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Förord 

Vi försäkrar på heder och samvete att vi under arbetet med denna uppsats skrivit all text själva 

och efter eget huvud tagit del av den litteratur som funnits att tillgå i ämnet. Vi har båda 

arbetat med att skriva och sedan läst igenom varandras texter för att göra eventuella ändringar. 

Arbetet har varit gemensamt och vi har arbetat lika mycket med alla delarna och avsnitt i 

denna uppsats. 

 

Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna uppsats har varit AFS 2015:4, gällande organisatorisk och social 

arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket har tagit fram och man nu har som krav att företag i 

Sverige ska arbeta aktivt med att implementera i sin organisation. Ett av kraven är att man ska 

arbeta fram en handlingsplan och en rutin som hanterar kränkande särbehandling. Varje 

företag har skyldighet att utbilda alla anställda som har arbetsledaransvar samt ha en process 

som innebär att man arbetar aktivt med dessa frågor i organisationen, hela vägen från 

ledningsgrupp till alla i produktionen. Därav har vi fått i uppdrag av Scana Steel i Björneborg 

att göra en kartläggning av hur långt man kommit i sitt arbete och undersöka hur många som 

har kännedom om föreskriften och dess innebörd.  

 

De teoretiska modeller vi har använt oss av är Maslows behovstrappa, Karaseks krav- och 

kontrollmodell, Siegrists vågskål och Herzbergs tvåfaktorteori, då de är väl beprövade och har 

använts av arbetslivsforskare. Vi har använt många av deras teorier och modeller under 

arbetet, i utformningen av analysen i resultatet.  Det har varit av största vikt att inte påverka 

produktionen genom att störa de anställda i deras arbete och det var heller inte något bra 

alternativ att de anställda skulle behöva svara på frågor på sin fritid. Därför valde vi en 

kvantitativ metod med en enkätundersökning som de anställda kunde besvara på sina raster 

framför en kvalitativ metod med djupgående intervjuer.  

 

Det som framkommit i resultatet är att man har väldigt olika förutsättningar till personlig 

utveckling och frihet i arbetet. Alla anställda upplever att arbetsbelastningen och stressnivåer 

inte är ett problem, det vill säga att man hinner med sina arbetsuppgifter på utsatt tid utan att 

behöva arbeta över. Det framkom också i undersökningen att företaget har problem med 

relationen chef och arbetstagare, företaget bör se över det snarast för att komma tillrätta med 

problemet. Man bör på företaget också arbeta med att tydliggöra mål och policys samt ta fram 

rutiner på bland annat kränkande särbehandling.  
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1. Inledning 
Vi kommer i denna uppsats visa hur långt Scana Steel i Björneborg har kommit med att 

implementera de nya reglerna som kom 2015 gällande den Organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Den nya författningssamlingen AFS 2015:4 innebär för alla företag att man 

måste ha en dokumenterad rutin för hur man hanterar bland annat kränkande särbehandling 

där man talar om var den anställde kan vända sig om man blivit utsatt och hur den personen 

som mottagit anmälan om kränkande särbehandling ska agera. 

 

Vi anser att ämnet är aktuellt och relevant, eftersom föreskriften är relativt ny. Eftersom 

Scana Steel Björneborg tycker att det är en viktig sak att lyfta tycker vi att det är extra 

intressant eftersom det visar att det är något som företaget anser är angeläget att arbeta med.  

 

Vi utgår från det uppdrag vi fått av företaget Scana Steel i Björneborg där de ville att vi skulle 

genomföra en undersökning på företaget för att få en uppfattning om hur långt man kommit 

med implementeringen av AFS 2015:4. Genomförandet bestod av en medarbetarenkät för att 

se hur och i vilken omfattning kunskapen och den generella arbetsplatsuppfattningen sipprat 

ner i organisationen. Det har varit frivilligt för de anställda att delta i enkäten men 

uppmuntrats av ledning och chefer att delta för att få så stort underlag som möjligt och därför 

få så tillförlitliga resultat som möjligt. 

 

Det finns en lång historia av stålproduktion och smide. Scana Steel Björneborg är ett företag 

med gamla anor från 1656 då smidestraditionen började. Mer än 360 års tradition av kunskap 

och utveckling har gjort företaget känt över hela världen för sina högkvalitativa stållösningar. 

Idag levererar Scana Steel Björneborg högkvalitativa produkter och kompletta lösningar av 

stål i många olika former och stålkvaliteter till jordens alla hörn. Scana Steel Björneborgs 

tekniska kompetens är avgörande för produktionen och i samband med utvecklingen av nya 

skräddarsydda produkter. Företaget har möjligheter att utveckla skräddarsydda stållösningar 

till kunder. Dessa kan bestå av 150 olika stålkvaliteter, 75 ton tunga produkter, 24 meter långa 

objekt som bland annat kan bestå av motoraxlar och turbinaxlar till diverse fartyg och 

vindkraftverk. 

 

Social arbetsmiljö innebär att man har ett samspel mellan människor på en arbetsplats, det kan 

vara mellan kollegor men även mellan chefer och medarbetare. Det kan handla om hur vi 

påverkas av beslut som tas av en chef, hur arbetssituationen ser ut både fysiskt med hur stor 

arbetsbörda en arbetstagare har och hur man mår mentalt, om det är stressigt på arbetsplatsen 

och hur mycket möjlighet till vila man har. Oftast så går organisatorisk och social arbetsmiljö 

hand i hand. Ett tydligt och konkret exempel på hur det går in i varandra är: i smedjan på 

företaget väljer en av de anställda att själv lyfta en tung låda med slagg, han vet att han borde 

väntat på en kollega eftersom rutinen är att man ska vara två vid dessa lyft. Arbetstagaren är 

också medveten om att företaget är underbemannat på grund av en ansträngd ekonomi och att 

kollegan är upptagen med en annan uppgift. Då produkten redan är försenad lyfter han själv. 

Det som skulle kunna hända i detta exempel är att hen skadar sig och blir borta från arbetet 

under en längre tid (Arbetsmiljöverket, 2016a s 10). 
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Social arbetsmiljö kan förklaras som den mentala hälsan och personliga utvecklingen som 

påverkas av förhållanden som råder. Detta inkluderar den miljö man befinner sig i och 

samspelet med andra människor. Termen innefattar således arbetsnöjdhet, ens fysiska 

tillstånd, möjlighet att växa, tillfredsställande löner, engagerad ledning, tydlig organisation, 

hög arbetsstyrning, samt respekt och empati. Medarbetares psykologiska och fysiologiska 

reaktioner på stress visar sig ofta i form av ångest, depression, högt blodtryck och psykisk 

ohälsa. Nu arbetar man mycket mer med den mentala hälsan och känslomässiga krav än 

tidigare, när det mer var de fysiska kraven som låg i fokus. En persons arbete är en stor faktor 

för ens utveckling och en del i hur de uttrycker sitt varande och sina individuella viljor, vanor 

och erfarenheter. Man bygger sin identitet genom arbete, vilket ger en ökad känsla av att man 

lever ett meningsfullt liv, vilket i sin tur leder till ens välbefinnande. Friska och välmående 

människor presterar bättre både i professionella- och privata sociala sammanhang (Forsberg et 

al, 2015, s 3). 

 

1.1 Definitioner 

Organisatorisk och Social arbetsmiljö: Organisatorisk arbetsmiljö innebär förutsättningar 

och villkor för arbetet som rör styrning och arbetsledning. Det rör hur man kommunicerar 

med varandra, hur mycket man kan vara delaktig i beslut och hur stort utrymme man har till 

handling. Även hur fördelningen av arbetsuppgifter görs och vilka krav som ställs på 

individen, resurser man har att tillgå och vilket ansvar man har. Den sociala arbetsmiljön 

innefattar det som gäller i vår arbetsmiljö som inte är fysiskt, till exempel buller, kyla eller 

farliga maskiner. Den har fokus på det som gör människor trygga och lugna, till exempel en 

tillsvidareanställning, hur stora personliga utvecklingsmöjligheter det finns på arbetet eller hur 

samarbetet mellan kollegor och arbetskamrater fungerar (Arbetsmiljöverket 2016b, s 6-7). 

AFS 2015:4: Arbetsmiljöverket har tagit fram en författningssamling där de skrivit 

föreskrifter om vilka krav som ställs på företag i Sverige gällande organisatorisk och social 

arbetsmiljö och hur arbetet ska beskrivas. Den beskriver hur man ska arbeta aktivt för att 

implementera de nya reglerna i organisationen. Ett av kraven är att man ska arbeta fram en 

handlingsplan och en rutin som hanterar kränkande särbehandling. Varje företag har 

skyldighet att utbilda alla anställda som har arbetsledaransvar samt ha en process som innebär 

att man arbetar aktivt med dessa frågor i organisationen, hela vägen från ledningsgrupp till 

alla i produktionen. Fokusområden är kränkande särbehandling och hur man arbetar med 

stressen och de fysiska förhållandena samtidigt som den psykiska hälsan har stor betydelse 

(Arbetsmiljöverket 2016a, s 3-10). 

 

När vi fick uppdraget hade vi inte speciellt mycket kunskap om vare sig företaget eller vad 

AFS 2015:4 innebar och erbjöds då en plats på en utbildning för att få mer information om 

den och bilda oss en uppfattning om hur stort arbetet med de nya föreskrifterna kommer att 

vara. Arbetsmiljöverket har även tagit fram en vägledning till föreskrifterna. I denna finns 

handledningsmaterial som visar tydligt hur man kan arbeta med de frågor, regler och lagar 

som nu gäller och hur man på ett smidigt sätt kan implementera dessa i företaget. Denna 

handbok har vi haft som en av utgångspunkterna när vi arbetat fram enkätfrågorna till 

medarbetarundersökningen. I denna föreskrift har man tydligt lyft fram de ”mjuka” frågorna 

som rör arbetstagaren på arbetsplatsen. Vi ville också knyta an detta uppdrag till det vi lärt oss 
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under utbildningen, bland annat Maslows behovspyramid och Karaseks krav- och 

kontrollmodell, och använda dessa vid framtagandet av analysen av resultatet. 

 

Själva uppsatsens arbete har varit en process som vi båda arbetat med på olika sätt.  Då 

uppdelningen är att vi tillsammans tagit fram och formulerat frågor till enkäten med hjälp av 

de regler som arbetsmiljöverket har i sin nya författningssamling. Vi har skrivit olika delar i 

textavsnitten och sedan gjort ändringar i varandras texter. Vi har arbetat oss igenom varje 

problem alltefter de har uppstått och det har vara allt från språkliga svårigheter till tolkning av 

resultat från enkätprogrammet SPSS. Vi har systemestiskt följt guiden för uppsatsarbetet som 

har legat till grund för utformningen av vår uppsats. Vi har med hjälp av handledning fått 

perspektiv, synpunkter, tips och olika infallsvinklar på hur vi ska arbeta vidare med uppsatsen 

för att få den lättförståelig för en utomstående.    

 

1.2 Syfte  
I arbetsmiljöverkets nya författningssamling har man tagit fram allmänna råd och föreskrifter 

om hur man ska arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö på ett företag. Detta anses 

nu lika viktigt att förebygga och arbeta med som med den fysiska arbetsmiljön. Tidigare har 

arbetsmiljölagen främst fokuserat på att minimera risker och olyckor för de anställda på 

arbetsplatsen. I och med den nya arbetsmiljöförfattningen har man lyft frågan om hur 

arbetstagaren mår i sin arbetssituation och med sin arbetsbelastning och hur kränkande 

särbehandling påverkar individen gentemot gruppen på en arbetsplats (Arbetsmiljöverket 

2016b, s 5). 

 

Vi kommer i denna uppsats visa hur långt Scana Steel i Björneborg har kommit med att 

implementera de nya reglerna som kom 2015 gällande den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön som arbetsmiljöverket fastställt (författningssamlingen AFS 2015:4). Om de 

spridit informationen och kunskapen gällande social arbetsmiljö genom hela företagets 

organisation som förväntat. 

 

Syftet är att för företagets räkning få svar på om man lyckat som önskat att nå ut till alla i 

organisationen med de nya föreskrifterna och få svar på frågorna som arbetsmiljöverket har 

lagt fokus på och ska i och med detta tydligare lyfta fram problemområdet gällande social 

arbetsmiljö. Vi ämnar att söka svar på frågorna i vår frågeställning som vi kommer att ta upp i 

teorikapitlet. 

 

Vi vill få svar på har arbetstagarna på företaget upplever sin arbetssituation gällande stress, 

hur man bemöter varandra och regler samt rutiner för kränkande särbehandling på företaget. 

Om man på arbetsplatserna upplever stora skillnader mellan kollektivanställda och 

tjänstemännen, även frågor om hur kunskapen inom företaget är gällande policys och rutiner. 

Man vill på Scana Steel Björneborg se hur långt man kommit i processen för att fånga upp 

och eventuellt ta omtag då det visar sig att man inte lyckats uppnå det resultat som man 

hoppats på. 

 

Man vill på företaget arbeta aktivt för att förebygga risker och främja uppbyggnaden av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att minimera psykisk ohälsa.  
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Tidigare frågeställningar inom forskningen om hur arbete påverkar människor kan man läsa 

om i Karaseks krav- och kontrollmodell men också i Maslows behovspyramid där människan 

styrs av sina behov. Vidare har även Siegrist och Herzberg ytterligare undersökt att hur man 

mår i sin arbetssituation är mycket viktigt för självkänslan och det allmänna sociala 

hälsotillståndet. Fokus på individen i arbetet har funnits sedan länge men, eftersom 

arbetsmiljöverket har skrivit en författningssamling som riktar sig till och pekar direkt på 

företagets mål, arbetstagarens arbetsbelastning, innehållet i arbetet, arbetstiderna samt 

kränkande särbehandling så lyfter man frågorna om social arbetsmiljö till samma nivå som 

tidigare varit på säkerhet och olyckor på arbetsplatser. 

 

Eftersom detta är en kvantitativ undersökning kommer vi att presentera våra frågeställningar i 

slutet av teorikapitlet, när vi har presenterat de teorier vi har använt.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vi har lagt upp arbetet på ett sätt som vi anser är passande för undersökningen och dess 

innehåll.  

 

Den teoretiska referensramen kommer först att presentera hur vi har tänkt koppla ihop våra tre 

kategorier stress, kränkande särbehandling och allmänt vetande. Detta följs av de 

teorimodeller som vi har valt att analysera resultaten genom och hur vi har tänkt att de passar 

in i relation till enkätens innehåll. Här presenterar vi också våra frågeställningar. 

 

I metoden har vi tagit upp hur vi har tänkt i valet av metod, hur vi har gått tillväga, hur vi har 

fört arbetet framåt, hur vi har tänkt kring variabler och urval, samt forskningsetiska aspekter. 

Vi redovisar även hur vi har samlat in all data, hur vi har tänkt kring reliabilitet och validitet, 

samt redogör för vår bortfallsanalys. 

 

I kapitlet gällande resultat och analys tar vi upp hur respondenterna har svarat kring stress, 

kränkande särbehandling och allmänt vetande. Vidare analyserar vi kring olika kategorier som 

har att göra med de delar av teorierna som vi har valt att använda oss av. Kapitlet avslutas 

med en reflektion kring vår öppna fråga i enkäten, samt en sammanfattning med några tips till 

Scana Steel Björneborg gällande hur de kan arbeta för att utveckla den sociala arbetsmiljön. 

 

I den sammanfattande diskussionen svarar vi mer konkret på våra frågeställningar och 

avslutar med en reflektion kring bland annat vad vi hade kunnat göra bättre och hur man kan 

forska vidare kring ämnet.    
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2. Teoretisk referensram 
I en regelrätt och konventionell kandidatuppsats ligger teorierna som grund för hur enkäten är 

utformad. Så är det inte upplagt för oss, eftersom det är uppdraget från företaget som ligger 

till grund för uppsatsen. Uppdraget är att få en övergripande bild av hur långt man har kommit 

med implementeringen av AFS 2015:4, samt att få en uppfattning om hur stämningen är på 

företaget. På grund av detta har vi utgått från AFS 2015:4 Organisatorisk och social 

arbetsmiljö samt av vägledningen till föreskrifterna som Arbetsmiljöverket har gett ut. 

 

Då vi har använt oss av AFS 2015:4 som utgångspunkt till våra frågor och vår undersökning 

så har vi tagit de sex fokusområdena och slagit ihop dem till tre områden som blev Stress, 

Kränkande särbehandling och Allmänt vetande (övriga frågor om företaget). Vi har valt att 

göra på detta vis eftersom vi ansåg att enkäten skulle bli för omfattande om vi skulle göra 

frågor till sex kategorier. Vi kände att det skulle bli för många frågor för oss att sedan 

analysera, samt att det skulle bli för omotiverande att svara på en så stor enkät för 

respondenterna. Vidare upplevde vi att många frågor som togs upp som förslag gällande de 

sex kategorierna var snarlika varandra, vilket gjorde att vi kände oss mer självsäkra i valet.  

 

Föreskriften är uppdelad i mål, arbetsbelastning, arbetsinnehåll, starkt psykiskt påfrestande 

arbete, arbetstid och kränkande särbehandling. Dessa är i sin tur uppdelade i undergrupper: 

- Mål: Arbetsmiljöpolicy och mål, planering och förankring av de uppsatta målen.  

- Arbetsbelastning: arbetskrav och resurser för arbetet, den ohälsosamma 

arbetsbelastningen.  

- Arbetsinnehåll: klargöra vad arbetet innehåller, hur man ska prioritera 

arbetsuppgifter eller vem man kan vända sig till vid eventuella avdömningar.  

- Starkt psykiskt påfrestande arbete: stöd till sina arbetstagare, rätt kompetens på rätt 

uppgifter.  

