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Sammanfattning  

 

I ett samhälle där arbetskraft och arbetsmarknad blir allt rörligare blir det allt viktigare för 

företagen att rekrytera och behålla rätt kompetens. För att kunna attrahera medarbetare och 

möta förändringar och mångfald på ett framgångsrikt sätt, behövs kunskap om detta. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats utifrån 

chefers perspektiv och att ta reda på vad de gör för att skapa en framgångsrik 

arbetsplatskultur. Med en attraktiv arbetsplats avses en arbetsplats där medarbetare vill arbeta, 

stanna kvar och engagera sig. För att få svar på mina frågeställningar, uppfylla syftet och gå 

på djupet gör jag en kvalitativ studie där jag intervjuar tre chefer på olika arbetsplatser som 

enligt medarbetarna anses som attraktiva. 

 

Resultatet visar vad cheferna anser vara betydelsefulla faktorer och fyra teman presenteras - 

värdegrund, ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt arbetsmiljö och hälsa. Dessa villkor 

behöver vara uppfyllda för att medarbetare ska uppfatta sin arbetsplats som tilltalande och för 

att få igång utvecklande och lärande processer inom organisationen som leder till attraktivare 

arbetsplatser med trivsel och en väl förankrad kultur.  

 

Uppsatsen visar att de intervjuade cheferna har lärt sig vilka faktorer som leder till att 

arbetsplatsen anses vara attraktiv. Deras metoder och handlingar som visar sig i studien, 

stämmer väl in på vad modern forskning har konstaterat ger attraktiva arbetsplatskulturer. 

Utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv diskuterar jag studien och kopplar den till aktuell 

forskning. Avslutningsvis reflekterar jag över studiens resultat och yrkesrelevans samt ger 

förslag på fortsatt forskning. 
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1 INLEDNING 

 

Att arbeta på en bra arbetsplats är en dröm för många. Hur nöjd man är som anställd beror på 

en rad olika faktorer. Att få känna stolthet och tillfredsställelse på sin arbetsplats borde alla få 

möjlighet att uppleva genom arbetsglädje och delaktighet. Hur vi har det på arbetet hänger 

ihop med hur vi mår och med vår upplevelse av lycka, även om det inte är den mest 

avgörande faktorn. I ett gott arbetsklimat som bygger på tillit och samarbete vill medarbetarna 

stanna kvar.  

Eftersom arbetssituationen har förändrats och många arbetar på olika arbetsplatser under sitt 

arbetsliv, men även genom globaliseringen, ett kunskapsintensivare samhälle och ökade 

individualistiska värderingar, har frågor om bra arbetsplatser blivit allt viktigare för företagen 

i sitt arbete med att knyta och behålla kompetent arbetskraft. Personalrelaterade frågor rör inte 

längre endast personalavdelningen utan har blivit en viktig fråga för chefer, företagsledare och 

för hela organisationen. 

Kulturen i ett företag är ofta en av verksamhetens främsta framgångsfaktorer. En stark kultur 

finns i väggarna utan att behöva uttalas och drivs ofta av en stark ledare, säger 

organisationskonsulten Kenth Åkerman (2013). Många företagsledare menar att 

företagskulturen återspeglas i arbetsklimatet, där motiverade medarbetare som känner mening, 

engagemang och driv är en framgångsfaktor (Great Place to Work 2013). Det är 

verksamhetens inre värden som styr det dagliga arbetet. 

Det finns många sätt att skapa en positiv kultur på en arbetsplats, och precis som i privata 

relationer krävs vardagliga, återkommande handlingar för att skapa en bestående dynamik. 

Värderingarna måste dessutom utvecklas och ändras över tid så att de kan vara med och styra 

utvecklingen. 

Företags drivkraft är först och främst ekonomisk vinst och för att skapa hållbara företag som 

genererar vinst över lång tid, bör man ha en strategi för medarbetarna och tydliga värderingar 

som präglar företagets arbete. Det finns en koppling mellan nöjda medarbetare och ökad 

lönsamhet i ett företag. Arbetsplatskulturen och företagets värderingar styr en stor del av 

handlandet, vilket i sin tur leder till ökad måluppfyllelse och vinst enligt Karin Kronstam 

(2002).  
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För att skapa ett hållbart och framgångsrikt företagande och för att lyckas knyta bra ledare och 

medarbetare till sig gäller det att jobba aktivt med arbetsplatskultur, värdegrund och företagets 

etiska ställningstagande. Dessutom är det fördelaktigt att ta samhällsansvar i miljöfrågor och 

för frågor av social och etisk karaktär. Detta styrks av FN:s önskemål i Global Compacts tio 

principer (2010), där näringslivet uppmanas att ta ett globalt ansvar och arbeta för en hållbar 

utveckling av hela samhället genom att vara goda samhällsmedborgare. Initiativet till dessa 

principerna togs av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 och baseras bland annat på 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. 

