildas. För samtliga chefer är AFS 2015:4
ingen nyhet utan de har kännedom om den och arbetar frekvent med den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Det skiljer sig dock åt mellan avdelningarna hur mycket dialog de har
kring arbetsmiljön. Vissa chefer medger att inte medarbetarna får särskilt mycket information,
medan andra har både muntlig och skriftlig kommunikation med medarbetarna. Enligt Angelöw
(2002) är det vanligt att dialogen om arbetsmiljön stannar mellan arbetsgivaren och
skyddsombudet, när arbetsmiljöarbetet egentligen bör vara en integrerad del för samtliga på
arbetsplatsen. Medarbetarna är inte lika medvetna om att AFS 2015:4 finns, men de är bekanta
med begreppen som finns i den. De bekräftar att på några avdelningar får de generell
information relativt ofta, medan det på andra avdelningar inte pratas mycket alls om den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enligt HR 1 är det chefernas uppgift att kommunicera
ut till medarbetarna hur arbetsmiljöarbetet går till. Det kan tolkas som att kommunikationen om
arbetsmiljön inte är en lika integrerad del i arbetet för medarbetarna som den är för cheferna,
vilket går i linje med det Angelöw (2002) menar med att dialogen oftast stannar på en högre
nivå. Det kan även kopplas till vitaminen “Tydlighet i omgivningen” i Warr’s (2007)
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vitaminmodell som handlar om att tydliga regler, normer och information i organisationen kan
öka individens arbetstillfredsställelse. Således finns det risk för att den bristande informationen
om och delaktigheten i arbetsmiljöarbetet minskar medarbetarnas tillfredsställelse med arbetet.
Enligt Angelöw (2002) är medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet avgörande för att bidra
till ökad kunskap och förståelse på arbetsplatsen. Samtliga chefer och medarbetare anser att
medarbetarna har relativt stor möjlighet att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet, om de vill. Dock
gäller det främst den fysiska arbetsmiljön, då både chefer och medarbetare upplever att den är
lättare att lägga märke till. Den sociala arbetsmiljön är svårare att komma underfund med och
åtgärda, i resultatet framkommer det att en medarbetare väljer att inte lyfta fram problem av
rädsla att framstå som besvärlig. Det kan sättas i relation till vitaminen “Personlig kontroll”
som handlar om sambandet mellan individens möjlighet att påverka sin arbetssituation och
arbetstillfredsställelse (Warr, 2007). Några av medarbetarna i denna studie är nöjda med sin
arbetssituation och vill inte vara mer delaktiga gällande arbetsmiljön, medan en medarbetare
hade upplevt mer arbetstillfredsställelse om hen hade fått möjlighet att påverka mer. Således
efterfrågar inte de flesta av medarbetarna att vara mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Det kan
försvåra arbetet med att göra föreskriften till en integrerad del av verksamheten, då det krävs
ett intresse från både chefer och medarbetare för att lyckas med en implementering.

6.2. Social arbetsmiljö
I denna studie framkommer att det är den sociala kontakten mellan kollegor som är det
viktigaste för att medarbetarna ska känna arbetstillfredsställelse. “Sociala kontakter” är en
vitamin i Warr’s (2007) vitaminmodell som handlar om de sociala relationer som finns både på
och utanför arbetsplatsen. Social interaktion i form av stöd kan bidra till ökad motivation och
minska individens känsla av ensamhet. Det kvalitativa stödet innebär i vilken mån de sociala
kontakterna har ett personligt värde för individen, och samtliga medarbetare i denna studie
anser att det största och viktigaste stödet är det kvalitativa. Enligt en medarbetare minskar
arbetstillfredsställelsen när kollegor som hen står nära slutar i företaget. I Jernigan och Beggs
(2010) studie visar resultatet att en nära sammanhängande arbetsgrupp minskar anställdas
arbetstillfredsställelse, om arbetsgruppens intressen strider mot organisationens. I denna studie
framkommer det att arbetsgrupper som känner varandra väl och samarbetar stärker
arbetstillfredsställelsen, en anledning kan vara att medarbetarna delar organisationens intressen
och leder därmed inte till missnöje. Vitaminen “Sociala kontakter” omfattar även kvantitativa
aspekter av stöd, alltså i vilken utsträckning arbetet möjliggör social kontakt med andra
människor. Mängden social kontakt behöver dock inte vara positiv för individens
arbetstillfredsställelse (Warr, 2007). I denna studie framkommer det att hög grad av
kundkontakt inte främjar, utan snarare motverkar arbetstillfredsställelsen hos två medarbetare.