- Arbetstid: att man har rätt till vila så som sömn, vila och pauser, regler och rutiner vid 

natt- och skiftarbete samt tydliggörande av gränser för arbetet.  

- Kränkande särbehandling: Här är det viktigt att man diskuterar och arbetar 

förebyggande men även ser över riskkällor, rutiner, snabb hjälp vid uppstådd situation 

och en utredning med omsorg (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

 

 

2.1 Stress 

Stressfrågor syftar till hur arbetsbelastningen ser ut för alla på företaget, till exempel om man 

har möjlighet att arbeta hemifrån eller om man måste vara på arbetsplatsen. Detta skiljer 

tydligt tjänstemännen från de kollektivanställda där tjänstemännen i större utsträckning har 

möjlighet att arbeta på distans och koppla upp sig mot företaget, medan de kollektivanställda 

endast arbetar inne på området eftersom de är en del i produktionsprocessens flöde och måste 

därför finnas på plats. Här ser man vikten av att det finns tydlighet i arbetets krav och resurser 

för att arbetstagaren inte ska uppleva stress och otillräcklighet. Viktigt är också kunskap kring 

rutiner och befogenheter vid stressiga situationer där man måste få hjälp med att prioritera vad 

som är viktigt eller om man i gruppen kan ta ett beslut tillsammans. En annan viktig fråga är 
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att man upplever att individen som utför en arbetsuppgift har rätt kompetens för att utföra 

arbetet på ett kontrollerat och säkert sätt. Inom denna kategori ryms också hur 

arbetsbelastningen upplevs, om man upplever att man hinner återhämta sig mellan 

arbetspassen eller om man har möjlighet att gå ifrån produktionen vid lunch och fikaraster på 

det sätt man har rätt till. Även hur mycket man har att göra på sitt arbete och även om man 

kan vara ledig och inte tänker på arbetsuppgifterna eller om man går in och arbetar av lite 

uppgifter under ledigheten eller sin sjukfrånvaro. Begreppet innefattar också risker med att 

man har olika arbetstider och dess förläggning under dygnets alla timmar där arbetstagaren 

arbetar på olika scheman (Arbetsmiljöverket 2016a, s 36ff). Vi har sett att Siegrist arbetar 

med teorin som gäller arbetets insats gentemot belöning (mer om Siegrist på s. 17). Han anser 

att om man inte får belöning i paritet med utfört arbete eller uppmuntran av arbetsledaren 

finns det risker för att man arbetar ännu hårdare för att få bekräftelsen på att arbetet är bra 

gjort och att man vill visa sin duglighet. Detta kan skapa en ond spiral, det vill säga att man 

arbetar så hårt att det finns risk för att man drabbas av psykisk ohälsa när man inte tillåter sig 

att ta raster eller vila ordentligt mellan arbetspassen. Å andra sidan så blir det heller inte bra 

om man har för lite att göra och lönen inte är speciellt hög. Då kommer individen inte att 

anstränga sig för att göra sitt bästa, i förlängningen blir understimulans som också skapar en 

slags stress detta gör att arbetstagaren tappar ginastan för sina arbetsuppgifter. På det sättet 

drabbas även arbetsgivaren genom att man har anställda som inte arbetar fullt ut med att 

producera det man förväntar sig att de ska göra för den lön den har.   

 

Utbrändhet är den vanligaste termen för att beskriva ett långvarigt svar på kronisk psykosocial 

stress i sitt arbete, och det är ett flerdimensionellt syndrom som uppträder huvudsakligen i 

yrken där utövarna arbetar nära varandra med intensiva och stressiga interaktioner. Under de 

senaste 30 åren har forskare och utövare ökat intresset för detta ämne och har avslöjat 

komplexiteten i förhållandet mellan individens stressutfall och individens sociala arbetsmiljö. 

En förlängning av stress kan bidra till att personer i situationen blir utbrända. Av många 

människor som har studerats genom åren har åldern varit mest konsekvent relaterad till 

utbrändhet. Det vanligaste antagandet är att utbrändhet och utmattning är vanligare bland 

kvinnor och att de kommer högre upp på utbrändhetsskalan. För att förstå vad sambandet 

mellan arbetsstress och utbrändhet är brukar man använda sig av Karaseks kontrollmodell. 

Slutsatsen är att personer med hög utbrändhet är mer arbetsamma och drivna, men har lägre 

kontroll över sin arbetsmiljö och mindre socialt stöd på jobbet (Jacobsson et al, 2017 s 214). 

 

Socialt stöd på arbetsplatsen menas med att organisationen stödjer deltagande i 

beslutsfattande och är engagerad i positiv återkoppling. Detta bidrar också till att öka 

medarbetarnas engagemang. En organisationskultur som arbetar för förbättrande och positivt 

stöttande till sina anställda, resulterar i att deras engagemang ökar. Därför måste 

organisationen rikta sig till hur man tillhandahåller en bättre arbetsmiljö för att upprätthålla ett 

bättre förhållande till medarbetarna. Det är alltså grundläggande att relationen mellan 

organisationens arbetsklimat och medarbetarnas engagemang i organisationen är god. 

Företagen som ger en arbetsvänlig arbetsmiljö och har ett gott förtroende bland de anställda 

upplever att organisationen bryr sig om dem. Det kommer att bli en viktig faktor som är 

väsentligt relaterad till deras engagemang (Umamaheswari & Jayasree, 2016, s 615ff).  
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2.2 Kränkande Särbehandling 

Kränkande särbehandling brukar delas upp i två ord där kränkande betyder att ”genom ord 

eller handling förnedra någon eller några” och särbehandling innebär att ”bli behandlad 

annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför 

arbetsplatsens gemenskap” (Arbetsmiljöverket 2016a, s 56ff). Det innebär att man blir utfryst 

eller utesluten från sammankomster, man blir kallad elaka saker framför andra eller får inte 

inbjudan till något möte som man borde ha fått. Om detta pågår under en lägre tid kan det till 

slut bli en mobbingsituation som i förläggningen kan sluta i psykisk ohälsa och sjukskrivning. 

Därför ser AFS 2015:4 detta som en viktig fråga (ibid). Det innefattar frågor som gäller hur 

stämningen med arbetskamraterna är, hur relationen i gruppen är, om man känner till hur man 

ska bemöta varandra på en arbetsplats på ett bra sätt, om man får den hjälp man ber om av 

sina kollegor och av sin arbetsledare/chef, hur vissa kommentarer kan uppfattas på ett sätt av 

några kollegor men på ett helt annat sätt av andra. Det innefattar även om det finns kunskap 

hos arbetstagaren om vad kränkande särbehandling betyder och innebär samt var man vänder 

sig om någon blivit utsatt, om det finns en rutin skriven gällande detta och var den finns. Här 

ställs frågor som har fokusområde på den mjuka delen av arbetsplatsen, bland annat om man 

kan anförtro sig till sina kollegor och hur det tas emot, om det finns konflikter mellan 

avdelningarna och mellan de kollektivanställda (personalen ute i produktionen, som arbetar 

fysiskt med produkten som företaget säljer) och de som är anställda som tjänstemän (som 

sitter inne på kontoret, som tar emot ordrar, löneadministratörer, personalavdelningen, 

ekonomi, säljare, logistik, osv).  Vi anser att detta kan kopplas till Maslow, som näst högst 

upp på sin behovspyramid behandlar självkänsla och det behovet en person har av att få 

beröm och uppskattning från människor i sin omgivning (mer om Maslow på s. 12ff). Här är 

det arbetstagarens självförtroende och självkänsla som finns i fokus. Vikten av att bli 

respekterad och accepterad för den man är och det arbetet man utför av inte bara sin chef utan 

också av kollegorna på arbetsplatsen. Att det är viktigt att man är trygg i att våga be om hjälp 

och få en bra respons av den man söker hjälpen av. 

 

2.3 Allmänt vetande 

I kategorin som är kallad Allmänt vetande har vi valt att ställa frågor som rör företagets 

policys och om arbetstagaren har kännedom om innehåll och rutiner. Det gäller om man 

känner till de mål som företaget har satt gällande affärsidé, vision (att vara den självklara 

partnern för stållösningar), värderingar (prioriterade miljöaspekter (el och gasol, energimål)), 

och QHSE (Kvalité, säkerhet, hälsa och miljö). Även de sociala målen, så som frågor gällande 

konflikter och kriser som innebär om arbetstagarna vet vilka rutiner som finns, var de finns 

och hur man ska gå tillväga vid eventuell kris eller konflikt som inte kan lösas självständigt. 

Ytterligare frågor under denna kategori rör om man har årliga medarbetarsamtal och om man 

följer upp dessa så att man ska kunna ha en personlig utveckling i sitt arbete och på så sätt bli 

motiverad att arbeta framåt. Det finns också frågor som rör relationen med arbetstagarens 

överordnade och vad man har för relation, frågor om man upplever att man får negativ kritik 

för utfört arbete, eller positiv uppmuntran och beröm för väl utfört sådant. Frågor som rör 

tydlighet i arbetsuppgifterna och befogenheter kopplade till detta. Till exempel, vem har 
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mandatet att göra avdömning på arbetsuppgifterna då arbetsbelastningen är hög och måste 

prioriteras. Detta har tydliga kopplingar till Karasek med hög eller låg egenkontroll vid hög 

eller låg arbetsbelastning (mer om Karasek på s. 14ff) men även till Herzberg som arbetar 

med hygien- och motivationsfaktorer (mer om Herzberg på s. 19ff). Hygienfaktoreran har sin 

grund i att människan har sin grundtrygghet så som ekonomi, säkerhet, tak överhuvudet och 

hyfsad relation med närmsta chef, bra allbetsvillkor som en viktig del, medan 

motovationsfaktorer innebär att man vill försöka motivera sina arbetstagare till att utvecklas. 

Både i sitt yrke där man är nöjd och känner att man får uppskattning och gehör från personer i 

sin omgivning, men också i sitt sätt att tänka och vara. 

 

2.4 Maslow, Karasek, Siegrist och Herzberg 

Alla teorier och modeller beskrivs mer detaljerat och vad de innebär och hur de fungerar 

längre ned i texten. De teorier vi kommer att föra samman med materialet är Maslow, 

Karasek, Siegrist och Herzberg. 

 

Alla som någon gång har arbetat med organisationer eller med människor att göra har läst om 

eller kommit i kontakt med Maslows behovspyramid på något sätt. I dagens samhälle har vi 

de lägst liggande behoven tillfredsställda och jakten på mat, tak över huvudet och fysisk 

trygghet är att betrakta som en i det närmaste självklar del av vår tillvaro. Det som gör 

Maslow relevant är att vårt moderna samhälle till största del handlar om den övre delen av 

hans pyramid. Man arbetar främst med en persons självkänsla, hur man mår och hur man ska 

bete sig för att bli respekterad av andra men också hur man ska respektera andra. Överst på 

pyramiden kommer problemlösning, kreativt tänkande och hur man är fördomsfri mot sin 

omgivning. Denna del påverkar mycket i arbetslivet eftersom man inte kan välja vad man har 

för kollegor. Hemma kan man välja vänner och bekanta men på en arbetsplats måste man få 

det att fungera fast man kanske egentligen inte gillar just sin kollega. 

 

Karasek har lagt sitt fokus på Maslows behovspyramid och brutit ner den. Han har utvecklat 

den och gjort det mer komplext men samtidigt överfört det till det vardagliga arbetssättet för 

människor (Hanevik & Keen, s 7ff). Karasek fokuserar mycket på hur man mår i sitt arbete 

med olika sorters arbetsbelastning, han anser att man kan ha ett stressigt arbete så länge man 

har egenkontroll och kan ta egna beslut. Då känner oftast arbetstagaren att man kan hantera 

den stressnivå som föreligger (ibid). 

 

Det kan vara de arbeten som har låg egenkontroll, det vill säga att man inte har möjlighet att 

påverka besluten som tas i någon större utsträckning och att arbetsbelastningen är för hög, då 

hamnar man långt ut på den så kallade stressdiagonalen (Eriksson & Larsson, 2009, s 143ff). 

Exempel på sådant arbete är industrier. Man arbetar kanske på ackord och varje person har sin 

uppgift och man måste prestera för att kunder, arbetsledare och företagsledning ska vara nöjda 

och man har väldigt liten möjlighet att påverka sin arbetssituation på något sätt. Om man inte i 

detta får något stöd av sin arbetsgivare eller kollegor på företaget kan det leda till psykisk 

ohälsa och utbrändhet. Lägger man till en variabel som att man även sitter isolerat och inte har 

kontakt med kollegor är risken ännu större för att man mår dåligt då människan är en social 

varelse.  
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Toppen på Maslows pyramid och Karaseks arbetsinriktade modell går in i varandra, men på 

lite olika sätt. Vi har sett att även Siegrist och Herzberg avhandlar samma frågeställning men 

redogör mer detaljerat för sina teorier. Man skulle kunna säga att de utvecklar och förtydligar 

Maslows och Karaseks modeller. Siegrist anser att arbete och belöning ska väga jämt upp, 

eftersom man då kommer att prestera bättre än om någon faktor tynger över, eftersom man då 

kommer att underprestera. 

 

Stimulansen för prestationen behöver vara i paritet med vad man får betalt, man behöver i 

grunden ha en trygghet så som ekonomi, det vill säga en skälig lön för skäligt utfört arbete, att 

man har en god relation med sin arbetsledare eller chef där man får uppmuntran. Att man får 

detta av sina kollegor generar i att man känner sig stimulerad till att arbeta. Har man en chef 

som inte ger uppmuntran eller som enbart kritiserar det man gjort kommer arbetsprestationen 

att sjunka, då det är av yttersta vikt för en människa att få uppskattning för det man gjort och 

på så sätt stärka självkänslan (Hanevik & Keen, 2010, s 7ff). 

 

Vi anser att Herzberg ser det på samma sätt som Siegrist och som Maslows utgångsteori men 

han har ett lite annat fokus. Han kallar dem hygienfaktorer och motivationsfaktorer, som 

egentligen innebär att det viktigaste för individen är bland annat relationen med sin 

överordnade och att få en skälig lön för det arbete hen gör. Även att man får belöning i form 

av ansvar och har möjlighet till utveckling och ett erkännande för det man åstadkommit. I 

denna teori finner man kränkande särbehandling som ett av de stora problemen i utanförskap 

och som man ser i Maslows pyramid är att uppskattning kommer lägre ner på pyramiden. 

Alltså om man inte får uppskattning, gehör och uppmuntran så förtvinar människan, mår 

dåligt och detta kan leda till utanförskap, kanske sjukskrivning och utbrändhet.  

 

2.4.1 Maslow  
Abraham Maslow, filosof och psykolog från USA, var en av grundarna till den humanistiska 

psykologin under 1960-talet. Han förespråkade en tanke om individen, hennes behov och vad 

som motiverar henne. 

 

Maslow vill framhäva att människan styrs av sina behov. Att vi redan från födseln har med 

oss vad han kallar slumrande resurser och behov. Dessa behov är uppdelade i kategorier som 

är uppställda i en pyramid. Varianter har gjorts på denna modell där det har lagts till 

”behovskategorier”, men vi väljer att hålla oss till Maslows 5; fysiska behov, trygghetsbehov, 

sociala behov, behovet av självuppskattning och till sist behovet av självförverkligande. De 

fysiska behoven är de som kroppen behöver för sin överlevnad, det vill säga mat, dryck, 

sömn, värme, med mera (Aust & Tallkvist, 2008, s 4ff).  

 

Trygghetsbehoven (på bilden nedan heter de kärlek/tillhörighet) handlar om att man behöver 

känna sig trygg på många sätt, bland annat genom att ha ett hem, ett arbete och en familj, sex 

samt en god hälsa. Först när dessa är fyllda och man känner sig tillfreds, även om sex inte är 

nödvändigt för fysisk överlevnad som mat och vatten är, tillhör det dom lägst liggande 

behoven beroende på att det är vårt sätt till överlevnad och det är en överlevnadsinstinkt för 

människan, då kan man ta nästa steg och som i detta fall är säkerheten och trygghet (ibid).  
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Sociala behov är pyramidens nästa steg. Här är ett behov av ett kontaktnät, att man hör 

hemma någonstans, att känna kamratskap och skaffa sig ett umgänge viktigt. Vi behöver ha 

ett umgänge med vänner och bekanta som man själv väljer, de är en viktig del, vi umgås gärna 

med familjen men då de inte är valbara så väljer man sina vänner. De bidrar med att få oss att 

må bra, man delar samma intressen, samma eller liknande värderingar och så vidare. 

Människor är individer men när de primära behoven är tillfredsställda så vill vi umgås med 

andra.  

 

Behovet av självuppskattning är det fjärde behovet som Maslow tar upp. Det är precis som det 

låter, behovet av att ha självförtroende, hur man upplever sin självkänsla, man vill ha respekt 

för sig själv och känslan av att man kan någonting och att man är kompetent. Det handlar om 

hur man respekterar andra och hur man vill bli respekterad av andra. Här visar det att man 

behöver få uppskattning för det man gör och det ger oss ett självförtroende, vilket resulterar i 

att man mår bra. Det gör att man växer som människa och känner en lycka och en motivation 

till att åstadkomma och göra mer (ibid). Det är även på denna nivå som man börjar se dom 

delar vi använder oss av i vår analys och hur vi har arbetat med att ta fram enkätfrågorna.  

 

Behovet av självförverkligande handlar om att man hela tiden vill utvecklas och använda sig 

av alla sina kunskaper, att förverkliga sig själv. Fokusområden är moralitet, kreativitet, 

spontanitet, problemlösning samt att vara fördomsfri och acceptera faktum. Maslow menar att 

inombords har människor utvecklingsmöjligheter och att bara man har fått vissa behov 

tillfredsställda så har man stor möjlighet att våga lyfta fram dessa. Man kan visa sig vara 

mycket mer kreativ och ha en spontan sida som kommer fram om de lägre behoven i 

pyramiden är tillfredsställda. Här kan man på toppen vara mer accepterande och fördomsfri 

när man känner att man själv är tillfreds och har då större förståelse för andra individer och 

deras egenheter (ibid).   

