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Sammanfattning  

I en butiksmedarbetares vardag uppkommer ständigt frågor vilka många gånger berörs av 

arbetsrätten. Det kan konstateras att medarbetares kunskaper gällande bland annat 

anställningsbevis, anställningsskydd samt rättigheter och skyldigheter varierar i hög grad. Det har 

här visat sig att erfarenhet hos medarbetare är en starkt bidragande faktor. För att få en ökad 

medvetenhet hos medarbetarna kan även chefens ledarstil komma att påverka, då denne överlag 

besitter viss kunskap gällande lagar och regler som delvis omfattas av arbetsrätten. Chefens 

ledarstil påverkar även medarbetarskapet och motivationen på arbetsplatserna. Undersökningen 

visar att medarbetarna ser ansvar som en motivation i arbetet och en möjlighet till att utvecklas 

ytterligare. Bland de intervjuade butiksmedarbetarna har det uppmärksammats en koppling 

mellan rimligt stort chefsområde och motivation i arbetet. Då ett för stort chefsområde, enligt 

denna undersökning, leder till omotiverade medarbetare som inte blir hörda. 
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1 Inledning 

Denna uppsats ska som utgångspunkt beskriva rättigheter enligt arbetsrätten för medarbetare i 

butik. I arbetsrätten återfinns lagar som skall stödja medarbetarna i sin anställning och på så sätt 

ge dem en trygghet i sitt medarbetarskap. Medarbetarskap är ett relevant begrepp då gott 

teamwork är en viktig funktion inom butiksarbetet. Definitionen för medarbetarskap är: Med 

medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna 

arbetet.
1
 För att få en fungerande relation på arbetsplatsen är det viktigt att både arbetsgivaren 

och arbetstagaren följer lagen så att inga onödiga tvister uppstår. Hur denna relation vårdas kan 

bland annat bero på chefens ledarstil och hur medarbetarskapet ser ut på arbetsplatsen. I denna 

undersökning är lagen om anställningsskydd (LAS)
2
 en särskilt betydelsefull lag inom 

arbetsrätten och är därför en återkommande lag genom hela uppsatsen. Med hjälp av empiriska 

undersökningar ska uppsatsen utreda huruvida butiksanställda har kunskap om deras rättigheter i 

sin anställning. Trots att lagar och regler ständigt uppdateras
3
 så hjälper inte detta om 

informationen inte förmedlas till samtliga berörda. Undersökningen kan vara betydelsefull för 

båda parter, butikschef och anställd, då missförstånd och konflikter lättare kan undvikas vid 

exempelvis uppsägning eller rätten till semester. Detta är viktigt för att bibehålla ett gott 

medarbetarskap.
4
  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Arbetsrättslig information finns tillgänglig för butikschefer i stor utsträckning. Det finns ett 

flertal kurser
5
 och handböcker

6
 inom detta ämne för butikschefer att välja på, då de har till avsikt 

att utöka sina juridiska kunskaper. Det finns inte lika mycket lättillgänglig motsvarande 

information för medarbetarna, utan medarbetarna hänvisas istället ofta till deras arbetsplats 

kollektivavtal, vilka i dagens samhälle blir alltmer individualiserade
7
. Dock finns det ett antal 

seminarier och handböcker även för medarbetarna. En bra presentation av sådan information, för 

                                                 
1
 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) 

2
 Åhnberg, L (2008) 

3
 http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/1akut/191arbetsraettintro.html 

4
 Williams, L, A & S, E, Anderson (1991) 

5
 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/kurser/kurser_details/arbetsratt-for-chefer/ 

6
 Broberg, A & B, Lundén (2007) 

7
 Rönnmar, M (2007) 
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både arbetsgivare och arbetstagare, återfinns på Nordens Talentum HR.
8
 Valet av rapportens 

inriktning på medarbetarskapet gjordes på grund av svårheten att finna tidigare gjorda 

undersökningar. Med medarbetarskapet som grund är därför LAS av stor betydelse för denna 

uppsats eftersom LAS endast behandlar arbetstagare och inte arbetsgivare. Andra relevanta lagar 

inom arbetsrätten som berörs är bland annat medbestämmandelagen, semesterlagen och 

diskrimineringslagen.  

 

Ett stort problem i dagens butiker är att den juridiska kunskapen gällande arbetsrätten ofta är 

oviss på dess arbetsplatser, då chefer inte alltid vet vad medarbetarna har för skyldigheter och 

rättigheter. Det är särskilt ett problem för medarbetarna, då det lätt kan uppstå konflikter på 

arbetsplatsen som främst beror på bristande kunskap. Det förutsätts att butikschefer besitter 

kunskap inom detta rättsliga område men frågan är huruvida de informerar sina anställda.
 9

  

Problemet med den bristande kunskapen hos medarbetare kan bland annat bero på att 

informationen gällande LAS är allmänt dålig redan innan man kommer ut i arbetslivet. Denna 

information har tagits del av genom kontakt via e-post med Skolverket
10

. Det är alltså ett 

självständigt ansvar att leta reda på dessa lagar och tolka vad de står för, trots bristande 

kännedom om lagtexternas existens. 

Tillvägagångssättet av undersökningen kommer att kräva kvalitativa undersökningar, såsom 

intervjuer, då syftet är att gå på djupet med hur kunskapen har framträtt hos de olika 

intervjupersonerna. Intervjuerna kommer att utgå från ett antal förutbestämda frågor, men 

intervjun kommer också ske som en öppen konversation där personerna ska kunna förtydliga sig 

själva då det uppstår frågetecken. På detta sätt undviks missförstånd och feltolkningar.
11

 

Den ursprungliga tanken är att problemet ska förstås utifrån LAS och medarbetarskapsteorier. 

Andra lagar inom arbetsrätten kommer också behandlas utefter behov, då även dessa är 

väsentliga för de anställda. 

Några viktiga ord och begrepp är följaktligen lagen om anställningsskydd och medarbetarskap.  

Fokus i denna undersökning kommer att ligga på de anställda i butiker eftersom det är dem som 

skall undersökas. 

                                                 
8
 http://www.talentumhr.se/ 

9
 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/kurser/kurser_details/arbetsratt-for-chefer/ 

10
 www.skolverket.se/sb/d/429 

11
 Jacobsen, D. I (2002) s 160-180 
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1.2 Problemformulering 

Hur god kunskap har butiksmedarbetare om dess juridiska skydd och rättigheter? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor kunskapen är hos butiksmedarbetare gällande 

deras anställningsskydd. Problemet berör även frågan om varför medarbetarna borde bli mer 

medvetna om deras skydd och rättigheter i arbetslivet, och varför detta kan påverka till ett gott 

medarbetarskap. En annan faktor som berörs är ledarstilen hos chefen på arbetsplatsen och hur 

denna kan tänkas påverka medarbetarskapet och deras juridiska kunskaper gällande 

anställningen. 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Uppsatsen kommer främst att rikta in sig på LAS och därmed de butiksanställda. Eftersom 

butikschefer inte omfattas av LAS kommer dessa endast behandlas i intervjuer i undersökningen 

som grund för de anställdas villkor. 

Även andra relevanta lagar inom arbetsrätten, bland andra medbestämmandelagen, semesterlagen 

och diskrimineringslagen, kommer att behandlas i undersökningen. 

Det empiriska avsnittet kommer att avgränsas till Göteborg.  

1.5 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en sammanfattning där hela rapporten presenteras i korthet. Därefter 

introduceras kapitel ett med uppsatsens inledning. Inledningen innefattar en bakgrund och 

problemställning, problemformulering och syfte. I kapitel ett återfinns även undersökningens 

perspektiv och avgränsningar som beskriver vilka infallsvinklar och begränsningar som valts.  

I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen. Teorin innehåller bland annat 

medarbetarskapsteorier såsom och organisationsteorier som exempelvis McGregor´s X- och Y-

teori
12

.  

Kapitel tre består av uppsatsens metod och presenterar därmed tillvägagångssättet av 

undersökningen. I kapitlet talas även om hur och varför vissa val har gjorts för undersökningens 

tillvägagångssätt.  

                                                 
12

 Bolman, L. G. & T. E. Deal (2005) s 155 
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I kapitel fyra återges undersökningens empiri. Denna empiriska sammanställning består av vad 

som kommit fram av de kvalitativa intervjuerna som gjorts i undersökningen.  

Kapitel fem presenterar resultatet av undersökningen. Detta kapitel består av en jämförelse 

emellan teori och empiri i en analytisk del som utgör resultatet. I resultatavsnittet analyseras 

bland annat huruvida medarbetarna har eller inte har kunskap om arbetsrätten och därmed vad de 

vet om sina rättigheter och skyldigheter i sina anställningar. Det analyseras även vad chefens 

ledarstil har för påverkan på medarbetarskapet på arbetsplatsen och vilken påverkan de olika 

ledarstilarna tycks ha på att rättslig trygghet upplevs på de undersöktas arbetsplatser. 

I kapitel sex redogörs undersökningens slutsats. Slutsatsen svarar på undersökningens syfte och 

tar upp vad som kunnat konstateras med hjälp av undersökningen.  

Kapitel sju består av reflektioner och rekommendationer. Denna del innehåller reflektioner kring 

undersökningens slutsatser, samt rekommendationer till medarbetare i butiker.  

Ord och centrala begrepp som tas upp och behandlas löpande genom undersökningen återfinns 

under uppsatsens bilagor (Bilaga 2). 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras relevanta teorier om medarbetarskap och ledarskap. Teori X och teori 

Y kommer att tas upp i detta avsnitt då detta är en tydlig ledarskapsmodell för HR-perspektivet
13

, 

där medarbetarna innehar en viktig roll. 

2.1 Medarbetarskap och arbetstagare  

Begreppet medarbetarskap kan tolkas olika beroende på en organisations storlek, antalet anställda 

med mera. Ett antal olika definitioner av medarbetarskap finns i dagsläget, således utgår denna 

uppsats från Hällsten och Tengblads beskrivande definition.
14

 

Medarbetarskapet syftar till ett samspel mellan chefer och medarbetare, där båda parter visar 

bland annat ömsesidigt förtroende och ansvarstagande gentemot varandra.
15

 För att motivera 

medarbetarna till ett engagemang i sitt arbete krävs en bra kommunikation som ska få alla 

inblandade medarbetare att förstå målet med arbetet. Medarbetaren måste vara delaktig i arbetet 

för att kunna känna engagemang, både känslomässigt och intellektuellt.
16

 

2.2 Kommunikation på arbetsplatsen 

För att åstadkomma en väl fungerande organisation är det betydelsefullt med både förtroende och 

tillit. Att kommunikationen är ärlig och öppen mellan ledning och medarbetare, samt medarbetare 

sinsemellan, är därför mycket viktigt. Saknas förtroende mellan ledning och medarbetare kan det 

leda till att medarbetarskapet blir ett såkallat ”motarbetarskap”. För att bygga upp ett ömsesidigt 

förtroende och ett myndigt medarbetarskap kan arbetsgivaren tillexempel se till att medarbetarnas 

synpunkter blir hörda och att medarbetarnas förmågor kan stärkas med hjälp av ett gott ledarskap. 

