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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka anställdas upplevelser av att utföra arbete som ligger 

utanför arbetsavtal och i strid med regler samt illegala och illegitima sanktioner som utförts av 

chefer och arbetsgivare. En arbetstagare som blir medlem i en organisation och skriver på ett 

anställningskontrakt ger upp en del av sin frihet. Statens lagar och arbetsmarknadens parters 

regleringar ger arbetsgivarna rättigheter och skyldigheter att leda och fördela arbetet samt att 

utdela bestraffningar. Det är inte endast bestraffningar som utdelas i arbetet utan anställda får 

även utföra sådant som inte regleras enligt lagar och avtal.  

Kvalitativ metod har används där intervjuer tillsammans med organisationsteori nyttjats för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställningar.   

Resultaten visar att arbetstagare varit med om både illegala och illegitima bestraffningar och 

arbetsförhållanden. Arbetstagares beroendeställning till arbetsgivaren är högre än vice versa. 

På grund av detta och eftersom individer vill ta del av organisationers resurser kommer 

arbetstagare att acceptera missförhållanden så länge andra alternativ så som sämre 

anställningar eller arbetslöshet är det enda som erbjuds. Vidare har varken stat eller 

fackförbund total insyn i organisationer, vilket i samband med arbetstagares okunskaper om 

var gränserna för sanktioner och arbetsförhållanden gör att dessa förhållanden troligen 

kommer att kvarstå. 
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1. Inledning  

1.1 Det bestraffande arbetet 

När arbetstagare går in i en organisation och skriver på ett anställningskontrakt ger de upp en 

del av sin frihet. I arbetsorganisationer specificeras, genom skriftliga och muntliga 

arbetsbeskrivningar, vad som förväntas av arbetstagaren samt vilka sanktioner som följer om 

dessa kontrakt bryts. Statens lagar och avtal mellan arbetsmarknadens parter ger arbetsgivarna 

rättigheter och skyldigheter att leda och fördela arbetet samt att utdela vissa bestraffningar. 

Däremot är det inte endast bestraffningar som utdelas i arbetet. Anställda får ibland utföra 

handlingar vilka inte reglerats enligt lagar och avtal. Arbetsdomstolen avgör vad som är 

juridiskt rätt.  

Den svenska arbetsmarknaden har tidigare reglerats genom lagar och avtal som ökat skyddet 

för arbetstagaren. Detta skedde i samband med att de svenska fackförbunden växte sig allt 

starkare och stred till arbetstagarens fördel under 1900-talet.(Karlsson & Lindberg, 2008) 

Trots att facket har haft stort inflytande på den svenska arbetsmarknaden har arbetstagarsidan 

börjar försvagats, bland annat genom att arbetsdomstolen börjat döma till arbetstagarnas 

fördel.(AD 2009:50; AD 2011:30; AD 2012:4) I takt med detta och andra snarlika händelser 

kan vi också se att de svenska fackförbunden har försvagats på senare tid. Det senare på grund 

av minskat medlemskap från arbetstagare. 

Uppfattningen är att det förekommer otillåtna bestraffningsmetoder och handlingar i 

arbetslivet och att arbetstagare inte vet var gränsen går eller går med på att utföra sådant de 

vet bryter mot lagar och avtal. Dessa bestraffningsmetoder kan både vara illegala, strider mot 

lagen, eller illegitima, oetiska. Det senare bryter som nämnt inte mot lagen. Däremot kan det 

bryta mot outtalade Psykologiska kontrakt.(Bellaagh & Isaksson, 2005) Oavsett missgynnas 

arbetstagarna på ett sätt som påverka den egna yrkesrollen samt arbetstagaren som 

privatperson.  

Arbetsgivares illegala eller illegitima sanktioner och handlingar mot arbetstagare är ett relativt 

outforskat område. I kontakt med ett par fackförbund bekräftas det att företeelsen 

förekommer, men att de inte känner till omfattningen. Därför ansåg vi att det är relevant att 

klargöra hur förhållandet mellan arbetspartnerna ser ut och jämföra dessa med vad som är 

reglerat i lagen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka anställdas upplevelser av att utföra uppgifter som ligger utanför 

arbetsavtal och i strider mot lagen. Därmed undersöks illegala och illegitima negativa 

handlingar som utförts av chefer och arbetsgivare gentemot arbetstagare. Syftet mynnade ut i 

tre frågeställningar: 

1. Har arbetstagare blivit bestraffade och/eller missgynnade på sin arbetsplats av sådan 

karaktär att det strider mot arbetsrätten? 

2. Vilka illegala och illegitima handlingar har arbetstagare varit med om och vad gjorde de 

då? 

Om de varit med om detta antas det att arbetstagare döljer eller inte går till en öppen konflikt. 

Detta leder till den tredje frågeställningen: 

3. Hur kan fenomenet, att arbetstagare inte tar dessa bestraffningar vidare till facket utan 

istället stannar kvar hos sina arbetsgivare, förklaras? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte studera arbetsgivares eller chefers subjektiva syn på illegala eller 

illegitima sanktioner eller arbetsförhållanden. Inte heller omfattningen på problemet kommer 

att studeras. Vidare kommer det inte att jämföras mellan olika branscher eller dess 

kollektivavtal. Endast arbetstagare som varit anställda av svenska företag i privat sektor 

kommer att undersökas, därför kommer inte heller offentlig sektor att undersökas. Vad det 

gäller lagboken kommer endast lagar som berör den svenska arbetsrätten att användas. 

1.4 Förkortningar 

1992:322       Lag om ungdomspraktikanter 

2002:293       Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och  

arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

AD                 Arbetsdomstolen 

AML              Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

ATL               Arbetstidslagen (1982:673) 

LAS               Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

MBL              Medbestämmande lagen (1967:580) 

SemL             Semesterlagen (1977:480) 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kortare presentation om den svenska arbetsmarknaden; lagar och 

regleringar, hur facket har försvagats samt våra egna teorier. Sedan följer syfte, 

frågeställningar och avgränsningar som en sammanställning om vad uppsatsen kom att mynna 

ut i. Detta följs i sin tur av ett kapitel om organisationsteorier och hur dessa kan appliceras på 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare följer ett metodavsnitt som redogör 

för vårt tillvägagångssätt, val av respondenter, etiska överväganden samt uppsatsens 

begränsningar. Därefter presenteras det material som vi erhållit från de utförda intervjuerna. 

Under Resultat och analys analyseras respondenternas svar efter de teman som vi belyst under 

uppsatsens gång. Vidare följs resultatet av lagtext. Under Diskussion vävs teori, lag och 

empiri samman. Därefter presenteras undersökningens slutsatser och forskarnas reflektioner 

av studien. 

2. Teori och tidigare forskning 

Det svenska facket har försvagats. Detta kan man se både när det gäller domslut i 

Arbetsdomstolen(Esmailian, 2007; Dahlin, 2012) och det fackliga medlemskapet som sjunker 

(LO). Arbetsdomstolen har över tid i ökande utsträckning börjat döma till arbetsgivarens 

fördel. Detta kan man bland annat se i tre uppmärksammade AD-domar från 2009, 2011 och 

2012. (
 
AD 2009:50; AD 2011:30; AD 2012:4) Domarna visar att arbetsgivaren kan komma 

undan avtal eftersom man funnit kryphål i lagtext. Detta eftersom arbetsgivaren till sitt försvar 

kan hänvisa till andra avtal som står över vissa paragrafer i bland annat LAS
1
. Arbetsgivaren 

har, med det anförda, erhållit ett friare utrymme att fördela arbetet mellan anställda, något 

som tidigare varit svårare.(Norrby, 2012) 

 

2.1 Organisationsteorier 

För att få en förståelse varför arbetstagare ställer upp på att utföra vissa illegala eller 

illegitima handlingar, samt att de stannar kvar i en organisation trots utfärdade sanktioner, 

försökte det skapas en bild av hur dessa fenomen kan förekomma. Nedan följer en 

sammanfattning av forskare inom organisationsteori och däri relationen mellan arbetsgivare 

                                                        
1 ex. LAS 2§ 3.st  
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och arbetstagare. Det bör påpekas att inga teorier kommer att testas eller specificeras i denna 

uppsats. Teorierna nedan kommer endast att användas för att förstå fenomenet i den tredje 

frågeställningen. 

 

Arbetsorganisationer 

Ahrne och Brunsson (2010) ser arbetsorganisationer som försök till beslutade ordningar. 

Beslut har tagits gällande bland annat; organisationsstruktur, medlemskap, regler, 

övervakning, förmåner, sanktioner och belöningar. På arbetsmarknaden, nationellt som 

internationellt, är arbetsgivaren högst i hierarkin och därmed berättigas denne att leda och 

fördela arbetet i sin organisation.
2
 Således bestämmer arbetsgivaren arbetets innehåll, 

uppdelning av befogenheter samt delar ut sanktioner för att de anställda, medlemmarna i 

organisationen, ska sköta sig. 

Reglerna som föreligger inom organisationer måste falla inom ramen för statliga regler, EUs 

regler och de avtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter. I Sverige väger det senare 

tyngre än i de flesta andra länder. Detta går att tyda i arbetsrätten då många paragrafer går att 

avtala bort med hjälp av kollektivavtal
3
. Ett annat exempel är att Sverige saknar ex. lag för 

minimilön, som många andra europeiska länder har lagstiftat. Däremot har Sverige, via 

kollektivavtal, bland de högsta lägstalönerna internationellt.(Levinson & Movitz, 2013)  

  

Lagar och normer 

Utifrån Nyinstitutionell teori måste arbetsorganisationer följa formella institutioner, både 

lagar och normer, om de inte själva ska drabbas av sanktioner.(Meyer & Rowan, 1997) 

Vidare menar teorin att man finner tillgångar till resurser i sin omgivning vilket är en fråga 

om överlevnad för organisationerna. Dessa resurser får man genom att upplevas som legitima. 