 

Arbetsplatser som lyckas etablera och upprätthålla en positiv företags- och arbetsplatskultur 

har några faktorer gemensamt, oavsett bransch. De lägger tid och energi på att formulera och 

fastställa verksamhetens grundläggande värderingar. De slår fast vad som ska fokuseras på 

och identifierar ett antal viktiga strategiska mål och ser till att dessa når ut till alla delar i 

organisationen. De kopplar mätningar till målen och länkar förbättringsåtgärder till ett system 

för belöningar och erkännande bland medarbetarna.  

 

För att hålla organisationens vision levande krävs, enligt Åkerman (2013), främst tre faktorer, 

nämligen åtagande, delaktighet och coachning. Ytterligare faktorer som nämns i samband 

med arbetsplatskulturer är trivsel, tillit, gemenskap, aktiviteter, stolthet, ledningen, friskvård, 

hänsyn till privatliv, värdegrund, utveckling, lärande, arbetsmiljö, kommunikation och 

feedback.  

 

En allt tydligare medvetenhet både inom arbetslivsforskning och hos företag är betydelsen av 

utveckling och lärande hos medarbetarna för att öka sin attraktion. Senare forskning pekar på 

att en lärande miljö blir allt mer framträdande i ett modernt arbetsliv och det diskuteras vilka 

villkor som behöver uppfyllas för att få igång lärande processer inom en organisation 

(Ellström 2005). Enligt Per-Erik Ellström (2012) finns dessutom flera undersökningar som 

visar att kompetensbrist kommer bli en viktig fråga och en stor utmaning för företag eftersom 

många verksamheter har blivit mer kunskapsintensiva. 

 

Trots vetskapen om betydelsen av att locka till sig arbetskraft visar en studie som Svenskt 

Näringsliv (2012) har gjort att endast fyra av tio arbetsgivare anstränger sig för att nå en 

starkare och attraktivare ställning som arbetsgivare på marknaden. Men vad gör då de 

arbetsplatser som lyckas att ta en starkare och mer attraktiv position som arbetsgivare och hur 
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uppfattar och tillämpar cheferna företagens policydokument i praktiken? Det saknas kunskap 

inom detta och jag menar att en undersökning som tar reda på vad cheferna anser och hur de 

ser på detta skulle vara ett komplement till tidigare studier i ämnet. 

 

 

2 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad chefer anser vara en attraktiv arbetsplats och 

vad de säger att de gör för att skapa en bra arbetsplatskultur där medarbetare trivs och 

utvecklas i kombination med att verksamhetens mål uppnås – en bra arbetsplats helt enkelt. 

För att ta reda på det följer ett par frågeställningar.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats?  

 Hur skapas en framgångsrik arbetsplatskultur? 

 

 

3 BAKGRUND 

 

I denna del kommer jag att definiera ett antal centrala begrepp och redogöra för tidigare 

forskning som kan härledas till frågor som rör arbetsplatser. Vidare presenterar jag olika 

faktorer som bidrar till att utveckla arbetsplatskulturer. För att göra det enklare har jag 

grupperat faktorerna.  

 

3.1 Definitioner  

Om man söker på ordet attraktiv i Nationalencyklopedin fås förklaringen ”som kan locka 

många” (Nationalencyklopedin 2013). Om man söker på ordet arbetsgivare ges förklaringen 

”juridisk eller fysisk person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få ett visst 

arbete utfört” (Nationalencyklopedin 2013). Med attraktiv arbetsgivare menas då en 

arbetsgivare som väcker positiv uppmärksamhet och som individer söker sig till.  
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Om man söker på ordet kultur hittas definitionen ”odling, bearbetning” och söker man på 

orden arbetsplats-/företagskultur ges en beskrivning av ”de regler, värderingar och normer 

som kännetecknar ett företag eller annan organisation, eller med andra ord den informella, 

föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta” 

(Nationalencyklopedin 2013). Men också de anställdas sätt att verka, samt förhållningssätt 

som ledningen utvecklar och som odlas på en specifik arbetsplats. 