Medarbetarna kan på motsvarande sätt bidra med en positiv inställning där de visar att de vill 

utvecklas, vill ta ansvar och försöker påverka till en positiv atmosfär på arbetsplatsen.
17

 I de fall 

där förtroende för ledningen finns och där medarbetarna känner större trygghet i sin anställning 

leder detta ofta till ökad effektivitet i arbetet. Det är därför viktigt med anpassning mellan 

                                                 
13

 Bolman, L. G. & T. E. Deal (2005) s 38 
14

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s 10 
15

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s 14-15 
16

 Hiam, A (2006) s 48 
17

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s 244-245 
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flexibilitet och förpliktelser, chef och medarbetare sinsemellan.
18

 För att få alla medarbetare att 

känna sig delaktiga som möjligt är det även viktigt att chefen visar intresse och frågar efter 

medarbetarens åsikt eller tankar.
19

 Ständiga förändringar kan därför lätt leda till att engagemanget 

för organisationens utveckling försämras.
20

  Studier visar att i de fall då en högt engagerad 

företagsledning lär och utbildar medarbetare på arbetsplatser på samma gång som verksamheten 

och arbetsorganisationen utvecklas och förändras så uppstår bäst effekt. Förändringen sker i en 

hanterbar takt med hjälp av arbetsplatslärande och bidrar i dessa fall till ökad konkurrenskraft.
21

 

2.3 Arbetsbelastning  

Genom att hålla en relativt låg bemanningsnivå där arbetstakten hos medarbetarna är hög är 

självklart positivt ekonomiskt för en arbetsgivare, i alla fall under en viss tidsperiod. Dock leder 

den höga arbetstakten ofta till utmattning och uppgivenhet vilket i sin tur kan leda till sämre 

arbetsmoral. Balans måste således finnas mellan det ansvar en medarbetare vill ta, kan ta och som 

han eller hon tillåts att ta.
22

 Vid låg bemanning och därav hög arbetsbelastning ökar också antalet 

sjukskrivningar på en arbetsplats. Målet är då att hitta en lagom arbetsbelastning, ett bra 

arbetsklimat och ett konstruktivt ledarskap.  Om en lagom och god bemanningsnivå erhålls på 

arbetsplatsen leder det således till färre sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Detta kan i sin tur leda till bättre kommunikation och större engagemang hos medarbetarna.
23

 Hur 

stort ett chefsområde kan vara beror delvis på hur erfaren chefen är, samt hur benägna 

medarbetarna själva är att ta eget ansvar. En chef som har tid att vara delaktig i verksamheten och 

besitter god kunskap om medarbetarna har med ganska hög sannolikhet ett rimligt stort 

chefsområde. Då för stora chefsområde förekommer minskar tiden till att skapa relation mellan 

ledare och medarbetare, och chansen till att skapa ett myndigt medarbetarskap minskar 

väsentligt.
24

 Genom att tilldela medarbetarna mer ansvar leder detta ofta till ett ökat engagemang 

och en ökad motivation hos de anställda. Dock måste chefen bevara sin professionella roll som 

ledare och besitta viss kunskap som innefattas i en chefsroll. Om medarbetarna upplever att 

chefen inte besitter viss kunskap inom vissa delar i företaget så kan lätt osäkerhet uppkomma, 

                                                 
18

 Daniel, R & B, Falkenhall (2005) 
19

 Hiam, A (2006) s 61-62 
20

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s 248-249 
21

 Abrahamsson, K. (2011) 
22

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s 251-253 
23

 Swahn, C. (2002) 
24

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 263-265 
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vilket i sin tur leder till att medarbetarna inte fullt ut litar på sin arbetsgivare. 
25

 Ju mer engagerad 

och motiverad man lyckas att göra medarbetarna desto mer ökar chansen till att få de anställda till 

att ta egna initiativ. Daniel Goleman använder uttrycket emotionell intelligens som innebär att 

medarbetaren kan lyckas framgångsrikt i sitt arbete om den har en bra inställning till sitt jobb. 

Alltså något så enkelt som en positiv attityd och trivsel på jobbet kan bidra till att medarbetaren 

vill anta utmaningar i sitt arbete.
26

 För att tydliggöra detta citeras här nedan Burnes (2004): 

Istället för att kontrollera medarbetare bör cheferna bemyndiga dem. Istället för att kontrollera 

och direkt styra förändring ska de se till att medarbetarna är mottagliga för förändring och har 

de nödvändiga kunskaperna, motivationen och makten att själva driva förändringsprocesser.
27

  

I ett idealiskt företag tilldelas medarbetarna precis lagom mycket ansvar, där de känner sig 

motiverade, delaktiga men ändå har en chef att vända sig till då problem uppstår. En chef som då 

både är en ledare som besitter de professionella chefskunskaperna samt en medarbetare med 

personliga egenskaper som de anställda kan samspela med.
28

 

2.4 Utbildningens betydelse  

I det moderna samhället läggs allt mer fokusering på professionalism, vilket innebär högre 

kunskap och beprövad erfarenhet.
 
Utbildning får allt större betydelse globalt och det är därför av 

stor vikt att utbildning sker inom företag, antingen via kurser eller genom nya ansvarsområden 

inom arbetsplatsen.
29

 Att kompetensutveckling sker inom organisationerna kan ses som en 

konkurrenskraft, men också som ett sätt att i framtiden anpassa sig då industrisamhället övergår 

till informations- och tjänstesamhälle. På grund av detta är det därför av stor vikt att utveckla och 

tillvarata de mänskliga resurserna inom företagen.
30

 

2.5 Samtal och rutiner som stöd för medarbetarna  

Att låta medarbetarna utvecklas skall ses som ett stöd som ska bidra till ökat engagemang och 

ansvarstagande på arbetsplatsen
 

(ibid.). I enlighet med LAS har en arbetsgivare plikt att 

informera de anställda gällande bland annat förändringar i anställningar eller kommande nya 

                                                 
25

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 258-263 
26

 Hiam, A (2006) s 80 
27

 Alvesson, M & S, Sveningsson (2009) s 48 
28

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 258-263 
29

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 256-258 
30

 Wolvén L-E (2000) s.144 
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anställningar.
31

 Det finns ett flertal sätt för en ledare att arbeta med detta, men ett av de vanligaste 

är utvecklingssamtal samt grupputvecklingssamtal. Genom att samtala kommer fler åsikter och 

synfallsvinklar fram och tillsammans kan det leda till utveckling av medarbetargruppen.
32

 En 

annan viktig punkt är att det finns tydliga rutiner och regler på arbetsplatsen, som finns till för att 

stödja medarbetarna i det dagliga arbetet. Det är även av stor vikt att medarbetarna känner sig 

trygga i sin anställning, och inte upplever oro och stress på grund av rädsla för omplacering och 

så vidare.
33

 En välmående arbetsplats behöver en chef som kan ge medarbetaren ett immateriellt 

värde i dess arbete som ska motivera medarbetaren, enligt Alexander Hiam (2006). Det handlar 

om att välkomna medarbetarens idéer och entusiasm för att bli en mer framgångsrik 

verksamhet.
34

 Då det talas om motivation uppkommer ofta frågan om lön och lönesättning, vilket 

är relativt naturligt. Flertalet av alla medarbetare ser lönen som en mycket relevant fråga och 

därav förknippas detta ofta med motivation. Dock menar forskare att motivationen gällande lön ej 

är varaktig.
35

 Frederick Herzberg talar om vad som motiverar en anställd och att detta då kan 

delas in i två delar; motivationsfaktorer samt hygienfaktorer. Hygienfaktorer är då sådana 

faktorer som skall vara grundläggande i arbetssituationen, och om dessa ej finns leder det till 

missnöje hos medarbetarna. Tidsbegränsade anställningar är även det något som enligt forskning 

kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö, hälsa och utbildning negativt.
36

 Exempel på 

hygienfaktorer är då anställningstrygghet, chefens vägledning, den fysiska miljön samt lön. 

Lönen ses alltså, enligt Herzberg m.fl. inte som en motivationsfaktor, utan en hygienfaktor som 

inte skapar motivation i längden. Vad som då bidrar till motivation hos medarbetarna är bland 

annat att arbetsuppgifterna upplevs som intressanta och varierande, att man får feedback på väl 

utfört arbete samt att man ser chans till utveckling och befordran.
37

 En viktig faktor i 

medarbetarnas arbete är feedback. För att de anställda ska veta hur arbetet som de gjort har gått 

måste de få feedback. En bra feedback kan sedan motivera dem att bli bättre. För att en feedback 

ska anses vara bra skall den ha en positiv effekt på den anställdes arbete, oavsett om feedbacken 

handlar om ett bra eller dåligt tidigare resultat.
38

 Frederick Herzberg talar även om medarbetarnas 

                                                 
31

 <http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:80>. 
32

 Hiam, A (2006) s 129-130 
33

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 270-275 
34

 Hiam, A (2006) s 13-14 
35

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 266 
36

 Storrie, D (2004) 
37

 Jacobsen, D I & J, Thorsvik (2002) s. 311-313 
38

 Hiam, A (2006) s 129-130 
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interna och externa motivation. Extern motivation kommer utifrån genom stimulans från 

exempelvis chefen medan intern motivation kommer från medarbetaren själv. De allra flesta 

chefer eftersträvar därför en intern motivation hos sina anställda då detta anses effektivast. En 

intern motivation innebär att medarbetaren har en egen drivkraft i sitt arbete vilket är gynnsamt 

för verksamheten då medarbetaren engagerar sig för arbetet pga. eget intresse för företagets 

framgång.
39

 

2.6 Låt medarbetarna äga medarbetarskapet 

För att få medarbetarna till att känna att de äger en del av medarbetarskapet menar Hällsten och 

Tengblad att det finns tre sätt att för medarbetarna att känna att de har kontroll. Genom 

medarbetarstrategier skall medarbetarna se sina mål framför sig, och chefen skall inte delegera 

medarbetarna i varje beslut som skall fattas. Med ansvarsbalans menas det att balans skall finnas 

mellan både utveckling och stimulans samt mellan ansvar och stress. Med detta menas alltså att 

medarbetarna inte kan ta för stort ansvar, då det ofta leder till hemarbete eller stress, och i 

slutändan kanske till och med utbrändhet. Det tredje begreppet som sätts i fokus är medledarskap, 

vilket betyder att en positiv relation mellan medarbetare och ledare är en grundläggande faktor. 

Det måste alltså finnas en ömsesidig anpassning där båda parter delar med sig av sin kompetens 

och kunskap.
40

  

2.7 Ledarskap – Teori X och teori Y 

Teori X och teori Y är två ledarstilar som chefer kan anta enligt Douglas McGregor (1960)
41

. 