 

Pyramiden fungerar på det viset att när första steget av behov är uppfyllt så uppstår behov 

från det andra steget, detta upprepas hela vägen upp till toppen. Ett nytt behov tar vid när det 

andra är uppfyllt. De lägre behoven försvinner inte när de har tillgodosetts, de finns kvar men 

upplevs inte som något oroande (ibid). 
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Figur 1: Maslows behovstrappa (kaffemedaffe.se 2016).  

 

För att utveckla de övre delarna av pyramiden tittar vi på Karaseks krav och kontrollmodell.  

 

2.4.2 Karasek 
Karasek satte samman två modeller som förklarar och beskriver olika typer av arbete på ett 

ganska vanligt tankesätt. Han ville se och jämföra hur man arbetar om man satte ihop krav 

och kontroll med olika höga eller låga möjligheter till att styra över sitt arbete. Han satte 

arbetskraven mot egenkontroll, då han såg det som de stora hörnstenarna i sin modell för att 

därefter arbeta vidare med låga och höga variabler. För att fortsätta med sin teori satte han in 

de olika arbetsbelastningarna högstressarbeten och lågstressarbeten, i sin fyrfältare. Detta 

kompletterades med passiva och aktiva arbeten (Eriksson & Larsson, 2009 s 143ff).   

 

Det man kan utläsa av fyrfältaren är vikten av relationen mellan krav och kontroll. Har man 

låg egenkontroll och låga arbetskrav kan man lätt bli understimulerad i sitt arbete, eller om 

man har höga arbetskrav med högaktiva arbeten kan det bidra till stress som i förlängningen 

kan leda till utbrändhet. Karasek delade upp arbetsplatsens krav i två delar. En beslutsgrad 

och en kvalifiktationsgrad. Detta visar i hur stor grad man har egenkontroll, det vill säga hur 

stor möjlighet man har till att påverka och fatta beslut som gäller ens arbetsuppgifter. Det 

andra är hur man har möjlighet att lära sig nya saker och kunna använda den nya kunskapen i 

uppgifterna som man utför (ibid).  

http://kaffemedaffe.se/wp-content/uploads/2013/10/maslows-behovspyramid-01.png
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Figur 2: Karasek 1 (Bodestad 2016)  

 

En vidareutveckling av modellen gjordes av Jeff Johansson som lade till socialt stöd som en 

ytterligare avgörande faktor i fyrfältaren. På grund av detta tillägg kunde man se att arbetet 

blev isolerat om det inte fanns något socialt stöd eller att man arbetar kollektivt. Johansson 

såg att det är viktigt med gruppkänsla och samhörighet för att man ska prestera bra, vilket i 

sin tur gör att man kan uthärda mer om det blir tufft i arbetsuppgifterna om man får gruppens 

stöd att luta sig mot (ibid). 
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Figur 3: Karaseks krav/kontroll/stöd-modell (Johnson 1991, s 37; Aronsson 1987, s 29) 

 

Utifrån våra stressrelaterade enkätfrågor, kan vi se att Karaseks krav- och kontrollmodell med 

lågstress- respektive högstressarbeten, samt stressdiagonalerna passar bra in här. Här försöker 

vi fokusera på att ta reda på hur företaget lyckas med att motverka stress för sina arbetstagare. 

Detta genom att ställa frågor som har med stress och avkoppling från arbetet under 

sjukfrånvaro, rast, lunch, semester och så vidare att göra. Här får man också frågan om man 

har eller upplever stressymptom såsom irritation, trötthet, ilska, ångest eller oro. Men vi ser 

också sambandet med teorin och hur man bör arbeta för att stressen ska minska, om man 

känner att man kan slappna av vid alla sorters frånvaro. Vi ställer också frågor om 

arbetsbelastningen och situationen i stort gällande stress, så som frågor om hur arbetsschemat 

ser ut och om det passar arbetstagaren, om man behöver arbeta mycket övertid, och hur 

arbetssituationen ser ut, det vill säga om man har tillräcklig tid för att utföra 

arbetsuppgifterna. Att man vet vad företaget har för förväntningar och kräver av arbetstagaren 

eller om dom är för höga eller för låga. Dock har vi ingen konkret fråga som handlar om 

kontroll, men fråga 29 ”känner du att du får en personlig utveckling i ditt arbete?” behandlar 

kvalifikationsgrad (se 7.2). Vi skulle med stor sannolikhet kunna anta att de kollektiva 

arbetarna på Scana Steel Björneborg som arbetar skift har en låg grad av kontroll, då det är 

viktigt att stålet framställs i en exakt process under exakta förhållanden, medan tjänstemännen 

har en högre grad av kontroll, då de har sina specifika arbetsuppgifter, men kan bestämma i 

vilken ordning de ska göras. De har lättare att anpassa sina arbetstider och kan gå ifrån för en 

pratstund med kollegorna när det känns nödvändigt, bara arbetet blir gjort. Vi har dessutom 

frågor från enkäten som är relaterade till kränkande särbehandling som passar bra in på 

Johanssons tillägg om socialt stöd.  
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2.4.3 Siegrist  
Johannes Siegrist var en sociolog som verkade i USA och kom på belöning- och 

ansträngningsmodellen. Modellen har sitt fokus på vad arbetsgivaren kan erbjuda 

arbetstagaren. Lönen för arbetet bör vara i proportion till arbetsinsatsen och ansträngningen 

det innebär man gör för att få arbetet gjort. Medarbetaren avgör om det är en bra relation 

mellan arbete och avlöning, vilket gör att man arbetar därefter. Detsamma gäller om 

arbetstagaren upplever att man får för lite lön för mödan, då sänker hen sin arbetsinsats. När 

man som arbetstagare upplever att det inte finns någon skälig belöning för de krav som ställs 

kan detta påverka att man blir stressad, vilket i förlängningen är skadligt ur hälsosynpunkt för 

arbetstagaren (Hanevik & Keen, 2010 s 11ff). 

 

Ansträngnings- och belöningsmodellen har fokus inom socialpsykologin där man kan se hur 

man hanterar stress i arbetet. I modellen finns både yttre krav från arbetet men också de inre 

kraven från arbetstagarens sida. Arbetstagarens arbetsinsats ses som en byteshandel där man 

byter tjänster mot betalning. Det vill säga att man säljer sin tid och sina tjänster till den 

högstbjudande arbetsgivaren (ibid).  

 

Det är organisationen som bestämmer vad de tjänster man köper är värda både på ett 

ekonomiskt plan men även socialt. Siegrist delar upp belöningsområdena i två delar. Det ena 

är en hård del som är inriktad på pengar, anställningstrygghet, god relation med sin 

överordnade och möjlighet till att arbeta sig upp i organisationen och göra karriär. Medan den 

andra delen har mer fokus på mjuka faktorer som uppmuntran, uppskattning och möjlighet till 

personlig utveckling. Om individen inte känner att hen får uppskattning för det hen utför i 

form av beröm och positiv feedback, kan detta leda till psykisk ohälsa. Inom modellen finns 

flera fokusområden och ett av dom är att om man inte får den uppskattning som man 

eftersöker när arbetet är utfört så arbetar man mer och hårdare, vilket i sig kan leda till att man 

“går in i väggen” och drabbas av utmattningssyndrom. Siegrist menar att den 

socialpsykologiska uppskattningen är en oerhört viktig del i arbetet om än inte viktigare än 

lönen (ibid).  

 

Det som skiljer Karaseks krav och kontrollmodell från Siegrist ansträngnings-

belöningsmodell är att stressen är närvarande i Siegrist modell medan i Karasek har man både 

låg stress och hög stress arbeten. Stress har oftast en negativ påverkan på människor och hur 

man har förmågan att handskas med den (ibid). 
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Figur 4: Siegrist ansträngnings- och belöningsmodell (Victor, 2017) 

 

 

Tittar man närmare på Siegrist och hur han arbetar med sin teori och hur vi kopplar dessa till 

de frågor vi strukturerat upp för att kunna svara på om företaget har lyckats implementera 

arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, har vi försökt att få en insikt i hur 

höga kunskaperna är bland arbetstagarna angående företagets mål och policys och hur man 

hanterar en situation när konflikter uppstår. Skulle exempelvis en konflikt uppstå i en 

arbetsgrupp bör arbetstagaren veta var hen ska vända sig (vilket bör vara till närmaste chef). 

Skulle det vara så att man inte upplever att man får respons av hen bör det framgå i företagets 

policydokument hur man ska gå vidare.  

 

Siegrist fokuserar mycket på att man ska få belöning för de uppgifter man utför och att det ska 

finnas en jämvikt mellan arbetet som arbetstagaren säljer till arbetsgivaren och att 

arbetsgivaren betalar skäligt med lön för detta. Om man inte får en personlig utveckling, 

mental uppmuntran, eller att chefen hela tiden klankar ner på arbetet kan det innebära att man 

enligt Siegrist i förlängningen drabbas av psykisk ohälsa och detta kan sluta med 

sjukskrivning eller i värsta fall en utbrändhet som gör att arbetstagaren aldrig kan komma 

tillbaka till arbetet (Hanevik & Keen, 2010 s 11ff). 

 

Vi tar även i åtanke att det är viktigt att man får tydliga direktiv gällande arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter som är otydliga i kombination med att man inte har någon att vända sig till 

kan skapa stress. Det blir ett orosmoment som kan bidra till ohälsa. Att inte vara medveten om 

det bakomliggande syftet eller hur hela arbetsprocessen går till är också en del som bidrar till 

stress och oro. Detta i kombination med våra frågor gällande kränkande särbehandling, 

personlig utveckling, samt relationer med kollegor och chefer gör att vi tycker att Siegrist 

relevant för undersökningen.   

 

Här ser man vikten av att hålla en bra dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare. Stål och 

Metall skriver i sitt kollektivavtal att ”det är företagets ansvar att genomföra 
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utvecklingsinsatser av personal, organisation och teknik” (Stål och Metall, 2016, s 98). De 

fortsätter med att syfta till att det är chefens uppgift att se till att företagets behov och 

utveckling blir till verklighet genom arbetarna. Det rekommenderas att detta sker genom 

regelbundna utvecklingssamtal. Vidare pekar de på att kompetensutveckling bör ligga även i 

arbetstagarens intresse (ibid). Vi tolkar detta som att det bör vara både arbetsgivarens och 

arbetstagarens ansvar att utvecklas, men det måste ske i samspel med varandra genom 

återkommande samtal. Vi har valt att kalla utvecklingssamtal för medarbetarsamtal i 

undersökningen eftersom det uttrycket är mer etablerat hos Scana Steel Björneborg.   

 

2.4.4 Herzberg 
Frederick Herzberg var en amerikansk psykolog som var aktiv under lång tid och var en viktig 

person inom arbetet med företagsledning och hur man skulle styra deras arbetssätt. Han är 

känd för sin modell som kan kallar hygien- och motivationsfaktorer eller förkortningen 

tvåfaktormodellen (Sedighha, 2009, s.15).  

 

Herzberg var intresserad av att utveckla Maslows behovspyramid ytterligare. Han grundade 

sin teori under 50-talet, där han hade arbetslivet i fokus. Herzberg ansåg att kombinationen av 

både motivationen och hygienfaktorerna är viktiga på en arbetsplats. Hygienfaktorerna avser 

faktorer som inte påverkar motivationen, utan bara kan orsaka missnöje, alltså bör en 

arbetsgivare fokusera på att ta hjälp av motivationsfaktorerna för att öka motivationen och 

tillfredställelsen hos de anställda. Motovationsfaktorer ger medarbetarna en ökad belåtenhet 

på arbetet, där bland annat graden av ansvar och utveckling ingår. Hygienfaktorerna innebär 

att alla grundkraven ska vara uppfyllda för att en arbetstagare ska trivas hos arbetsgivaren. 

Grundkraven avser lön, ledning, relationer till över- och underordnade, arbetsvillkor, samt 

säkerhet. När dessa villkor är uppfyllda och arbetstagaren känner att hen gör ett bra jobb kan 

motivationsfaktorerna, som innebär arbetsuppgifter, ansvar, befordran, prestationer, 

utveckling, rättvist behandlade sättas in som motivation från företaget till arbetstagaren. Detta 

betyder att man ger arbetstagaren en mer ökad arbetstillfredsställelse och förklaras av arbetets 

utformning (ibid). I praktiken betyder detta att om företag vill ha bra arbetskraft så ska man 

först se till att arbetstagarna känner att lönen är bra, att man har en bra dialog med sin 

närmaste chef och får det stöd man behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. När det 

är tryggat så arbetar man med arbetsuppgifterna innehåll, man fokuserar på ansvarsbiten och 

vilka möjligheter det finns för arbetstagaren till befordran. 

 

Herzberg menar att individernas behov av personlig utveckling ligger i fokus. Han har visat 

att det är viktigt att ha intresse för hur man skapar ett bra arbetsklimat och en atmosfär inom 

en organisation som främjar medlemmarnas personliga utveckling, vilket gör att 

arbetstagarnas prestationer förbättras. Hertzbergs teorier om hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer pekar specifikt på att det är olika faktorer. Det innebär att även om man 

eliminerar ohälsa och missnöje (Hygienfaktorer), så skapar inte det arbetsnöjdhet och 

engagemang (Motivationsfaktorer). Liksom Maslow är Herzbergs modeller bestridda men så 

innehåller de en stor del av sunt förnuft, vilket gör dem användbara i frågor som rör den 

sociala arbetsmiljön, både förr och nu (Abrahamsson & Johansson, 2013, s 10ff). 
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HYGIENFAKTORER MOTIVATIONSFAKTORER 

Anställningstrygghet Ansvar 

Arbetsförhållanden Arbete 

Lön                     Prestation 

Medarbetare  Erkännande 

(Sedighha, 2009, s.15) 

 

 

 
Figur 5: Herzbergs tvåfaktorteori (EBA 2016)  
 

 

I undersökningens kategori kränkande särbehandling ser vi att den passar in i Maslows, 

Siegrists och Herzbergs teorimodeller. Här fokuserar man mer på hur man mår psykiskt på en 

arbetsplats och vad som påverkar arbetstagaren för att personalen ska må bra och prestera 

ännu bättre. 

 

I enkäten lyfter vi fram frågor om stämningen på arbetsplatsen, relationen med chefen och 

kollegorna samt respekten som upplevs mellan dessa. Om hur man upplever kränkande 

särbehandling, hur detta ska lösas och om man vet var man vänder sig i en uppstådd situation. 

Därför anser vi att Herzberg passar in i undersökningen.  

 

Teorierna som har lagts fram pekar på att om arbetstagarna mår bra och är tillfreds kommer 

han eller hon att prestera bättre. Man belyser bland annat att ekonomi och en bra relation med 

chefen är viktigt för att arbetstagaren ska kunna må bra och arbeta på ett tillfredsställande sätt. 

Vi ser också vikten av att veta hur man beter sig i situationer som har med kränkande 

särbehandling att göra, vi ser i teorierna att detta påverkar utanförskap mycket, och att det lätt 
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leder till psykisk ohälsa. Om upplevelsen av att arbetsplatsen har en negativ stämning sprids 

det, och arbetsmoralen sjunker hos arbetstagarna. Konflikter som kan vara svåra att lösa 

uppstår. För att få kontroll på detta bör man arbeta aktivt med hygienfaktorerna som beskrivs i 

Herzbergs modell. I modellen tar man upp samarbetet mellan kollegor och vikten av att både 

kunna be kollegor om hjälp men också bidra med hjälp. Det är också angeläget att man blir 

behandlad med respekt av både sin chef och av kollegorna, vilket fick oss att vilja ställa några 

frågor om detta i enkäten. Chefen har en viktig roll i alla teorierna då han har enorm påverkan 

på både individer och arbetsuppgifter.  

 

Idag har vi förstått vikten av att ha en bra arbetsmiljö och att människor ska trivas på sina 

arbetsplatser. Vill man ha exempel på hur teorierna fungerar i praktiken kan ett exempel som 

vi har tagit till oss vara att arbetsmiljötänket på företag är väldigt viktigt. Studier visar på att 

produktionen hos människor och företag ökar om arbetstagarna mår bra. Men det har visat sig 

att det även finns resultat som ställer sig emot detta påstående. Detta kan man läsa ytterligare 

om i Charles Perrows bok ”Complex organizations: a critical essay” från 1986, där han påstår 

att det inte finns några belägg för att man blir effektivare som arbetstagare om arbetsmiljön är 

bra eller att man skulle arbeta sämre för att den är dålig. Man kan uppleva att arbetsmiljön är 

olika beroende på var man befinner sig i livet och vilken livssituation man har. Här kommer 

alla de olika teoretikernas tankesätt in för hur man ska förbättra arbetssituationen för både 

arbetstagare men också arbetsgivare (Eriksson & Larsson, 2009, s 137). 

 

2.5 Summering av teorier 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på valda delar i Maslows behovspyramid. 

Fokusområdet ligger på toppen av behovspyramiden, som innebär att man som människa vill 

utvecklas och förverkliga sig själv genom att använda sin kunskaper. Man kan här ha större 

acceptans och vara mer fördomsfri i sitt bemötande med andra människor, då de tidigare 

behoven är tillfredsställda. Maslows pyramidtopp lyfter fram möjligheter hos individen och 

en kreativ sida vaknar. Här ser vi hur vi kan koppla kränkande särbehandling och sociala 

relationer som i analysen är en av våra huvudfrågor.  