 

Begreppen arbetsplatskultur och företagskultur ligger väldigt nära varandra i betydelse och i 

litteraturen görs det inte alltid åtskillnad.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Forskning om attraktiv arbetsplatskultur är en forskningsfråga som har ökat under de senaste 

åren och har sin utgångspunkt inom några områden som jag har valt att presentera nedan. 

 

3.2.1 Ledarrollen 

Redan på 1940-talet i USA började forskare att intressera sig för och studera ledarrollen och 

dess beteendemönster. Tidigare hade intresset främst riktat in sig på medfödda egenskaper hos 

effektiva och framgångsrika företagare. Genom att studera mönster i beteendet hos dem fanns 

en utgångspunkt för vidare studier i ledarskap och dess betydelse för företag (Ekvall, 

Frankenhauser & Parr 1996). Forskning i denna fråga ökade under 1950- och 1960-talet och 

ledarrollen delades in i två beteenden – den uppgiftsorienterade och den relationsorienterade. 

Senare tillkom en tredje stil, den förändringsorienterade ledaren. Den första är inriktad på 

instruktioner, struktur och kontroll. Den andra fokuserar på behov, känslor och förmågor och 

den tredje är pådrivare, kreativ, visionär, risktagande och engagerar de anställda. 

 

Det finns studier som visar att variationer i ledares förhållningssätt leder till olika 

psykologiska klimat. Begreppet klimat/kultur beskrivs därför som en faktor som har betydelse 

för organisationens effekter (Ekvall 1990). Hur en chef/ledare påverkar medarbetarna och 

deras prestationer i riktning mot organisationens mål anses enligt forskning vara en avgörande 

faktor för arbetsklimatet, vilket innebär att ledarrollen har en avgörande betydelse för 

organisationens utveckling och medarbetarnas välbefinnande (Ekvall 1990). Detta visar att 

om organisationer önskar effekter i form av ekonomisk vinst och trivsel bör de satsa resurser 

på arbetsplatskulturen och det psykologiska klimatet, eftersom medarbetarna är en viktig 

resurs i strävan mot detta. 



5 

 

3.2.2 Attraktivt arbete 

I en delstudie av Mattias Åteg, Ann Hedlund & Bengt Pontén (2004) har de undersökt 

användningen av begreppet attraktivt arbete närmare där det framkommer att det finns 

begränsad forskning som har utgångspunkt i begreppet attraktivt arbete. I en senare studie 

beskriver Ann Hedlund & Bengt Pontén (2006) arbete ”som attraktivt om en person vill ha, 

vill stanna kvar, samt är engagerad i arbetet”. I forskningen behandlar man såväl vad attraktivt 

arbete är såväl metoder för hur attraktivare arbeten ska kunna skapas. 

 

I en avhandling av Mattias Åteg (2006) ses attraktivt arbete som ett begrepp. Enligt forskaren 

är begreppet dynamiskt och processuellt, ett strävansmål, utifrån individens önskemål, vilket 

betyder att inte alla faktorer måste uppfylldas eftersom individens upplevelser av arbetet 

förändras.  

 

Under det senaste decenniet har forskning gjorts av forskargruppen Tema Arbetsliv vid 

Högskolan i Dalarna kring vad som gör ett arbete attraktivt och vad som är viktigt för 

individen. Där har ett antal kriterier utarbetats som utmärker en bra arbetsplats och 

arbetsgivare (Åteg, Hedlund & Pontén 2004). Dessa är attraktivt arbetsinnehåll (tankearbete, 

handlingsfrihet, arbetstakt, förtrogenhet), attraktiva arbetsförhållanden (gemensamt för 

anställda inom samma organisation som lön, arbetstid, relationer, ledarskap, arbetsmiljö) och 

arbetstillfredsställelse (stimulans, eftertraktad, status, resultat).  