Inom teori X har cheferna antagit att de anställda är lata, passiva och saknar ambitioner, att de 

inte vill ta ansvar och att de inte gillar förändringar, samt att de anses vilja ha ledning från chefen. 

Denna teori kan vara mjuk eller hård från chefens sida. Med detta menas en hård teori X att 

chefen är hårt kontrollerande och använder tvång, hot och bestraffning mot sina anställda. Den 

mjuka teori X innebär att chefen vill undvika konflikter och tillfredställa de anställdas behov. 

Med dessa två former av teori X vill McGregor visa att det inte spelar någon roll vilken utav 

vägarna chefen väljer att gå då de anställda ändå kommer att agera utefter de förväntningar som 

finns på dem. I teori X är alltså förväntningarna inte särskilt stora på de anställda, då de anses lata 

och i behov av styrning, och därför kan cheferna inte räkna med några storslagna resultat.(ibid.) 

                                                 
39

 Hiam, A (2006) s 23 
40

 Hällstén, F & S, Tengblad (2006) s. 275-279 
41

 Bolman, L. G. & T. E. Deal (2005) s 154-156 
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Den andra ledarstilen, teori Y, som McGregor talar om har grund i Maslows behovspyramid. 

Denna pyramid talar om olika behov människor har och dessa är klassificerade i pyramidens fem 

steg nerifrån och upp, och startar med fysiologiska behov i botten och längst upp hamnar 

självförverkligande. Däremellan befinner sig behoven säkerhet, tillhörighet och kärlek, samt 

uppskattning och självkänsla. Teori Y har därmed som utgångspunkt att chefen skall ordna 

organisationen efter de anställdas behov på så sätt att organisationens mål ska anpassas efter de 

anställdas intressen. Denna metod menar att medarbetaren ska kunna uppfylla sina behov på egen 

hand på arbetsplatsen och därför bli mer självstyrande i sitt arbete.(ibid.) Forskaren Frederick 

Herzberg har utarbetat ett koncept om arbetsberikning, alltså att en medarbetare måste få ett bra 

jobb att utföra för att den ska kunna göra ett bra jobb. I detta fall ligger utmaningen hos chefen att 

ge medarbetaren ett arbete som är meningsfullt och motiverande för medarbetaren att utföra.
42

 

Arbetet måste dessutom vara genomförbart för de anställda då vissa krav för att kunna utföra 

jobbet måste vara uppfyllda.
43

 

3 Metod 

Det empiriska materialet skall samlas in med ett kvalitativt förhållningssätt. Då tidigare liknande 

undersökningar saknas skall denna kvalitativa metod hjälpa till att samla in så öppna åsikter som 

möjligt.
44

 Nedan presenteras tillvägagångssättet för undersökningen.  

3.1 Undersökningsenheter – vilka och hur många 

Undersökningsenheten för denna uppsats är medarbetare i butik. De butiksanställda kommer att 

vara fokus i undersökningen men denna innefattar även ett fåtal butikschefssamtal utefter behov. 

Det som skall undersökas är medarbetarnas kunskaper inom arbetsrätten och deras kunskaper om 

rättigheter i sin anställning.  

Antalet medarbetare som skall undersökas är tio personer. Samtliga av dessa skall vara anställda i 

butik och det skall även finnas viss variation mellan deras arbetsplatser och demografiska 

variabler. Undersökningen ska därför behandla olika typer av butiker, såsom kedjor, franchise 

och privatägda butiker. För att undersökningen inte skall bli för bred avgränsas denna till 

Göteborg. 

                                                 
42

 Hiam, A (2006) s 102 
43

 Hiam, A (2006) s 119 
44

 Jacobsen, D. I (2002) s 140-141 
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3.2 Datakälla och datainsamlingsmetoder 

Den empiriska informationen som kommer samlas in för undersökningen kommer att vara av 

primärdata
45

 då tidigare undersökningar inte finns som grund. Det empiriska materialet skall 

därför samlas in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer kommer ske i form av både 

öppna individuella intervjuer samt i en fokusgruppsintervju. Den öppna individuella intervjun 

skall ske på intervjupersonens arbetsplats men på ett avskilt område så att individen inte påverkas 

av omgivningen. Fokusgruppsintervjun kommer äga rum i en mer avslappnad och gemytlig miljö 

där intervjupersonerna kan diskutera fritt utan att påverkas av var och ens arbetsplats. 

Fokusgruppen skall bestå av fem personer. 

Valet av att använda två undersökningsmetoder beror på viljan att få utfallet så korrekt som 

möjligt. Risken för intervjuareffekt kan förekomma och därför används fokusgruppsintervju som 

ett komplement till de öppna individuella intervjuerna. För att fokusgruppsintervjun skall bli 

effektiv och innehållsrik så måste rollen som moderator skötas väl.
46

  

3.3 Typ av data och databehandling 

Intervjufrågorna kommer att vara förutbestämda men öppna för diskussion och följdfrågor som 

kan dyka upp under intervjutillfällets gång. Därför kan dessa data anses vara halvstrukturerade. 

Detta gäller även för fokusgruppsintervjun då vi har till syfte att skapa diskussion men med 

styrning för att hålla denna till ämnet. Samtliga intervjupersoner i båda undersökningsmetoderna 

kommer att ha samma frågor i utgångspunkt för att bevara undersökningens fokus i intervjuerna. 

Det är också viktigt att bevara fokus för att kunna strukturera upp rådata från intervjuerna på ett 

systematiskt sätt.(ibid.) 

3.4 Etiska överväganden 

I de öppna individuella intervjuerna kommer anteckningar av svaren att ske för hand då till 

exempel en bandspelare kan skapa obehagskänslor hos intervjupersonen.
47

 Kort efter intervjuerna 

kommer sammanställning att ske för att inte viktig data skall försvinna ur minnet.  

Även i fokusgruppsintervjun kommer anteckningar föras under diskussionen. Intervjun kommer 

att ske på ett café i Göteborg, alltså i en relativt högljudd miljö, vilket kan påverka kvaliteten på 

                                                 
45

 Jacobsen, D. I (2002) s 152 
46

 Jacobsen, D. I (2002) s 160-180 
47

 Jacobsson, D. I. (2002) s 166 
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intervjun om inspelningsenhet används. Den bullriga miljön kan göra det svårt att höra vad de 

intervjuade säger, och därav förs anteckning under intervjuerna. 

Vidare skall samtliga intervjuade personer garanteras anonymitet och inga företagsnamn kommer 

heller att nämnas då detta inte spelar någon roll för uppsatsens syfte.  
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4 Empiri 

De undersökta butiksmedarbetarna är både män och kvinnor, men i majoritet kvinnor. De är 

mellan åldrarna tjugotre och femtiosju år gamla och jobbar i butik i Göteborg. Butikerna som de 

intervjuade jobbar i varierar mellan stora kedjor, mindre kedjor, franchise och privatägda 

butiker.  

4.1 Kommunikation på arbetsplatsen 

Hur konflikter hanteras är osäkert för vissa då större konflikter inte förekommit på deras 

arbetsplats, dem veterligen. I en butik är de jättenoga och involverar facket så fort något uppstår 

så att allt ska gå rättvist till. En annan berättar att de har en familjär anda och de talar därför om 

direkt för varandra eller för personen som är berörd när något inte står rätt till. En person anser att 

konflikthanteringen i dennes butik kunde hanteras på ett bättre sätt men vill inte tala om hur det 

fungerar i nuläget då hon ansåg att det blev för personligt och ”ingående”, främst gentemot 

arbetsgivaren. Tyvärr ansåg även två personer att konflikter uppkommit på arbetsplatsen och att 

dessa skjutits undan. En av dessa två medarbetare som har varit involverad i en konflikt på 

arbetsplatsen berättar att hon och chefen talade om situationen men att den sedan skulle tystas ner 

för övriga medarbetare. Hon upplever det som att ”det får inte förekomma några konflikter på 

denna arbetsplats”, vilket hon då anser är fel och att det istället borde tas upp. 

Då en av de intervjuade just hade börjat sitt arbete och bara jobbat ett fåtal arbetspass hade denne 

inte ännu skrivit på ett anställningsavtal men visste att hon inom några dagar skulle göra det. 

Samtliga övriga undersökta hade anställningsavtal och anställningsformerna varierade men 

vanligast var visstidsanställning och tillsvidareanställning. Information som tilldelats 

medarbetarna, gällande vilka villkor som ingick inom de undersöktas anställningar, varierade. En 

del ansåg att de blivit mycket bra informerade medan andra ansåg att de knappt fått någon 

information alls, förutom vad som stod på anställningsavtalet.  Ett par personer har däremot 

erfarenhet av tidigare liknande anställningar och är därför inte oroliga utan känner att de vet vad 

som gäller. De flesta av de undersökta butikerna använder sig av handels kollektivavtal. Någon 

vet inte om det används kollektivavtal på sin arbetsplats och en annan vet att de inte har något 

kollektivavtal. Nästan alla undersökta, utom de två äldsta, är inte medlemmar i facket och dessa 

personer talar om att det känns onödigt, som grund för detta val. En av de yngre anställda skall 
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dock gå med i facket, då hon anser att hon har blivit orättvist behandlad vid ett flertal tillfällen 

och hoppas att hon, med hjälp av facket, kan få bättre villkor och en säkrare framtid. 

De flesta har koll på vilken former av semesterförmåner de har. Det är vanligast med 25 dagar 

betald semester, men då vissa är relativt nya på jobbet har de ännu ej intjänat de 25 dagarna och 

har därför inte rätten att ta ut flera veckors semester tillexempel i sommar. En person vet inte 

riktigt hur han får sin semester, om det är i semesterdagar eller i semesterersättning. En annan vet 

att hon inte får betalda semesterdagar i sin visstidsanställning. 

De flesta medarbetare anser sig bli hörda på sina arbetsplatser och några anser att deras chefer tar 

medarbetarnas åsikter vid beaktning då de ska ta beslut.  Två personer anser däremot att de inte 

blir hörda, och att de har försökt att komma med förslag men som nonchalerats. Det är dessa två 

personer som inte heller känner sig motiverade eller engagerade på arbetsplatsen. En av dem trivs 

inte alls och letar efter annat jobb. Den andra har just börjat och anser att det hittills är relativt 

långtråkigt då hon inte verkar ha chans att påverka några beslut. Resterande åtta intervjuade trivs 

på sina arbetsplatser och har ambitioner att jobba kvar ett tag till då de känner sig engagerade i 

sin butik och sitt arbete. Dock funderar en av personerna på att utbilda sig vidare inom handels 

och en annan hoppas på bättre eller högre tjänst för att i framtiden vilja stanna kvar.  

4.2 Är butiksmiljön en stressig arbetsplats? 