Det innebär att sociala kontakter inte alltid har en positiv inverkan, utan det är när det finns en
betydelsefull relation mellan individer som arbetstillfredsställelsen ökar. Det kan härledas till
att organisationen bör bedriva ett proaktivt arbete med den sociala arbetsmiljön. Detta för att
fortsätta främja de sociala relationer medarbetarna har med varandra och med chefer, i syfte att
upprätthålla en hög arbetstillfredsställelse hos personalen.
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Enligt Warr (2007) är vitaminen “Stödjande ledarskap”, som handlar om i vilken utsträckning
anställda får stöd och uppmuntran från sin chef, avgörande för anställdas upplevelse av
arbetstillfredsställelse. Schaufeli och Bakker (2004) menar att stöttning och coachning från
chefer ökar de anställdas engagemang till arbetet. Medarbetarna i denna studie har olika
uppfattningar av hur mycket stöd och återkoppling de får från sina chefer. De medarbetare som
ofta får positiv feedback av sina chefer när dem har gjort bra ifrån sig, mår bra av att höra den
uppskattningen. Jernigan och Beggs (2010) menar att återkoppling på arbetstagarens
arbetsinsats ska komma direkt för att det ska få någon effekt. Detta bekräftas av den
medarbetare som ibland har fått uppskattning i efterhand och därför upplever att cheferna inte
ser eller uppskattar den tid hen lägger ner på arbetet, utan anser att uppskattningen kommer för
sent.

6.3. Arbetsbelastning
Vitaminen “Tydlighet i omgivningen” i Warr’s (2007) vitaminmodell handlar om huruvida det
finns tydlig information, rutiner och normer i organisationen, samt att individen vet vilka
förväntningar som finns och vilken roll hen har på arbetsplatsen. I resultatet framkommer det
att samtliga medarbetare känner sig väldigt säkra på vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vem
de ska vända sig till om de upplever problem i arbetet, vilket kan vara en bidragande faktor till
de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Walsh med flera (2015) menar att det finns en
koppling mellan arbetsbelastning och organisatoriskt engagemang, där en hälsosam
arbetsbelastning har en positiv effekt på arbetstillfredsställelse. Chefers stöd kan ha betydelse
för i vilken mån medarbetare vågar rapportera klagomål från kunder. I denna studie anser
medarbetarna att deras arbetsbelastning överlag är acceptabel. Dock anser en medarbetare att
det kan vara påfrestande när kunder kommer med klagomål över varor som är slut, vilket kan
innebära en ökad arbetsbelastning för medarbetaren. Detta kan bidra till att hen inte känner
engagemang till arbetet, vilket i sin tur kan minska den upplevda arbetstillfredsställelsen.
Jernigan och Beggs (2010) skriver att det är viktigt att chefer har förståelse för arbetsmiljön för
att kunna utveckla strategier i att hantera arbetet, i syfte att bidra till ökad arbetstillfredsställelse
hos medarbetarna. Även Chung, Rutherford och Park (2012) skriver att uppfattat
organisatoriskt stöd är en bidragande orsak till att individer känner arbetstillfredsställelse. I vår
studies resultat framkommer det att en av cheferna anser att hen har god förståelse för vad en
rimlig arbetsbelastning är, då hen själv har testat de olika arbetsuppgifterna. Två chefer anser
även att det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksamma det medarbetarna för fram. Däremot
anser en av medarbetarna att det ibland är svårt att få gehör på de förbättringsförslag
arbetsgruppen kommer med, vilket leder till att personal får försöka överkompensera för
bristfälliga resurser. Det kan vara svårt för individer att hantera kraven i arbetet om resurserna
är otillräckliga, vilket kan bidra till negativa effekter på individens hälsa. Genom att få
återkoppling på förbättringsförslag kan det bidra till att anställda känner högre engagemang till
arbetet (Eklöf, 2017; Menguc et al., 2013). Bristande organisatoriskt stöd kan således vara en
anledning till att medarbetarna, i vissa aspekter av arbetet, upplever låg arbetstillfredsställelse.
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Chung, Rutherford och Park (2012) skriver att medarbetare inom detaljhandeln har en
gränsöverskridande position, där de måste balansera kraven från kunder med de krav som ställs
från kollegor och chefer. I denna studie är en stressande faktor för en medarbetare att tillgodose
kundernas behov, samtidigt som cheferna prioriterar andra saker. Hen berättar att det till viss
del även beror på de höga krav medarbetarna sätter på sig själva, då de vill utföra ett bra jobb.
De tar därför ibland extra ansvar för andras områden under stressiga perioder, trots att cheferna
säger till dem att sänka kraven på sig själva. Vitaminen “Externa mål” handlar om huruvida de
förväntningar och krav som ställs på individen från omgivningen kan orsaka stress, om
individen inte klarar av att hantera förväntningarna (Warr, 2007). Resultatet i denna studie tyder
därför på att medarbetarnas gränsöverskridande positioner, där de försöker tillgodose både
chefers och kunders krav men även sina egna, kan bidra till minskad grad av upplevd
arbetstillfredsställelse.