Legitimitet antas att ha en betydande roll eftersom det innebär att omgivningen på ett sätt 

”accepterar” en organisation och den bedrivna verksamheten. Organisationer blir legitima 

genom att följa institutioner, och rationaliserade myter. Således krävs det att hålla olika 

publiker positivt inställda och att möta deras förväntningar och krav. Gör de inte det kommer 

deras legitimitet att minska. För Ahrne och Brunsson (2010) handlar det om att 

                                                        
2 Arbetsgivarprerogativet 
3 Ex. ATL 5, 6 och 10b. § § 
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arbetsorganisationer ska följa regler som satts upp av organisationen, staten, EU och 

arbetsmarknadens parter för att uppfattas som ansenliga av sin omgivning. 

Den Nyinstitutionella teorin menar att det är idén av hur en organisation bör formas som har 

standardiserats i organisationerna vilken är den bidragande faktorn av att organisationer 

generellt sett är lika i realiteten och därmed kan förklara varför en arbetstagare väljer att 

stanna kvar i missgynnade relationer. Således är det inte det rationella som styr utan snarare 

det normativa eftersom det är ett etablerat fenomen. Idealet har spridits på grund av den 

isomorfi som råder och detta har resulterat i att idealet har kommit bli ett faktum. 

 

Zone of Indifference 

Enligt Barnard(1968) för innebär ett medlemskap i en organisation, så som en anställning, att 

man ger upp en del av sin frihet. Man låter andra, chefer och arbetsgivare, bestämma över en 

del av ens liv. Den delen av sitt liv som man ger upp och överlåter till någon annan kallade 

Barnard (1968) för Zone of Indifference. Det innebär att organisationernas medlemmar 

accepterar de direktiv gällande arbetet av en chef. Det kan skilja sig mellan olika 

organisationer hur det ser ut. I alla arbetsorganisationer specificeras arbetsuppgifterna av 

anställningsavtal och skriftliga och muntliga arbetsbeskrivningar; vad som förväntas av 

arbetstagaren att uträtta under sina arbetstimmar, vad som ska eftersträvas och vad utfallet blir 

om man skulle missköta sig. Lagar, avtal och anställningskontrakt specificerar alltså legala 

och illegala handlingar, etc.  

Barnard (1968) ställde vidare frågan varför anställda gav upp del av sin frihet. Svaret han 

kom fram till var önskan att få ta del av organisationens kollektiva resurser, exempelvis lön 

och andra förmåner. Dessa kan vara både materiella och psykologiska, som tillkommer i och 

med medlemskapet. Båda parterna måste erhålla egenvinning; de anställda behöver tycka att 

de får ut någonting av jobbet, ex. lön, erfarenhet eller att på annat sätt ha ett givande arbete. 

Således att den energin som man lägger ut är värt uppoffringen av frihet. Arbetsgivare måste 

uppleva att de får tillräcklig insats för de resurser de ger ut. Enkelt uttryckt att de anställda 

utför sitt arbete väl och att de följer företagets regler. I relation till regelföljande finns således 

tolkningar, där arbetsgivaren har tolkningsföreträde.
4
 Det behöver inte vara ett faktiskt 

regelbrott och kan vara både av misstag eller medvetet gjort. 

                                                        
4 MBL 35 § 
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Psykologiska kontrakt 

Utöver lagar och anställningsavtal talar man även om Psykologiska kontrakt. Med detta 

menas förväntningarna som finns gentemot varandra, med andra ord informella skyldigheter 

och åtaganden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Således handlar Psykologiska kontrakt 

om handlanden och beteenden som dessa två parter har i deras arbetsrelation.(Bellaagh & 

Isaksson, 2005) Brott mot Psykologiska kontrakt från arbetsgivarens sida kan ses som svek 

vilket kan resultera i ökat motstånd och minskad motivation. Detta kan i sin tur leda till att en 

arbetstagare väljer att avsluta sin anställning. Psykologiska kontrakt beskrivs som 

övergripande normer och kulturer på arbetsplatser. Det specificerar således vad som är 

legitimt och illegitimt beteende i relationen mellan arbetsgivaren och dess arbetstagare. Inom 

vissa organisationer kan utskällningar och hårda ord ses som normalt medan på andra ställen, 

exempelvis Universitet är det knappt legitimt att en Prefekt ställer ultimatum och krav på 

anställda.  

 

Begränsad rationalitet 

March och Simon påpekade att frågan om vad som anses vara acceptabel uppoffring, Zone of 

Indifference, och beteende från chefer m.m. måste förstås i relation till de alternativ som 

anställda upplever att de har. Anställda kan ogilla sitt arbete och sin arbetsgivare samt ha en 

usel lön. Men om det är svårt hitta andra bättre jobb eller om arbetslöshet är det enda 

alternativet får man kanske acceptera det.(March & Simon, 1993) 

March och Simon (1993) belyste Begränsad rationalitet. Det innebär att beslutsfattningar är 

den centrala kärnan inom en organisation eftersom att varje utfall är resultatet av ett 

beslutsfattande. Dock kan man inte ta in all möjlig information och inte heller är man kapabel 

till att formulera alla tänkbara beslutsalternativ eller förutse resultaten. Istället tar man in viss 

information och litar på sina tidigare erfarenheter. 

I linje med March och Simons (1993) idéer om Begränsad rationalitet är det vidare rimligt att 

anta att fack och stat inte har fullständig insyn i vad som sker i organisationer, vilket kan 

resultera i att arbetsgivare får friare händer att agera själva efter eget tycke. Liksom att varken 

arbetstagare eller arbetsgivaren har fullständig koll på vart gränsen går för vad som är legalt 

och legitimt kan de därefter inte agera fullständigt rationellt. Således är arbetstagare mindre 
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rationella i dessa lägen då de inte vet vad arbetsgivare får kräva och arbetsgivaren vet inte 

fullt ut vilka bestraffningar som får tilldelas.  

 

Arbetstagarens beroendeställning 

March och Simons (1993) påpekande om alternativens betydelse vilket knyter an till Pfeffer 

och Salanciks (2003) Resursberoendeteorin som menar på att individer är beroende av 

resurser för att överleva. Därför söker de sig till företag med förhoppningarna om att få ta del 

av organisationens resurser. March och Simons (1993) menar att organisationers framgångar 

är beroende av organisationernas förmåga att anpassa sig till sin externa miljö där företagen 

kan finna sina resurser. Därför bör organisationer kontrollera sina begränsade och värdefulla 

resurser och hitta en metod att vara effektiv och produktiv. Resurserna kan vara ekonomiska 

eller exempelvis arbetstagare. Vi kan tänka oss att eftersom arbetstagaren är beroende av 

organisationers resurser och vice versa så borde maktbalansen vara relativt jämnt fördelad. 

Däremot verkar så inte vara fallet. Korpis (1987) tankar om Maktens isberg under ytan 

beskriver hur arbetstagaren tenderar att befinna sig i beroendeställning till arbetsgivaren då 

arbetstagaren är beroende av arbetsgivarens resurser är större än tvärtom. Detta betyder att 

arbetsgivarens har övertag i relationen och därmed makt över arbetstagaren som går utöver 

auktoritet som ges av lag och avtal. Arbetstagaren har visserligen potentiellt stöd av 

fackförbunden, men dessa har försvagats och som tidigare nämnts inte fullständig insyn. Det, 

i likhet med resursberoendeteorin(Pfeffer & Salancik, 2003), kan beskrivas som att 

arbetsgivaren har en högre auktoritet och makt över arbetstagaren och att arbetsgivaren kan 

komma att utnyttja detta för sin egen överlevnad.  

 

På basis av Korpis (1987) idéer om Maktens isberg under ytan kan öppna konflikter främst 

uppstå mellan jämnstarka aktörer. Därför är det rimligt att anta att arbetstagaren kommer 

acceptera förhållanden och krav de anser vara illegala eller illegitima för att de anser att de 

kommer drabbas negativt om de protesterar. Dessutom har de inte alternativa sätt att få 

resurser på, exempelvis annat jobb, eller så är kostnaderna för att sluta och söka nytt jobb för 

hög. Enkelt uttryckt betyder det att illegalt eller illegitimt beteende på arbetsplatser inte kan 

reduceras till själva sanktionerna. Man måste också uppmärksamma illegala och illegitima 

förhållanden (arbetsuppgifter, tider, etc) som anställda accepterar, men inte nödvändigtvis 
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gillar, inför upplevda hot om sanktioner utifall de vägrar (ex. löneavdrag, uppsägning, 

reducerade timmar, m.m.). 

Utifrån Korpi (1987) kan man således anta att illegala eller illegitima förhållanden är 

betydligt mer omfattande än de få fall där de uppmärksammas och leder till konflikter i 

exempelvis i media eller i arbetsdomstolar. 

3. Metod och data  

3.1 Metod 

I denna undersökning används kvalitativ metod. Erhållen empiri har kommit från intervjuer, 

lagtext, artiklar, litteratur, kontakt med fackförbund och AD- domar.  

Intervjuerna har utförts med tio respondenter som arbetat inom spridda branscher. Det var 

respondenternas subjektiva syn av hur de har behandlats av sina respektive arbetsgivare som 

undersöktes. Därför var den kvalitativa intervjumetoden passande då syftet med denna metod 

var att tolka problemet utifrån respondenternas perspektiv och hur de upplevde sin situation. 