 

3.2.3 Företagskultur 

Kärnan i en organisations företagskultur grundar sig i värderingar, idéer och normer som man 

vill framhålla och för att nå ut med sitt budskap och det ses som en relativt ny företeelse att 

styra med hjälp av värderingar (Alvesson 2009). Sten Philipson (2004) beskriver 

företagskulturen som värderingar vilka utgör en grund för företagets agerande utåt och de 

attityder och handlingsmönster som chefer och medarbetare uppvisar mot varandra. Enligt 

Mats Alvesson (2009) använder sig företag av värderingar för att påverka människors 

handlingar att utföra arbete i riktning mot målen, och därmed uppnå ökad lönsamhet, men 

också för att medarbetarna ska kunna relatera till organisationen. Alla företag har någon form 

av kultur som är mer eller mindre värdeskapande. Gemensamt för dem med framgångsrika 

företagskulturer är att de ser kulturen som en tillgång och lyckas förmedla den genom 

tydlighet, till exempel varför företaget finns, vilka värderingarna är och vart man är på väg. 
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Kulturen ses som en tillgång och en förutsättning i den gemensamma arbetsprocessen mot 

goda resultat. Edvard H Schein (2009) definierar kultur nedan. 

 

Culture is a pattern of shared tacit assumptions that was learned by a 

group as it solved its problems of external adaption and internal 

integration, that has worked well enough to be considered valid and, 

therefore, to be taught to new members as the correct way to 

perceive, think, and feel in relation to those problems. 

 

Inom forskningen nämns vissa gemensamma faktorer som har betydelse för kulturen och där 

lyfts även fram kulturens betydelse för organisationens resultat. Samband hittas mellan 

företagskultur, långsiktiga ekonomiska resultat och förmågan att knyta kompetent arbetskraft 

till sig samt nöjda medarbetare (Kotter & Heskett 1992). I senare studier hittas benämningen 

organisationskultur som kan innebära studier av kulturen i företag men även kulturer i hela 

samhällen. 

 

Forskningsgenomgången visar att det finns studier som har med attraktiva arbetsplatskulturer 

att göra inom flera områden, vilka dessutom har ökat betydligt under de senaste åren. Med 

utgångspunkt i den tidigare forskning som jag har sammanfattat ovan tar jag avstamp till min 

studie för att ta reda på vad chefer anser om detta i verkligheten. 

 

3.3 Olika faktorer som utvecklar en god arbetsplatskultur  

Hur skapas då framgångsrika organisationer? Vad kommer egentligen först; en framgångsrik 

organisation med återkommande goda ekonomiska resultat eller en bra arbetsplats där 

medarbetarna trivs? Vad karaktäriserar en framgångsrik arbetsplats och vilken roll spelar 

ledarskapet? Vad som bidrar till trivsel och skapar en attraktiv arbetsplats med framgångsrik 

företagskultur är en blandning av olika faktorer. Enligt undersökningar finns det vissa 

gemensamma nämnare som tillit, gemenskap, stolthet och ledningens trovärdighet som bidrar 

till detta. Enligt forskning gjord hos Great Place to Work (2013) har man förstått att;  

 

En utmärkt arbetsplats är där jag litar på människorna jag arbetar 

för, är stolt över det jag gör och trivs med dem jag arbetar 

tillsammans med. 
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Great Place to Work framför nio verksamhetsområden som utmärker en bra arbetsplats – 

anställa och välkomna, inspirera, informera, lyssna, uppskatta, utveckla, omtanke, fira och 

fördela. 

 

I nedanstående stycken beskriver jag faktorer hämtade ur teoretiska utgångspunkter som kan 

kopplas till framgångsrika arbetsplatskulturer. 

 

3.3.1 Värderingar 

Att utveckla värderingar och synsätt är ofta en väg till framgång genom att lägga kraft på att 

stärka och befästa de värderingar som en organisation står för. Det tar tid att bygga en stark 

kultur. Värden och vision måste förankras i vardagen och bli verktyg för att fatta beslut, skapa 

processer och kommunicera. Kulturen ska vara en helt naturligt del, som genomsyrar 

beteenden och handlingar, där ingen policy behövs som beskriver hur medarbetarna ska agera. 

Vad ledare kan göra i vardagen för att få en mer värderings- och visionsstyrd arbetsplatskultur 

som skapar motivation och leder till resultat är en utmaning menar Schein (2010). Om vi vill 

lyckas med en kulturförändring krävs det, enligt Schein, fokus och konsensus kring fem 

områden: 

 Verksamhetens affärsidé och uppgift 

 Mål med förändringen 

 Metoder för att uppnå målen 

 Mätning av resultat 

 Uppföljning av mål 

3.3.2 Ledarskap                                                                                                             

Ledarskap kan definieras som en process som äger rum i ett socialt sammanhang som formar 

och vägleder tänkandet, känslorna och handlandet, i relation till medarbetarna. Det är tydligt 

att ledarskap och kultur hänger ihop, men det råder delade meningar om vad som formar vad. 