Sju av de intervjuade personerna är överens om att det är en hållbar bemanningsnivå på 

arbetsplatsen. Endast en menar att den inte alls är hållbar, och att man inte ens hinner ta sin rast 

ifred. En medarbetare anser att butikens budget för personalkostnaderna måste hållas nere och har 

därför djupare förståelse för butikschefens agerande gällande bemanningsnivån. Hon menar att 

det ofta är stressigt men att detta till stor del beror på kunders respektlöshet, och att samhället 

förändrats. Hon säger att ”folk kastar saker omkring sig och bryr sig inte om ifall produkter 

hamnar i oordning. Denna respektlöshet gör att det självklart påverkar personalens tid till annat, 

då de får plocka i ordning alla klädesplagg igen”. 

4.3 Utbildningens betydelse  

Flera av de undersökta ansåg sig ha en någorlunda insikt i vad arbetsrätten var för något men när 

de ställdes inför frågan vilka lagar som ingick i den kunde de flesta inte räkna upp en enda lag. 

Däremot kunde de återberätta lite vad lagarna inom arbetsrätten innefattar angående till exempel 
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arbetstider och semesterrätt och så vidare. Någon hade bra kunskap om sina rättigheter som 

anställd och många hade ingen kunskap alls. Okunskapen fanns främst hos de yngre som inte 

hade lika mycket arbetslivserfarenhet som de äldre i undersökningen. 

De medarbetare som besatt kunskapen om juridiska rättigheter hade främst införskaffat denna 

genom arbetet. Dessa personer hade några års erfarenhet och hade även genom olika 

anställningar genom åren lärt sig vad de har rätt till i en anställning. Någon som var medlem i 

facket berättade att hon hade fått hem ett häfte angående dess rättigheter och på så sätt lärt sig 

dessa bättre. Tre undersökta personer hade även fått ta del av den juridiska kunskapen då de 

studerade butiksledning i Göteborg.  

Som butiksmedarbetare hade de alla olika sysslor, detta beroende på hur stor kedjan eller butiken 

var. Till exempel så var en medarbetare ansvarig för ”visual” på en H&M-butik, vilket innebär att 

hon jobbade som butikskommunikatör. Tidigare hade även samma person varit skyddsombud på 

arbetsplatsen. En annan medarbetare var, förutom kassabiträde, även dekoratör, och en tredje var 

mejeriansvarig i en livsmedelsbutik. I en mindre butik jobbade medarbetaren här oftast ensam 

och detta innebar att denne fick ansvar att ta hand om allt butiksarbete i butiken. Medarbetarnas 

uppgifter var därmed mycket varierande mellan de undersökta personerna men gemensamt för 

dem alla var att de, utöver vissa ansvarsområden, var säljare och stod i kassan i butiken.  

En medarbetare går på så kallade MBA-möten (med medbestämmandelagen som grund) där 

personen framför egna åsikter samt åsikter som framkommit av övriga medarbetare på 

arbetsplatsen. På detta sätt behandlas och diskuteras samtliga anställdas uppfattningar och åsikter. 

4.4 Ansvar som motivationsfaktor 

För att ta reda på om medarbetarnas chefer hade några utmärkande ledaregenskaper eller ledarstil 

gav vi de intervjuade i uppgift att beskriva sin chef. Majoriteten av de undersökta ansåg att dess 

chef var en mer stödjande än styrande chef. En intervjuad medarbetare var inte alls nöjd och 

ansåg att chefen inte alls var stödjande, och hon tyckte vidare inte att hon fick ta så mycket 

ansvar som hon ville och kände sig kapabel till att göra. Resterande medarbetare tycker att deras 

chefer låter dem ta eget ansvar i butiken, vilket är mycket positivt. Någon chef beskrivs som 

ordningsam och samarbetsvillig, vilket uppskattas av medarbetarna. Flera tycker att deras chefer 

är inspirerande och motiverar de anställda i hög grad. Dock är det hela tre av tio personer som 
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anser att de saknar just dessa egenskaper hos sin chef. Någon medarbetare hade kvartsamtal 

utöver utvecklingssamtalen. I en butik använder de sig även av så kallade stormöten, alltså möten 

då de samlas allihop och samtalar om bland annat arbetsmiljön. Alla utom en respondent talar 

även om att de är nöjda med sina chefer idag. Den person som är missnöjd menar att dennes chef 

är mycket styrande och lyssnar inte alls på vad medarbetarna säger eller efterfrågar. Egenskaper 

som den intervjuade istället önskar att chefen besatt är; förstående, flexibel och rättvis. Hon anser 

att det ultimata vore om hon fick ta mycket ansvar men att chefen ändå hade klara riktlinjer, alltså 

ett mellanting mellan chef och medarbetare. Även flertalet av de övriga respondenterna talar om 

att de får riktlinjer och att de gärna vill och dessutom får ta egna initiativ. De vill ju göra det bästa 

av butiken som chefen har tänkt ut affärsmässigt för den. Någon vill kunna ha sin chef som en 

trygghetspunkt i sitt arbete, någon hon kan vända sig till då hon har svårt att lösa ett problem. 

Vikten av att chefen är ordningsam uppkommer i ett antal intervjuer, samt att chefen skall ge 

medarbetarna tydliga mål, dels för att nå butikens vision och dels för motivationens skull.   

4.5 Ge stöd åt medarbetarnas utveckling 

Ungefär hälften av de undersökta medarbetarna har utvecklingssamtal med sina chefer, någon har 

till och med kvartsamtal på sin arbetsplats. Resterande har en öppen dialog med sin chef och det 

anses inte nödvändigt att använda sig av utvecklingssamtal i dessa butiker. I en butik använder de 

sig även av så kallade stormöten, alltså möten då de samlas allihop och samtalar om bland annat 

arbetsmiljön. Endast en av alla intervjuade medarbetare hade blivit erbjuden en kurs eller 

utbildning inom juridiska rättigheter och detta var på grund av att hon då hade jobbat som 

skyddsombud på sin arbetsplats under en period. En av de yngre undersökta som idag studerade 

butiksledning hade även fått ta del av juridisk information under dennes praktik på ett större 

företag. Någon nämnde vidare att hon tyckte att sådan information borde ha lärts ut under tiden 

man läste på gymnasiet, så att man kunde vara lite förberedd innan man kom ut i arbetslivet. 

Även erfarenheten på nuvarande arbetsplats bland de undersökta varierar mycket. Ett par av de 

undersökta hade mycket kort erfarenhet av butiken de jobbade i medan de äldre i 

undersökningsgruppen hade mycket lång erfarenhet. 



17 

 

4.6 Teori X och teori Y 

Majoriteten i den undersökta gruppen har inte varit med om juridiska problem i sin anställning. 

Däremot var det en som förväntade sig att detta inom kort kunde uppstå då detta företag hade gått 

igenom en del strukturella förändringar. Hela tre personer har under sin tid som anställda på 

företaget upptäckt att de fick mindre lön än vad kollektivavtalet stadgade. Samma personer har 

även varit med om att de blivit tilldelade arbetspass, vilka översteg antalet timmar i deras 

anställningsavtal, utan att bli informerade eller tillfrågade om detta i förväg. Vidare berättade en 

av ovan nämnda medarbetare att de måste stämpla ut på rast även om hon i själva verket inte kan 

lämna byggnaden då det är för lite personal på arbetsplatsen. Ofta får personen gå in och arbeta 

under sin rast då behov uppkommer under tiden. Även då de tar korta femminuters pauser är de 

på arbetsplatsen tvungna att stämpla ut. Samma person som är provanställd och relativt ny på 

arbetsplatsen är idag i början av sin graviditet men vågar ännu ej berätta detta för sin 

arbetsgivare. Detta på grund av att hon är medveten om att en tidigare anställd tjej inte har fått 

fortsatt anställning efter det att hon varit på mammaledighet. Den undersökta medarbetaren är 

medveten om att hon måste berätta detta inom en snar framtid men är orolig för framtiden och att 

provanställningen ej skall övergå till visstidsanställning på grund av hennes behov av 

mammaledighet. För att få hjälp med hur hon skall gå tillväga är hon idag på väg att gå med i 

facket och hoppas på att här få hjälp. En annan berättar att hon aldrig varit med om juridiska 

problem själv men att hon visste att det förekom tillexempel mobbning inom företaget. Detta 

förklarade hon dessutom var något som butikskedjan tog på stort allvar då de inom företaget har 

en anställd för personalfrågor i Göteborg. Denna jobbade delvis med mobbning och de utsatta 

erbjöds hjälp från företaget i form av psykologisk hjälp bland annat.  

De undersökta är överens om att det är butikschefen, företagsledningen, personalansvarig eller 

VD:n som ansvarar för att den juridiska informationen skall nå personalen. Tre personer anser 

dessutom att de själva har ett visst ansvar angående lärandet av denna information. 
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5 Resultat 

Undersökningens resultat är strukturerad med hjälp av det myndiga medarbetarskapets tio vägar 

samt McGregors teori X och Y. Utefter dessa teorier har analyserats huruvida de undersökta 

medarbetarna har kunskap om arbetsrätten och dess lagar, vilka skydd, rättigheter samt 

skyldigheter de har i deras anställning. Vidare undersöks medvetenheten hos de anställda 

gällande deras anställningar samt arbetssysslor och hur denna medvetenhet skall kunna 

förbättras. Det diskuteras om det finns ett gott medarbetarskap på arbetsplatserna och huruvida 

medarbetarna skulle vilja förändra eller förbättra detta. Medarbetarnas chefers ledarstil har 

även analyserats och jämförts med ledarstilarna i teori X och teori Y samt om dessa påverkar 

medarbetarskapet på de undersöktas arbetsplatser. Nedan presenteras resultatet steg för steg för 

en tydlig presentation. 

5.1 Samband mellan kommunikation och anställningstrygghet 

Öppen och ärlig kommunikation, ledning och medarbetare sinsemellan, är av hög vikt för en 

välfungerande organisation.
48

 Av det empiriska materialet framkommer att sådan kommunikation 

sker på vissa arbetsplatser där de är mycket nöjda med atmosfären och arbetsmiljön. Dessa 

arbetsplatser är bland annat ett familjeföretag, där de använder sig av mycket öppen dialog och 

stormöten, samt en stor kedja, där de använder sig av utvecklingssamtal, kvartsamtal samt 

medbestämmandemöten. Dessa butiker tar kommunikationen på allvar och visar det på sitt sätt 

genom att anordna dessa tillfällen för att öka kommunikationen medarbetare och ledning emellan. 