Vitaminen “Personlig kontroll” handlar om vilka möjligheter en individ har att påverka viktiga
och centrala beslut i sitt arbete (Warr, 2007). Cheferna i denna studie berättar att det är
verksamhetens behov som till största grad styr vilka arbetsuppgifter som behöver utföras och
att det finns en dagsplanering som måste följas. Däremot kan medarbetarna komma med vissa
önskemål gällande arbetsuppgifterna, och genom rotation har de möjlighet att variera arbetet.
Enligt Jernigan och Beggs (2010) är rutinmässiga och konstanta arbetsuppgifter förknippade
med minskad arbetstillfredsställelse, vilket även kan kopplas till vitaminen “Variation” i Warr’s
(2007) vitaminmodell. Individer som har viss variation i sitt arbete upplever ofta sin
arbetssituation som behaglig då det minskar risken för en ohälsosam arbetsbelastning i form av
monotona och repetitiva rörelser. I studiens resultat framkommer det att cheferna försöker
arbeta mycket med rotation för att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning hos
medarbetarna. Det kan tolkas som att de varierande arbetsuppgifterna är en bidragande faktor
till medarbetarnas arbetstillfredsställelse.

6.4. Arbetstid
Chung, Rutherford och Park (2012) skriver att det är vanligt med långa arbetspass inom
detaljhandeln. I resultatet framkommer det att respondenterna arbetar enligt sina avtal, dock
måste cheferna se till att det finns tillräcklig bemanning för hela arbetsdagen. Detta bidrar till
att respondenterna arbetar oregelbundna tider, med både tidiga och sena arbetstider. Enligt
Demerouti och Bakker (2011) kan det orsaka ohälsa hos personal om det förekommer övertid
och för långa arbetspass. En chef berättar att det under högintensiva perioder kan innebära att
arbetstiden blir längre än vanligt. För att undvika att arbetstidens förläggning skapar ohälsa hos
arbetstagarna arbetar företaget mycket med rotation. Detta görs i syfte för att variera
arbetsuppgifterna och undvika att arbetsdagen blir monoton med repetitiva sysslor. Detta sätt
att arbeta kan kopplas till vitaminen “Variation” i Warr’s (2007) vitaminmodell, då en viss grad
av variation kan bidra till anställdas arbetstillfredsställelse. Enligt Demerouti och Bakker
(2011) är oregelbundna arbetstider ett krav som kan leda till stress om det pågår under en längre
tid. Denna studie visar att det är de oregelbundna arbetstiderna som gör att en av medarbetarna
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inte känner tillfredsställelse i arbetet. Även om det förekommer en viss variation i
arbetsuppgifter under arbetsdagen, menar hen att det är öppettiderna som gör att arbetet upplevs
som tungt. En tolkning är att om medarbetarna skulle arbeta med monotona arbetsuppgifter
under hela arbetstiden, skulle vitaminen variation ha större inverkan på deras
arbetstillfredsställelse.
Vitaminen “Rättvisa” handlar om huruvida organisationen behandlar sina anställda på ett
korrekt sätt genom likabehandling (Warr, 2007). I resultatet framkommer det att cheferna har
svårt att påverka arbetstidens förläggning då det är öppettiderna och kundernas behov som styr
vilken bemanning som behövs. Dock försöker cheferna att lägga så rättvisa scheman som
möjligt genom att alla medarbetare ska dela på de sena och tidiga tiderna. Även medarbetarna
upplever schemaläggningen som rättvist fördelad i sina arbetsgrupper. Det innebär att både
chefer och medarbetare upplever att arbetstidens förläggning är korrekt fördelad, vilket kan
bidra till medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse.
Medarbetarna upplever att graden av delaktighet i hur arbetstiden ska förläggas varierar till viss
del. Överlag anser dem att det endast går att påverka arbetstiden genom att komma med
önskemål eller byta tider med kollegor, vilket även cheferna bekräftar. Detta kan kopplas till
vitaminen “Personlig kontroll” i Warr’s (2007) vitaminmodell. Vitaminen omfattar bland annat
att det finns ett positivt samband mellan individens möjlighet att påverka sin arbetssituation och
arbetstillfredsställelse. I resultatet framkommer det att möjligheterna till att påverka
arbetstidens förläggning är små, vilket kan innebära minskad upplevd arbetstillfredsställelse
hos medarbetarna.

6.5. Kränkande särbehandling
Det finns svårigheter i att definiera vad kränkande särbehandling innebär (Bowling et al., 2010).