 

Vi kommer att ta upp hur arbetskraven ser ut för de anställda, vad de har för möjlighet till att 

påverka sina arbetsuppgifter och hur de kan fatta beslut gällande sin arbetssituation. Vi lägger 

vikten på relationen mellan krav och kontroll. Det innebär att om man har låg egenkontroll 

och låga arbetskrav kan man lätt bli understimulerad i sitt arbete, eller om man har höga 

arbetskrav med högaktiva arbeten kan det bidra till stress som i förlängningen kan leda till 

utbrändhet. För att ytterligare tydliggöra hur arbetstagarna på företaget har möjlighet att 

påverka sitt arbete, använder vi oss av Karaseks Krav- och kontrollmodell. En beslutsgrad och 

en kvalifikationsgrad i modellen visar hur stor egenkontroll man har, det vill säga hur stor 

möjlighet man har till att påverka och fatta beslut som gäller en persons egna arbetsuppgifter. 

Det andra är hur man har möjlighet att lära sig nya saker och kunna använda den nya 

kunskapen i uppgifterna som man utför.  

 

Om det finns socialt stöd på arbetsplatsen och om man har möjligheten till att få en personlig 

utveckling med uppmuntran och att människor med en arbetsledande roll ger beröm till sina 

arbetstagare är det ett framgångsrecept till att få motiverade arbetstagare. Men får man inte 

denna bekräftelse, utan endast negativ respons på det utförda arbetet så kommer det att med 

största sannolikhet att i förläggningen sluta med ohälsa. Siegrist tar upp att just det är en av de 

viktigaste delarna i arbetsrelationen med belöning för utfört arbete. Vi har valt att titta på hur 

man har en lagom arbetsbelastning med uppmuntran i motvikt till prestationen. 
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Kränkande särbehandling är ett mycket viktigt område i vår undersökning och hur man 

arbetar för att förebygga detta på företaget, men även ta fram och fastställa rutiner kring 

uppkomsten av eventuella situationer. Vi har valt att se närmare på Herzbergs 

tvåfaktorsmodell, där man kan se att en arbetsplats som har en negativ stämning smittar, samt 

att arbetsmoralen sjunker hos arbetstagarna och att konflikter som kan vara svåra att lösa 

uppstår. För att få kontroll på detta bör man arbeta aktivt med hygienfaktorerna som beskrivs i 

Herzbergs modell. I modellen tar man upp samarbetet mellan kollegor och vikten av att både 

kunna be kollegor om hjälp men också bidra med hjälp samt att man blir behandlad med 

respekt av både sin chef och av kollegorna och hur man bemöter varandra i vardagen på 

arbetsplatsen på ett respektfullt och värdigt sätt. Här fokuserar man mer på hur man mår 

psykiskt på en arbetsplats och vad som påverkar arbetstagaren för att de ska må bra och 

prestera bra eller helst bättre. 

 

I följande metodkapitel kommer vi att ta upp hur vi har gått tillväga för att få reda på 

frågeställningarna som följer. Frågeställningarna är utformade efter den kunskap vi har fått av 

teorierna som vi har redogjort för. 

 

 

2.6 Frågeställningar 

Med ovanstående bakgrund har vi formulerat följande frågeställning för att kunna uppfylla 

syftet: 

 

- I vilken omfattning har arbetstagarna på Scana Steel Björneborg kunskap i kränkande 

särbehandling och hur företaget ser på det? 

- I vilken utsträckning upplever arbetstagarna på Scana Steel Björneborg att man har en 

god respektive dålig relation till sina kollegor? 

- I vilken utsträckning har arbetstagarna på Scana Steel Björneborg kunskap gällande 

företagets mål och policys? 

- Finns det några skillnader i hur tjänstemännen respektive kollektivarbetarna på Scana 

Steel Björneborg upplever sin arbetsplats? 
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3. Metod  
Undersökningen i det här arbetet utgår från ett uppdrag av företaget Scana Steel i Björneborg. 

Från företagets sida ville man genomföra en undersökning om hur väl företaget har lyckats 

implementera arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Scana Steel Björneborg är ett järnverk som har funnits sedan 1656 där hela 

produktionsprocessen genomförs, det vill säga att man smälter stål till en massa, gjuter 

massan och häller den i formar. När formarna stelnat tar man dem till smedjan och pressar 

fram den formen som är beställd från kunden. Produkterna blir bland annat långa axlar till 

båtar eller till vindkraftverk. Efter det flyttas den smidda produkten till mekaniska verkstaden 

där man svarvar samt genomlyser med ultraljud för att se om det finns sprickor. Då man under 

många år har arbetat i en hård arbetsmiljö, där fokus inte har varit på individens välmående, 

utan snarare på att få in pengar till företaget, har det utformats en jargong som kanske inte 

anses acceptabel idag, men den lever ändå kvar i väggarna på grund av gammal hävd. Det är 

till exempel inte ovanligt att det förekommer sexistiska uttalanden, vilket givetvis sätter både 

gamla och nya arbetare i tråkiga sitsar. Därför jobbar man nu på att implementera den nya 

AFS 2015:4 som har fokus på den sociala arbetsmiljön. Där sätter man människan och 

kränkande särbehandling i fokus och hur man arbetar med stress och fysiska förhållanden 

samtidigt som den psykiska hälsan har stor betydelse. Syftet med denna studie är att 

undersöka i vilken utsträckning man lyckas föra ut AFSens intentioner bland de anställda. 

Nedan följer mer precisa definitioner av kollektivanställda respektive tjänstemän. 

 

Kollektivanställda: Arbetstagare vars anställningsvillkor, särskilt lönevillkoren, är kollektivt 

reglerade. Personalen ute i produktionen, som arbetar fysiskt med produkten som företaget 

säljer (Nationalencyklopedin, 2017). 

Tjänstemän: Löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete. Sitter inne på 

kontoret, som tar emot ordar, löneadministratörer, personalavdelningen, ekonomi, säljare, 

logistik (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Vår förväntning har varit att det ska vara ett högt deltagande på enkätundersökningen som kan 

påvisa om man lyckas eller inte med implementeringen. Frågorna har formulerats utifrån 

handledningsboken som trycker på olika fokusområden, bland annat att det bör finnas rutiner 

för kränkande särbehandling hos företagen. De orosmoment som funnits är att 

svarsfrekvensen hos respondenterna skulle vara så låg att det inte hade gått att analysera och 

säkerställa resultatet, det vill säga en väldigt hög kvot av externt bortfall.  

  



24 

 

 

 

3.1 Val av metod 
För att kunna fastställa vilken metod man bör använda så måste man klargöra syftet med 

undersökningen, hur vi ska analysera och arbeta med resultatet samt att vi mäter just det 

området vi vill mäta och lägger stor energi på att få rätta frågor för att verkligen få svar på det 

vi söker få svar på (Granberg, 2011, s 217).  

 

För att nå ut till de anställda som aktivt arbetar i organisationen dominerade valet att göra en 

kvantitativ undersökning med enkäter, då det är lättare för alla medarbetare som arbetar från 

dagtid, 2-skift, 3-skift, 5-skift, samt 12 timmarspass få en chans att vara med i 

undersökningen. Vi anser att en kvantitativ undersökning passade i detta fall, eftersom vi ville 

få in information från så många respondenter som möjligt. En kvantitativ studie används när 

man vill göra en generalisering av en population (Thurén, 2007, s 22). Eftersom företaget är 

relativt litet tyckte vi att det skulle vara intressant att få en möjlighet att undersöka hela 

populationen. Vi tror att om vi hade utfört en kvalitativ studie skulle det ha tagit för lång tid, 

samt att man inte vill ta medarbetarna från sina arbeten i produktionen. Det är svårt för de 

kollektivanställda att gå ifrån arbetet under sitt skift, då de följer stålets flödesprocess. Att gå 

ifrån för att sätta sig för en intervju som skulle ta betydligt längre tid än att fylla i en enkät, 

som de dessutom kan avbryta för att göra klart senare. En enkätundersökning är även 

passande för denna studie med tanke på att vi i våra frågeställningar vill ta reda på samtliga 

arbetstagares kunskap i bland annat kränkande särbehandling.   

  

Vi har valt att fråga de anställda själva om vad de anser att man ska göra och trycka på för att 

bäst lyckas med en medarbetarundersökning och hur man ska nå ut till alla arbetstagare på ett 

bra sätt. Ytterligare några fördelar med enkäter är att respondenten har tid att i lugn och ro 

fylla i svaren när det passar utan att någon sitter och tittar på under tiden. Det finns inte heller 

någon möjlighet till att respondenter blir påverkade av oss som utför undersökningen (vilket 

kan hända under en intervju). Det som har varit i åtanke när frågorna har utvecklats är att 

respondenterna kan ha frågor kring enkätfrågorna, och för att minimera detta problem har vi i 

missivbrevet hänvisat till oss med telefonnummer och mailadress, som Patel och Davidsson 

tar upp (2011, s11ff) just för att minimera problemet eller försöka undanröja det helt. 

Intervjuer skulle varit möjligt med tjänstemännen, men för att heller inte ta av deras arbetstid 

valde vi att göra det enhetligt i hela organisationen. Om vi enbart hade undersökt 

tjänstemännen så hade vinkeln på undersökningen blivit snedvriden, då man inte fått 

synpunkter från de kollektivanställda som utgör den största delen av medarbetarna i 

organisationen. Det som heller inte hade varit rimligt är att vi skulle ha bett arbetstagarna att 

göra detta utanför arbetstiden. Det naturliga valet blev därför enkäter.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Då en av oss har haft praktik på Scana Steel Björneborg tidigare under vår studietid så föll det 

sig naturligt att prata med HR-chefen där för att se om det kunde vara aktuellt att få göra ett 

arbete på plats. Företaget behövde hjälp med en undersökning i samband med företagets 

implementering av AFS 2015:4. Undersökningen avser för företagets del att se om man 

lyckats sprida det i organisationen som man förväntat sig. Nästa steg var att förankra det med 
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ledningsgruppen och även de tyckte att de var en viktig fråga att lyfta fram, eftersom företaget 

primärt har riktat in sig på hårda frågor, det vill säga fysisk arbetsmiljö. Man har inte arbetat 

aktivt med att kartlägga hur medarbetarna mår på flera år och inte heller prioriterat området 

speciellt mycket. Vi kom överens med ledningsgruppen att detta skulle genomföras med start 

vecka 11, måndagen den 13 mars, med insamlingsdag ca 14 dagar senare. Detta skulle ge alla 

som jobbar skift tid att svara på enkäterna, samtidigt som det skulle ge oss tillräckligt med tid 

för analys.  

 

För att kunna göra en bra projektplan satte vi oss ner för att göra en tidslinje bakvänt. Vi 

utgick ifrån när allting skulle vara klart och arbetade oss baklänges mot dagens datum. Detta 

visade att vi kunde låta enkäten vara ute hos respondenterna i nästan två veckor och vi skulle 

ändå hinna samla in dem för att sedan arbeta med resultatet i lugn och ro.  

 

Enkätens frågor har tagits fram med hjälp av vägledningsmaterial från föreskriften från 

arbetsmiljöverket och anpassats med undersökningens respondenter i åtanke. Vi har valt att 

nästan bara använda oss av ja/nej frågor, eftersom vi ville utforma en så enkel enkät som 

möjligt. Ja/nej frågor räknas till en nominalskala där man kan få en tydlig gruppering av svar 

(Patel & Davidsson, 2011 s 113). Vi har också tänkt att det inte ska kunna vara bekvämt att 

svara ”ibland” eller ”kanske”, utan att respondenterna måste tänka till och ta ställning. Tanken 

om att utforma en så bra och givande enkät som möjligt fanns också, vi strävade efter en 

enkelhet som skulle medföra att det inte skulle kännas jobbigt för respondenterna att vara med 

i undersökningen, därför har vi också strävat efter att anpassa språket till ett så lätt och 

vardagligt språk som möjligt så att alla skulle ha möjlighet att förstå frågorna. 

 

Andra i företaget som tidigare har försökt att utföra medarbetarundersökningar har upplevt en 

viss passivitet från medarbetarna. Svarsfrekvensen har tidigare legat på ungefär 40 procent. 

Därför har vi aktivt varit ute på alla avdelningar och informerat om varför vi gör 

undersökningen och även varit angelägna om att understryka att det är med medarbetarnas 

hjälp som undersökningen kan genomföras. Arbetstagarna på företaget får även en chans att 

uttrycka hur de upplever sin arbetssituation på ett anonymt sätt. Innan enkäten hade börjat ta 

sin form gick vi runt till alla avdelningar för att presentera projektet för att få en uppfattning 

av tidigare erfarenheter och för att få en bild av hur man upplevt tidigare undersökningar. Vi 

uppfattade att det fanns en upplevelse av att graden av anonymitet hade varit låg, många är 

rädda att svara sanningsenligt om de tror att svaren kan spåras tillbaka till den som har svarat. 

I beaktande till detta såg vi till att endast använda födelseår samt om de är kollektivanställda 

eller tjänstemän som bakgrundsfrågor. Här ser vi vikten av att även informera och få med 

cheferna i organisationen för att de ska uppmuntra sina anställda till att medverka i 

undersökningen.  

 

Det naturliga urvalet till undersökningen föll på en totalundersökning eftersom populationen 

är begränsad till ungefär 200 personer. Totalundersökning innebär att man inte väljer ut en 

viss grupp av respondenter utan man tar alla i hela populationen (Ejlertsson, 2005, s 18). I 

detta fall har man gett alla anställda på företaget möjligheten att välja om de vill delta i 

undersökningen, med hopp om att så många som möjligt visar sitt intresse och vill delta. 
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Däremot konstaterar vi att urvalet har påverkats av en snöbollseffekt, då vi har varit aktiva 

med att sprida ut information till hela företaget. Vi har valt att arbeta med en hög grad av både 

strukturering och standardisering där de fasta svarsalternativen är lätta att förstå och inte ska 

kunna misstolkas (Patel & Davidsson, 2011 s.76). 

 

Frågorna har delats in i tre kategorier för att det ska underlätta analysen: Kränkande 

särbehandling, stress och allmänt vetande. Nedan följer exempel och tankar på en del frågor 

som vi har utformat. Stressfrågor innefattar frågor som bland andra: Känner du att kraven som 

din arbetsgivare sätter på dig är rimliga?, Känner du att din arbetsbelastning är för hög?, 

Och känner du att du orkar vara aktiv utanför arbetet? (Arbetsmiljöverket, 2016a, baksidan). 

Frågor i kategorin kränkande särbehandling är frågor som bland andra: Känner du att din chef 

behandlar dig med respekt?, Känner du till vad kränkande särbehandling är?, och känner du 

att du kan be dina kollegor om hjälp? (ibid). I kategorin allmänt vetande tog vi med bland 

andra: Känner du till företagets arbetsmiljöpolicy?, Har du årliga medarbetarsamtal?, och 

Upplever du att din arbetsgivare agerar på ett bra sätt om en konflikt eller ett problem skulle 

uppstå? (ibid). 

 

En av frågorna hade fler än två svarsalternativ, en stressfråga där vi ville se hur många 

symptom på stress som den svarande upplever att han/hon har. Symptomen hämtade vi från 

Arbetsmiljöverket och är bland andra: huvudvärk, sömnsvårigheter, spända muskler, yrsel, 

oro. Denna fråga visade dock ingenting anmärkningsvärt när vi sammanställde resultatet. 

Enkäten avslutades med en fri fråga där respondenterna kunde skriva fritt om något de ville 

förmedla gällande ämnet eller bara tankar man ville lyfta fram. Denna fråga redovisas i form 

av en reflektion i resultat och analys avsnittet.  

 

En pilotstudie utfördes inledningsvis av några tjänstemän, samt en facklig ordförande för de 

kollektivanställda som har varit mer engagerad i undersökningen än de övriga arbetarna. En 

pilotstudie innebär att man testar den utformade enkäten för att eventuellt förbättra den 

(Ejlertsson 2005, s 149). Detta eftersom det är lätt att se sig blind på frågor och själv anse att 

en fråga är heltäckande, fast den eventuellt inte alls kan förstås av den som svarar. De bistod 

oss med att stärka enkäten med följande: Frågan ”Känner du till din arbetsplats mål gällande 

produktionen?” fick modifieras, detta eftersom den frågan inte var klar ens hos ledningen, så 

den ändrades till ”Känner du till din avdelnings mål?”. Dessutom ändrades formuleringen i 

missivbrevet något. Företagets VD har också fått godkänna både enkät och missivbrev innan 

de skickades ut till de olika avdelningarna. 

 

Enkätens layout utformades med hjälp att det webbaserade enkätverktyget Surveymonkey 

(http://sv.surveymonkey.com). Primärt eftersom det är ett verktyg som är lätt att hantera. Det 

är lätt att fylla i de frågor man vill använda och man har möjlighet att utforma hela enkäten 

med olika svarsalternativ på ett smidigt sätt. Beslut togs om att ge ut enkäterna i pappersform, 

då information har framkommit om att det är större svarsfrekvens om enkät ges ut som papper 

i handen. Detta var även ett självklart beslut eftersom endast ett fåtal av populationen har 

tillgång till dator på arbetstid. Vi hade även i åtanke att vid svar av en pappersenkät skulle 

http://sv.surveymonkey.com/
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respondenterna kunna avbryta ifyllandet för att återuppta det vid ett senare tillfälle och att det 

inte skulle kunna förekomma några tekniska svårigheter som till exempel krånglande system. 