(Brinkmann & Kvale, 2009) Utöver intervjuer med respondenter var vi även varit i kontakt 

med olika fackförbund för att få råd och vägvisning var vi kunde finna information. Det 

utfördes även en förstudie med ännu en respondent för att få är tydligare bild av hur det ser 

mellan svenska arbetsgivare och deras anställda och för att testa vår intervjumall. 

Även lagtext och rättskällor som är av väsentlig betydelse för syftet och frågeställningen 

återfinns i uppsatsen. Rättskällorna som använts i detta arbete är AD-domar och hemsidor 

som kommer från organisationer och myndigheter som var relevanta för undersökningen. Ett 

exempel på en sådan hemsida är www.lagen.nu.  

 

3.2 Urval av respondenter 

Inför val av respondenter användes snöbollsurval.(Aspers, 2011) Valet baserades på 

personliga kontakters kontakter som varit med om illegala eller illegitima bestraffningar. 

Dessa förfrågades om de ville medverka i studien och blev sedan undersökningens 

respondenter. De respondenter som valdes ut var minst 23 år gamla eftersom vi ansåg att det 

var av relevans att respondenterna hade ett par års arbetserfarenhet för att kunna medverka i 

studien och att de kunde ge en bättre bild av sin verklighet i relation till det valda ämnet.  

http://www.lagen.nu/
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3.3 Intervjuernas utformning och genomförande 

Efter uppsatsens intention och frågeställning kontaktades diverse fackförbund för att få råd 

om hur man kunde finna information gällande det valda ämnet. Detta för att få riktlinjer för 

att veta hur intervjufrågorna skulle utformas inför förstudien. Svaren som erhölls från de olika 

fackförbunden var mestadels hänvisningar till lagen där vi själva fick söka material som 

kunde omformuleras till frågor. Frågorna var kopplade till frågeställning samt våra teorier. 

För att bättra förkunskaperna inom uppsatsens valda ämne och öka kvalitén på forskningen 

utfördes en förstudie innan de tio huvudintervjuerna hölls. Detta skedde genom en testintervju 

med en jämförbar respondent. (Aspers, 2011) Till denne, ställdes övergripande frågor som 

kunde kopplas till frågeställningen. Vid testintervjun kunde det uteslutas frågor som inte var 

av betydelse och utvecklas områden som ansågs viktiga och intressanta för ämnet. Efteråt 

utvecklades intervjumallen för att få mer djup i svaren. 

Det ansågs att det var viktigt att skapa en sådan naturlig samtalskonversation i intervjun som 

möjligt för att respondenten skulle känna sig trygg och för att intervjun inte skulle bli för 

monoton och ytlig. Därför var intervjun semistrukturerad med tematiska frågor. Frågornas 

utformning disponerades med inriktning på olika teman som exempelvis Utöver ordinarie 

arbetstider och Arbetsomständigheter. Detta för att erhålla bättre kvalité på undersökningen 

med ett bättre djup.(Aspers, 2011) 

 

3.4 Transkribering och kodning 

Transkriberingarna ansågs vara så enhetliga som möjligt och därför förbestämdes 

förkortningar som exempelvis; paus = (paus). När det censurerades, exempelvis ett namn, 

förklaras detta med exempelvis [Arbetsgivarens namn]. Oartikulerade ljud och liknande som 

kunde tänkas vara av betydelse för innebörden av meningen betonades vid transkriberingen 

men samtidigt skulle dessa vara korta och koncisa så att transkriberingen kunde flyta på. 

(Aspers, 2011) Då det var önskvärt att dessa var så homogena som möjligt, användes samma 

förkortningar just för att tidsoptimera och för att förenkla den kommande kodningen. Varje 

respondent har kodats med en siffra mellan 1-10, detta för att behålla respondentens 

anonymitet. Efter transkriberingen kodades diverse begrepp som ansågs vara av betydande 

mening. 
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Kodningen av intervjuerna utfördes genom att det skrevs notiser längs marginalerna. Detta 

summerar alla de stycken som finns i transkriberingen och gör analysen med detaljfokuserad. 

De teman som kom att genomsyra resultat, analys och diskussions var teman som först kom 

fram vid intervjumallens utformning men dessa kom att revideras efter intervjuerna där det 

även tillkom nya teman som sedan formades utefter tillämpbara teorier. Exempelvis Kunskap 

om anställningsavtal och fackförbund var ett tema som vi inte hade i åtanke att belysa men 

efter att samtliga intervjuer var slutförda ansåg vi att detta var viktigt att belysa för vårt 

resultat. De teman som senare kommer att redovisas var således till en viss del styrda av 

uppsatsens frågeställning, ex. Utöver ordinarie arbetsuppgifter men också utefter 

respondenternas svar.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna beaktades de etiska förhållningssätten som det vetenskapliga rådet har 

framfört. Dessa har vi haft hänsyn till när vi utfört intervjuerna eftersom dessa krav är centrala 

för forskningen.(Aspers, 2011) De punkter som ska följas vid forskningsarbete är; 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.(Hermerén, 

Göran mfl, 2011) Alla intervjuer inleddes med en kortare presentation av oss, uppsatsens 

syfte och frågeställning samt redogörelse för användning av intervjumaterialet och 

respondentens roll och anonymitet. Vi tydliggjorde att ljudet från intervjun skulle spelas in 

med utrustning och att det endast skulle används till transkriberingen och att namn och 

arbetsplats eller dylikt inte skulle framkomma i materialet som presenteras offentligt. 

Respondenterna informerades om att intervjun var frivillig, att de hade rätt att när som helst 

under intervjun avbryta och att de även hade rätt att passa på frågor som de inte ville besvara. 

För att respondenterna inte skulle uppleva sin roll som underordnade beslutades att endast en 

person skulle hålla i intervjun och föra kortare anteckningar. (Aspers, 2011)   

 

3.6 Begränsningar 

Den empiri som undersökningen bygger på har erhållits av respondenternas subjektiva 

världsbild och återges i arbetet av oss. En begränsning som arbete då står inför är om vi 

förstått respondenterna rätt. För att motverka detta ställdes det under intervjuerna 

kontrollfrågor om respondenternas uttalande hade uppfattats korrekt. Det hade varit önskvärt 
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att även fått med deras arbetsgivares vinkel på upplevelserna men på grund av uppsatsens 

ringa omfattning (15 högskolepoäng) så fanns det inte möjlighet att även studera detta. 

Uppsatsen är även begränsad då varken kollektivavtal eller anställningskontrakt har 

undersökts. Detta har lett till att analysen till viss del blivit begränsad på grund av att man vid 

några tillfällen endast kunde göra antaganden om en arbetsgivare har brutit mot avtal. Detta 

då vi inte vetat om ett kollektivavtal har varit reglerat eftersom respondenten i fråga inte vetat 

detta. Det kunde också röra sig om att om de hade varit bundna till ett kollektivavtal så har vi 

inte vetat vad dessa har reglerat, och detta kom att bli ett hinder i analysen då vissa paragrafer 

som återfinns i lagboken får avtalas bort genom kollektivavtal.  

Ett annat problem var händelser som respondenterna hade bevittnat om på sina arbetsplatser 

men som vi inte kunde finna lagar till, exempelvis en respondent jobbade utan ekonomisk 

ersättning eller om en respondent har blivit hemskickad utan lön. Även om vi har vetat att 

detta inte är legitimt så har vi inte vetat hur vi ska förhålla oss till detta. För att minska dessa 

begränsningar kontaktades ett antal fackförbund. Dessa hjälpte till med en del lagar, men 

kände givetvis inte heller till respondenternas personliga anställningsavtal. 

 

4. Resultat och analys 

Resultatet delas upp och sammanfattas efter sju teman som vuxit fram i takt med 

transkriberingen och med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Syftet är att undersöka anställdas upplevelser av utförda arbetsuppgifter utanför avtal och i 

strid med regler samt illegala
5
 och illegitima

6
 negativa handlingar som utförts av chefer och 

arbetsgivare. Detta mynnade ut i våra frågeställningar: Har arbetstagare blivit bestraffade 

och/eller missgynnade på sin arbetsplats så att det strider mot arbetsrätten, vad har de varit 

med om, vad har de gjort om de blivit utsatta samt hur fenomenet att arbetstagarna inte tar 

detta till en högre instans kan förekomma. 

Resultatets två första teman; Utöver ordinarie arbetsuppgifter och Utöver ordinarie 

arbetstider hänvisar till respondenternas erfarenheter av utförda arbeten som stått utanför 

deras ordinarie arbetsuppgifter och tider. Arbetsomständigheter berör vilka förhållanden och 

premisser respondenterna arbetat under. Upplevelse om bestraffning från arbetsgivare 

                                                        
5 Någonting som inte uppfyller lagens krav, synonymt med olagligt 
6 Någonting som inte erkänns av lagen synonymt med obefogat 
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behandlar respondenternas syn på när de känt sig bestraffade eller illa behandlade. Kunskaper 

om anställningsavtal och fackförbund samt Respondenternas kunskap och syn på sanktioner 

från arbetsgivare berör respondenternas kunskap gällande vad som varit lagligt och legitimt 

gällande bestraffningar och handlingar från arbetsgivarens sida samt deras syn och förtroende 

för dagens fackförbund. Det sjunde och sista temat är Anställdas åtgärder vilken behandlar 

frågan om vad eller varför inte anställda motsatt sig sanktioner eller andra handlingar från 

sina arbetsgivare. Under resultaten i varje tema kommer respondenternas upplevelser att 

jämföras med lagtext samt följas av analys. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Utöver ordinarie arbetsuppgifter 

Vi frågade om respondenterna tagit sig an arbetsuppgifter som inte ingått i deras yrkesroll. 