Det bekräftas även av medarbetarna att det kan vara allt ifrån en nedlåtande kommentar till att
samma person aldrig blir tillsatt på en tjänst som hen sökt upprepade gånger. Både medarbetare
och chefer belyser att det är den subjektiva upplevelsen av att bli kränkt som är det som spelar
roll. I Oxenstierna med fleras (2012) studie påpekar de att det fortfarande pågår en debatt om
huruvida det måste finnas en avsikt att skada eller inte. I resultatet framkommer det att
medarbetarna inte med avsikt glömmer bort samma person, men att det är svårt att hålla koll på
samtliga kollegor i en stor arbetsgrupp. Det innebär att medarbetarna inte har för avsikt att
glömma bort personen, men att personen känner sig särbehandlad, vilket tyder på att det är den
subjektiva upplevelsen som avgör.
Oxenstierna med flera (2012) understryker vikten av att förebygga mobbning och kränkande
särbehandling på arbetsplatsen, då det kan leda till ohälsa och minskat självförtroende.
Cheferna arbetar med att förebygga kränkande särbehandling på olika sätt, en chef menar på att
det skiljer i kunskapsnivå och erfarenhet mellan cheferna. En del chefer känner sina
medarbetare väl och kan fånga upp om någon mår dåligt, och understryker att det gäller att vara
lyhörd. Oxenstierna med flera (2012) menar att förbättrat ledarskap och bra beslutsfattande är
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exempel på förebyggande faktorer som kan minska risken för mobbning på arbetsplatsen.
Cheferna i denna studie säger att det är viktigt att känna ansvar för sina medarbetare. HR 1
arbetar förebyggande med kränkande särbehandling genom att anordna ledarskapsutbildningar
för cheferna för att lyfta upp och diskutera ämnet. Dock upplever en medarbetare att det pratas
väldigt lite om kränkande särbehandling och efterfrågar mer dialog om det. Det tyder på att
även om det finns utbildning inom ämnet verkar det stanna på chefsnivå.
Andra avgörande faktorer som tagits fram som kan påverka om det förekommer mobbning på
arbetsplatsen är ledarskap och socialt klimat. Tidigare studier visar att även chefer och ledare
kan kränka medarbetare, vilket kan leda till stora problem i organisationen eftersom det är deras
ansvar att sätta stopp för kränkningar (Bowling et al., 2010; Oxenstierna et al., 2012). I denna
studies resultat framkommer det att kränkande särbehandling är något som även förekommer
på chefsnivå, vilket kan skapa problem för organisationen. Det är cheferna som går på
utbildningar om kränkande särbehandling, men det är även på den nivån som det förekommer.
En tolkning är att om cheferna inte sätter stopp för kränkningar kan det innebära att ledarskapet
bidrar till förekomsten av mobbning. Enligt cheferna är det viktigt att behandla andra som man
själv vill bli behandlad och att hålla policyn levande genom möten. Det kan tyda på att det är
svårt att förebygga kränkande särbehandling när chefer har olika tillvägagångssätt i hur de
arbetar förebyggande, och att inte samma information når medarbetarna. För att samtliga chefer
ska arbeta på ett likvärdigt sätt, skulle organisationen behöva ha tydligare riktlinjer för hur
chefer ska arbeta förebyggande med kränkande särbehandling.
Vitaminerna “Tydlighet i omgivningen” och “Sociala kontakter” har ett samband med
individens arbetstillfredsställelse. Regler, normer och tydlig information kan bidra till att
missförstånd och förvirring motverkas, det kan handla om att visa vad som är ett acceptabelt
beteende i organisationen (Warr, 2007). När det förekommit fall av kränkande särbehandling i
denna studie har cheferna tagit upp med medarbetarna att det inte accepteras. Genom att tala
om för arbetsgruppen hur de ska bete sig mot varandra har de kunnat lösa de fall som har varit.
Blomberg (2016) menar att en hög arbetsbelastning kan ha en indirekt effekt på förekomsten
av mobbning, på så vis att det inte finns tillräckligt med tid att reda ut konflikter i ett tidigt
stadie. Medarbetarna i denna studie tycker inte att cheferna pratar särskilt ofta om kränkande
särbehandling, förutom på möten när det redan har hänt något. En analys av detta är för att
hindra att missförstånd inte ska leda till negativa konsekvenser behöver det pratas i
arbetsgruppen om vad som är acceptabelt beteende och inte. Det innebär att det måste avsättas
tid för att prata om det, vilket kan vara svårt om medarbetare och chefer har en hög
arbetsbelastning. Dialog om kränkande särbehandling borde vara en norm och rutin i företaget
för att reda ut missförstånd. Det kan även göra att medarbetarna vågar öppna upp sig om det är
något som de mår dåligt över. I resultatet framkommer det att en medarbetare ställs inför ett
dilemma när hen ser en incident, antingen håller hen tyst, eller säger till med rädsla att bli utsatt
för repressalier. Det kan tolkas som att det inte finns någon tydlig information eller regler
gällande kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Däremot anser cheferna att de varit
förskonade från incidenter på sina avdelningar, vilket kan vara en anledning till att det inte
pratas så mycket om kränkande särbehandling.