På några av de andra arbetsplatserna sker dock en mycket sluten kommunikation, vilket bidrar till 

osäkerhet hos de anställda samt obehagskänsla hos medarbetarna över att kunna ta upp något de 

anser är viktigt med arbetsgivaren eller ledningen. Vikten av chefens respektfullhet, genom att 

bland annat lyssna på medarbetarnas tankar och idéer, påvisar experter är av hög grad.
49

 Detta 

anser då samma respondenter som är missnöjda med kommunikationen att det saknas på deras 

arbetsplatser. De menar, liksom teorin, att det är av stor vikt med öppenhet hos chefen, och att de 

önskar att saker och ting inte tystas ned som det idag gör i viss utsträckning.  
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Majoriteten anser att de vet vad som skall göras, att de känner kontinuitet i sitt arbete och att de 

på så vis bidrar till ett positivt utvecklingsarbete på arbetsplatsen. I enlighet med LAS kan en 

medarbetare förväntas utföra vissa arbetssysslor, vilket skapar kontinuitet som inte 

omorganisationer kan komma att påverka.
50

 I undersökningen framkommer dock att flertalet av 

de undersökta inte har någon större koll på vad deras anställningsavtal verkligen förespråkar, men 

att de ändå vet vad som förväntas av dem. Däremot har samtliga utom en respondent full koll på 

deras semester och semesterförmåner. 

Teorin förespråkar att ständiga förändringar lätt kan leda till försämrat engagemang hos 

medarbetarna.
51

 Detta påstående kan även styrkas med hjälp av undersökningen då en respondent 

anser att hon får göra allt för breda arbetssysslor på arbetsplatsen. Den undersökta är relativt ny 

på arbetsplatsen men har tidigare jobbat för samma företag och där var arbetssysslorna inte alls 

lika varierande som på nuvarande arbetsplats. Då hon anser sig själv vara butiksbiträde påpekar 

hon att städjobb inte borde ingå i anställningen och att hon känner sig allt mer osäker och 

oengagerad i arbetsplatsen på grund av de vida arbetsområdena. För att förändringar ska fungera 

på ett bra och konkurrenskraftigt vis måste förändringarna ske i hanterbar takt och med hjälp av 

arbetslärande.
52

 Samma person menar då vidare att hon ej fått upplärning inom samtliga områden 

och att hon fått lära sig en mängd olika sysslor på otroligt kort tid och har nu bestämt sig för att 

gå med i facket för att få bättre koll på villkoren för dennes anställning, då personen känner sig 

osäker och anser att hon blivit felbehandlad på arbetsplatsen. På detta sätt hoppas hon på att få 

bättre underlag för att veta vad som förväntas av henne på arbetsplatsen, samt få en ökad känsla 

av kontroll i utvecklingsarbetet och en känsla av sammanhang och kontinuitet i sina 

arbetssysslor. De undersökta som upplever störst trygghet i sin anställning och på arbetsplatsen är 

de personer som tycker att det förekommer öppen kommunikation på arbetsplatsen och att de blir 

tilldelande mycket arbetsrättslig information. Denna känsla av trygghet kan bidra till ökad 

produktivitet och effektivitet i arbetet.
53

 

5.2 Är butiksmiljön en stressig arbetsplats?  

Ett ”nyckelord” då man talar om bemanningsnivån på en arbetsplats är balans. Balans måste 

finnas mellan ett företags ekonomi, mellan det ansvar en medarbetare förväntas ta, kan ta samt 
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vill ta.
54

 Majoriteten av de undersökta anser att deras arbetsplats har en god balans och en hållbar 

bemanningsnivå. En person styrker vad teorin påvisar då hon talar om att personalkostnaderna 

måste hållas nere för att bidra positivt till företagets ekonomiska kostnadsplan, och anser att 

balans finns inom företaget men att kunder dock påverkar negativt till ökad stress på 

arbetsplatsen, då de i vissa fall är respektlösa och kastar saker och ting omkring sig. Endast en 

medarbetare menar att bemanningen är ohållbar på arbetsplatsen och att hon inte ens hinner ta sin 

rast så som LAS förespråkar.
55

 En sådan bemanningsnivå som finns på den undersöktas 

arbetsplats kan således leda till ökad ohälsa och därav högre sjukskrivning och högre kostnader 

för företaget, och är därför med hög sannolikhet ohållbar i längden.
56

 

5.3 Utbildningens betydelse  

Professionalism innebär som tidigare nämnts högre kunskap och beprövad erfarenhet
57

. I 

undersökningen framkom att de äldre som var mer erfarna besatt bättre kunskap om både lagar 

och deras rättigheter än de yngre intervjupersonerna. Vidare berättade en medarbetare att hon fått 

ökad kunskap gällande arbetsrätten genom att själv läsa fackliga broschyrer då hon är med i 

facket, och ansåg att det var ett bra sätt att själv bidra till ökad kunskap på arbetsplatsen. Enligt 

teorier är det av stor vikt att ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna inom 

företaget(ibid.). Detta påstående kan med hjälp av undersökningen styrkas då samtliga undersökta 

med högre kunskap om just deras rättigheter anser att de har införskaffat sig denna kunskap 

genom arbetet och erfarenheten de fått från olika arbetsplatser.  Tre av de yngre undersökta 

medarbetarna, vilka medverkade i fokusgruppsintervjun, besatt däremot en del kunskap gällande 

arbetsrätten och ansåg, liksom teorin, att de med hjälp av denna kunskap i framtiden kan bli en 

konkurrenskraft då de även i arbetet utvecklas och anpassas till framtidens 

informationssamhälle.
58

  

I den empiriska undersökningen framkom det att ett företag ägnade sig åt såkallade MBA-möten 

(med medbestämmandelagen som grund) där samtliga medarbetares åsikter, uppfattningar och 

värderingar framfördes med hjälp av en utvald medarbetare. Just en sådan åtgärd är enligt teorin 

av högt värde. Genom att vara mottaglig för nya tankar och värderingar skapas goda 
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förutsättningar för ett lyckat företag och förändringsarbete.
59

 Genom MBA-mötena 

kommunicerar och lyssnar ledningen på samtliga medarbetares tankar vilket gör att dessa möten 

även bidrar till positiv utveckling och att enfaldiga och begränsade beslut ej tas i lika hög grad.
60

 

5.4 Motivering med hjälp av ansvarstillägg i arbetsbeskrivningen 

Då Daniel Goleman talar om emotionell intelligens, vilket syftar till att en positiv inställning på 

arbetsplatsen kan leda till framgångsrikt arbete,
61

 kan detta påstående styrkas med hjälp av 

undersökningen. Samtliga medarbetare som med tiden blivit tilldelade mer ansvar på 

arbetsplatsen är mycket nöjda med detta och anser att det är både motiverande och utmanande, 

och ett flertal av dem vill utvecklas ytterligare. Vad som vidare nämns i teorin är att medarbetare 

vill ta ansvar, dock måste chefen bevara sin professionella roll för att inte skapa osäkerhet.
62

 

Även detta stämmer väl överens med vad samtliga undersökta anser, då de menar att de trots allt 

vill ha klara riktlinjer och veta hur de skall utföra sitt arbete inom vissa ramar för att inte skapa 

osäkerhet och oro. De vill känna att de har någon att fråga och vända sig till då de uppstår 

osäkerhet kring vissa specifika sysslor med mera. En medarbetare har tillexempel ett mycket stort 

ansvar i butiken, där han både får beställa hem kläder och placera om kläderna i butiken, dock 

inom vissa kategorier vilka chefen bestämt. Genom att medarbetaren vill och kan åta sig dessa 

befogenheter kan chefen på så vis ägna sig åt ”pappersarbete” och övrigt nödvändigt arbete. 

Denna typ av medarbetarskap är, enligt Burnes (2004), därav att föredra och stämmer väl överens 

med Burnes egna ord:  

Istället för att kontrollera medarbetare bör cheferna bemyndiga dem. Istället för att kontrollera 

och direkt styra förändring ska de se till att medarbetarna är mottagliga för förändring och har 

de nödvändiga kunskaperna, motivationen och makten att själva driva förändringsprocesser.
63

 

En ansvarsbalans krävs för medarbetarna så att de inte tar för stort ansvar vilket kan leda till 

stress.
64

 Här varierar det på de olika undersökta arbetsplatserna då det skiljer i erfarenhet 

medarbetarna emellan och därmed har de olika mycket ansvar. En medarbetare som var 
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butikskommunikatör pratar om att de har ansvar för att butiken ska se trevlig ut men att 

arbetskraften kanske inte alltid räcker till då det är mycket kunder som stökar till kläderna och 

personalen inte hinner med. Vid sådana tillfällen kan det uppstå en stress men denna medarbetare 

var medveten om att butiken måste hålla sig till budgeten för personalkostnaderna och de var 

därför väl upplysta om läget.  

5.5 Chefen som informationsförmedlare 

Så kallade hygienfaktorer är faktorer som ska vara grundläggande i arbetssituationen, såsom 

anställningstrygghet, chefens vägledning, den fysiska miljön samt lön, och om dessa inte finns 

leder det till missnöje hos medarbetarna.
 65

 Dessa grundläggande faktorer var uppfyllda för 

majoriteten av de undersökta personerna då de ansåg att deras chefer var stödjande i sin roll och 

ger medarbetarna eget ansvar. Den person som inte instämde här tyckte att dennes chef inte var 

stödjande, dennes chef såg inte medarbetarens kapacitet i arbetet, samt gav denne chef heller inte 

något ansvar till medarbetaren. Detta visar då att missnöjet uppstått hos medarbetaren på grund 

av brister bland hygienfaktorerna på dennes arbetsplats. Vad som bidrar till motivation hos 

medarbetarna är bland annat att arbetsuppgifterna upplevs som intressanta och varierande, att 

man får feedback på väl utfört arbete samt att man ser chans till utveckling och befordran(ibid.). 

Flera av de undersökta respondenterna ansåg sina chefer som inspirerande och motiverande i hög 

grad. Dock är det tre av tio som saknar dessa egenskaper hos sina chefer. Kvartsamtal förekom 

utöver utvecklingssamtalen på en arbetsplats och detta kan anses särskilt positivt för den enskilda 

medarbetarens motivation då chefen tar sig tiden för denne. En annan arbetsplats hade stormöten 

utöver en öppen dialog och det kan vara bra för samtlig personal på denna arbetsplats att få 

tillfälle att inspireras utav varandra. Frederick Herzberg talar om extern motivation, som kommer 

från till exempel chefen, och intern motivation som kommer från medarbetaren själv, en inre 

drivkraft. Majoriteten av de intervjuade medarbetarna är nöjda med sina chefer idag och endast 

en är missnöjd. Den missnöjda medarbetarens interna motivation kan anses hämmad då denne 

medarbetare inte blir hörd och styrs hårt av sin chef. De resterande undersökta personers interna 

motivation gynnas då de får ta egna initiativ och eget ansvar samt kan de anses externt 

motiverade då de får stöd och riktlinjer i sitt arbete från sin chef.
 66
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Ett vanligt sätt för en ledare att stödja sina medarbetare i sin utveckling är att ha 

utvecklingssamtal och grupputvecklingssamtal.
67

 Samtliga medarbetare har någon form av samtal 

med sin chef, utvecklingssamtal sker på ungefär hälften av de undersökta arbetsplatserna och 

resterande använder sig av en öppen dialog emellan medarbetarna och chefen. Någon har till och 

med kvartsamtal utöver utvecklingssamtalen på sin arbetsplats vilket är positivt för denne 

medarbetares utveckling. En annan medarbetare har stormöten förutom den öppna dialog som 

förekommer på dennes arbetsplats, och dessa kan ses som grupputvecklingssamtal. En annan 

viktig punkt är att det finns tydliga rutiner och regler på arbetsplatsen, som finns till för att stödja 

medarbetarna i det dagliga arbetet så att de känner sig trygga i sin anställning.
68

 Endast en av de 

intervjuade personerna hade blivit erbjuden en juridisk kurs av sin arbetsgivare men detta var 

endast för att denne var skyddsombud på sin arbetsplats en period. En annan medarbetare hade 

fått juridisk information då hon praktiserade på ett större företag genom sin utbildning i 

butiksledning. Samma person yttrade även att alla borde fått sådan juridisk information redan på 

gymnasiet så att man hade varit mer förberedd innan man kom ut i arbetslivet efter skoltiden. 