 

Vid inlämningen av enkäterna förbereddes lådor som bestod av tomma kartonger som vi hade 

skurit en liten inlämningslucka i och sedan tejpat igen runt locket med paketeringstejp så att 

man inte skulle kunna öppna lådorna som på detta sätt blev plomberade. Under varje låda har 

vi skrivit vilken avdelning de till hörde och ovanpå skrev vi att lådan var till för enkäter samt 

att vi ritade en pil för att visa var ”brevinkastet” på lådan var. De tomma enkäterna fanns i en 

lite mindre låda bredvid som var utan lock och i den fanns även bläckpennor och en lista med 

de anställdas namn för avprickning om de ville markera att de lämnat i en enkät men detta var 

självfallet frivilligt. Vi gjorde den för att kunna vädja till de som eventuellt inte hade fyllt i en 

enkät utan att bli tjatiga på de som redan gjort det. Detta påverkar inte anonymiteten då man 

bara prickar av sig om man fyllt i enkäten och lämnat i enkäten i ”brevlådan”. Avprickningen 

säger ingenting om vilken enkät som är kopplad till vilken respondent.  

 

Tabell 1: Frågor indelade i kategorier om stress, kränkande särbehandling och allmänt vetande 

 

Stress - Känner du att du har ett arbetsschema som 

passar dig  

- Känner du att du vet exakt vad företaget 

kräver av dig? 

- Känner du att kraven som din arbetsgivare 

ställer på dig är rimliga? 

- Behöver du ofta jobba hemma efter arbetstid 

eller jobba övertid? 

- Känner du att du ofta har mer att göra än du 

hinner med? 

- Känner du att du utvecklas i ditt arbete? 

- Känner du att du orkar vara aktiv utanför 

arbetet? 

- Känner du att du har tillräckligt med tid för 

att utföra dina arbetsuppgifter? 

- Känner du att din arbetsbelastning är för låg 

eller för hög? 

- Känner du att du kan koppla av från jobbet 

när du är hemma, har rast eller är 

sjukskriven? 
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Kränkande särbehandling - Känner du att du kan be dina kollegor 
om hjälp om du behöver det? 

- Upplever du positiv eller negativ 
stämning på din arbetsplats? 

- Känner du till vad som orsakar 
kränkande särbehandling? 

- Känner du till vad kränkande 
särbehandling är? 

- Känner du till vad som orsakar 
kränkande särbehandling? 

- Känner du att företaget inte accepterar 
kränkande särbehandling? 

- Känner du att du kan ventilera dina 
känslor kring jobbet med dina kollegor?  

- Upplever du att din arbetsplats ofta är 
fri från konflikter? 

- Känner du att du får det stöd du 
behöver av din arbetsledare/chef? 

- Känner du att din chef behandlar dig 
med respekt? 

- Känner du att du och din chef kan 
samtala om saker som rör ditt arbete? 

- Upplever du att din arbetsplats är fri 
från konflikter mellan tjänstemän och 
kollektivanställda? 

- Känner du att dina kollegor behandlar 
dig med respekt? 

- Känner du att du får hjälp av dina 
kollegor om du behöver det? 

- Upplever du att du har en dålig eller en 
bra relation med din närmsta chef? 

 

Allmänt vetande - Känner du att din chef brukar berömma 
dig? 

- Känner du till företagets 
arbetsmiljöpolicy? 

- Upplever du att din arbetsgivare agerar 
på ett bra sätt om en konflikt eller ett 
problem skulle uppsåt? 

- Känner du att din chef ofta klagar på 
dig? 

- Om en konflikt skulle uppstå, känner du 
till vem du ska vända dig till? 

- Känner du att din chef ofta klagar på 
dig? 

- Känner du till företagets sociala mål? 
- Har du årliga medarbetarsamtal? 
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- Om du svarat jag på tidigare frågan, följs 
det upp ni kom överens om under 
samtalet vid ett senare tillfälle? 

- Om en kris skulle uppstå, känner du till 
vem du vill vända dig till? 

- Känner du till var du ska vända dig om 
något i dina arbetsuppgifter skulle vara 
oklara? 

- Känner du att du får personlig 
utveckling i ditt arbete? 

- Känner du till din avdelnings mål? 
 

 

3.3 Arbetet framåt 
För att sammanfatta viktiga nyckelfaktorer i arbetsprocessen har vi arbetat efter en modell 

som vi hittat i Granberg (2011, s.222), och även kommer att arbeta efter vid presentationen 

för ledningen på företaget och visa hur de kan arbeta vidare med resultatet som framkommit 

av undersökningen. I skrivande stund har vi inte gjort redovisningen till ledningsgruppen men 

har överenskommelse att genomföra denna innan sommaren 2017 efter att vi har lämnat in 

uppsatsen.  

 
 

 
Figur 6: Granberg (2011, s.222). 

 

3.4 Variabler och urval 
Eftersom denna enkät är den första, och övergripande delen, i raden av ett antal som företaget 

ska göra för att se hur man arbetar med den sociala arbetsmiljön, valde vi tillsammans med 

företaget att bara ha två bakgrundsfrågor; om man är tjänsteman eller kollektivarbetare, 
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respektive vilket år man är född. Detta är för att enkäten ska vara så anonym som möjligt. Vi 

valde bort att fråga om kön eftersom det endast är 18 kvinnor på hela företaget. Skulle man 

fylla i år och kollektiv skulle man med lätthet kunna lista ut vem respondenten var. Man ville 

inte heller i detta läge undersöka de svarande avdelningsvis, utan det kommer företaget att 

göra vid en senare kartläggning. Ejlertsson (2005, s 86ff) menar att det är mer regel än 

undantag att inkludera kön som bakgrundsfråga, men vi valde att förbise detta för att öka 

tryggheten bland arbetarna. 

 

Vi valde att göra en totalundersökning på Scana Steel Björneborg som innebär att man 

undersöker alla i en population, man väljer alltså inte ut specifika individer som får 

representera den stora gruppen utan här är alla på företaget respondenter. Syftet var att få med 

så många som möjligt på företaget att besvara enkäten (Trost 2012, s 38) (detta blir också en 

naturlig snöbollsmetod, då det sprider sig att någon har svarat på enkäten så fyller nästa på 

och gör samma sak). Denna undersökning är riktad till alla på företaget, men det är inget 

tvång att svara. Dock finns det ett starkt önskemål från ledningen att få in så många svar som 

möjligt, eftersom det ger bäst resultat och en bättre övergripande bild av företaget (just 

snöbollsmetoden innebär att man använder från ”mun till mun”- metoden för att få personer 

att fylla i enkäten, det vill säga att man hoppas på att de anställda motiverar varandra att fylla 

enkäterna så att undersökningen får så mycket data som möjligt att arbeta med (ibid). 

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 
För att uppfylla de fyra huvudkraven gällande etisk forskning så har vi gjort vissa åtaganden. 

Kraven består av informationskravet, vilket innebär att de som väljer att svara på enkäten ska 

informeras om undersökningen, syftet och att den är frivillig (Ejlertsson, 2005, s 29). Där har 

vi gått ut till varje avdelning och informerat, vi har lagt ut informationen på intranätet och bett 

varje avdelningschef och de personer som arbetar i ledningsgruppen att informera sina 

medarbetare om att vi kommer att göra undersökningen. 

 

När det gäller samtyckeskravet som säger att alla deltagare i undersökningen helt själva 

bestämmer om de ska vara med i undersökningen eller inte (ibid), har vi låtit alla 

medverkande bestämma själva om de vill vara med eller inte, men uppmuntrat till att delta för 

en mer heltäckande bild. Det är mycket tydligt i missivbrevet (se 7.1) att det är konfidentiellt 

och att inga personuppgifter kommer att användas. Vi har valt att lägga en avdelningslista vid 

varje inlämningsstation men det har varit frivilligt att kryssa av sig om man vill. Vad det 

gäller nyttjandekravet, där man bara får använda de inlämnade enkäterna till det syfte de är 

framtagna för (Ejlertsson, 2005, s 30), har vi endast använt enkäterna i syftet att ta reda på hur 

långt företaget kommit i sitt arbete med att implementera de nya reglerna gällande social 

arbetsmiljö. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns gällande 

undersökningen ska behandlas med högsta konfidentialitet, och att inga obehöriga personer 

får ta del av dessa, samt att resultaten ska presenteras på sådant sätt att en utomstående inte 

ska kunna identifiera en enskild respondent (ibid). Enkäterna för vår undersökning finns 

inlåsta i ett arkiv på företaget dit endast personer i ledningsgruppen har tillträde. 
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3.6 Insamling av enkäter och bearbetningen 
När inlämningstiden hade gått ut hämtades kartongerna in till kontoret. Det var bestämt sedan 

innan att analysen skulle göras med hjälp av SPSS, vilket visade sig vara en mental och 

teknisk utmaning gällande licenser och inställningar. Förvisso hade arbetet kunnat utföras på 

universitetet, men då skulle de av misstag kunna komma bort enkäter som transporteras 

mellan olika städer. Vi kom överens med vår handledare, att det bästa vore om materialet 

stannade kvar i ett och samma låsta rum på företaget i Björneborg. 

SPSS är ett rekommenderat verktyg som i stor utsträckning används av studenter som gör 

kvantitativa undersökningar på Karlstad universitet. Vi insåg att det finns både positiva och 

negativa aspekter av detta. Det gick relativt fort att lära sig hur programmet fungerade och hur 

man skulle tolka de resultat som man kan räkna ut med hjälp av det. Problemet ligger i att det 

är ett extremt dyrt program som främst fungerar om man är på plats i universitetet. Alltså 

kände vi ett visst motstånd när vi började undersöka i om vi kunde arbeta med det i 

Björneborg där alla enkäter fanns. Brandväggar höll oss från att få ner programmet till 

företagsdatorerna, så vi bestämde oss för att ladda ner det privat genom Karlstad Universitet, 

då man som student kunde få tillgång till det gratis. Vi har matat in informationen gemensamt 

genom att en av oss har angett svaren i programmet samtidigt som den andra har angett dem 

muntligt till den andra. Problem som följde var att samtliga gånger vi ville öppna programmet 

så hade licensen blivit ogiltig, vilket resulterade i många onödiga timmars av- och 

ominstallerande. Kontentan är att när SPSS fungerar, så är det ett bra och lätthanterligt 

program, men utomstående faktorer har gjort att vi har upplevt ett motstånd med det. Vi har 

dock endast skrapat på ytan vad gäller programmets funktioner, då vi primärt har använt det 

till att göra korstabeller. Vår ursprungliga tanke var att göra mer avancerade tabeller, för att se 

om vi kunde titta på om det fanns någon skillnad på hur arbetare i olika ålders- samt 

tjänstekategorier känner. Detta fallerade dock eftersom vi inte anser att angivelsen av de 

åldrar som har kommit in är tillförlitliga, samt att det var ett högt bortfall på åldersvariabeln. 

Det var inte heller önskat av företaget att vi skulle jämföra olika åldersgrupper, det var något 

som vi ansåg kunde vara intressant. Så från företagets synpunkt är det inte ett problem att vi 

endast har gjort korstabeller.   

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Målet har varit att undersöka om företaget har lyckats med sin implementering av de nya 

reglerna gällande social arbetsmiljö, vi ville även ta reda på om man arbetar mot de mål som 

är satta och hur trivseln på företaget såg ut. Här kunde vi snabbt se när vi började läsa igenom 

resultaten på medarbetarundersökningen att vi har lyckats bra med att se hur man mår på 

företaget och det visar att vår undersökning har en hög grad av validitet. Validitet innebär att 

enkätens frågor är utformade så att man verkligen mäter det man vill undersöka (Ejlertsson, 

2005, s 100ff). Vår validitet stärks ytterligare eftersom vi har använt oss av ett beprövat 

mätinstrument, det vill säga SPSS. 

 

Vi anser även att undersökningen har en hög grad av reliabilitet, vilket innebär att en mätning 

är tillförlitlig (Thuren, 2007, s 34), då vi har varit väldigt försiktiga med hanteringen av 
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materialet, vi har följt de riktlinjer som man har gällande handledningen i AFSen och arbetat 

fram de frågor som företaget har som krav på sig för att komma på djupet av frågeställningen 

och få bra svar på det vi efterfrågar. Vi har haft en hög svarsfrekvens, närmare 70 procent, av 

enkäterna besvarade. För att säkerställa resultaten har vi har dubbelkollat alla resultat två 

gånger. Vi anser därmed att undersökningen är korrekt utförd.  

 

3.8 Bortfallsanalys 
Av de 191 utskickade enkäterna så uppkom ett externt bortfall på 56 stycken, vilket gav en 

svarsfrekvens på 70 procent. Extern bortfall innefattar de enkäter som inte har besvarats över 

huvudtaget, (Ejlertsson, 2005, s 25ff). Anledningen till detta kan vara att man på avdelningen 

har ställt undan inlämningskartongen och lådan med enkäterna på en hylla när någon har 

ansett att den stått i vägen, eller att man har varit med om så många undersökningar tidigare 

som inte lett någonstans så man tröttnat. Men av de 135 enkäterna som inkommit var det bara 

några stycken som hade någon form av internt bortfall. Internt bortfall förklaras enklast som 

frågor i en inlämnad enkät som inte är besvarade (ibid). Ett par respondenter skrev bredvid 

frågan att de har hoppat över en fråga för att de har trott att det har varit en dubblett av en 

tidigare fråga. Det förekom också enkäter där man hade råkat missa en hel sida av enkäten. 

Vissa har undvikit frågor som direkt gäller relationen till sin chef, troligtvis eftersom man är 

rädd att enkäten ska kunna spåras tillbaka den som har svarat. En del har påpekat att man 

snabbt och enkelt kan spåra vem som fyllde i enkäten och på grund av detta var det största 

bortfallet på frågan om året man var född. 

 

Utifrån de enkäter som har utformats genom den metod vi har redogjort för kommer vi nu att 

redovisa de resultat vi har fått fram, samt visa den analys som vi har kommit fram till genom 

resultatet.  
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4. Resultat och Analys  
Analysen har genomförts till största del med hjälp av resultat som har visats i korstabeller 

gjorda i SPSS. Av de 191 som fick enkäten svarade 135. Av dessa utgör 89 kollektivanställda 

och 46 tjänstemän. Det ger ett förhållande på 66 procent kollektivanställda och 34 procent 

tjänstemän. Vi har valt att inte ta bakgrundsfrågan gällande ålder i åtanke, dels för att många 

valde att inte svara på frågan över huvud taget och dels för att vi fått uppfattningen att 

respondenterna inte litar på att de är tillräckligt anonyma när de svarar på enkäten om de 

anger ålder. Vi har vidare valt att avrunda bort decimalerna för att decimalerna kan ge intryck 

av att resultatet är mer exakt än det är. 

 

Vi har vävt ihop resultat och analys. Detta utifrån våra tre kategorier stress, kränkande 

särbehandling och allmänt vetande. Den vidare analysen av resultatet har vi sedan delat upp 

efter delar av de teorier vi tidigare har nämnt. Vi har resonerat oss till att teorierna och 

kategorierna går lite in i varandra och därför valt att presentera analysen och resultatet på det 

här sättet. Resultat och analys följs av en reflektion kring vår öppna fråga, där man fritt fick 

skriva vad man känner, berörande företaget. 

 

4.1 Stress 
Vad gäller kravet på både kollektivanställda och tjänstemän kan vi se att deras krav generellt 

sett inte är så pass höga att de är grund till någon påtaglig stress. En majoritet av de svarande 

känner att de kan koppla av från arbetet när de har kommit hem från jobbet eller har semester. 

Nästan 70 procent av de kollektivanställda kan inte koppla av när de är sjukskrivna. Detta 

skulle kunna var för att de är medvetna om att deras sjukskrivning ger fler uppgifter till deras 

arbetskamrater, vilket i längden skulle kunna göra att de kommer tillbaka till arbetet innan de 

är fullt friska och således behöver sjukskrivas igen. Detta kommer då innebära en ekonomisk 

förlust för företaget. En övervägande majoritet av de svarande har angett att de inte behöver 

jobba övertid för att få sina arbetsuppgifter gjorda. De anser inte heller att deras 

arbetsbelastning är för hög. Vi har också tittat på hur de arbetande upplever sitt arbetsschema. 

Frågan löd ”Känner du att du har ett arbetsschema som passar dig?” och där kunde vi se att 

100 procent av tjänstemännen svarade jakande, medan endast 63 procent av de 

kollektivanställda kände likadant. Att det var en majoritet även hos de kollektiva var 

förvånande för oss. Vi trodde innan vi hade fått resultatet att de kollektiva skulle ha ett 

arbetsschema som inte passade dem. Eftersom många kollektivarbetare arbetar i skift borde 

det vara svårare att få ihop livspusslet.  

 

 

I denna kategori av frågor kan vi också läsa att de flesta arbetstagare (76 procent) anser att 

deras arbetsgivare har rimliga krav på dem. Det anmärkningsvärda här är att när vi tittar på 

fråga 25 (”Känner du att du vet exakt vad företaget kräver av dig?”), så visar tabellen att 

endast hälften av respondenterna har svarat ja (bild nedan). Detta kan tyckas märkligt när 

majoriteten av de som har svarat tycker att de har rimliga krav på sig från sin arbetsgivare. 

Alltså kan vi konstatera att oavsett vad kraven är – så är de rimliga! 
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Figur 7: Diagram av resultaten från fråga 19 

 

 
 
Figur 8: Diagram av resultaten från fråga 25 

 

 

4.2 Kränkande Särbehandling    
När man pratar om kränkande särbehandling ser man det ofta som en självklarhet att alla vet 

vad det handlar om. Vid utformningen av denna kategori kände vi att vi framför allt ville se 
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vad arbetstagarna på Scana Steel Björneborg kunde om kränkande särbehandling. Vi 

resonerade oss fram till att man lättare är medveten om det om det finns någon kunskap 

bakom begreppet. Alltså ställde vi följande tre frågor: ”Känner du till vad kränkande 

särbehandling är?”, ”Känner du till vad som orsakar kränkande särbehandling?” och 

”Känner du till att företaget inte accepterar kränkande särbehandling?”. 92 procent av alla 

arbetstagare har svarat att de känner till vad dessa frågor innebär, medan data visade på att det 

genast uppstod en osäkerhet kring vad som orsakar detta. Majoriteten (75 procent) av alla 

arbetstagare hävdar att de vet vad som orsakar kränkande särbehandling, men det visar ändå 

att kunskapen kring frågorna borde ökas på arbetsplatsen. När vi frågade om de kände till att 

kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen kände vi att det möjligen var en 

konstig fråga att ställa – att det var en fråga med ett givet svar. Vi frågade oss själva hur det 

skulle kunna bli annat än 100 procent ja, men faktum är att 29 procent av de kollektivanställda 

och 9 procent av tjänstemännen uppgav att de inte visste det.  