Vitaminen “Rättvisa” handlar om att anställda ska behandlas på ett rättvist sätt genom
likabehandling (Warr, 2007). HR 1 berättar att när det kommer fram signaler om att det är något
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som inte står rätt till så används policyn som stöd. HR 1 menar att likabehandling är viktigt,
men att alla individer är olika och måste därför behandlas unikt, eftersom alla situationer ser
olika ut.
Medarbetare inom detaljhandeln befinner sig ofta i en gränsöverskridande position som kan
påverka deras arbetssituation. Ur kundens synvinkel är medarbetarna ansvariga för kvaliteten
på servicen och att tillgodose deras behov (Chung, Rutherford & Park, 2012). Medarbetarna i
studien berättar att även kunderna kan komma med nedlåtande kommentarer. Det tyder på att
kränkande särbehandling inte enbart förekommer internt, utan även externt från kunder, vilket
också kan påverka medarbetarnas arbetssituation negativt.

6.6. Slutsatser
Syftet med studien var att undersöka tillämpningen av AFS 2015:4 i en organisation, samt vilka
faktorer i AFS 2015:4 som har effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse. För att visa att
studiens syfte har besvarats kommer slutsatser att dras utifrån de uppställda frågeställningarna.
Hur arbetar chefer och Human Resources (HR) med att tillämpa AFS 2015:4 om
organisatorisk och social arbetsmiljö?
HR 1 är den person som aktivt arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på
arbetsplatsen. Hen håller i utbildningar för cheferna för att AFS 2015:4 ska tillämpas i
organisationen. Cheferna har kännedom om att AFS 2015:4 existerar och är något som de
arbetar frekvent med, dock på olika sätt. En av cheferna har föreskriften med sig i ryggmärgen
i det dagliga arbetet, den hålls levande genom både skriftlig och muntlig information till
medarbetarna. De andra cheferna kommunicerar främst angående faktorerna i föreskriften när
ett problem eller en incident redan har uppstått. Enligt 6§ i AFS 2015:4 ska chefer ha kunskaper
i hur de kan förebygga både en ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. En
slutsats av detta är att kunskapen cheferna får med sig genom utbildning inte tillämpas som en
integrerad del i verksamheten utav samtliga chefer, utan endast när det behövs. Således arbetar
inte alla chefer förebyggande med dessa faktorer i AFS 2015:4.

Hur insatta är medarbetarna i organisationens arbete med att tillämpa AFS 2015:4 om
organisatorisk och social arbetsmiljö?
Det är tydligt att kunskapen cheferna får genom utbildningarna inte alltid förmedlas till
medarbetarna, utan att kommunikationen stannar av. Det kan utläsas i intervjuerna att samtliga
medarbetare inte är speciellt insatta i hur tillämpningen av AFS 2015:4 går till, eftersom de har
liten kännedom om att föreskriften ens existerar. Däremot är de bekanta med faktorerna som
nämns i den, som ibland tas upp på möten och arbetsplatsträffar. Det är främst den fysiska
arbetsmiljön som det förs en dialog om och medarbetarna är inte direkt insatta i att den sociala
faktorn är en del av arbetsmiljön. Kränkande särbehandling diskuteras endast när det har hänt
något, och medarbetarna har ingen direkt vetskap om vilka rutiner som finns eller hur fall av
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kränkande särbehandling hanteras. Tillämpningen av AFS 2015:4 upplevs inte vara en
integrerad del hos medarbetarna, vilket även bekräftas av vissa chefer. De tror inte att
medarbetarna vet hur arbetet med föreskriften går till, förutom att cheferna ibland går på
utbildningar. En slutsats av detta är att eftersom kommunikationen tycks stanna på chefsnivå,
samt att de flesta medarbetare inte vill vara mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet, blir det svårt att
göra AFS 2015:4 till en integrerad del i det dagliga arbetet. Utan medarbetarnas delaktighet i
arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försvåras möjligheten att tillämpa och
arbeta förebyggande med föreskriften.

Vilka effekter har faktorerna i AFS 2015:4 på de anställdas arbetstillfredsställelse?