Samtliga respondenter menade att de har utfört uppgifter som inte ingått i den givna 

arbetsbeskrivningen. Några exempel som nämndes var att utföra arbetsgivarens privata 

ärenden, tagit hand om patienter som varit utåtagerande och som inte fick vistas på en vanlig 

avdelning, spionerat på kollegor åt sin arbetsgivare, avskedat kollegor och utfört delar av 

chefens arbete. En av respondenterna, som under en period praktiserade, beskrev: 

Ofta fick jag förflytta hennes [arbetsgivarens] bil från olika platser, hämta hennes tvätt och 

sånt. Jag var ändå där för att lära mig om branschen och inte för att agera som någon 

„springpojke‟. Sen fick jag också gå och handla fika och sånt under min rast vilket inte var 

okej men jag gjorde det liksom ändå för att de skulle se min arbetsmoral. – R8 

R8 praktiserade utan ekonomisk ersättning under sex månader på en PR-byrå och hade ett 

anställningsavtal. Praktik förekommer om man skickas via arbetsförmedlingen (AMS, 

2014)eller från utbildning
7
. R8 vet om att det inte är lagligt att jobba utan lön när det 

egentligen inte rör sig om en praktik. Däremot gjorde R8 det för att samla arbetslivserfarenhet 

inom branschen som R8 vill ha en karriär i framtiden. 

Eftersom R8 varken kom från arbetsförmedlingen eller någon utbildning så bör man ha 

omfattats av LAS 5 §, visstidsanställning. Detta innebär att R8, med stöd av lagen, skulle varit 

berättigad alla förmåner som LAS 5 § erhåller och där bland annat en ekonomisk ersättning. 

Det finns ingenting i lagen som säger att gratis arbete är otillåtet, däremot kan man ifrågasätta 

om detta är legitimt.  

                                                        
7 Lag 1992:322 
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R8 var inte fackligt medlem vilket innebär att facket inte skulle ta fallet vidare till 

arbetsdomstolen. Däremot kan facket komma att reagera kraftigt om det uppdagas att 

individer anlitas gratis eftersom sådant anses leda till att arbetstagare med lönekrav 

försummas. 

Under sin praktik fick R8 även ett flertal gånger utföra uppgifter som inte ingick i 

arbetsbeskrivningen. R8s arbetsuppgifter var inte heller reglerade av en handledare på 

arbetsplatsen utan oftast fick man själv komma på vad som skulle göras. Eftersom det 

förekom arbetsuppgifter som inte ingick i R8s avtal eller syfte till praktiken, går det emot 

LAS 5 §. 

I intervjun med R1 berättade respondenten om utåtagerande patienter som bor på en daglig 

verksamhet, för personer med Downs syndrom, där R1 jobbade. 

Vi har två stycken [patienter] som är rätt benägna att slåss. Man får ju ofta ta emot smällar 

och sånt men man gnäller inte. De ska egentligen inte vistas där men de gör det ändå. Och 

man tar emot det helt enkelt. – R1 

R1 arbetade på vårdhem och hade hand om patienter som egentligen inte skulle vara på 

avdelningen eftersom de ansågs vara farliga för både personal och andra patienter. De ansågs 

farliga eftersom de utförde fysiskt våld. R1 hade bland annat tagit emot slag från dessa.  

I arbetsmiljölagen står det tydligt att både arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att 

förebygga både psykisk och fysisk ohälsa, olycksfall och de ska tillsammans se till att 

arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. Vidare beskrivs det i lagen att arbetsgivaren har det 

yttersta ansvaret att åtgärda och förebygga detta.
8
 I detta fall borde R1 tagit upp detta med 

arbetsgivaren, vilket R1 säger att man gjort. Däremot har inte arbetsgivaren utfört några 

åtgärder. Att detta strider mot lagtext verkade inte R1 vara medveten om. R1 trodde inte själv 

att det var helt rätt men gjorde ingenting mer för att det befintliga problemet skulle åtgärdas.   

Det är intressant att R1 har ifrågasatt det faktum att de på avdelningen har en patient som 

egentligen inte ska vara där på grund av att patienten är utåtagerande. Däremot tar inte 

respondenten detta vidare när arbetsgivaren ignorerar R1s påpekande. Frågan är om 

respondenten ger upp på grund av osäkerhet eller i brist på kunskap om vad som gäller. Det 

kan vara så att R1 är så pass beroende av sitt arbete och den ekonomiska ersättningen att man 

därför förbiser detta. Här ser vi likheter med Resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 2003) 

                                                        
8 AML, kap 1, 1 § 
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att arbetstagarna är mer beroende av arbetsgivaren än tvärtom. Detta kan förklara varför R1 

inte tar problemet vidare.  

R6 berättade om när denne arbetade för ett eventföretag en sommar. Till en början var det 

uttalat att R6 endast skulle arbeta som bartender under en turné som skulle förflytta sig mellan 

olika städer tillsammans med en DJ-duo och en värdinna. När sommaren närmade sig visade 

det sig att personalen hade bokat in semester vissa av de aktuella veckorna vilket gjorde att de 

inte skulle kunna jobba: 

Ja, så han som var vår chef,[arbetsgivarens namn], på företaget ba: „ Men [R6s namn] jag vet 

att du fixar det, du fixar folk [nya arbetstagare] och scheman och sånt‟. Men då sa jag ifrån, 

ja att han skulle få betala mig mer lön för ett sådant ansvar, så det blev bestämt att jag skulle 

få betalt svart för den delen. /.../ Sen var det ju en tjej om misskötte sig under ett jobbpass. Så 

jag fick ett skitargt mail från [arbetsgivarens namn] mitt i natten. Så jag ringde honom dagen 

efter för att reda ut det, och då sa han ba „jag vill inte ha med henne på min turné, du får fixa 

det‟ så jag fick ringa henne och ja, sparka henne ur turnén. – R6 

R6 arbetade visstid den sommaren utan anställningskontrakt. Det var mening att det skulle 

skrivas ett kontrakt men det “blev inte av” – R6. Det utfördes endast ett muntligt kontrakt 

gällande lön, arbetstider och regler från arbetsgivaren sida. Kort därefter uppstod det 

ändringar i R6s roll som innebar mer ansvar, skyldigheter och en högre, dock svartavtalad, 

lön. Även detta kontrakt förekom muntligen. I LAS 6c § 2 st. står det att läsa att arbetsgivaren 

är skyldig att senast en månad efter det att den anställda påbörjat sitt arbete, skriftligen lämnar 

information gällande anställningsvillkoren till arbetstagaren. Samma sak gäller enligt LAS 6e 

§ om det skulle bli förändringar i anställningskontraktet. Då måste ett nytt 

anställningskontrakt utfärdas där man beskriver den nya rollen och vad den innebär. 

Under sin anställning fick R6 en dag veta att denne skulle avskeda en kollega som misskött 

sig. Detta var något som inte kändes bra för R6 då kollegan var en vän till respondenten. 

Däremot upplevde respondenten att det inte gick att undgå detta utan gjorde som 

arbetsgivaren beordrat. Det ska betonas att det inte var uttalat i det muntliga 

anställningskontraktet att R6 skulle kunna komma att avskeda kollegor. Enligt LAS 18-20§§ 

får en arbetsgivare avskeda en arbetstagare vid grövre åsidosatta fall. Vidare följer det att 

arbetsgivaren ska lämna avskedan skriftligt och att den ska ges personligen. I detta fall var det 

således arbetsgivaren som skulle avskeda R6 kollega och inte R6 själv. Vi har antagit att 
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arbetsgivaren förutsatt att, i det förnyade muntliga avtalet, ingått att R6 har befogenhet att 

säga upp och avskeda kollegor, detta var en förutsättning som var outtalad för R6. 

I R6s fall kan vi se, likt Korpis (1987) idéer, att inte bara arbetstagaren är beroende av 

arbetsgivaren utan till viss del vice versa. R6 utmanar genom att kräva en högre lön när 

arbetsgivaren vill ge arbetstagaren mer ansvar. Respondenten verkar se sitt värde och att 

arbetsgivaren är beroende av denne. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att ställa nya krav på 

R6 och löser kraven, om högre lön, illegalt eftersom de avtalar om svartlön.  

 

Utöver ordinarie arbetstider 

Ett par respondenter vittnade om att de, som deltidsanställda, gått in och tagit extrapass när de 

blivit tillfrågade av sin överordnade. Respondenterna hade tagit sådana extrapass trots att de 

inte velat. Ofta för att ställa upp och visa på god arbetsmoral, men också av rädsla att inte få 

mer arbetspass, bli av med jobbet eller få sämre scheman. En av respondenterna, R2, beskrev 

hur man arbetade nio arbetspass, under nio dagar, på raken. Sedan var det inplanerat en dag 

(24 timmar) ledigt innan ytterligare fyra schemalagda pass skulle utföras. När R2s chef ringde 

och bad R2 komma in och arbeta på sin lediga dag svarade R2 ja, men ville egentligen inte 

alls ta passet. R2 beskriver sig ha varit så beroende av sitt jobb och en fast inkomst att denne 

inte hade råd att bli av med jobbet och därför tog passet ändå. Under sin tid på arbetsplatsen 

blev R2 slutligen utbränd och sjukskriven på grund av stress och för lite ledighet. 