Erfarenheten hos medarbetarna spelar viss roll då det talas om medarbetarstrategier och 

medledarskap som handlar om att medarbetarna ska veta om sina mål och dessutom ha en positiv 

relation med sin chef.
69

 Beroende på erfarenheten och alltså arbetstidslängden på sin arbetsplats 

hade de undersökta olika bra relation och målmedvetenhet på sin arbetsplats. Någon hade bara 

varit på sin arbetsplats i ett par veckor och hade därför inte lärt känna sin chef än samt var hon 

därför heller inte helt medveten om alla hennes arbetsuppgifter och mål. 

5.6 Teori X och teori Y 

Teori X är en ledarstil som menar på att anställda är lata och vill bli styrda av en chef. Teori Y är 

däremot en ledarstil som utgår ifrån att de anställda är människor med behov som chefen skall 

tillfredställa genom intressant arbete.
70

 Majoriteten av de undersöktas chefer är en blandning av 

dessa två teorier, fast med mer teori Y i sin ledarskapsstil, då de försöker motivera medarbetarna 

med exempelvis utvecklingssamtal. En undersökt butikskedja har dessutom en anställd som har 

hand om personalfrågor för att se till de anställda välmående. En utav de undersökta 

medarbetarnas chefer kan däremot anses vara mer åt teori X i sin ledarskapsstil då denne 
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medarbetares rast och pauser inte respekteras eller lagligen följs av arbetsgivaren. Teori X kan 

vara av antingen mjukt eller hårt styrande stil, det vill säga mjukt genom att undvika konflikter 

eller hårt genom att använda exempelvis hot.
71

 Medarbetaren, som även är gravid och känner sig 

osäker i sin provanställning, har i princip blivit tvingad att gå ifrån sin rast för att jobba och 

denna chef kan därför anses som en hårt styrande teori X ledare. Tre av de andra intervjuade 

personerna har även de varit med om juridiska fel på sin arbetsplats då de fått fel lön eller att 

deras arbetskraft blivit utnyttjad. Detta kan anses som ett mjukt styrande teori X ledarskap då 

dessa chefer utnyttjat sina anställdas ovisshet om vad de har rätt till och på så sätt undvikit 

konflikter för att chefen inte blivit ifrågasatt. 

Samtliga undersökta medarbetare föredrar en chef med ledarstilen av typen som teori Y 

förespråkar men de vill även ha lite restriktioner såsom teori X står för. Medarbetarna är även 

överens om att chefen eller ledningen på företaget ansvarar för att juridisk information skall nå de 

anställda, och tre utav de intervjuade tycker även att de anställda har ett visst ansvar för att ta del 

av denna information på egen hand. 
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6 Slutsats 

Som svar på problemformuleringen presenteras nedan huruvida god kunskap de undersökta 

butiksmedarbetarna har om arbetsrätten och vad de verkligen kan och vet gällande deras 

anställningar. Vidare diskuteras varför medarbetare bör höja sin arbetsrättsliga kunskap och 

vem som, enligt medarbetarna själva, bär ansvaret för denna kunskapshöjning. 

I slutsatsen återfinns även samband som upptäckts under undersökningens gång, såsom till 

exempel hur chefens ledarstil och informationsförmedling påverkar till trivsel och 

anställningstrygghet på arbetsplatsen. 

Med hjälp av gjord undersökning kan nu konstateras att kunskapen gällande arbetsrätten hos de 

butiksanställda varierar i hög grad från person till person. Vidare dras slutsatsen att medarbetare i 

högre ålder med mycket erfarenhet har god kunskap om sina anställningsavtal och därmed 

besitter bättre kunskap gällande deras rättigheter samt skyldigheter på arbetsplatsen. Kunskapen 

gällande arbetsrättslig information var dock mycket bristande hos de yngre intervjuade 

personerna vilket, enligt oss, till stor del kan bero på att de ej besitter många års 

arbetslivserfarenhet. Kunskap om lagen om anställningsskydd var alltså, nästan endast befintlig 

hos de äldre butiksmedarbetarna. Tre utav de yngre intervjuade personerna studerade 

butiksledning och hade därmed kommit i kontakt med denna lag, men även deras kunskap var 

ytlig.  

Kunskapen gällande arbetsrätten bör förbättras och cheferna bör bli mer måna om sina anställda 

och informera dem om deras juridiska rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, vilket även 

var ett önskemål från de intervjuade personerna i undersökningen. En person ansåg även att ett 

annat bra sätt att öka kunskapen skulle vara under gymnasiet, alltså att skolan tar tag i problemet 

innan de unga studenterna ger sig ut i arbetslivet och informerar dem om grundläggande 

kunskaper inför framtidens arbetsliv. 

Butiksmedarbetarna bör öka medvetenheten gällande vad som gäller enligt deras 

anställningsavtal, dels för att veta vad som krävs av dem och dels för att vara vaksamma på om 

de blir utnyttjade av sin arbetsgivare. Risken finns även att arbetsgivaren själv är slarvig eller inte 

besitter arbetsrättslig kunskap, vilket bekräftades då en intervjuad medarbetare berättade att hon 

fick för lite i lön då hennes arbetsgivare inte var uppmärksam på att hennes lön skulle höjas. 
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Även denna medarbetare visste inte att hon hade rätt till högre lön förrän hon granskade sitt 

kollektivavtal, då hon hade påbörjat på sin utbildning i butiksledning som gav henne djupare 

förståelse för arbetsrätten. Återigen kan härmed konstateras att medvetenheten gällande 

anställningsavtal kan vara av stor betydelse för den enskilde butiksmedarbetaren. 

Av undersökningen framkom även att god juridisk kunskap påverkar till ett gott och tryggt 

medarbetarskap, vilket styrktes med hjälp av flera av de intervjuade butiksmedarbetarna. En 

medarbetare som besitter högre arbetsrättslig kunskap jobbar på ett större företag där de använder 

sig av medbestämmandelagen och ledningen har så kallade medbestämmandemöten där 

medarbetarna får framföra sina åsikter till ledningen. Detta värdesattes högt även av de övriga 

medarbetarna vilka fick informationen tilldelade sig. Relationen mellan medarbetare och chef, 

samt medarbetarens anställningstrygghet har visat sig förbättras då den anställde tar upp 

arbetsrättsliga frågor med chefen. Här kan återigen exemplet med medarbetaren som inte hade 

fått rätt lön under lång tid tas upp. Då medarbetaren pratade med sin chef blev också chefen 

medveten om att han hade gjort fel och skulle genast åtgärda felet genom att betala ut den lön 

som medarbetaren inte fått, vilket vidare påverkade till minskad oroskänsla hos medarbetaren 

som under en längre tid inte vågat ta upp frågan med sin chef. Det skapar följaktligen en trygghet 

för medarbetarna i sitt medarbetarskap att ha något de kan stödja sig på i obehagliga eller svåra 

situationer. Detta hade vidare kunnat undvikas om arbetsgivaren gått igenom anställningsavtalet 

noggrant tillsammans med medarbetaren. Att gå igenom anställningsavtalet tillsammans har även 

visat sig vara av stor vikt då det kan påverka till ifrågasättande av arbetsbeskrivning. Detta styrks 

med hjälp av undersökningen där det framkom att en undersökt medarbetare tycker att hon har 

fått fler arbetsuppgifter än vad hon tror ingår i hennes anställning. Med hjälp av en genomgång av 

anställningsavtalets arbetsbeskrivning redan från början hade i detta fall existerande frågetecken 

och konflikter undvikits. 

Något som har visat sig påverka medarbetarna i sitt arbete och befintligt medarbetarskap är deras 

chefers ledarstilar. Samtliga undersökta har chefer som vare sig är helt X- eller Y-präglade, men 

flertalet ledarstilar är lite närmare ledarstil Y än X, vilket medarbetarna anser är önskvärt. 

Flertalet Y-präglade chefer ger sina medarbetare eget ansvar vilket dessa uppskattar och anser 

vara motiverande i sitt arbete och de vill fortsätta utvecklas i sitt arbete. Endast en respondents 

chef har tendenser vilka tyder på att denne är mer X präglad än övriga respondenters chefer. 



27 

 

Denna X-präglade chef har en negativ påverkan på sina anställda då exempelvis en av de 

intervjuade i denna undersökning nämner att hennes chef inte låter henne ta de raster hon har rätt 

till enligt lag. Denna chef verkar inte bry sig om sina anställda och därför känner den undersökta 

medarbetaren också att det blir extra svårt för henne att prata med sin chef, då relationen som 

krävs för ett gott samarbete chef och medarbetare sinsemellan alltså inte existerar. 

Medarbetarskapet kan därför konstateras vara dåligt på denna arbetsplats.  På en del arbetsplatser 

utför även en del chefer enstaka handlingar vilka kan anses vara aningen X-präglade. Exempel på 

detta är i de fall då cheferna tilldelar medarbetarna visst ansvar i arbetet men poängterar att 

medarbetarna ändå måste hålla sig inom vissa ramar och följa vissa restriktioner i arbetet, vilka 

chefen alltså bestämt. Att juridisk information sprids anser majoriteten av de undersökta är 

chefens och ledningens ansvar i första hand men det behövs även ett eget ansvar från 

medarbetarna. Bland de intervjuade butiksmedarbetarna har det även uppmärksammats en 

koppling mellan rimligt stort chefsområde och motivation i arbetet. Då ett för stort chefsområde, 

enligt denna undersökning, leder till omotiverade medarbetare som inte blir hörda. 
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7 Diskussion 

Gällande undersökningens resultat vill vi till en början poängtera att det är förvånande vad lite 

flera av de intervjuade butiksmedarbetarna vet om sina anställningsavtal. Detta borde vara en 

självklarhet för dem alla att veta vad de har för rättigheter och skyldigheter i sina anställningar. 