En slutsats är att den sociala arbetsmiljön är den faktor i AFS 2015:4 som ger mest positiv
effekt på arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Samtliga medarbetare anser att
sammanhållningen bland kollegor är avgörande för att de ska trivas på arbetet, och enligt en
medarbetare kan arbetstillfredsställelsen minska när kollegor slutar. Även stöd och
uppskattning från chefer har stor betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. I den
organisatoriska arbetsmiljön är det främst delaktigheten, i form av att kunna påverka sin
arbetssituation, som en av medarbetarna lyfter fram som en viktig del för att känna
arbetstillfredsställelse. Arbetstidens effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse skiljer sig
något mellan medarbetarna. För den medarbetare som inte arbetar kväll har den en positiv
effekt, medan den för en av medarbetarna som har varierande arbetstider har negativ effekt.
Samtliga medarbetare upplever att deras arbetsbelastning är acceptabel, men enligt en
medarbetare skulle för hög arbetsbelastning vara en anledning till att inte känna
arbetstillfredsställelse. Däremot känner samma medarbetare arbetstillfredsställelse när hen kan
utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och känna att hen gör nytta. Den sista faktorn i AFS
2015:4 som rör kränkande särbehandling har självklart inte en positiv effekt på
arbetstillfredsställelse. De respondenter som på något sätt har erfarenhet av kränkande
särbehandling upplever att deras arbetssituation har påverkats negativt av det.
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7. Diskussion
I detta kapitlet redovisas först en resultatdiskussion där vi belyser varför resultatet blev som
det blev. Vidare kommer en metoddiskussion om hur metoden kan ha påverkat resultatet.
Slutligen redovisas de bidrag vi anser att denna studie tillfört till det arbetsvetenskapliga
området, samt ges förslag på vidare forskning som skulle vara av intresse.

7.1. Resultatdiskussion
AFS 2015:4 syftar till att främja en god arbetsmiljö, genom att det bland annat ska finnas en
balans mellan krav och resurser, och har därför en direkt koppling till krav- och resursmodellen.
AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö har i nuläget funnits tillgänglig för
arbetsgivare i två år. Samtliga chefer går på obligatoriska utbildningar och får därmed samma
grundläggande kunskaper i hur arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska
bedrivas. När det gäller förebyggandet av en ohälsosam arbetsbelastning arbetar cheferna med
bland annat rotation, dock finns det större skillnader i hur cheferna arbetar för att förebygga
kränkande särbehandling. Trots att cheferna får samma grundläggande kunskaper genom
utbildning, skiljer sig deras tillvägagångssätt i hur de för kunskaperna vidare till medarbetarna.
Det ger medarbetarna på olika avdelningar skilda förutsättningar att göra AFS 2015:4 till en
integrerad del i det dagliga arbetet, dock är inte alla medarbetare intresserade av att vara mer
delaktiga i arbetsmiljöarbetet. En reflektion av detta är att implementeringsprocessen försvåras
om inte medarbetarna är delaktiga i arbetsmiljöarbetet, vilket även Angelöw (2002) menar har
stor betydelse för att öka kunskapen och förståelsen på arbetsplatsen.
Enligt Guldbrandsson (2007) måste det finnas ett problem som ska lösas eller ett behov som
behöver fyllas för att en implementering ska lyckas. AFS 2015:4 är utfärdad av
Arbetsmiljöverket som en åtgärd för att komma till rätta med tilltagande problem med den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Således är det inte organisationen i fråga som har
identifierat dessa problem, utan det är ett externt krav som samtliga arbetsgivare i Sverige har
ansvar att följa. En reflektion av detta är att en påtvingad implementering kan vara svårare att
integrera i en organisation, än om det finns ett internt problem eller behov i organisationen som
behöver lösas eller uppfyllas. Det kan också diskuteras huruvida medarbetarna är medvetna om
att de kan ställa krav på arbetsgivaren att tillämpa föreskriften, då det huvudsakliga syftet med
AFS 2015:4 är att främja en god arbetsmiljö för medarbetarna. För att medarbetarna ska ha
möjlighet att påverka måste de få vetskap om att föreskriften finns, således är det av stor vikt
att kommunikationen inte stannar på chefsnivå, vilket den i nuläget till stor del gör. Därför
behöver organisationen arbeta mer aktivt med att kommunicera ut arbetet som görs med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, i avsikt att samtliga anställda ska få en enhetlig
förståelse för betydelsen av att arbeta proaktivt med AFS 2015:4. Även om det finns brister i
en organisation, anser cheferna i denna studie att de redan arbetar mycket med arbetsmiljön och
är relativt förskonade från problem inom vissa områden. Detta anser vi kan bidra till att
organisationen inte nödvändigtvis upplever samma problem som Arbetsmiljöverket har
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identifierat, vilket försvårar arbetet med föreskriften. Det går inte heller att garantera att
cheferna arbetar med de problem som faktiskt finns på arbetsplatsen. Eftersom AFS 2015:4
fortfarande är relativt ny och under implementering, kan även det vara en anledning till att
cheferna tillämpar den på olika sätt, eller inte alls.