De flesta respondenterna talade om att de var beroende av sina arbeten för att de var i behov 

av den ekonomiska ersättningen. Detta kan vara en anledning till varför de väljer att stanna 

kvar, trots dåliga arbetsförhållanden eftersom att respondenterna kanske anser att en inkomst 

väger mer än dåliga arbetsförhållanden.  

En annan respondent, R7, förklarade att denne ofta gick in och hjälpte till på arbetsplatsen på 

sina lediga dagar. Ofta rörde det sig om öppning till stängning av matbutiken, vilken var 

arbetsplatsen. Öppettiderna i matbutiken var mellan kl. 7-22 varje dag.  När vi frågade 

respondenten varför man gjorde detta trots ledighet blev svaret: 

Någon måste ju göra det, det jag inte dör av kan jag göra har jag känt. Jag har ställt upp för 

att vara schysst. /.../ där fick jag ju en flaska vin som tack, men det var inte vad jag ville ha, 

jag ville ha ett erkännande att jag var duktig. – R7 
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Både R2 och R7 berättade om hur man återkommande blev beordrad fler arbetspass än vad 

som var överenskommet enligt anställningsavtalet. R2 var rädd för att säga nej och medan R7 

gjorde det för att påvisa god arbetsmoral. Även R5 jobbade ett flertal extrapass utöver 

arbetstiderna. 

 

Enligt ATL 5-6 §§ samt 10b § får en arbetstagares arbetsvecka högst uppgå till 40 timmar när 

det gäller ordinarietimmar. Om det krävs av verksamheten att arbetstagaren arbetar mer än så 

får en arbetstagare totalt jobba 48 timmar med övertid under en månad. Det skall understrykas 

att ATL 5,6, och 10b §§ får avtalas bort med hjälp av ett kollektivavtal. Däremot måste det 

fortfarande tas hänsyn till ATL 12-14§§. Dessa paragrafer slår fast att det skall lämnas besked 

senast två veckor innan om ändringar i arbetstid eller jourtid, att en arbetstagare ska ha minst 

elva timmars dygnsvila (under en 24timmarsperiod) och att en arbetstagare ska ha minst 36 

timmars sammanhängande vila under en sjudagarsperiod. Det ska tilläggas att det i dessa 

paragrafer även står att detta gäller såvida inget oförutsett uppstår. Med detta menas sådant 

som en arbetsgivare inte kan råda över. Om något oförutsett uppstår vilket gör att en 

arbetsgivare kallar in en anställd när denne egentlig skulle var ledig så ska detta kompenseras 

med annan ledighet. Det bör poängteras att övertid i sig inte är illegalt så länge det faller 

innanför reglerna i ATL. Samtidigt kan det upplevas som illegitima krav att ständigt bli 

tillfrågade eller beordrade om att ”hoppa” in för kollegor. Respondenterna ställer upp och tar 

kollegors arbetspass av rädsla för repressalier eller andra påföljder.  

 

Även en respondent som arbetat inom restaurangbranschen förklarade hur man “hoppat in” 

och tagit extra pass på sittningar och festvåningar. R5 förklarade att man egentligen velat vara 

ledig eftersom att man sällan var det. Ett exempel som beskrevs var en ledig lördagskväll som 

skulle spenderas med vänner, men sedan blev man ”inringd för att ställa upp på att arbeta 

istället” – R5. Detta hade gjorts för att ställa upp för kollegor och arbetsgivare och för att “inte 

sätta dessa i skiten” – R5. Vidare förklarade R5 att det är kutym inom branschen att man 

ställer upp för varandra när det behövs. I detta fall ställde R5 upp för andra och hoppades på 

att de skulle ställa upp tillbaka en annan gång. Däremot så fick man inte alltid detta tillbaka, 

menade respondenten. R5s beskrivning av kutym jämför vi med den Nyinstitutionella 

teorin(Ahrne & Brunsson2010) om normaliseringar som växer fram och trots irrationalitet ses 

som legitima. 
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R1 har arbetat hos samma arbetsgivare i tre och ett halvt år. Däremot har R1 inte 

tillsvidareanställts, utan arbetar fortfarande enligt kontrakt som vikarie. 

Anställningskontraktet om vikariat förnyades ständigt. I LAS 5 § 2 st. står det att om en 

arbetstagare, inom en femårsperiod, arbetat hos en arbetsgivare i mer än två år går 

anställningsformen över till en tillsvidareanställning. Detta gäller oavsett om arbetstagaren 

vikarierat eller haft en allmän visstidsanställning. R1 beskrev under intervjun att kontraktet 

ständigt förnyades men att anställningsformen inte gick över i en tillsvidareanställning. R1 

har inte heller, trots sin efterfrågan under sin tid hos arbetsgivare, fått fem veckors betald 

semester utan får ständigt ansöka om obetald semester, som längst varat 2 veckor. I 

semesterlagen är det stadgat om förmåner så som semester- ledighet, lön och ersättning. Vid 

en tillsvidareanställning är det fastställt enligt lag med rätt till semesterdagar och semesterlön. 

5 § SemL beskriver att vid en anställning som inte pågår i mer än tre månader så är det tillåtet 

att avtala bort att semesterledighet läggs ut och att semesterersättning istället betalas ut. 

Däremot hade R1 arbetat hos samma arbetsgivare under tre och ett halvt års tid vilket innebar 

att R1 hade rätt till både semester och semesterlön. Enligt vår bedömning hade arbetsgivaren 

agerat felaktigt även här. 

Tre av respondenterna, som alla hade jobbat bakom diskar
9
 i matbutik ombads vid flera 

tillfällen att jobba från morgonens öppning till kvällens stängning ensamma vid bortfall av 

kollegor på grund av sjukdom. Detta resulterade i arbetspass som låg på ca 12-15 h/dag. Även 

här gäller ATL som beskrivits tidigare. Men i dessa fall kan kollegornas sjukdomsfall ha varit 

oförutspådda. Å andra sid borde inte återkommande problem anses som oförutspådda. 

 

Arbetsomständigheter 

Samtliga respondenter hade alla jobbat under “normala” likväl som under ”ofrivilliga” 

omständigheter beroende på vilken arbetsgivare de talade om. Majoriteten av dessa påpekade 

att de hade jobbat under orättvisa villkor.  

R10 jobbade på ett resebolag i serveringen på ett hotell ägt av företaget. Arbetspassen bestod 

ofta av så kallade långpannor vilket innebär att man arbetar dubbelpass. Alltså kunde dessa 

pass sträcka sig från tio till mer än fjorton timmar. Detta gjorde R10 sex dagar i veckan och 

sedan hade man en ledig dag. Tanken inför säsongsarbetet var att åka skidor på orten under 

                                                        
9 Manuella diskar i en matbutik, ex. fiskdisk, charkdisk etc.  
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den lediga dagen. Däremot förklarar respondenten att man oftast inte orkade det efter en 

sådan intensiv vecka, utan istället vilade man den dagen för att orka med nästa veckas arbete. 

Månadslönen för arbetet landade på cirka 4000 kronor. Detta eftersom företaget drog av för 

boende- och matkostnader för de anställda. Detta var en orimlig lön att leva på menade 

respondenten som räknat ut att lönen i snitt blev cirka 20 kronor i timmen. Utöver detta blev 

också arbetstagarna uppmanade att ljuga och inte skriva in alla timmar de arbetat i 

tidsrapporteringen. Detta eftersom företaget bevakades av myndigheter för utnyttjande av ung 

arbetskraft. Dessutom åkte arbetstagarna på en stor restskatt året därpå då företaget inte dragit 

av någon skatt. 

Två respondenter var med om att de fick arbeta som butikschefer med de krav och ansvar som 

följer. Däremot fick dessa inte en lön som motsvarade en butikschefs, utan en lägre lön som 

mer motsvarade en vanlig butiksanställd. Den ena respondenten berättade: 

Han gjorde en fuling, han kallade mig biträdande butikschef, för att han själv var det 

[butikschef], men han jobbade ju inte i butiken, /.../ han hade ju absolut inte tid att jobba i 

butiken. Så jag var ju butikschefen, men det gjorde ju också att jag inte fick samma lön, 

mindre ansvarstillägg, jag fick lön för två års erfarenhet i butik för det tyckte ju han. Sen fick 

vi att vi skulle få en summa för kläderna vi skulle jobba i, men jag fick bara hälften. Och 

kläderna var ju väldigt dyra. – R9 

R9 fick anställning som biträdande butikschef men hade ansvar och arbetsuppgifter som en 

butikschef. För detta fick R9 inte marknadsmässig lön. Däremot gick R9 med på detta för att 

det var en högre roll en vad man haft tidigare inom branschen.  

Det finns ingen lag som reglerar löner eller löneökningar för arbetstagare. Dock förhandlar 

arbetsmarkandes parter fram regleringar kring lönesättning och därmed lägsta lön. Därför 

strider inte arbetsgivarens beslut om R9s, eller R10s, lön mot arbetsrätten.(Unionen) Båda 

respondenterna hade rätt att löneförhandla samt rätt att tacka nej till anställningarna om 

löneanspråken inte var tillfredställande. Men båda har uppenbart gått med på anspråken och 

arbetsgivarna har inte gjort något fel. Däremot kan man tycka att det är omoraliskt att anställa 

en person för en tjänst och inte betala ut den lön som är marknadsmässig. Detta ses därför 

som illegitima upplevelser av respondenterna. 
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Även R1 som arbetade på den dagliga verksamheten har inte fått löneförhöjning på 18 

månader och när R1 konfronterade sin arbetsgivare så sköts detta ständigt upp, trots att det 

fanns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal som R1 inte vet vad det reglerar. 