 

 
 
Figur 9: Diagram av resultaten från fråga 30 

 

När vi har undersökt hur arbetstagarna upplever stämningen på arbetsplatsen har vi bland 

annat frågat om den svarande upplever en negativ eller positiv stämning. Till att börja med 

var det ett relativt högt internt bortfall på frågan om de upplever en negativ stämning, där lite 

över 14 procent av de kollektivanställda hade valt att inte svara på frågan. Av de 

kollektivanställda som hade svarat såg vi att 58 procent hade svarat ja, vilket motsvarar 52 

personer. Vi anser att det är en hög siffra. Tittar vi på tjänstemännen har en stor del av 

tjänstemännen (nästan 70 procent) svarat att nej, de upplever inte en negativ stämning på 

arbetet. Jämför vi detta med om arbetstagarna upplever en positiv stämning på arbetet borde 

vi då se motsatta siffror, det vill säga att majoriteten av de kollektivanställda borde svarat 

”nej” och tjänstemännen ”ja”. Detta stämmer förvisso, men däremot så är det inte exakta 

motsatssiffror. Svarsfrekvensen på denna fråga är betydligt högre än den negativt laddade 
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frågan där det interna bortfallet bland de kollektivanställda är betydligt mindre (endast 4,5 

procent). Här kan vi återigen börja spekulera kring en viss skepsis kring de svarande. Man 

skulle kunna tro att de som har svarat på enkäten bland de kollektivanställda upplever en viss 

rädsla för att bli uppsökta för att ha svarat på ett icke önskvärt sätt och därför låtit bli att svara 

på frågan om stämningen är negativ. Varför det är många fler som har svarat på den positivt 

laddade frågan än den negativa förblir ett frågetecken för oss.  

 

 

Vidare kan vi se att det är signifikant fler som har svarat att de har en god relation till sin chef, 

samt att de känner att chefen respekterar dem. De siffrorna vi har fått från de två frågorna 

korrelerar nästan exakt med varandra. 79 procent har svarat ”ja” på båda frågorna, medan 

”nej” har fått 19 procent. De upplever att de får stöd av sin arbetsledare, kollegor känner att de 

kan ventilera sina känslor arbetet med varandra och de upplever att de behandlar varandra 

med respekt.  

 

 

På fråga 38 har vi uppmärksammat ett glapp mellan kollektiva och tjänstemän. Frågan lyder 

”Upplever du att din arbetsplats oftast är fri från konflikter mellan kollektivanställda och 

tjänstemän?”, och har besvarats som följer:  

 

 
 
Figur 10: Diagram av resultaten från fråga 38 

 

Bortfallet här är ganska lågt, så det har vi valt att bortse ifrån. Oavsett så ser vi att det är en 

liten majoritet av de kollektivanställda som har svarat ”nej”. Vi utgår då ifrån att generellt sett 

anser de flesta kollektivanställda att nej, det förekommer inte några konflikter mellan 

tjänstemän och kollektivanställda. Däremot upplever en klar majoritet av tjänstemännen att 

det upplever att den är en konflikt. Nu kan vi ha i åtanke att det är signifikant färre tjänstemän 
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på företaget än kollektiva. Så tittar vi på frekvensen så är det på den kollektivanställda sidan 

40 ”ja” mot 45 ”nej”, medan det på tjänstemannasidan är 33 ”ja” mot 12 ”nej”. Vi har således 

olika siffror att arbeta med. Men vi skulle säga att det är anmärkningsvärt att tjänstemän 

upplever konflikter i högre grad än kollektivanställda.  

 

4.3 Allmänt vetande 
Vi har tidigare nämnt att frågor under denna kategori handlar om saker som man som anställd 

bör veta om sin arbetsplats. Dels för att känna sig trygg om något oväntat skulle hända, men 

också för känslan att man faktiskt är en viktig komponent i företaget. Ju mer man vet om sin 

arbetsplats, desto mer känner man också att man är en viktig del av den. 

 

Vi frågade om de anställda kände till arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy. Här fick vi fram lite 

olika siffror som inte var helt väntade. 67 procent av tjänstemännen hävdar att de gör det, 

medan 30 procent då inte gör det, bland de kollektivanställda är svaren sånär på hälften ja och 

hälften nej. Slår man ihop kollektivanställda och tjänstemän får vi således 55 procent ja mot 

44 procent nej. Vi fick ett liknande svar (fast med ett större glapp) för frågan om man kände 

till sin avdelnings mål. Av tjänstemännen svarade 76 procent ja, medan endast 40 procent av 

de kollektivanställda gav samma svar. Alltså är fler tjänstemän medvetna om avdelningens 

mål än kollektivanställda. Däremot känner en klar majoritet att de vet var de ska vända sig om 

en kris eller konflikt skulle uppstå. Så gott som alla (totalt 89 procent) av de som har svarat 

vet också var de ska vända sig om något i arbetet skulle vara oklart.  

 

Något som kan upplevas alarmerande och som borde tas itu med snarast på Scana Steel 

Björneborg är att 62 procent av de kollektivanställda, respektive 20 procent av tjänstemännen 

inte upplever att arbetsgivaren agerar på ett bra sätt om en konflikt eller ett problem skulle 

uppstå. På denna fråga fick vi ett relativt stort bortfall om man jämför med andra frågor, men 

lägger vi ihop de kollektivanställda och tjänstemännen i denna fråga visar majoriteten 

fortfarande att upplevelsen av konflikthantering är negativ. Procentuellt kan vi också se att 

majoriteten av tjänstemännen (63 procent) upplever att de får beröm av sin chef, medan 66 

procent av kollektivsidan upplever att de inte får det. Hur det än må vara med beröm känner 

en ytterst låg del av alla arbetstagare (8 procent) att chefen klagar på dem. Man skulle alltså 

kunna tolka det som att cheferna är mer sparsamma med klagomål än beröm, men mest 

kanske gör varken eller. 

 

Fråga 29 löd ”känner du att du får personlig utveckling i ditt arbete?”. De som svarade ja på 

den frågan var 70 procent av tjänstemännen och 35 procent av de kollektiva. Alltså finns det 

ett mycket stort glapp mellan upplevelsen av personlig utveckling mellan de 

kollektivanställda och tjänstemännen. Dessutom har endast 58 procent av kollektivanställda 

svarat jakande på att de har årliga medarbetarsamtal, medan hela 91 procent av tjänstemännen 

svarade likadant.  
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Figur 11: Diagram av resultaten från fråga 29 

 

4.4 Självförverkligande och motivation 
Som vi har nämnt tidigare så är det toppen av Maslows brhovspyramid som vi vill engagera 

oss i rent analytiskt. Vi lägger självförverkligande till en del av arbetet eftersom en persons 

arbete utgör en stor del av personens identitet, och eftersom man är på sin arbetsplats en stor 

del av sitt liv gör det den signifikant. Maslow menar att positiv feedback, respekt och aktiv 

uppmärksamhet är vissa komponenter som gör att man mår bra och blir motiverad till att 

arbeta mer. Man blir också mer kreativ och känner en upplevelse av att man gör något 

meningsfullt.  

 

I undersökningens resultat har vi fått fram att cheferna på Scana Steel Björneborg är bättre på 

att ge beröm till tjänstemännen än till de kollektivanställda, men då upplever arbetstagarna 

också att de får mindre klagomål än beröm av cheferna. När det kommer till respekt kan vi se 

något liknande. Väldigt många upplever att de får respekt av sin chef och ännu fler känner att 

de får respekt av sina kollegor. Tittar vi på personlig utveckling så ser vi ett glapp mellan 

tjänstemän och kollektivanställda, då 70 procent av tjänstemännen upplever att de utvecklas i 

arbetet, medan 63 procent av de kollektivanställda har svarat nej på samma fråga. Detta visar 

hur de anställda upplever att de blir bemötta, vilket är signifikant i Maslows pyramidtopp. 

Tittar vi på hur de arbetande upplever stämningen på jobbet däremot är det tydligt att en klar 

majoritet av tjänstemän upplever en positiv stämning på arbetet, medan endast 40 procent av 

de kollektivanställda upplever samma sak. Man skulle kunna tro att det finns ett samband med 

hur man upplever stämningen på arbetsplatsen gentemot hur man upplever att man blir bemött 

och huruvida man känner sig respekterad, men så är alltså inte fallet hos de kollektivanställda. 

Det vi kan anta här är då att det finns en större chans till personlig utveckling, motivation, 

kreativitet och spontanitet hos tjänstemännen än hos de kollektivanställda. Detta eftersom det 

finns fler kollektivanställda som inte känner att de får personlig utveckling, att de inte får 
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uppskattning av sin chef och inte upplever en positiv stämning på arbetet. Däremot verkar det 

finnas en sorts sammanhållning bland de kollektivanställda arbetstagarna trots detta, eftersom 

de känner att de blir respekterade av sina kollegor och sina chefer, vilket får tolkas som 

positivt. Här är det tydligt att Scana Steel Björneborg skulle kunna arbeta med att på något 

sätt få de kollektivanställdas behov till självförverkligande uppfyllt för att kunna öka 

motivationen hos dem. 

 
Tabell 2: Andelen i procent arbetare och tjänstemän samt totalt som svarat ja på olika frågor om 

Självförverkligande och motivation 

 

Frågor Kollektivarbetare Tjänstemän Totalt 

Upplever du att din chef brukar 
berömma dig?  

32 63 42 

Känner du att din chef ofta klagar på 
dig?  

11 2 8 

Känner du att din chef behandlar dig 
med respekt?  

70 98 79 

Känner du att dina kollegor 
behandlar dig med respekt?  

87 98 90 

Känner du att du får personlig 
utveckling i ditt arbete?  

35 70 47 

Upplever du att det är en positiv 
stämning på din arbetsplats?  

40    85 56 

Upplever du en negativ stämning på 
din arbetsplats?  

58 26 47 

Känner du att du får det stöd du 
behöver av din arbetsledare/chef?  

62 91 72 

 

 

4.5 Krav, kontroll och socialt stöd 
En av de första sakerna vi insåg när vi hade bestämt oss för att använda Karasek var att 

eftersom vi har utgått ifrån arbetsmiljöverket när vi har skrivit våra frågor så har vi bara ställt 

frågor gällande kraven som arbetarna upplever, inte kontrollen. Däremot så har vi observerat 

att arbetar man på den kollektivanställda sidan så har man generellt sett väldigt låg 

egenkontroll eftersom produktionen utgår från ett specifikt mönster där var sak måste göras på 

ett exakt sätt under en exakt tid. Jämför man detta med tjänstemännen kan man påstå att de 

har en relativt hög grad av egenkontroll. De exakta tiderna de har att passa är framför allt 

mötestider. Företaget har flexibel arbetstid från 06:00 till 18:00 och man uppmanas att finnas 

på kontoret mellan 9:00 -15:00. Det går också att arbeta på distans om arbetet kräver, så länge 

uppgiften görs inom sin tidsram. 

 

 

Vad vi kan se av våra resultat är att de flesta känner att de har tillräckligt med arbetstid för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter och att när de inte är på jobbet verkar de inte heller vara där 

i tanken. Det som är avvikande där är att det är en förskjutning av siffror vid sjukskrivning, 

men de flesta uppger ändå att de kan lämna jobbet på jobbet. Vi kan också konstatera att de 
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varken känner en för hög eller för låg arbetsbelastning, vilket visar att de flesta av 

arbetstagarna upplever att de har en lagom nivå av arbetsbelastning, oavsett om de arbetar 

inom kollektiv- eller tjänstemannasektorn. När vi har frågat om den sociala delen kan vi 

konstatera att arbetstagarna känner att de kan ventilera sina känslor kring arbetet med 

kollegor, de känner att de får hjälp och kan be om hjälp om de känner att det behöver det, 

samt att de känner att de har en god relation med sin chef. Tittar vi då först på tjänstemännen i 

förhållande till Karaseks modell, och även Johanssons utveckling av den, så har de varken 

höga eller låga krav, hög egenkontroll, men ett bra socialt stöd i sitt arbete. De 

kollektivanställda har inte heller höga eller låga arbetskrav och de har ett bra socialt stöd. Det 

som skiljer dem från tjänstemännen är att egenkontrollen är begränsad. Vad vi kan utläsa av 

detta är att risken för att arbetstagarnas stressnivåer ska bli höga är låg. I det arbete som 

kollektivarbetarna utför går det inte att göra så mycket åt egenkontrollen, eftersom det är 

reglerna från produktionsprocessen som gör att egenkontrollen försvinner.  

 
Tabell 3: Andelen i procent arbetare och tjänstemän samt totalt som svarat ja på olika frågor om Krav, kontroll 

och socialt stöd. 

 

Frågor Kollektivarbetare Tjänstemän Totalt 

Känner du att du vet exakt vad 
företaget kräver av dig? 

51 57 53 

Känner du att du kan koppla av från 
jobbet när du är sjukskriven? 

70 57 65 

Känner du att du kan koppla av från 
jobbet när du har semester? 

94 83 90 

Känner du att du kan ventilera dina 
känslor kring jobbet med dina 
kollegor? 

83 87 84 

Känner du att du har tillräckligt med 
tid för att utföra dina 
arbetsuppgifter? 

79 80 79 

Känner du att du och din närmsta 
chef kan samtala utan problem om 
saker som rör ditt arbete?  

75 91 81 

Känner du att din arbetsbelastning är 
för hög? 

30 20 27 

Behöver du ofta jobba övertid? 14 15 14 

Känner du att du har ett 
arbetsschema som passar dig? 

63 100 76 

Upplever du att du har en bra 
relation med din närmsta chef? 

71 96 79 

Behöver du ofta jobba hemma efter 
arbetstid? 

6 15 9 

Känner du att du skulle få hjälp av 
dina kollegor om du behöver det? 

93 98 95 
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Känner du att du kan be dina 
kollegor om hjälp om du skulle 
behöva det? 

 90 98 93 

Känner du att din arbetsgivare sätter 
rimliga krav på dig? 

72 83 76 

Känner du att du kan koppla av från 
jobbet när du är hemma? 

89 78 85 

Känner du att du kan koppla av från 
jobbet när du har rast? 

58 61 59 

Känner du att du får det stöd du 
behöver av din arbetsledare/chef? 

62 91 72 

Känner du till var du ska vända dig 
om något i dina arbetsuppgifter 
skulle vara oklara? 

87 94 89 

Känner du att kraven som din 
arbetsgivare sätter på dig är för låga? 

12 15 13 

Upplever du att du har en dålig 
relation med din närmsta chef? 

19 7 15 

 

 

4.6 Ansträngning mot belöning 
Vi har valt att inte ställa frågor om lön till de anställda eftersom det ofta upplevs som ett 

känsligt ämne. Vi upplevde redan innan undersökningen genomfördes att det fanns en viss 

skepsis hos arbetstagarna. Att de kanske kände att det skulle finnas något annat 

bakomliggande syfte till varför vi genomförde undersökningen utöver att kontrollera arbetet 

med AFS 2015:4. Parallellt med detta diskuterade vi fram att det inte finns många vi känner 

som generellt sett tycker att de får tillräckligt med pengar för vad de åstadkommer på sin 

arbetsplats. Därför, men primärt på grund av det första resonemanget, valde vi att inte fråga 

om de anställda är nöjda med vad de tjänar i relation till vad de gör på jobbet. Därför kan vi 

inte heller göra någon analys gällande monetära belöningar, så vi ersätter det ekonomiska i 

belöningsskålen genom att utgå från frågor som vi har nämnt förut som har med personlig 

utveckling, respekt, beröm och säkerhet att göra, eftersom de också är en sorts belöning. I 

ansträngningsskålen utgår vi från frågor som har med upplevelsen av krav, arbetsschema, 

övertidsarbete och stress att göra.  

 

Tar vi ansträngningsskålen och tittar på hur frågorna ser ut och vad vi kan konstatera från 

resultaten så ser vi att det generellt sett inte finns något direkt missnöje gällande 

arbetsschema. De flesta upplever inte någon högre grad av stress och de upplever att deras 

arbetsgivare ställer rimliga krav på dem som arbetstagare. Det är få arbetstagare som känner 

att de behöver jobba övertid för att arbetsuppgifterna ska bli klara på utsatt tid.  

 

Kommer vi sedan till belöningsskålen (där vi har uteslutit lön) och börjar med att titta på 

arbetarnas kunskaper kring företaget så är det anmärkningsvärt många (ungefär hälften) som 

inte känner till företagets arbetsmiljöpolicy eller vad respektive avdelning har för egentliga 

krav på dem. Här tar vi även med kunskapen kring kränkande särbehandling och huruvida 
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arbetstagarna känner till företagets inställning i dessa frågor. Av 135 personer som har svarat 

angav 30 personer att de inte kände till inställningen, vilket vi känner är en för hög siffra då 

det borde vara en självklarhet att kränkande särbehandling inte accepteras. Vidare har vi 

sedan tidigare konstaterat att gällande personlig utveckling finns det ett stort glapp mellan 

kollektivanställda och tjänstemän, där endast 35 procent av de kollektivanställda upplever 

personlig utveckling i sitt arbete, medan hela 70 procent av tjänstemännen upplever samma 

sak. De flesta upplever en trygg relation till sina kollegor, de känner att de får respekt, att de 

kan ventilera arbetsrelaterade ämnen med varandra, samt att de kan be om hjälp och skulle få 

det om det skulle behövas. Däremot kan man tolka det som en osäkerhet på arbetsplatsen att 

arbetsgivaren inte upplevs hantera konflikter eller problem särskilt väl. 