Ledarskapet formar kulturen säger Geir Kaufmann & Astrid Kaufmann (2005). Alvesson 

menar att det snarare är så att den befintliga kulturen formar ledarskapet. När ledare rekryteras 

till en organisation grundas anställningen vanligtvis genom selektivitet. Ledaren bör passa in i 

kulturen. Däremot präglar grundaren av företaget vanligtvis kulturen genom de tankar och 

värderingar som fanns med vid starten (Alvesson 2009). Ledaren har däremot en betydande 

makt att förändra kulturen, men det måste ske i en samverkansprocess tillsammans med 
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medarbetarna i organisationen. Då krävs kunskap om pedagogiska processer, såsom lärande, 

kompetensutveckling och förändringsprocesser, eftersom det är ett användbart verktyg när 

man vill genomföra förändringar och uppnå mål i organisationer. 

 

Ledarskap utövas genom personliga egenskaper och genom i huvudsak icke-tvingande medel, 

som att vara en god lyssnare och kunna delegera uppgifter. För det goda ledarskapet krävs en 

god, öppen och meningsfull relation till medarbetarna som bygger på förståelse. En 

framgångsrik ledare bör besitta vissa egenskaper enligt Sigvard Rubenowitz (2004), så som en 

positiv människosyn, social mognad och vidsynthet, god intelligens samt 

prestationsmotivation. För att uppnå mål i organisationen är de strukturella ramar som 

medarbetarna ska förhålla sig till viktiga. Ramarna bör vara tydliga och kan inkludera 

ekonomi, organisation, tid och resurser.  

 

En stor del av ledarskapet utövas genom kommunikation mellan ledaren och medarbetarna. 

Att varje medarbetare har tillgång till information är avgörande för tilltron och för känslan av 

delaktighet. Arbetsplatser som väljer att ha flera olika informationskanaler som exempelvis 

gemensamma möten, e-post, intranät samt personliga och informella möten har större 

möjlighet att nå ut på många plan till sina medarbetare. Kaufmann & Kaufmann (2005) 

framhåller att för att få medarbetarna att växa och utvecklas i arbetslivet är kommunikation 

och feedback betydelsefulla egenskaper i utövandet av ledarskap. 

 

Ledarskapet har en avgörande betydelse för arbetsklimatet. Ett gott klimat främjar 

personalens arbetstillfredsställelse, kreativitet och hälsa, vilket i sin tur leder till ökad 

produktivitet. En utmaning är engagemanget i och känslan för verksamheten och dess 

målsättning. Enligt Göran Ekvall (2006) finns ett antal egenskaper som en god ledare bör 

besitta. Till exempel bör ledaren låta de anställda utöva självständighet, visa känslomässig 

trygghet, bemöta nya idéer och avsätta tid till det på ett fördelaktigt sätt, bidra till dynamiken 

och till en lättfull och otvungen stämning. Vidare beskrivs förmågan att hantera konflikter och 

kollisioner mellan synpunkter, idéer och olika erfarenheter och hur det behandlas samt 

förmågan att hantera risker och osäkerhet. I undersökningar om arbetsmiljön brukar 

ledarskapet framstå som den viktigaste faktorn (Ekvall 2006). Relationen mellan ledare och 

medarbetare är emotionellt laddad och har betydelse för välbefinnandet för båda parter.  
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3.3.3 Hälsa 

Hälsa kan sägas vara två olika betraktelsesätt av samma sak som kompletterar varandra. Inom 

sjukvården används det patogena synsättet och fokuserar på vad som har skapat sjukdomen 

eller ohälsan och försöker att ta bort det dåliga. Det salutogena synsättet används inom hälso- 

och friskvårdsarbete och fokuserar på det friska och lyfter fram faktorer som får oss att må 

bra. Förenklat uttryckt menar det patogena synsättet att fysisk inaktivitet gör oss sjuka medan 

det salutogena synsättet menar att fysisk aktivitet gör oss friska. Enligt forskning är vår hälsa 

kopplad till vår förmåga, såväl fysiska, psykiska och sociala. Det är en förutsättning för 

livskvalitet på alla plan. Så för att kunna prestera optimalt har alla nytta av att jobba aktivt 

med en strategisk och målmedveten hälsoutveckling (Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt 

2002). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa från 1948: 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. 