 

 

 

Upplevelse av bestraffning från arbetsgivaren 

Vi frågade respondenterna om de någon gång upplevt att de blivit utsatta för negativa 

sanktioner av en överordnad för att det gjort något fel. Här fann vi skillnader mellan 

respondenterna.  

En del av respondenterna upplevde att de blivit orättvist bestraffade av en chef eller 

överordnad, andra svarade nej på frågan. R4 förklarar att man en dag blev uppkallad till Vd:n 

på företaget. Där fick R4 en utskällning: 

Jag blev uppkallad till VDn och dom, ja, hade tydligen sagt att jag skulle stämma företaget, 

vilket inte är sant, (paus) och detta är då genom tre chefer som inte kommunicerade med 

varandra. – R4 

R4 upplevde att arbetsgivarens utskällning var en uppläxning och ogrundad. Efteråt var R4 

väldigt ledsen och pratade med sin närmaste överordnad, en mellanchef, som beordrade att R4 

skulle gå hem i två dagar. Utan förklaring. Därefter fortsatte arbetet som vanligt och ingen tog 

upp detta igen. Utbetalning av lön utgick under dessa två dagar. Enligt ett av de fackförbund 

som vi var i kontakt med så kan ett schema ses som ett avtal då en arbetstagare har åtagit sig 

att arbeta enligt schemat och arbetsgivaren har åtagit sig att ge den anställde arbete enligt 

schemat. Oavsett om arbetsgivaren inte har haft behov av den schemalagda arbetstagaren eller 

inte så har den anställda rätten till ekonomisk ersättning oavsett om arbetet uteblev. R4 hade 

således rätt till ekonomisk ersättning i enlighet med de timmar som R4 var schemalagd att 

arbeta. Om det finns ett kollektivavtal är det viktigt att man undersöker om det finns 

specialregleringar gällande detta. Det går eventuellt att åberopa diskrimineringslagen eftersom 

den drabbade arbetstagaren inte fick ta vid av de allmänna löne- och anställningsvillkor som 

annars gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I detta fall kan man hänvisa till det 

faktum att arbetsgivaren ifråga har diskriminerat sin anställda enligt Lag (2002:293) om 

förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 
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tidsbegränsad anställning när det gällde löne- och anställningsvillkor. Arbetsgivaren har med 

stor sannolikhet utnyttjat det faktum att R4 var deltidsanställd och förbisett de regler och som 

finns. 

En annan respondent upplevde ofta uppläxning och bestraffning av sin arbetsgivare. R2 

upplevde sitt schema mycket sämre än de andra heltidsanställdas. Schemat hade inte alltid 

varit dåligt. Däremot upplevdes att om R2 började säga ifrån och motsätta sig när cheferna 

inte var rättvisa så började schemat bli sämre. R2 berättar: 

Jag jobbade alltid stängningar och hade ett tidigt pass i månaden som jag slutade klockan 

fem. Annars slutade jag alltid 22.30. Dom [Arbetsgivarna] visste att jag vantrivdes med det 

här schemat, jag jobbade ju så himla intensivt. /.../ Om någon slutade så kunde de ta in extra 

personal som, som bara jobbade någon gång i månaden och så fick dom de bra passen som 

den som slutade hade haft, fast att jag hade bett om att få dom. Det upplevde jag som en ren 

bestraffning, dom hade all möjlighet att ändra mitt schema, men det gjorde dom inte.– R2 

R9 var under en period med i en personalpool, anställd för att tillfredsställa ett eller flera 

företag som är i behov av extra bemanning, för ett bemanningsföretag. Under sin tid blev R9 

bestraffad tre gånger genom att inte få mer arbete när R9 tackade nej till förfrågningar om 

arbete, när arbetstiderna vanligen haglade in. Sista gången tror R9 att anställningen blev 

avslutad, anställningen upphör. Däremot var detta inget som förmedlades utan 

bemanningsföretaget menade att det inte fanns mer tider. 

Det var några gånger som jag var ledig vid två tillfällen. En gång tre dagar och jag hade 

jobbat 180 timmar [Under en månad] och jag ville vara ledig för att jag skulle hjälpa mamma 

att flytta. Då fick jag inte jobba på två veckor, sen blev jag sjuk och fick inte jobba på en 

vecka, sen var jag vid jul på min mormors begravning, och då ringde de mig tre gånger, trots 

att jag sagt att jag inte kunde jobba den perioden och efter det blev jag avslutad, fast utan att 

dom sa det, dom bara låtsades som att det inte fanns mer pass. – R9 

Eftersom R9 var visstidsanställd, med en deltidsanställning, så behöver vi veta vad som stod i 

anställningskontraktet för att kunna uttala oss om detta strider mot arbetsrätten eller inte. I ett 

sådant avtal är det bestämt hur många timmar som arbetstagaren både har rätt, och är skyldig, 

till att arbete. Däremot kan det diskuteras huruvida R9 blev bestraffad eller inte. Anledningen 

till att R9 inte fått arbeta varje gång R9 tackat nej till förfrågningar verkar helt klart vara i 

bestraffande syfte. Detta på grund av att det inträffat varje gång R9 inte åtagit sig arbete. Det 
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måhända vara legalt att inte ge en arbetstagare som tackat nej, mer arbete, och därmed 

hänvisa till anställningsavtalet. Däremot är det inte en legitim bestraffning. 

 

Kunskap om anställningsavtal och fackförbund 

Samtliga respondenter har haft anställningsavtal vid utfört arbete.R6 och R2 har inte haft det 

när de har utfört svartarbete. Den gemensamma nämnaren vid alla intervjuer var att 

respondenterna inte riktigt har haft vetskap om vad som faktiskt stått i deras 

anställningskontrakt. Detta varken gällande skyldigheter och rättigheter, semester, arbetstider 

osv. De flesta talar om att de ögnar igenom avtalen snabbt vid signering men att de då mest 

kontrollerat att lönen stämmer. En majoritet av respondenterna har fått med sig en kopia hem, 

men det har hänt att endast arbetsgivaren haft en kopia. Vi antar att respondenterna inte har 

fullständig information om varken avtal eller fackförbund. Deras uppfattning om vad som är 

legalt eller illegalt är färgat av vad som anses moraliskt rätt, med andra ord legitimt.  

Vi frågade respondenterna om deras inställning till facket. Svaren varierade mellan dålig 

inställning, likgiltig och relativt positiv inställning: 

Dom kan väl inte göra så mycket. Vad gör dom? Jag tycker typ det känns dyrt och onödigt att 

vara med. – R3 

Ingen aning, är inte med i facket. – R5 

Jag är positivt inställd. Dom lyfter ju de som inte har så stor röst i arbetet. – R10 

Endast en respondent av tio var fackligt medlem. R9s moster arbetar fackligt och R9 har 

genom sin personalvetenskapliga utbildning läst arbetsrätt och intresserat sig för fackligt 

arbete. Resterande respondenter var inte fackliga medlemmar och kunskapen om varför facket 

finns var från svag till näst intill obefintlig. På frågan om vad facket gör så svarade två 

respondenter såhär: 

Dom fixar väl typ bättre avtal och står bakom arbetstagaren (Paus) tror jag – R5 

Egentligen inte. (Paus) De ska hjälpa en eller så. – R1 

När det gällde sanktioner och illa behandling som arbetstagarna fått eller utfört och att de inte 

velat, så funderade vi som forskare varför dessa inte var med i facket eller tog annan hjälp 

utifrån. Under intervjuerna framkommer det att nio av tio inte var fackligt anslutna. Dessa 
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hade heller inte särskilt stort förtroende för dagens fackförbund. En del av respondenterna 

kände inte heller till vilket fackförbund som hörde till deras bransch.  

 

Respondenternas kunskap och syn på sanktioner från arbetsgivare 

I linje med ovan framkom tydligt i samtliga intervjuer att respondenterna var osäkra på vart 

gränsen går gällande bestraffningar och sanktioner från arbetsgivare. Det som framkom var 

mestadels gissningar. Kunskapen gällande denna gräns bedömer vi därför som låg bland 

deltagarna i studien. 

Däremot diskuterades respondenternas egen syn på var de tyckte att gränsen rimligen gick. 

Det var tydligt att respondenterna ansåg att det finns en laglig gräns så som lagar och avtal, 

men också en etisk gräns som man fick känna av själv.  Så här svarade R9: 

Det påverkar så mycket hur man upplever saker. Det finns ju en gräns vad en arbetsgivare får 

göra och vad som är schysst, den lagliga gränsen har ju flyttats i och med att facket har 

försvagats. Så, det känns som att gränsen ständigt förskjuts, och en arbetsgivare då har 

lättare att bestraffa, till exempel vid bemanning när dom kan straffa mig för att jag inte kunde 

jobba och att jag sen inte får några tider. Sen tycker jag att den etiska gränsen går långt 

tidigare, att arbetsgivaren ska vara tydligare innan det går så långt. Så att arbetstagaren får 

en ärlig chans att utvecklas innan det är försent. – R9 

Däremot kunde ingen av deltagarna i studien exemplifiera var denna etiska gräns går. Det 

verkade som att deltagarna menade att det beror på från fall till fall. Här såg vi en koppling till 

March & Simons (1993) resonemang om att gränsen för vad som accepteras av en anställd 

jämförs med arbetstagarens upplevda alternativ. Vi antar också själva att varje enskild individ 

har en egen gräns om vad som anses vara acceptabelt eller inte.   