Främst för deras egen skull så att de kan säga ifrån då de blir uppmärksammade om när de blir 

utnyttjade på arbetsplatsen då det tillexempel förekommit bland de undersökta att de har fått för 

mycket tider fastän de endast är extraanställda. En annan anställd ansåg att hennes 

arbetsuppgifter var för breda och vissa arbetsuppgifter tyckte hon egentligen inte att hon var 

anställd för att göra. Då kan det vara bra att känna till sin arbetsbeskrivning i sitt anställningsavtal 

så att man kan påpeka detta för sin chef om man känner sig utnyttjad. Vetskapen om vad man 

skrivit under på i sitt anställningsavtal är en trygghet för den anställda och det underlättar för 

medarbetaren att ta upp problem med chefen om medarbetaren har en juridisk grund att stötta sig 

på. Därför anser vi att fler anställda borde veta vad som står i deras anställningsavtal.  

Något unikt för en undersökt arbetsplats var att de hade så kallade MBA-möten, alltså 

medbestämmandemöten, där kollegorna fick framföra sina åsikter så att alla blev hörda. Detta är 

enligt vår mening ett mycket bra sätt för att få samtliga anställda att känna sig hörda och 

delaktiga då man arbetar i ett större företag. Om alla känner att det finns någon de kan ge 

synpunkter till på arbetsplatsen ökar troligtvis känslan för ”medledarskap”, vilket vi anser är 

mycket viktigt att ha i åtanke för varje chef. 

Då de flesta av dessa intervjuer har skett på de undersöktas arbetsplatser kan det spekuleras i om 

dessa medarbetare har varit helt ärliga. De kanske anser att vi, som intervjuare, endast är två 

studenter som ska göra en obetydlig undersökning som inte hjälper dem i deras situation. Därför 

kan det tänkas att de kan utelämna vissa problem eller till och med att de förskönat sanningen för 

att inte låta företaget få negativt rykte. En person i undersökningen talade om för oss att hon 

valde att inte utelämna sin chef för vår undersökning, utan berättade endast att hon tyckte att han 

kunde hantera vissa saker på ett bättre sätt som ledare på arbetsplatsen. På just denna intervju var 

det tydligt att vi gick miste om bra information för vår undersökning då denna medarbetare 

agerade på detta sätt. 
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Angående juridisk utbildning eller juridiska kurser gällande arbetsrätten så var det endast en 

medarbetare som hade blivit erbjuden det på sin arbetsplats och detta på grund av att hon under 

den tidpunkten var skyddsombud på sin arbetsplats. I övrigt ligger ansvaret alltså på den 

individuella medarbetaren att ha juridiska kunskaper gällande sin anställning. De tre intervjuade 

som idag studerar butiksledning får sina juridiska kunskaper genom att vidareutbilda sig efter 

gymnasiet. Efter gjord undersökning menar vi nu att arbetsgivare skulle vinna på att hjälpa sina 

anställda och gå igenom anställningsavtalen med dem noggrannare så att missförstånd kan 

förebyggas. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle på detta sätt förmodligen 

gynnas. Egentligen borde arbetsrätten gås igenom med ungdomar redan på gymnasiet eftersom 

det är då de flesta börjar jobba. Även om dessa unga personer kanske endast har sommarjobb 

eller jobbar extra så har de skyldigheter och rättigheter de borde känna till som anställda. 

Något som vi upptäckt under uppsatsens gång är att det varit svårt att finna tydliga samband med 

hjälp av vår undersökning då antalet undersökta endast var tio personer. Om vi istället hade valt 

att intervjua minst dubbelt så många hade det kanske varit lättare att finna tydliga likheter, 

skillnader och därav samband som gått att generalisera. Om vi istället hade valt kvantitativ 

undersökning hade vi kanske också funnit fler tydliga samband, men då vi ville gå mer på djupet 

och förstå varje persons tankar och åsikter anser vi ändå att fler intervjuer hade krävt mer tid 

vilket vi inte hade i detta fall.  

Ett samband som vi dock lyckats finna i vår undersökning är att medarbetare som anser att de blir 

tilldelade mycket arbetsrättslig information och hanterbart ansvar på arbetsplatsen har både större 

förtroende och positivare inställning till sina chefer, vilket vi anser är viktigt och därför ska ta 

med oss i vårt framtida arbetsliv.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Individuella reflektioner 

Lisa Lindeberg 

Att skriva ett examensarbete tycker jag har varit mycket lärorik. Under utbildningens gång har vi 

skrivit ett flertal uppsatser, men inte förrän vi påbörjade vårt examensarbetsskrivande har jag 

förstått hur viktigt det verkligen är med metoden och tillvägagångssättet i undersökningen. Under 

tidigare kurser har vi inte bearbetat metodavsnittet speciellt mycket, vilket jag nu anser är lite fel. 

Under denna termin har jag lärt mig hur viktigt det verkligen är att man noga studerar teorier och 

andra personers undersökningar före man påbörjar en egen undersökning och formulerar egna 

intervjufrågor. Hade vi inte letat så mycket information före vår undersökning hade vi antagligen 

påbörjat våra intervjuer med ett allt för dåligt underlag och ställt för få frågor, oviktiga frågor (för 

undersökningens resultat) eller för många och abstrakta frågor. Jag har även lärt mig hur viktigt 

det är att man verkligen går igenom alla intervjuer på en gång när man utfört dem och skriver ner 

allt när det är färskt i minnet. Det var även väldigt bra att sitta tillsammans och skriva ner 

intervjusvaren. Även om man antecknar under tiden som man intervjuar så var det flera saker 

som antingen jag eller Cajsa fick lägga till då vi sedan diskuterade igenom och sammanfattade 

intervjuerna, var för sig.  

En sak som jag nu i efterhand önskar att vi hade gjort annorlunda gäller tillvägagångssättet vid 

fokusgruppsintervjun. Vi bestämde oss för att träffas på ett café på grund av viss tidspress samt 

att vi tänkte att det skulle upplevas som en naturlig miljö för de intervjuade. Dock anser jag nu i 

efterhand att det kändes som en lite ”för naturlig miljö” för de intervjuade då det var ganska svårt 

att få dem fokuserade samt att skapa diskussion. Hade vi gjort om fokusgruppsintervjun tror jag 

att både jag och Cajsa hade velat utföra den i en annan miljö, och med frågor som var lite mer 

uppstrukturerade för att skapa diskussion. Tillexempel i en av våra skollokaler med bandspelare, 

då jag tror att de undersökta hade tagit vår undersökning på större allvar och varit mer fokuserade 

på vår undersökning än på omgivningen i så fall.  

Mina kunskaper gällande teorierna och begreppen medarbetarskap, ledarskap och arbetsrätten 

anser jag var relativt goda före vi påbörjade vårt uppsatsskrivande. Detta på grund av att vi har 

studerat dessa ämnen och teorier i ett flertal kurser tidigare. Men vad jag anser var intressant och 
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mycket lärorikt är hur detta verkligen såg ut i verkligheten. Jag hade mycket begränsad kunskap 

om arbetsrätten före jag fick läsa juridik i Butikschefsprogrammet och genom att nu ha fått 

intervjua flera medarbetare anser jag att jag inte var ensam om denna okunskap. Det är även 

under undersökningens gång som jag har fått fördjupade kunskaper främst i ämnet juridik och 

anser att jag verkligen kan förstå och använda mig av lagarna i arbetsrätten då man har fått 

diskutera olika scenario och så vidare, både med Cajsa och de intervjuade. Jag tycker att det är 

otroligt roligt och positivt att jag har lärt mig så pass mycket med hjälp av intervjuerna och 

fördjupningen av teorin, och jag har redan märkt att jag har fått användning av mina 

rättskunskaper då jag kunnat hjälpa en kollega på mitt arbete gällande just hennes anställning och 

lite frågor hon hade kring denna. Detta tror jag att jag inte hade kunnat göra före det att vi 

påbörjade vår uppsatsskrivande.  

Jag tycker att arbetsfördelningen har varit mycket bra och att jag och Cajsa har ett bra upplägg för 

ett bra samarbete. Detta visste vi redan före det att vi påbörjade vårt examensarbete då vi har 

skrivit ihop flera gånger tidigare och har väldigt lika upplägg, och vi bestämde ganska tidigt att vi 

skulle skriva tillsammans. Eftersom jag bor i Lysekil och Cajsa bor i Göteborg så ansåg vi att det 

var viktigt att även kunna arbeta en del självständigt vilket har fungerat jättebra. Tillexempel 

under tiden som jag letade litteratur på biblioteket i Lysekil så letade hon på Internet och nästa 

dag gjorde vi tvärtom. Intervjuer och metodskrivning skrev vi tillsammans i skolan. På grund av 

avståndet emellan oss satt vi långa dagar och skrev ihop, vilket visade sig vara mycket effektivt. 

Då vi båda arbetar så hade vi dock även dagar då vi skrev var och en hemifrån. Tillexempel så 

skrev vi mycket av det teoretiska avsnittet hemifrån då vi kommit fram till vad vi skulle skriva 

om och detta upplägg anser jag också gick mycket bra. Eftersom jag både bor flera timmar ifrån 

skolan samt arbetar är jag mycket tacksam för Cajsas flexibilitet och samarbetsvilja. Vi har hörts 

så gott som dagligen via e-mail eller telefon och efter varje möte (både på Internet och i skolan) 

har vi fört protokoll över vad vi gjort under dagen, vad som ska påbörjas inför nästa gång och vad 

som skall vara klart tills nästa gång. Detta anser jag har varit ett bra sätt för oss att anpassa oss till 

varandra och se till så att arbetsfördelningen varit jämn. 

Jag hoppas och tror att jag kommer få mycket användning av lärdomarna jag fått under 

uppsatsskrivandets gång. Jag har lärt mig vilken roll chefen verkligen spelar på arbetsplatsen och 

kommer verkligen att försöka vara en chef som lyssnar på alla medarbetare och som uppmuntrar 

och motiverar personalen. Jag kommer även vara mycket noggrann med att tilldela samtliga 
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mycket information gällande deras anställningar, då jag tycker att allt för många chefer är dåliga 

på denna punkt i dagsläget, enligt vad vår undersökning fastställde.  

 

Cajsa Olsson 

Under denna vår har man förstått vad man har lärt sig under dessa två år och nu har så att säga 

”polletten äntligen trillat ner” och all rapportskrivning innan denna har varit en bra förberedelse. 