Enligt Schaufeli och Bakker (2004) kan bristande resurser för att hantera kraven i arbetet leda
till en ökad stressnivå för individen, vilket kan orsaka utbrändhet om det inte åtgärdas i tid.
Även att bli utsatt för kränkande särbehandling kan orsaka negativa konsekvenser på individens
hälsa (Oxenstierna et al., 2012). I resultatet har det framkommit, från både chefer och
medarbetare, att vissa faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön endast diskuteras
på arbetsplatsen när en incident har inträffat. När individer redan har drabbats, av exempelvis
hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling, innebär det att åtgärder för att komma
tillrätta med problemen alltid kommer för sent, eftersom skadan då redan är skedd. Således
behöver organisationen arbeta mer proaktivt med faktorerna i AFS 2015:4, för att minska risken
att medarbetarna drabbas av ohälsa.
Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som omfattar många olika aspekter av arbetslivet, vilket
gjorde att vi valde att avgränsa oss till en definition av begreppet. Eftersom vi valde just den
avgränsningen kan det eventuellt ha påverkat resultatet genom hur vi förhåller oss till
begreppet. Då en del av studiens syfte är att undersöka arbetstillfredsställelse användes
vitaminmodellen av Warr (2007). Det finns flera teorier som behandlar arbetstillfredsställelse,
men eftersom vi har valt att utgå endast från vitaminmodellen har studiens resultat påverkats
av det. Med hjälp av utvalda vitaminer i modellen samt tidigare forskning inom området, har vi
analyserat hur faktorerna i AFS 2015:4 kan ställas i relation till det medarbetarna själva berättat
om sin arbetssituation. Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp som är svårt att mäta,
således är det våra tolkningar av respondenternas utsagor som analysen bygger på. Dock kan vi
inte garantera att vi med hjälp av vitaminerna har tolkat resultatet på ett korrekt sätt, utan
slutsatser om medarbetarnas arbetstillfredsställelse har endast kunnat dras utifrån
respondenternas faktiska svar.
Vid val av tidigare forskning finns det en risk att gå miste om studier som hade varit av relevans
för vår undersökning, hade annan forskning använts skulle studien kunnat nå andra resultat.
Dock har den tidigare forskning som presenterats i denna studie valts ut efter en grundlig
genomsökning inom de olika områdena, genom att kombinera olika sökord inom samma
område. Vi har valt att endast använda forskning som är peer-reviewed, i syfte att säkerställa
att forskningen är granskad, vilket bidrar till ökad trovärdighet. Vi har även tagit hänsyn till
etiska aspekter som rör inflytande och etnicitet. Vi har eftersträvat att använda oss av studier
som har gjorts av forskare som är kunniga inom de olika områdena. Vad gäller etnicitet har vi
valt studier som är gjorda i Sverige, Västeuropa och USA, då dessa kan relateras till vår studie.
Däremot har vi valt att inte lägga vikt vid genus, utan vi har fokuserat på att använda tidigare
forskning av hög kvalitet och relevans, oberoende av forskarens kön.
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7.2. Metoddiskussion
En metodkombination hade genererat i ett högre antal respondenter till studien. Genom att
komplettera den kvalitativa undersökningen med en enkät hade det bidragit med kvantitativa
data. Med tanke på den tid som vi haft till vårt förfogande anser vi dock att en
metodkombination hade tagit för lång tid att genomföra. Studiens syfte är av mer kvalitativ
karaktär eftersom det relevanta ligger i respondenternas egna upplevelser, vilket inte en enkät
skulle uppnå. Med tanke på att urvalet uppgick till åtta respondenter är det inte representativt
då det finns betydligt fler medarbetare och chefer inom organisationen. Dock anser vi att
materialet har blivit mättat då cheferna har liknande syn angående tillämpningen av AFS
2015:4, samt att det är tydligt att medarbetarna inte är särskilt bekanta med föreskriften.
En negativ aspekt med kvalitativa studier är att det är svårt att generalisera resultatet med så
pass få respondenter, således representerar inte resultatet hela populationen. Dessutom är det
svårt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ undersökning, eftersom empirin grundas i
respondenternas subjektiva upplevelser vid just den tidpunkt som undersökningen genomförs.