 

Anställdas åtgärder 

En övervägande majoritet av respondenterna hade utfört arbete som de själva inte velat, när 

arbetsgivaren bett eller beordrat dem. De förklarade att de inte vågade säga nej för att de varit 

rädda att bli uppsagda eller för att bli nedgraderade och därmed får sämre rang i företaget. En 

annan anledning var för att påvisa god arbetsmoral och ställa upp för arbetsgivare och 
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kollegor för på något sätt bli belönade. Det är tydligt att arbetstagarna upplever att det har 

mindre makt än sina arbetsgivare. 

R2 berättade rakt ut i intervjun att man inte vågat säga ifrån. Bland annat på grund av en 

beroendeställning av att ha ett jobb, men också för att kollegorna förklarade att det kunde 

straffa sig att vara ”jobbig och omständlig” – R2. R2 berättade dock att man under ett par 

tillfällen sagt ifrån när bland annat schemats utformning blev alltför orättvist. Detta straffade 

sig senare i ett ännu sämre schema. Detta gjorde att R2 slutade att säga ifrån, trots att man 

mådde väldigt dåligt av extra arbetspass och arbetsuppgifter. Det finns inte reglerat i lag om 

hur en arbetsgivare ska schemalägga sina anställda så länge ATL följs. Däremot kan vi tänka 

oss att detta kan falla innanför ramarna gällande mobbing på arbetsplatsen och därmed angår 

det de psykosociala aspekterna i AML.  

R9 beskrev hur denne åtog sig rollen som Butikschef, formellt sett var det däremot en roll 

som Biträdande Butikschef. Anledningen till att R9 ändå tog på sig rollen var av eget intresse 

att skaffa sig värdefull erfarenhet. R9 försökte en gång att löneförhandla, däremot avslog 

arbetsgivaren detta vilket gjorde att R9 inte gjorde något åt det.  

R7 beskrev hur man tagit sig an extra pass, arbetat övertid och ställt upp vid sjukdomsfall och 

personalbrist. Detta utfördes då R7 ville framstå som en kollega som ställer upp för de andra. 

Detsamma bevittnar även R5. 

Likt Resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 2003) och Maktens isberg under ytan (Korpi, 

1987) framkommer det under intervjuerna att respondenterna var i beroendeställning 

gentemot sina arbetsgivare eftersom de inte ville mista den ekonomiska ersättningen. Däremot 

var den ekonomiska aspekten inte anledningen till att respondenterna åtog sig extra 

arbetspass. Är det på grund av rädsla att bli bestraffad eller vill arbetstagare bara påvisa god 

arbetsmoral? 

 

5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka anställdas upplevelser av att utföra uppgifter som är 

utanför arbetsavtal och i strid med regler samt illegala och illegitima negativa handlingar som 

utförts av chefer och arbetsgivare. Detta mynnar ut i tre frågeställningar som var och en 

besvaras och diskuteras nedan. Utifrån vårt resultat kunde vi se att anställda inte visste var 
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gränsen gick för vad som var lagligt eller inte gällande sanktioner. De hade av en eller flera 

arbetsgivare blivit bestraffade eller illabehandlade på olika sätt. Majoriteten vågade eller ville 

inte säga ifrån när en överordnad bett eller beordrat dem att utföra något som de inte velat 

göra. Ibland har det handlat om rädsla för att situationen ska bli värre, andra gånger har det 

handlat om att ställa upp och visa på god arbetsmoral. 

 

 

Har arbetstagare blivit bestraffade och/eller missgynnade på sin 

arbetsplats av sådan karaktär att det strider mot arbetsrätten? 

Utifrån våra resultat kunde vi tydligt se att respondenterna hade utsatts av sanktioner och 

blivit påtvingade att utföra handlingar som inte varit antingen lagliga eller legitima för 

anställningen. Däremot framgick det också att inte alla upplevelser nödvändigtvis behövde 

strida mot arbetsrätten. Vi kunde dela upp upplevelserna från resultatet under i tre delar; 

Strider mot arbetsrätten, Anställningsavtal krävs för att bedöma om fallen strider mot 

arbetsrätten samt Strider inte mot arbetsrätten. Den två sistnämnda går nödvändigtvis inte mot 

lagar eller avtal, men för den skull så kunde arbetstagaren ändå uppleva handlingarna som 

sanktioner eller illa behandling. Detta kan man likna vid en gråzon
10

 då det inte behöver vara 

illegalt utan istället illegitimt. Vi tänker oss att det Psykologiska kontraktet (Bellaagh & 

Isaksson, 2005), som finns utöver lagar och avtal kan spegla denna gråzon. Eftersom det 

psykologiska kontraktet inte är något formellt nedskrivet kontrakt, utan mer en outtalad praxis 

vilken består av arbetsgivarens och den anställdes förväntningar på varandra, är detta något 

som inte kunde bevisas om det har brutits. Det handlar mer om upplevelsen av att någon brutit 

mot det Psykologiska kontraktet. Brott mot det Psykologiska kontraktet ses som ett svek vilket 

kan liknas med de av respondenternas upplevelser som inte kunde jämföras med 

arbetsrätten.     

Ett exempel på något som uppkom i vår studie och som definitivt strider mot arbetsrätten är 

R1s upplevelser om sitt anställningskontrakt som förnyas med jämna mellanrum. R1 hade 

arbetat för samma arbetsgivare under tre och ett halvt års tid och har trots detta fortfarande 

inte fått en tillsvidareanställning. Som vi kunde se under Resultat så strider detta mot 

arbetsrätten. En anställd som under en femårsperiod arbetat hos samma arbetsgivare i minst 

                                                        
10 Något som är svårt eller otydligt att definiera  
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två år blir tillsvidareanställd oavsett om individen har ett vikariat eller en visstidsanställning.
11

 

Vi antog att arbetsgivaren försökte komma undan detta och eftersom inte R1 gjorde någonting 

åt detta kommer arbetsgivaren antagligen att fortsätta detta om varken fackförbund eller 

arbetstagaren säger ifrån. 

R9s upplevelser om bestraffning, när denne arbetade i en bemanningspool, kunde vi däremot 

inte uttala oss om detta var olagligt då vi skulle behöva se till respondentens 

anställningskontrakt. I ett anställningskontrakt för visstidsanställning ska de tydligt 

förekomma hur många timmar arbetstagaren har rätt samt är skyldig till att arbeta i 

månaden.
12

 Om det inte står några timmar alls i kontraktet har inte arbetstagaren någon 

skyldighet att arbeta. Samtidigt har inte heller arbetsgivaren någon skyldighet att erbjuda 

arbetstagaren några timmar att arbeta. Om detta är fallet har inte bemanningsföretaget stridit 

mot arbetsrätten.   

R9s låga lön när denna tog anställning som Biträdande butikschef och inte fick en 

marknadsmässig lön strider inte mot arbetsrätten. Det är inte olagligt att inte betala ut 

marknadsmässig lön till en arbetstagare eftersom det inte finns reglerat i svensk lag om lägsta 

löner. Däremot kan det diskuteras huruvida R9s båda upplevelser är legitima eller inte.  

 

Vilka illegala och illegitima handlingar har arbetstagare varit med 

om och vad gjorde de då? 

Alla respondenter har varit med om olika typer av bestraffningar och/eller har fått utföra 

sådant som de till viss del ansett varit acceptabelt och till viss del inte ansett varit acceptabelt 

men utfört handlingarna ändå. Som det framgår i ovan har respondenterna varit med om 

sådant som både har och inte har stridit mot arbetsrätten. Respondenterna hade bland annat 

varit med om utebliven tillsvidareanställning, utebliven semester samt avskedat en kollega. 

Detta kunde tydligt visas med hjälp av lagar att det strider mot arbetsrätten. 

Respondenterna hade även varit med om förhållanden och handlingar som inte går att bevisa 

strider mot arbetsrätten och är därmed inte illegala. De hade bland annat; spionerat på 

kollegor åt arbetsgivaren, utfört chefens arbete samt utfört degraderande arbetsuppgifter. 

Detta kunde dock ses som illegitima handlingar om de var i strid mot arbetsorganisationernas 

normer och därmed upplevas som bestraffningar eller på annat sätt som negativa upplevelser 

                                                        
11 LAS 5 § 
12 LAS 6c § 
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för arbetstagarna. Detta kan liknas med Korpis (1987) idéer om att man inte endast skulle 

undersöka arbetsgivares sanktioner mot arbetstagare utan också skulle utforska under vilka 

förhållanden dessa arbetade. Arbetsförhållanden behöver inte strida mot arbetsrätt och således 

behöver de nödvändigtvis inte vara illegala. Därför är det viktigt att uppmärksamma huruvida 

individers arbetsförhållanden är legitima eller inte eftersom detta inte går att bevisa och 

därmed inte går att ändra på.  

Endast ett fåtal av respondenterna hade någon gång försökt att protestera eller på något sätt 

säga ifrån när en arbetsgivare bett eller beordrat dem att utföra något som inte var acceptabelt. 

När R2 sade ifrån till sin chef när schemat blev allt sämre, ansågs R2 som jobbig och 

respondenten märkte sedan att schemat blev ännu sämre efter den incidenten. Detta upplevde 

R2 som en bestraffning och utfallet från detta vart att R2 slutade ifrågasätta de överordnades 

sätt att leda och fördela arbetet.  

Att respondenterna, i sina roller som arbetstagare, inte vågade eller ville säga ifrån gjorde oss 

nyfikna vilket ledde oss in på nästa frågeställning som växte fram från det empiriska 

resultatet.  

 

Hur kan fenomenet, att arbetstagare inte tar dessa bestraffningar 

vidare till facket utan istället stannar kvar hos sina arbetsgivare, 

förklaras? 