Det har varit lärorikt på så sätt att man fått tänka mycket mer själv och man har lärt sig att 

granska sitt skrivande på ett mer kritiskt sätt. I övriga kurser i utbildningen har vi fått i uppgift att 

skriva uppsatser där problemet har varit givet. Inför detta examensarbete var det till en början en 

del av uppgiften att även komma på en egen problemställning vilket var en bra utmaning som 

dessutom förde med sig ett engagemang för undersökningen och man kände inte att det var ännu 

en rapport att skriva. Jag känner att vi tog tillvägagångssättet för undersökningen på mycket 

större allvar än vad man gjort tidigare och detta var nog dels på grund av alla dead-lines vi haft 

under våren men också för att jag och Lisa skulle kunna planera in vår tid för vårt samarbete i 

denna uppsats. Men detta är ytterligare något jag har lärt mig av examensarbetet, att planering är 

viktigt. Till en början av utbildningen var det t ex inte lika självklart att man hade gjort all 

teoretisk efterforskning innan man påbörjade den empiriska insamlingen. Men nu har man lärt sig 

att det är oerhört viktigt att ha kollat upp ämnet man undersöker ordentligt innan man ger sig ut 

och ska intervjua människor så att man då ställer rätt frågor. En annan sak man lärde sig var att 

tänka sig in i den intervjuades sits, alltså hur man skall formulera sig om personen man skall 

intervjua inte har särskilt stor kunskap eller dålig kunskap inom ämnet man undersöker. De 

uppsatser vi fått skriva i föregående kurser har varit bra grunder då man fått testa på olika sätt att 

intervjua personer, t ex fokusgruppsintervju. Detta underlättade valet för hur vi skulle gå tillväga 

med vår undersökning då vi valde att både ha enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju. För 

vår undersökning tror jag det hade varit intressant att ha haft med en eller två butikschefers 

synvinklar i undersökningen men vi behövde avgränsa oss och vi valde som sagt att undersöka 

från medarbetarnas synvinkel så därför använde vi oss endast av intervjuer från dem.  När det 

gäller intervjuerna lärde jag mig även snabbt att det var lättast att bearbeta dem samma dag man 

hade gjort dem för att inte mista någon bra information då dessa intervjuer blev mer omfattande i 

information än vad man tidigare hade gjort. Anteckningarna vi hade gjort räckte inte alltid till då 

det oftast hann sägas mer än vad man hann skriva ner under flera av intervjuerna som gjordes och 
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därför var det bra att bearbeta dem när de fortfarande fanns kvar i minnet. Både jag och Lisa 

trodde till en början att vi kunde göra en liten handbok för medarbetare angående juridiska 

rättigheter, men det upptäckte vi efter litteratursökningen att vi hade varit lite för ambitiösa och 

släppte den idén ganska fort. 

Arbetsrätt, medarbetarskap och ledarskap har funnits med i flera av tidigare kurser i utbildningen 

så därför var mina teoretiska kunskaper innan examensarbetet ganska bra. Men innan 

utbildningen hade jag knappt någon kunskap om dessa begrepp överhuvudtaget, särskilt inom 

juridiken då jag i princip endast visste att ett anställningsavtal var väldigt viktigt att ha. 

Examensarbetet har nu gett mig en djupare förståelse för dessa begrepp tack vare 

efterforskningarna och samtalen med de intervjuade medarbetarna. Under våren har jag blivit 

anställd i en ny butik och jag har nu haft med mig denna kunskap som en trygghet och sett att allt 

har gått rätt till. Nu är jag också den som på min arbetsplats berättar för de andra medarbetarna 

varför vissa saker fungerar som de gör och varför vår chef är så noga med t ex våra raster. 

Arbetsfördelningen i mitt och Lisas skrivande har fungerat bra. Trots att Lisa skulle flytta hem till 

Lysekil igen på grund av jobb så visste jag att vi kunde jobba bra ihop. Lisa påbörjade sin 

anställning tidigt på våren och därför pratade vi igenom redan från början hur vi var tvungna att 

gå tillväga för att vårt samarbete skulle fungera. Jag tyckte även det var skönt att man fick en 

liten ”spark i rumpan” att sätta igång i början på vårterminen på grund av Lisas jobb. Även jag 

fick jobb mitt under våren som vi också fick anpassa oss efter. Vi har varit öppna och förstående 

för varandra vilket har varit tacksamt då det kanske uppstått förhinder. Vi förde även en logg på 

varje gång vi hade möte, både i skolan och på nätet, vilket var bra så vi båda visste vad var och en 

hade att göra tills nästa gång och på så sätt tyckte jag arbetet fördelades rättvist. Till en början 

skrev vi allt tillsammans i skolan och på grund av Lisas långa resväg till Göteborg blev det långa 

dagar i skolan men detta gav utdelning i effektivt arbete då vi skrev tillsammans. När vi 

påbörjade den teoretiska referensramen började vi jobba mer enskilt då vi båda kunde söka 

litteratur på varsin ort. Vi följde upp varandras arbetsgång hela tiden genom att använda oss av en 

arbetsyta på nätet där man kan dela dokument. På så sätt kunde vi skriva i samma dokument trots 

att vi var på två olika platser och vi kunde här skriva kommentarer till varandra, men vi hördes 

även på telefon, chat eller mail. Kommunikationen emellan oss har därför fungerat väldigt bra. 

Undersökningen gjordes tillsammans i Göteborg. 
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Examensarbetet har gett mig en förståelse för hur jag vill fungera som chef en vacker dag. 

Anställningsavtalet kommer jag då troligen informera om extra tydligt vad som gäller så att 

medarbetarna ska kunna känna sig trygga med mig som chef och i sin anställning. Samt vill jag 

även utarbeta en delaktighet i arbetet så att de ska känna sig motiverade. 
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Bilaga 2 

Centrala begrepp 

Ord och centrala begrepp som tas upp och behandlas löpande genom undersökningen. 

Arbetsrätt 

Arbetsrätten är ett juridiskt avsnitt vilket innefattar ett flertal lagar. Dessa lagar behandlar 

framförallt förhållandet i anställningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.
72

 

LAS – Lagen om anställningsskydd 

Lagen om anställningsskydd är en lag som berör arbetstagarna inom arbetsrätten och denna lag är 

alltså tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Begreppet arbetstagare menas med 

någon som mot viss ersättning ställer sin arbetskraft till förfogande för arbetsgivare. 

Anställningsskyddet i denna lag gäller alltså inte uppdragstagare som utför arbete mer 

självständigt i form av uppdrag mot ersättning från uppdragsgivare. Lagen om anställningsskydd 

är följaktligen tillämplig för arbetstagare i både offentlig och privat tjänst där anställningsformen 

inte har någon betydelse. 
73

 

MBL – Lagen om medbestämmande i arbetslivet 

MBL är den svenska lag som, på alla nivåer, vill ge arbetstagare i arbetslivet möjlighet att få 

insyn i ledningen av företaget. Arbetstagarna får inga befogenheter till medbestämmande med 

hjälp av lagen, men MBL innehåller ett antal regler, vilka säkerställer medinflytande i olika 

relevanta och viktiga frågor för de anställda. Dessa regler innefattar bland annat arbetsgivarens 

informations- och förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagaren.
74

 Viktigt att ha i åtanke är att 

en arbetsgivare och en arbetstagare aldrig kan avtala om föreskrifter som innebär sämre 

förhållanden, för arbetstagaren, än vad MBL stadgar.
 
Detta för att skydda arbetstagaren från att 

bland annat ingå orimliga avtal. 
75

 

DL – Diskrimineringslagen 

Lagstiftning gällande diskriminering har blivit en allt viktigare del av arbetsrätten under de 

senaste åren. Allt mer fokus läggs på frågor gällande diskriminering både inom EU och FN.
 76
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Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka all diskriminering på en arbetsplats. Vidare 

har lagen också till ändamål att på andra sätt främja lika möjligheter och rättigheter för människor 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning. 
77

  

ATL – Arbetstidslagen 

Från början ingick regleringen av arbetstid i arbetsmiljölagen (AML), då detta sågs som en viktig 

del inom arbetsmiljön. Under tidens gång utvecklades reglerna och ATL blev en lag för sig. 

Denna lag finns som ett redskap för att garantera arbetstagarna den fritid som är en viktig del av 

levnadsnivån.
78

 Arbetstidslagen gäller för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete åt en 

arbetsgivare. Det finns dock ett fåtal undantag som syftar till bland annat i de fall då 

arbetstagaren själv har fria tyglar och reglerar över sin egen arbetstid, hemma eller på 

arbetsplatsen.
 79

  

SemL - Semesterlagen 

Semesterlagen är den mest grundläggande ledighetslagen i Sverige. Den bildades år 1938 och 

sedan dess har den utvecklats och utvidgats.
80

 Enligt semesterlagen har arbetstagare rätt till 

semesterförmåner och dessa i form av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Om 

arbetstagaren har ingått ett avtal med arbetsgivare om överenskommelser som är sämre än vad 

lagen säger så skall detta avtal vara ogiltigt om inte en annan lag säger något annat.
 81
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till medarbetare 

1. Kvinna/Man? Ålder? 

2. Hur länge har du jobbat här? 

3. Vilka är dina arbetssysslor?  

4. Hur goda är dina kunskaper om arbetsrätten på en skala 1-5?  

(vet inget, kan lite, okej, bra, mycket bra) 

5. Vilka lagar kan du inom arbetsrätten? 

6. Hur har du fått kunskap om dessa? (skola, chef, kurs) 

7. Har du fått erbjudande om att få gå t ex kurs och på så sätt öka dina juridiska kunskaper? 

8. Har du ett anställningsavtal? 

9. Vilken anställningsform har du? (visstid, prov, vikariat, tillsvidare, säsong) 

10. Har ni kollektivavtal på din arbetsplats? Vilket? 

11. Är du med i facket? Vilket? 

12. Har du fått information på vilka villkor ditt avtal innebär? 

13. Hur många semesterdagar har du per år? 

14. Får du betald semester? 

15. Tycker du att det sker eller har funnits juridiska problem på din arbetsplats? 

a. För lite lön? 

b. För lite semester? 

c. Diskriminering? 

d. Semester istället för VAB, sjukskrivning osv.? 

e. Stämmer arbetstid överens med ditt anställningsavtal? 40 h/vecka, mer/mindre? 

f. Dygnsvila (minst 11h)? Veckovila (minst 36h)? 

g. Raster? Kan du lämna arbetsplatsen? Fem timmar? 

16. Vem anser du har ansvar för den juridiska informationen? 

a. Eget ansvar? 

b. Chefen? 

c. Grundkunskaper från skolan? 

d. Facket/kollektivavtalet? 

17. Hur skulle du beskriva din chef? 
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a. Styrande eller stödjande? 

b. Eget ansvar? 

c. Information? 

d. Motiverande/inspirerande? 

e. Utvecklingssamtal? 

f.  

18. Hur skulle du vilja att din chef var? 

a. Vill du ta eget ansvar? 

b. Vill du få tydliga riktlinjer? 

c. Chef eller medarbetare? 

d.  

19. Anser du att det är en hållbar bemanningsnivå på din arbetsplats? 

a. Stressigt? 

20. Tycker du att din åsikt blir hörd? 

21. Trivs du på ditt jobb? 

22. Har du ambitioner att stanna kvar? 

23. Känner du dig engagerad i butiken? 

24. Hur hanteras konflikter här? 