En positiv aspekt med kvalitativ metod är att vi genom intervjuerna har fått en ökad förståelse
för respondenternas egna tankar, åsikter och erfarenheter. Det har gett oss en detaljerad inblick
i hur organisationen på olika nivåer arbetar med föreskriften, vilket har genererat i det empiriska
material som har eftersträvats för att kunna besvara studiens syfte. För att stärka studiens
validitet och mäta det vi avsett att mäta, konstruerades intervjuguiderna utifrån AFS 2015:4.
Skulle en annan studie göras med liknande syfte, är det troligt att AFS 2015:4 skulle ligga till
grund även för den undersökningen, vilket stärker denna studiens validitet.
Vi blev tilldelade en kontaktperson i företaget som valde ut de respondenter som deltog i
studien, således gjordes inte urvalet slumpmässigt av oss. Vi är medvetna om att det finns en
risk att kontaktpersonen kan välja ut respondenter som hen vet kommer prata väl om
organisationen. Vi upplever dock att respondenterna var öppna och ärliga med sina tankar och
åsikter under intervjuerna. Ett tecken på att respondenterna inte valdes ut med baktanke var att
en av respondenterna blev sjuk strax innan intervjutillfället. På kort varsel ordnande
kontaktpersonen en ny respondent, genom att ringa till en avdelning för att se om de hade någon
medarbetare tillgänglig för intervju.
Innan intervjuerna påbörjades var vi noggranna med att informera respondenterna om de etiska
perspektiven, både muntligt och även skriftligt genom en samtyckesblankett. Eftersom AFS
2015:4 även omfattar kränkande särbehandling som kan vara ett känsligt ämne att prata om,
upplever vi att samtyckesblanketten bidrog till att respondenterna kände sig trygga i att delta i
studien och vara uppriktiga med sina känslor och åsikter. Ur ett etiskt perspektiv är det en
nackdel att vi inte fick göra ett slumpmässigt urval, vilket gör det svårare att upprätthålla
konfidentialiteten. Vi är medvetna om detta vilket gjorde att vi i redovisningen av resultatet har
valt att avidentifiera respondenterna genom att vara köns- och åldersneutrala, då detta inte heller
är relevant för att besvara studiens syfte.
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7.3. Arbetsvetenskapligt bidrag och förslag på vidare forskning
Vår studie bidrar till det arbetsvetenskapliga området genom att studien är baserad på en relativt
ny föreskrift som rör arbetsmiljö, AFS 2015:4, som det ännu inte finns så mycket forskning
kring. Vi anser att det finns en kunskapslucka inom området, då vi inte kunde finna forskning
som är baserad på just denna föreskrift. Därför hade det varit intressant om det hade funnits
mer forskning om hur tillämpningen av föreskrifterna som Arbetsmiljöverket utfärdar går till,
således bidrar vår studie till att fylla denna kunskapslucka. Ett annat arbetsvetenskapligt bidrag
är att studien belyser vikten av att bedriva ett arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela
organisationen. För att nå de effekter som eftersträvas krävs det således att det arbetas aktivt
med implementeringen av de nya riktlinjerna, för att det ska kunna bli en integrerad del av
verksamheten. En implementeringsprocess kan se olika ut och vad som passar en organisation
behöver eventuellt inte passa en annan, vilket gör implementering till en komplicerad process.
Det finns således ingen modell för hur en implementeringsprocess ska gå till, därför efterfrågas
det mer forskning inom detta område.
Ytterligare förslag på vidare forskning är att göra en liknande undersökning i samma
organisation efter några år, då AFS 2015:4 funnits en längre tid för att se hur arbetet med
föreskriften har fortskridit. Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan två
organisationer för att se eventuella likheter och skillnader i arbetet med AFS 2015:4. Intressanta
jämförelser hade kunnat göras exempelvis mellan offentlig och privat sektor, eller mellan
organisationer av varierande storlek eller bransch.
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Hur många anställda är du chef över? (Gäller ej HR).

1. Känner du till AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö sedan tidigare?
2. Hur går arbetet till när ni arbetar med AFS 2015:4?
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6. Hur har företaget sett till att chefer och arbetsledare har kunskap för hur arbetet kring
organisatorisk och social arbetsmiljö ska bedrivas?
7. Hur kommuniceras arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ut till
medarbetarna?
8. Hur delaktiga är medarbetarna i arbetet med arbetsmiljön?
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1. Känner du till AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö sedan tidigare?
• Hur insatt är du kring arbetet med AFS 2015:4?
2. Hur kommuniceras arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ut till er
medarbetare?
3. Hur delaktiga är ni medarbetare i arbetet med arbetsmiljön?
• Om ej delaktiga, hur känns det? Skulle du vilja vara mer delaktig, i så fall varför?

Arbetsbelastning:
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5. Hur anser du att hälsosamma arbetskrav ska vara?
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7. Hur anser du att din arbetsbelastning är?
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