Efter att vi funnit att arbetstagare blivit utsatta för diverse sanktioner och andra handlingar 

ville vi veta vad de då vidtagit för åtgärder. Det framkommer i resultatet att de knappt vidtagit 

några åtgärder och än mindre har koll på var de faktiska gränserna går för illegala 

bestraffningar eller andra handlingar. När frågan kom om varför de inte hade sagt ifrån var 

den sammantagna responsen att de inte ville göra arbetsgivarna missnöjda på något sätt och 

att de var rädda att bli bestraffade genom exempelvis uppsägning. På frågan varför de ställde 

upp på vissa oacceptabla handlingar blev svaret att de ville påvisa god arbetsmoral. 

Korpis (1987) Maktens isberg under ytan och Resursberoendeteorins Pfeffer & Salancik 

(2003) förklarar detta genom att beskriva arbetstagarens beroendeställning som större än 

arbetsgivarens. Därför har arbetsgivaren större makt och auktoritet vilket gör att arbetstagaren 

inte ser någon vinning i att motsätta sig chefens eller annan överordnads sätt att leda och 

fördela arbetet. 
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Barnards (1968) svar på frågan om varför individer väljer att ge upp en del av sin frihet när de 

går in i en organisation är för att de önskar att få ta del av organisationens resurser. Dessa är 

inte endast ekonomiska utan det kan även vara andra förmåner; materiella likväl som 

psykologiska.(Barnard, 1968) Både arbetsgivare och arbetstagare ser till sin egen vinning och 

båda vill uppleva att de får ut något av att ingå i samma organisation. Detta kan vara en 

förklaring till att exempelvis R5 valde att ställa upp och arbeta extra trots att man egentligen 

skulle ha varit ledig. Även R7 berättade att denne inte upplevde det som särskilt jobbigt att 

hoppa in när en kollega var sjuk utan att det var helt okej. Det kan vara så att respondenten 

känner att om man ställer upp så finns det någon form av resursvinning att ta del av. Detta kan 

vara en förklaring till att individer väljer att ställa upp och utför sysslor som egentligen inte 

ingått i deras arbetsbeskrivning. Även den Nyinstitutionella teorin har sin förklaring till 

fenomenet. Enligt teorin behöver organisationer ta del av resurser som finns i samhället för att 

vara konkurrenskraftiga.   

Något som vi funderade på var att det framkom i resultaten att arbetstagarna inte endast 

tolkade sina arbetsförhållanden som negativa trots att det inte alltid känns helt acceptabelt, 

utan det fanns en vänlig inställning. Vi förstod det som att arbetstagarna försökte visa sig 

duktiga och att de hoppades på att arbetsgivarna ska se att de ställde upp. Vidare hoppades 

arbetstagarna att det skulle gynna dem i längden. Detta kan liknas med Resursberoendeteorin 

(Pfeffer  & Salancik 2003) och att arbetstagarna försöker ta del av organisationernas resurser. 

Vi kunde även se likheter med den Nyinstitutionella teorin att det verkar som att detta med att 

arbetstagare utför vissa handlingar, eller tar emot sanktioner utan att klaga, har normaliserats 

till diskurser. Således att man inte ska klaga eller motsätta sig vad arbetsgivarna beslutar, utan 

att man tar emot det och går vidare. Gör man inte det så kommer det att straffa sig genom att 

inte få arbeta sig högre upp i organisationen eller i värsta fall med att man inte längre får vara 

en del av organisationen.   

Som presenterats i resultatet så fick exempelvis R6 avskeda en kollega trots att detta inte 

ingick i arbetsbeskrivningen. R6 utförde detta trots att det inte kändes acceptabelt och R6 

stannade kvar resten av anställningstiden. Enligt March och Simon (1993) så stannar en 

anställd kvar i ett företag om individen inte ser några andra, bättre, alternativ i form av andra 

anställningar. Arbetstagares ställning på arbetsmarknaden påverkar därför vad de accepterar. I 

detta fall så skulle vi kunna förklara det genom att R7 upplevde att alternativet var 

arbetslöshet eller ett sämre jobb. Därför kommer denna att välja att stanna kvar i 

anställningen. Det gäller oavsett om R7 inte var nöjd med lön, arbetsuppgifter, överordnad 



28 
 

etcetera. Så länge alternativen inte väger tyngre så kommer inte arbetstagaren att avsluta sin 

anställning. Detta anser vi är en mycket rimlig förklaring då vi fört samma resonemang. I 

dagens samhälle sitter ofta individerna med fasta månadskostnader för exempelvis; bostad, 

mat och telefonabonnemang. Individer är beroende av att ha någon form av inkomst varje 

månad för att inte bli skuldsatta. Därför antar vi att en anställd inte kommer att avsluta sin 

anställning självmant, trots att man vantrivs, om man inte hittar ett annat arbete som anses 

som likvärdigt eller bättre i jämförelse med arbetet man redan har. Däremot bör det tilläggas 

att det i Sverige går att få arbetslöshetsersättning, förutsatt att du uppfyller vissa kriterier, om 

du blir av med din anställning.(AMS) Vi antar att detta alternativ inte kommer att väga tyngre 

än en anställning eftersom ersättningen inte motsvarar en marknadsmässig månadslön. Även 

hög grad av arbetslöshet leder till en ökad konkurrens vilket i sin tur leder till att man inte vill 

ge upp en anställning i första taget.   

March och Simon (1993) skriver att varken stat eller fackförbund har fullständig insyn in 

organisationer och att arbetstagarna inte själva vet var gränserna går. Det senare är något som 

vi också reagerat på under uppsatsens gång. Det ska belysas att respondenterna inte verkade 

ha särskild kunskap om vad fackförbunden gör för arbetstagare. 

Det framgår under intervjuerna att respondenterna både har låg kunskap om facket och en 

negativ inställning till dem. En anledning till detta tror vi är för att det på senare år märkts att 

Arbetsdomstolen i större utsträckning dömer till arbetsgivarsidans fördel vilket kan påvisa att 

fackförbunden har försvagat. Förtroenden för dagens svenska fackförbund antas ha minskat 

på grund av att arbetstagarna inte har kunskap eller inte känner förtroende för fackförbunden. 

Arbetsgivarsidan har funnit kryphål i lagen genom att bland annat hänvisa till diverse avtal 

eller andra paragrafer. (AD 2009 nr 50;AD 2011 nr 30;AD 2012 nr 4) Eftersom 

arbetsgivarsidan erhållit ett friare utrymme att fördela arbetet mellan sina anställda så minskar 

förtroendet för fackförbunden som i sin tur blir svagare. De fackliga organisationerna ska 

representera arbetstagarna och vara deras skydd och hjälp i nöd och frågor på arbetsplatsen. 

Om fackförbunden försvagas så försvagas därför även arbetstagarnas skydd och trygghet.  

Det vi tänker oss är att endast arbetsgivare och arbetstagare är de med god insyn i 

organisationerna. Om då arbetstagarna inte vet var gränserna går så bör det endast vara 

arbetsgivarna som kombinerat har god insyn samt eventuellt vet vart gränserna går. Om så är 

fallet tror vi att en möjlig lösning för att motverka illegala samt illegitima behandlingar kan 

vara att utbilda samhällets arbetstagare. Detta eftersom de är de enda som kan informera 

staten eller fackförbunden om hur deras arbetsförhållanden ser ut. Däremot måste 



29 
 

fackförbunden i första hand öka sitt förtroende hos arbetstagarna. Om inte arbetstagarna 

organiserar sig så kommer inte fackförbunden att finnas kvar.  

Om staten och fackförbunden inte har fullständig möjlighet att se in i arbetsorganisationerna 

så är det bara individerna kvar som kan gå ut och berätta hur det faktiskt ser ut. Och för att de 

ska göra det, tror vi att fackförbunden måste synas mer och hjälpa arbetstagarna att våga gå ut 

och berätta hur det ser ut på deras arbetsplatser samt att dessa utlovas skydd. 

 

5.1 Sammanfattning av diskussion 

Vi fann att arbetstagare har varit med om sanktioner och arbetsförhållanden som är illegala 

eller illegitima. Respondenterna i studien hade bland annat; tagit sig an arbetsuppgifter och 

arbetstider som inte ingått i deras arbetsbeskrivningar, inte erhållit marknadsmässiga löner 

samt utfört arbete som strider mot lagtext. Däremot hade de inte motsatt sig arbetsgivares 

order även om de inte känts acceptabelt för arbetstagarna. Detta på grund av att arbetstagarnas 

beroendeställning är högre än arbetsgivarnas vilket ger de sistnämnda högre makt och 

auktoritet. Arbetstagare kommer att stanna kvar i en anställning, missgynnande förhållanden 

till trotts, så länge det endast finns alternativ som är sämre exempelvis arbetslöshet. Vidare 

har varken stat eller fackförbund total insyn i organisationer vilket i samband med 

arbetstagares okunskaper om var gränserna för sanktioner och arbetsförhållanden gör att dessa 

förhållanden troligen kommer att kvarstå.  

Den slutgiltiga frågan lyder dock; Kommer arbetstagare gå ut och berätta hur 

arbetsförhållandena ser ut, eller är det alternativet svagare än att få stanna kvar i en 

organisation trots rådande missförhållanden? 

   

5.2 Vidare forskning 

För vidare forskning är det intressant att studera arbetsgivares perspektiv på detta ämne och 

studera huruvida dessa vet var gränserna går gällande illegala och illegitima bestraffningar 

och anställningsförhållanden. Frågor som hos oss uppkommit under arbetets gång, men som 

legat utanför vårt syfte och frågeställningar, är i hur stor utsträckning detta sker och om det 

går att komma fram till potentiella lösningar på problemet. 
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