 

När vi då tittar på innehållet av dessa skålar så kan vi inte säga att någon av skålarna väger 

över på något signifikant sätt. Detta skulle i så fall vara om vi lägger över bristen på kunskap 

om företaget i ansträngningsskålen istället, då man kan tänka att brist på kunskap (och även 

känslan av personlig utveckling) skulle kunna resultera i en känsla av att man arbetar i 

motvind eller kanske att man står och trampar på samma ställe. Teorin handlar trots allt om 

motivation och om det finns någon risk till psykisk ohälsa och utbrändhet, vilket man skulle 

kunna se tendenser på om arbetstagarna inte vet vad de arbetar för. Man jobbar och sliter, 

känner att man får tillräckligt med tid till allt, men vet inte varför man gör det, om man 

kanske gör något som går emot en policy, eller känner någon säkerhet i att om det skulle bli 

ett problem någonstans så är det inte säkert att det skulle behandlas på ett bra sätt. Vidare så 

har vi tidigare sett att det är fler tjänstemän som får direkt beröm av sin chef än 

kollektivanställda, vilket också är en viktig del i vågskålen. 

 

I det stora hela gällande Siegrist vågskål i relation till arbetstagarna på Scana Steel 

Björneborg skulle vi vilja påstå att det snarare är tjänstemän än kollektivanställda som borde 

vara motiverade till sitt arbete. Detta primärt med tanke på skillnaderna bland siffrorna 

gällande personlig utveckling och beröm av sin chef. Däremot så ser vi inte att de 

kollektivanställda skulle vara nära till psykisk ohälsa eller utbrändhet av den anledningen. Å 

andra sidan skulle vi inte bli förvånade om de kollektivanställda upplever en viss frustration 

till en högre grad i brist på de faktorer som tjänstemännen upplevde. Det som Scana Steel 

Björneborg skulle behöva arbeta mer med är ett sätt att öka medvetenheten om företagets 

policys, värdegrunder och krav på alla medarbetare.  

 
Tabell 4: Andelen i procent arbetare och tjänstemän samt totalt som svarat ja på olika frågor om Ansträngning 

och belöning 

 

Frågor Kollektivarbetare Tjänstemän Totalt 

Känner du att du har ett 
arbetsschema som passar dig? 

63 100 76 

Känner du till företagets 
arbetsmiljöpolicy? 

48 67 55 

Känner du till vad kränkande 
särbehandling är? 

89 100 93 
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Känner du till att företaget inte 
accepterar kränkande särbehandling? 

71 91 78 

Upplever du att din arbetsgivare 
agerar på ett bra sätt om en konflikt 
eller ett problem skulle uppstå? 

26 72 42 

Om en kris skulle uppstå, känner du 
till vem du ska vända dig till? 

71 91 78 

Känner du att du kan ventilera dina 
känslor kring jobbet med dina 
kollegor? 

83 87 84 

Behöver du ofta jobba övertid? 14 15 14 

Om en konflikt skulle uppstå, känner 
du till vem du ska vända dig till? 

76 91 82 

Känner du att du skulle få hjälp av 
dina kollegor om du behöver det? 

93 98 95 

Känner du att du kan be dina kollegor 
om hjälp om du skulle behöva det? 

 90 98 93 

Upplever du att din chef brukar 
berömma dig?  

32 63 42 

Känner du att du vet exakt vad 
företaget kräver av dig? 

51 57 53 

Upplever du att du har en bra 
relation med din närmsta chef? 

71 96 79 

Känner du att du får personlig 
utveckling i ditt arbete? 

35 70 47 

Känner du att du får det stöd du 
behöver av din arbetsledare/chef? 

62 91 72 

Upplever du att din arbetsplats oftast 
är fri från konflikter? 

45 72 54 

 

4.7 Erkännande 
Herzberg menade således att saker som har med ditt eget arbete och prestation att göra 

(motivationsfaktorer) bör ligga i fokus på arbetsplatsen, eftersom det är det som håller 

arbetaren motiverad på arbetsplatsen. Till dessa faktorer hör prestation, erkännande, 

arbetsuppgifter, ansvar och utvecklingsmöjligheter. När vi då börjar titta närmare på 

motivationsfaktorerna i undersökningen har vi förvisso inte förhört oss om arbetarnas 

arbetsuppgifter i någon väsentlig omfattning, eftersom en persons arbete och grad av ansvar 

skiljer sig väldigt mycket från andras. Här skulle vi ändå kunna tänka oss att de flesta av alla 

medarbetare har ett ansvar. De kollektivanställda personalen ute i produktionen, som arbetar 

fysiskt med produkten som företaget säljer och de som är anställda som tjänstemän som sitter 

inne på kontoret, som tar emot ordar, löneadministratörer, personalavdelningen, ekonomi, 

säljare, logistik, osv. Däremot kan man tänka att eftersom ungefär hälften av alla som arbetar 

inte vet vad företaget kräver av dem, samt att färre än så känner till sin avdelnings mål, så 

uteblir även uppfattningen av ansvar. Vi kan kalla det brist på ansvarskänsla på grund av brist 

på information. Arbetstagarnas arbetsuppgifter skiljer sig också markant, därför har vi inte 
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tittat djupare på det, utan har lämnat det till företagets eget ansvar att undersöka när en 

djupare kartläggning utförs. När det kommer till erkännande som motivationsfaktor har vi 

sedan tidigare konstaterat att positiv feedback från chefer absolut är en signifikant faktor som 

bör förbättras på företaget. Vad som skulle kunna väga upp där är att så gott som alla känner 

sig trygga med sina kollegor och känner att de kan be om och få hjälp om det skulle behövas. 

Den tryggheten anser vi passar bra in när vi tittar på erkännande, eftersom man i regel oftast 

arbetar närmare sina kollegor än med sin chef. Vi har också tidigare diskuterat det stora gapet 

mellan kollektivanställda och tjänstemän gällande upplevelsen av att få personlig utveckling. 

Där av kan vi komma fram till att motivationsfaktorerna enligt Herzberg är högre hos 

tjänstemännen än hos de kollektiva.  

 

Tittar vi då vidare på hygienfaktorer, som handlar om personalpolitik, arbetsledningens 

skicklighet, arbetsvillkor, lön och fysisk miljö så finns det tydliga faktorer som vi återigen 

måste anta, istället för att konstatera. Den fysiska arbetsmiljön som arbetarna vistas i är 

extremt varierande. Tjänstemännen håller sig mestadels på ett kontor med måttligt personliga 

inredningsdetaljer och ergonomiska stolar och bord, medan de kollektiva kan arbeta i alla 

möjliga olika kroppspositioner i okontrollerbara temperaturer och ljudnivåer. De arbetar 

inomhus och utomhus. Man skulle kunna påstå att det finns lika många olika arbetsmiljöer 

som det finns kollektiva arbetare. Eller i alla fall som det finns delmoment i stålprocessen. 

Där av är det svårt att analysera detta utifrån ett generellt perspektiv, hade det funnits tid, 

resurser och intresse hade det däremot varit intressant att utveckla detta i en kvalitativ 

undersökning. Det vi kan titta på är, å andra sidan, kunskapen om arbetsmiljöpolicyn, vilket 

eventuellt kan ge oss något att gå på. Vetskapen om den var 55 procent ja respektive 45 

procent nej. Lön har vi som sagt inte heller tittat på av anledningar som vi tidigare nämnt, där 

ett av dem var att vi tror att det skulle uppfattas som en för personlig fråga. Tittar vi på 

arbetsledningens skicklighet så tänker vi främst på hur kunskaper har förmedlats ner till de 

kollektiva och hur arbetarna ser på sina arbetsscheman i relation till sina arbetsuppgifter. Där 

har vi också tidigare sett att det finns tydliga brister i hur informationen nås ut till alla 

arbetare, då kunskaperna om bland annat policys påstås att inte kännas till. Gällande 

arbetsschema kontra arbetsuppgifter har vi som bekant sett att det finns en god relation mellan 

dessa. 

 

Kontentan av undersökningen gällande Herzbergs teori är då i själva verket att vi har för lite 

empirisk information för att komma fram till något riktigt konkret. Vi har en liten grund som 

skulle behöva en fortsättning i form av intervjuer för att få en uppenbar bild av hur 

motiverade arbetarna är i förhållande till den här modellen. Vad som är anmärkningsvärt med 

analysen utifrån denna modell är att vi skulle kunna konstatera att även om motivationen 

kanske inte framgår som väldigt hög, så verkar de ändå vara relativt hög jämfört med denna 

modell. En anledning till detta skulle kunna vara att vi har för lite för att kunna göra en 

fullständig analys. Skulle vi gissa utifrån texten ovan skulle vi anta att motivationen hos 

arbetarna är relativt låg. Gällande motivationsfaktorer har både tjänstemän och kollektiva en 

god relation till sina kollegor, men tjänstemännen får mer positiv feedback än de kollektiva. 

Vi antar att tjänstemännen har upplever en högre grad av ansvarskänsla och likväl upplevelsen 

av personlig utveckling än de kollektiva. Vidare till hygienfaktorerna så har tjänstemännen en 



45 

 

 

mer konsekvent arbetsmiljö än de kollektiva och kunskapen kring bland annat 

arbetsmiljöpolicyn är relativt låg bland de kollektiva. Slutligen vet vi även att arbetarna i regel 

upplever att de har tillräckligt med tid till att utföra sina arbetsuppgifter.   

 

 

 

 

 

Tabell 5: Andelen i procent arbetare och tjänstemän samt totalt som svarat ja på olika frågor om Erkännande. 

 

Frågor Kollektivarbetare Tjänstemän Totalt 

Upplever du att din arbetsplats oftast 
är fri från konflikter? 

45 72 54 

Känner du till din arbetsplats 
psykosociala mål? 

17 33 22 

Upplever du att din chef brukar 
berömma dig? 

32 63 42 

Känner du att dina kollegor behandlar 
dig med respekt? 

87 98 90 

Känner du att du skulle få hjälp av dina 
kollegor om du behöver det? 

93 98 95 

Känner du att du kan be dina kollegor 
om hjälp om du skulle behöva det? 

 90 98 93 

Känner du att du får personlig 
utveckling i ditt arbete? 

35 70 47 

Känner du till företagets 
arbetsmiljöpolicy? 

48 67 55 

Känner du att du har tillräckligt med 
tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 

79 80 79 

Känner du att din arbetsbelastning är 
för låg? 

3 17 8 

Känner du att du vet exakt vad 
företaget kräver av dig? 

51 57 53 

Känner du att du har ett arbetsschema 
som passar dig? 

63 100 76 

Känner du att du kan ventilera dina 
känslor kring jobbet med dina 
kollegor? 

83 87 84 

Känner du till din avdelnings mål? 39 76 52 

Känner du att din arbetsbelastning är 
för hög? 

67 80 72 

Upplever du att din arbetsplats är fri 
från konflikter mellan kollegor? 

30 59 40 
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4.8 Reflektion kring fråga 45 

Fråga 45 är den sista frågan i enkäten, den är en öppen fråga där respondenterna har möjlighet 

att skriva fritt med egna ord vad den vill och vad den vill ska komma fram till ledningen på 

företaget. Ett sätt för respondenten att våga säga vad hon eller han tycker och samtidigt flagga 

för problem som finns och som man anser borde komma upp till ytan, men ändå vara anonym. 

Några av respondenterna skrev långa stycken men många punkter mena några skrev kortare. 

Det var ett 30-tal av respondenterna som hade valt att svara på denna fråga 

 

Områdena är kategoriserade som följer: mål och ekonomi, arbetsbörda och ledarskap i arbetet. 

Enkäterna visar en tydlighet i att de som har mycket problem med arbetsledning är 

avdelningarna Meken och Stålverket. 

 

4.8.1 Mål och ekonomi 

Här har det visats tydligt att man eftersöker mål, då bland annat ett av svaren från 

respondenten var: ”Idag 10/3-2017 är 2016 års mål kvar på intranätet samt delmålen har 

varit exakt lika i 5 år nu”. Här se man ett tydligt önskemål hos respondenterna att de saknar 

nya och tydliga mål. Företaget är redan inne i mitten av första kvartalet och har ännu inte 

kommit ut med årets nya mål, detta kan ses som brist i ledarskapet från ledningsgruppen, men 

det visar även ett driv från arbetstagarna som eftersöker detta och vill ha något att arbeta emot 

under 2017. Man efterfrågar strategi för hur man arbetar sig framåt på lång sikt respektive 

kort sikt samt en uppdatering av O-användarvänliga program så som PEAK ONE och 

avvikelsesystemen. Det framkommer även att det har varit och är jobbigt med moralen på 

företaget. Denna tros bero på att ekonomin under en längre tid har varit ansträngd och det har 

inneburit att man dragit ner på personal samt att de som varit kvar får arbeta hårdare. Man 

orkar inte hålla lågan uppe varken hos chefer eller arbetstagare. I en av enkäterna står det: 

”Det är oroande att många söker sig härifrån. Om alla som söker nya jobb slutar så kommer 

vi få slå igen produktionen inom en snar framtid”. Den ekonomiska situationen har gjort att 

arbetsledarna inte vågat ta egna ekonomiska beslut i samma utsträckning som tidigare, det har 

att göra med att man begränsar alla inköp av produkter som inte krävs just för produktionen. I 

och med detta har vissa av arbetstagarna tröttnat och söker sig från företaget i hopp om att 

finna ett arbete som har bättre ekonomiska förutsättningar. Viljan till förbättring finns hos 

arbetstagarna i organisationen men då ekonomin är ansträngd upplever man en frustration i att 

arbeta och utveckla ”Hur ska man kunna förbättra när du hela tiden får till svar: Det finns 

inga pengar” 

 

4.8.2 Arbetsbörda 

När vi har tittat på hur respondenter har skrivit om arbetsbördan har vi sett att det mestadels är 

tjänstemän som upplever att arbetsbelastningen är bra (i övriga enkätfrågor ser vi att detta 

även gäller kollektivanställda). Man tycker det är bra att det finns en möjlighet till att arbeta 

hemifrån när man är sjuk. Man anser att man kan hantera mängden av arbetsuppgifter och det 

gäller även när arbetsbördan är högre under vissa perioder. Något som företaget bör se över är 

att man måste få möjlighet att få vara sjuk utan att arbeta vid sjukskrivning, även om 

arbetsbördan går upp och ner. I och med den ansträngda ekonomiska situationen på företaget, 
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har vissa avdelningar dragit ner på personal. Detta gäller inte bara i produktionen utan även 

bland annat hos den administrativa personalen som inte drar in några pengar till förtaget utan 

är bra till en ”belastning”. ”Alla avdelningar behöver mera personal, men bara för att varje 

person inte drar in pengar till företaget så behövs de. Det borde inte bra vara produktionen 

som prioriteras” skriver en av respondenterna. Här är det tydligt att man upplever att 

produktionspersonalen sätts i första hand när man anställer nya och att man även borde se till 

att andra funktioner på företaget också behövs för att det ska fungera.  

 

4.8.3 Ledarskap 

Arbetsledningen på företaget bör förbättras betydligt. Det finns två specifika avdelningar som 

har uttryckt ett stort missnöje: Stålverket och Mekaniska verkstaden, där man på den ena har 

uppenbara attitydproblem hos vissa chefer på avdelningarna som inte kan bemöta sin personal 

på ett korrekt sätt utan utsätter dessa för kränkande behängningar. ”Min närmaste chef 

respekterar mig men en annan nära chef visslar på oss som om vi vore hundar som ska sitta 

fint. Hans kommentar är ofta att “är det du eller jag som är chef”. Det finns också problem 

med själva styrningen av avdelningen och ledarskapet i form av brister i informationsflödet, 

avsaknad av månadsmöten, man pratar om att säkerheten måste sättas främst men sätter den åt 

sidan i verkliga produktionen. Då det är flertalet av respondenterna som skrivit om 

konflikterna mellan arbetsledning och arbetstagaren bör man se över vad som är 

bakomliggande problemet. Mycket av problematiken tyder på att det är avsaknad av respons, 

engagemang, lyhördhet, smidighet och särbehandling av personalen. Så här skriver en av 

respondenterna: ”Det finns en stor negativitet bland anställda och det blir i sin tur tröttsamt 

att lyssna på allt negativt. Men närmaste chef, högst på avdelningen behandlar oss lika”. 

Detta är bland produktionsledare på både stålverket och på mekaniska verkstaden, det som 

man uppskattar är relationen med den högre chefen, som lyssnar och ger bra respons på frågor 

samt respekterar och behandlar alla lika. I övrigt är det mycket som tyder på att man bör lägga 

resurser på relationen mellan arbetsledaren och arbetstagarna. Ge verktyg och utbildning till 

personerna med personalansvar för att de ska våga leda och fördela arbetet på ett bra och 

kompetent sätt. Man eftersöker lösning av orättvisor, att chefer ska våga sätta ner foten, ställa 

krav och stå upp när det blir konflikter. 

 

Arbetstagarna på Scana Steel Björneborg upplever att det finns en oförmåga på företaget att 

hantera anställda som inte beter sig korrekt, det vill säga att de som försöker ”smita” ifrån 

arbetsuppgifter och eller ”mygla” till sig bättre maskiner att arbeta i. Det uppfattas som att om 

man är ”kompis” med sin arbetsledare får man vissa förmåner, så som förbättrade arbetstider 

och bättre arbetsuppgifter, till exempel som att arbeta i en mindre krävande maskin. Företaget 

har svårt att ställa krav på medarbetarna och det upplevs som att cheferna är konflikträdda då 

de hellre blundar för konflikterna än att hantera dem. Detta kan bero på att arbetsledarna 

möjligt avsaknad verktyg, har inte själv fått tydliga instruktionen om vad som gäller från sin 

överordnad, men vad som än är bakomliggande bör företaget se över dessa problem 

omgående för att få en bra företagskultur där man arbetar tillsammans framåt. 

 



48 

 

 

4.9 Sammanfattning 
Vad vi har kommit fram till med hjälp av att analysera utifrån dessa teorier är att personalen 

på Scana Steel Björneborg går till samma arbetsplats när skiftet startar, men de går in med 

helt olika förväntningar och upplevelser. En del sätter sig vid en dator, andra i en truck, eller 

rentav ställer sig bredvid ett göt fullt med brännhet smält stålmassa som till slut ska bli 

propelleraxel.  

 

Likheten mellan dessa arbetstagare är att de inte känner sig påtagligt stressade i den mening 

att de känner att de måste arbeta övertid för att få sina arbetsuppgifter gjorda, samt att de 

känner att det hinner utföra allt som de ska på den tid de har till förfogande. De flesta känner 

att de blir respekterade på sin arbetsplats och att det finns en viss sammanhållning mellan sina 

kollegor. De anser att företaget har satt rimliga krav på dem, men det verkar som att det kan 

vara något oklart om vilka kraven är. 

 

Vi antar att våra teoretiker Karasek, Maslow, Herzberg och Siegrist sätter sig kring ett bord 

för att diskutera vad Scana Steel Björneborg behöver göra och lägga fokus på, om de skulle 

utgå från AFS 2015:4, samt deras egna teorier så tror vi att de skulle resonera som följer: 

 

 De arbetstagare som har ett personalansvar behöver gå ut i verksamheten mer och visa 

ett större intresse för de som arbetar under honom eller henne. 

 

 Ledningen behöver försäkra att alla får en gedigen kunskap i hur hela företaget 

arbetar. De behöver göra det i ord som alla förstår istället för att använda det vanligt 

förekommande ”företagsspråket”, som ibland inte ens en ledning själv förstår. 

 

 Alla anställda behöver utbildningar i kränkande särbehandling, målpolicys, 

företagsregler, arbetsmiljö och känna till vilka gemensamma mål de arbetar för. Detta 

för att få en ökad solidarisk känsla gentemot företaget, men också för att de ska veta 

att allt de gör är nödvändigt. 

 

 I stor utsträckning har vi märkt att det finns större möjligheter för tjänstemännen att ha 

en ökad trivsel och därmed högre känsla av motivation till sitt arbete. Vi skulle 

rekommendera att Scana Steel Björneborg kartlägger detta ytterligare för att se om de 

kollektiva kanske har några egna idéer till vad som kan öka deras motivation. 

 

 Alla som arbetar i företaget oavsett position skulle behöva mötas och samtala kring 

organisationen. Dels för att få en ökad tillit mellan chefer och övriga anställda på 

företaget, och även för att alla ska få en ökad känsla av att de sitter i samma båt, de 

arbetar mot samma mål på olika sätt. Alla behöver en känsla av att det finns någon 

bakom dem som finns till som stöd, bollplank, och facit. De behöver också lära sig hur 

man visar sin uppskattning mot varandra. 
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 En av de viktigaste delarna i AFS 2015:4 handlar om kränkande särbehandling. Det är 

extra viktigt att alla i Scana Steel Björneborg får tid och möjlighet till att sätta sig in i 

vad det innebär, de behöver samtala om och reflektera tillsammans hur de aktivt ska 

arbeta för att kränkande särbehandling ska vara obefintligt på Scana Steel Björneborg. 

Företaget bör göra en rutin om vart och till vem man vänder sig om man blivit utsatt 

för en kränkning eller om man vill anmäla någon som utsätter andra för detta. 

 

Detta leder till vår sammanfattande diskussion som kommer att konkret besvara de 

frågeställningar vi har. 
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5. Sammanfattande diskussion 
 

Här har vi valt att svara mer konkret på våra frågeställningar, samt att runda av arbetet. 

 

5.1 Slutsatser 
Nedan följer frågeställningarna i punktform med följande svar. 

 

 

  I vilken omfattning har arbetstagarna på Scana Steel Björneborg kunskap i 

kränkande särbehandling och hur företaget ser på det? 

Nästan alla arbetstagare har svarat att de känner till vad dessa frågor innebär. Majoriteten av 

alla arbetstagare hävdar att de vet vad som orsakar kränkande särbehandling, men man 

behöver mer kunskap kring frågorna. Flertalet av arbetstagarna kände inte till att kränkande 

särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen  

 

  I vilken utsträckning upplever arbetstagarna på Scana Steel Björneborg att man har 

en god respektive dålig relation till sina kollegor? 

De flesta upplever en trygg relation till sina kollegor, de känner att de får respekt, att de kan 

ventilera arbetsrelaterade ämnen med varandra, samt att de kan be om hjälp och skulle få det 

om det skulle behövas.  

 

 I vilken utsträckning har arbetarna på Scana Steel kunskap gällande företagets mål 

och policys? 

Arbetstagarna på Scana Steel har inte tillräcklig kunskap gällande företagets mål, policys och 

företagsregler. 

 

 Finns det några skillnader i hur tjänstemännen respektive kollektivarbetarna upplever 

sin arbetsplats på Scana Steel Björneborg? 

Tjänstemän upplever konflikter mellan grupperna i högre grad än kollektivanställda. 

Tjänstemännen får mer beröm från sin chef än de kollektivanställda, med då upplever de 

också att de får mindre klagomål än vad de får beröm av cheferna. Tittar vi på hur de anställda 

upplever stämningen på jobbet däremot, är det tydligt att en klar majoritet av tjänstemän 

upplever en positiv stämning på arbetet, medan endast 40 procent av de kollektivanställda 

upplever samma sak. Det finns en större möjlighet till personlig utveckling, motivation, 

kreativitet och spontanitet hos tjänstemännen än hos de kollektivanställda. Flera av de 

kollektivanställda känner att de inte får personlig utveckling, uppskattning av sin chef, eller 

upplever en positiv stämning på arbetet. Varken kollektivanställda eller tjänstemän anser att 

företagets krav generellt sett är så pass höga att de är grund till någon påtaglig stress. En 

majoritet av alla svarande känner att de kan koppla av från arbetet när de har kommit hem 

från jobbet eller har semester, men nästan 70 procent av de kollektivanställda kan inte koppla 

av när de är sjukskrivna. Kanske för att de är medvetna om att deras sjukskrivning ger fler 

uppgifter till deras arbetskamrater. 

 

 

Vad som har varit positivt med denna underökning är att vi anser att vi har lyckats med att 

skapa en generell bild över hur företaget hanterar sin personal, hur personalen upplever sin 

arbetssituation och hur den sociala arbetsmiljön är i förhållande till AFS 2015:4. Vi har fått se 
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att det (ibland) kan vara lätt för en ledning att ta beslut, men det är ännu lättare att fastna i 

processen från beslut till resultat. Vi har lärt oss att vilken position man än har i ett företag är 

det viktigt att ha tydliga mål med sina arbetsuppgifter och ännu viktigare att ha verktygen för 

att kunna utföra dem. Vad vi hade kunnat göra bättre är att till exempel ha haft teorier redo i 

bakhuvudet redan innan vi startade med arbetet i att utforma enkäten, för att få ut en bättre 

analys, men samtidigt anser vi att vi gjorde vad företaget efterfrågade, vilket var en prioritet 

för oss då. Vi önskar att vi på något sätt hade kunnat arbeta mer med skapa något slags lugn 

hos respondenterna, för att de skulle känna sig säkra med att svara ärligt på en sådan enkel 

fråga som när de var födda. Hade de svaren varit mer tillförlitliga i datainsamlingen så hade vi 

kunnat jämföra frågorna med ännu en variabel. Vi hoppas att Scana Steel känner att de har fått 

den övergripande bild som de har efterfrågat i samband med vår tid hos dem. 

 

5.2 Diskussioner 
 

 Vidare forskning: Då detta är ett mycket aktuellt och viktigt ämne om hur människor 

mår i sin arbetsmiljö och hur man påverkas av faktorer både på arbetsplatsen men 

också utanför, relationen till familj och vänner har stor påverkan för hur man mår och 

hur man presterar på sitt jobb. Har man en konflikt med sin partner återspeglar det sig 

oftast i hur man presterar på arbetsplatsen, hur man reagerar och har tålamod med 

vissa personer och uppgifter kan få stor betydelse, även orken och energin att 

utvecklas framåt har stor inverkan på arbetstagarens välmående. Här skulle man kunna 

arbeta vidare på företaget och kartlägga om hur man mycket konflikter både utanför 

och på arbetsplatsen påverkar individen. 

 

 Företaget kan arbeta vidare med: Företaget Scana Steel Björneborg kan arbeta 

vidare med att fördjupa sig i de problem som uppkommit under denna undersökning, 

man kan ställa samma frågor igen om sex månader till ett år för att se om det blivit 

någon förändring. Företaget bör fortsätta att arbeta aktivt med rutiner och 

implementering av AFS 2015:4 och fastställt de rutinerna om kränkande 

särbehandling. Man bör även arbeta med att lösa konflikter mellan arbetstagare och 

personer med arbetsledande positioner. Företaget kan också tratta ner sina frågor på 

respektive avdelning för att tydliggöra vilka avdelningar som har problem och vilka 

som har mindre, Då framkommer det med vilka problem som finns på varje avdelning. 

Ytterligare fördjupning är att gör undersökningarnas frågor specifikt gällande för 

avdelningen. Företaget bör arbeta vidare med att utreda de problem som uppkommit i 

undersökningen genom att göra en kvalitativ studie i form av djupintervjuer med de 

arbetstagarna på de avdelningar som har flest problem. En kvalitativ studie är 

användbar när man tolkar enskilda personers uppfattningar (Thuren, 2007, s 112).  

 

 Förutfattade meningar: Vi trodde att då företaget har fått dragit ner på antalet 

anställda på grund av den ansträngda ekonomin, skulle stressen och arbetsbelastningen 

för de anställda vara en stor faktor. Det visade sig i undersökningen att så var inte 

fallet. Förmodligen beror detta på att även produktionen har blivit lägre så det har varit 

en lägre orderstock än vanligt. 

 

 Vad kunde vi gjort bättre: Vi hade kunnat bryta ner frågorna i avdelningsvis och 

redan från start fått en uppfattning i vilka områden problemen fanns. Vi kunde ha 

fördjupat frågorna så de passade till varje avdelning bättre. Då vi fick mycket stort 
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bortfall på åldersfrågan kunde man ha delat upp den i olika ålderskategorier för att 

respondenterna skulle känt sig mera anonym. Vi har även i efterhand resonerat kring 

att det hade varit intressant att ta upp frågor i enkäten gällande kompetens hos 

arbetstagarna. Till exempel deras uppfattning om deras kompetens i förhållande till 

deras arbetsuppgifter. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Missivbrev 

 

 
Missivbrev 

  

Du har fått den här enkäten i din hand för att Scana Steel Björneborg AB vill veta hur du har det på din 

arbetsplats! 

  

Vi har fått i uppdrag av Scana Steel Björneborg AB att se hur det går i arbetet med att implementera 

AFS 2015:4 som säger att det är viktigt att det sociala och organisatoriska samspelet på arbetsplatsen 

fungerar. 

  

Du ska veta att dina svar är helt anonyma och kommer inte på något sätt att kunna spåras till dig. Vi 

kommer att publicera resultatet i vår C-uppsats som vi skriver i samband med detta uppdrag. 

Resultatet kommer också att användas av Scana Steel Björneborg AB i arbetet med att förbättra 

arbetsplatsen för sina anställda. 

  

Har du några frågor angående frågorna i enkäten, tveka inte att höra av dig till Mia Staake 

(mia.staake@scanasteel.com, -171) eller Karolina Fertig (karolina.fertig@scanasteel.com, -142). Vi 

ser hellre att du frågar om något skulle vara oklart än att du hoppar över någon fråga. Vi uppskattar att 

du tar dig tid för att svara helt på enkäten för att undersökningen ska bli så komplett som möjligt. Vi 

kommer att ställa ut lådor för inlämning i fikarummen och hämtar dem den 23/3 vid lunch. 

  

Vi är mycket tacksamma över att få tillbaka så många besvarade enkäter som möjligt för att kunna få 

en så tydlig bild som möjligt över hur alla anställda ser på sin arbetsplats. 

  

Tack för din tid! 

  

Mia & Karolina 

  

7.2 Enkät 

 

Kryssa endast i ett svarsalternativ om inget annat angivs i frågan 
 

 

1. Kryssa i om du är kollektiv eller tjänsteman 

o Kollektiv 

o Tjänsteman 

 

2. Ange ditt födelseår 

 

_______________________ 

 

 

3. Känner du att du kan koppla av från jobbet när du har semester? 

o Ja 

mailto:mia.staake@scanasteel.com
mailto:karolina.fertig@scanasteel.com
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o Nej 

 

4. Behöver du ofta jobba övertid? 

o Ja 

o Nej 

 

5. Känner du till företagets arbetsmiljöpolicy? 

o Ja 

o Nej 

 

6. Upplever du att det är en positiv stämning på din arbetsplats? 

o Ja 

o Nej 

 

7. Känner du till din avdelnings mål? 

o Ja 

o Nej 

 

8. Känner du att du har ett arbetsschema som passar dig? 

o Ja 

o Nej 

 

9. Om en kris skulle uppstå, känner du till vem du ska vända dig till? 

o Ja 

o Nej 

 

10. Upplever du att du har en bra relation med din närmsta chef? 

o Ja 

o Nej 

 

11. Känner du att du skulle få hjälp av dina kollegor om du behöver det? 

o Ja 

o Nej 

 

12. Känner du att din chef behandlar dig med respekt? 

o Ja 
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o Nej 

 

13. Känner du att din arbetsbelastning är för hög? 

o Ja 

o Nej 

 

14. Behöver du ofta jobba hemma efter arbetstid? 

o Ja 

o Nej 

 

15. Känner du till vad kränkande särbehandling är? 

o Ja 

o Nej 

 

16. Känner du till vad som orsakar kränkande särbehandling? 

o Ja 

o Nej 

 

17. Kryssa i de rutor som du ofta upplever (Du får kryssa i flera) 

o Irritation 

o Rastlöshet 

o Trött 

o Huvudvärk 

o Sömnsvårigheter 

o Spända muskler 

o Yrsel 

o Oro 

o Glädjelöshet/meningslöshet 

o Minnesstörningar 

o Koncentrationsstörningar 

 

18. Känner du att du har tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 

o Ja 

o Nej 
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19. Känner du att din arbetsgivare sätter rimliga krav på dig? 

o Ja 

o Nej 

 

20. Känner du att du kan ventilera dina känslor kring jobbet med dina kollegor? 

o Ja 

o Nej 

 

21. Känner du att du kan koppla av från jobbet när du är hemma? 

o Ja 

o Nej 

 

22. Upplever du en negativ stämning på din arbetsplats? 

o Ja 

o Nej 

 

23. Känner du till din arbetsplats psykosociala mål? 

o Ja 

o Nej 

 

24. Känner du att du kan koppla av från jobbet när du har rast? 

o Ja 

o Nej 

 

25. Känner du att du vet exakt vad företaget kräver av dig? 

o Ja 

o Nej 

 

26. Upplever du att din arbetsplats är fri från konflikter mellan kollegor? 

o Ja 

o Nej 

 

27. Känner du att din chef ofta klagar på dig? 

o Ja 

o Nej 
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28. Om en konflikt skulle uppstå, känner du till vem du ska vända dig till? 

o Ja 

o Nej 

 

29. Känner du att du får personlig utveckling i arbetet? 

o Ja 

o Nej 

 

30. Känner du till att företaget inte accepterar kränkande särbehandling? 

o Ja 

o Nej 

 

31. Känner du att du kan be dina kollegor om hjälp om du skulle behöva det? 

o Ja 

o Nej 

 

32. Känner du att du får det stöd du behöver av din arbetsledare/chef? 

o Ja 

o Nej 

 

33. Känner du till var du ska vända dig om något i dina arbetsuppgifter skulle vara oklart? 

o Ja 

o Nej 

 

34. Känner du att dina kollegor behandlar dig med respekt? 

o Ja 

o Nej 

 

35. Känner du att kraven som din arbetsgivare sätter på dig är för låga? 

o Ja 

o Nej 

 

36. Upplever du att din chef brukar berömma dig? 

o Ja 

o Nej 
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37. Känner du att du kan koppla av från jobbet när du är sjukskriven? 

o Ja 

o Nej 

 

38. Upplever du att din arbetsplats ofta är fri från konflikter mellan kollektiva och 

tjänstemän? 

o Ja 

o Nej 

 

39. Har du årliga medarbetarsamtal? 

o Ja 

o Nej 

 

40. Om du svarade ja på fråga 39, följs det ni kommer överens om under samtalen upp 

vid senare tillfälle? 

o Ja 

o Nej 

 

41. Upplever du att du har en dålig relation med din närmsta chef? 

o Ja 

o Nej 

 

42. Känner du att din arbetsbelastning är för låg? 

o Ja 

o Nej 

 

43. Känner du att du och din närmsta chef kan samtala utan problem om saker som rör 

ditt arbete? 

o Ja 

o Nej 

 

44. Upplever du att din arbetsgivare agerar på ett bra sätt om en konflikt eller ett 

problem uppstår? 

o Ja 

o Nej 
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45. Har du övriga synpunkter på din arbetsplats får du gärna skriva dem nedan. 