Alltså är hälsa inte bara en medicinsk fråga utan också en samhällsfråga. Regeringen (2002) 

har utarbetat förslag till en samlad handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, Handlingsplan 

för ökad hälsa i arbetslivet (HpH). Förslagen är inriktade på åtgärder på arbetsplatser och en 

målinriktad och bättre underbyggd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Där konstateras 

att det framför allt är i samspelet mellan individen och arbetsplatsen som ohälsa kan 

bekämpas och ett hälsosamt arbetsliv kan utvecklas. Arbetslivet måste utformas med hänsyn 

till individens möjligheter och med ett för den enskilde och arbetsgivaren gemensamt ansvar 

för att arbetet är utformat så att medarbetaren orkar arbetstiden och arbetsåren ut. 

Eftersom de flesta människor tillbringar en stor del av sin tid på arbetet bör man jobba 

hälsoutvecklande. Enligt undersökningar (Halling m fl 2002) har arbetsplatsen i många fall en 

nedbrytande effekt på de anställda. Faktorer som påverkar hälsan är kondition, 

kroppskontroll, kost, stressnivå, kamratskap och en känsla av tillhörighet. Faktorer som 

representerar social hälsa är gruppgemenskap på jobbet, trivsel och möjlighet att påverka sitt 

dagliga liv. Den upplevda hälsan är avgörande för hur vi mår. Forskning visar ett tydligt 

samband mellan våra tankar, känslor och våra upplevelser och våra kroppsliga reaktioner på 

detta. Genom att strategiskt satsa på hälsoutveckling genom personalvård ökar livskvaliteten 

vilket leder till ökad prestationsförmåga, vilket i sin tur skulle öka lönsamheten hos ett 

företag. Alltså leder detta till både humana och ekonomiska vinster. Enligt hälsosatsningar 
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inom företag finns det, enligt Bengt Halling m fl (2002), dokumenterade resultat vad gäller 

stora ekonomiska besparingar som gjorts genom friskvårdsinsatser. 

 

Att känna tillit, det vill säga att man litar på någon och att man känner respekt, är en 

förutsättning när människor bygger välfungerande relationer. En tillitsfull relation på 

arbetsplatsen bygger till stor del på chefers och ledares trovärdighet. Medarbetarna måste 

känna att chefen litar på dem. Genom att öka tilliten behöver medarbetarna känna att de 

bemöts med respekt och att de kan förvänta sig att blir rättvist behandlade. Det är avgörande 

att de anställda trivs med dem de jobbar med och att de känner stolthet för organisationen och 

för det de gör. Rubenowitz (2004) betonar att även upplevelsen av delaktighet och gott 

samarbete bidrar till att stärka känslan av tillit. 

 

Arbetsmiljön kan delas upp i fysisk och psykosocial. Arbetsmiljön styrs av krav i 

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2013b). Om dessa krav följs minskar risken för stress 

samtidigt som förutsättningar för arbetsglädje och effektivitet ökar. Den fysiska arbetsmiljön 

ska minimera risker för olycksfall. 

 

Till arbetsmiljön hör trivsel och mycket forskning har gjorts inom området arbetstrivsel, det 

vill säga hur anställda mår på arbetet och vilka faktorer som kan tänkas påverka denna trivsel. 

Att veta orsakerna och konsekvenserna för organisationen, som vantrivsel och att anställda 

slutar eller inte presterar på arbetet, har blivit en prioritet inom forskningsområdet. En 

grundfaktor för att öka trivseln på en arbetsplats är tillgången på information. När anställda 

inte trivs, för att arbetssituationen upplevs negativt, så mår de sämre vilket leder till ett mindre 

bra resultat än när de trivs (Arbetsmiljöverket 2013a). Faktorer som påverkar trivsel negativt 

är brist på jämställdhet, orättvisor, mobbning och diskriminering. Företeelser som ökar trivsel 

kan vara enkla saker som att man hälsar, ger beröm, uppmärksammar varandra, tar sitt ansvar 

och har en trevlig fysisk miljö. 

 

Ytterligare en aspekt som har betydelse för hälsan och hur framgångsrik en kultur är, är 

känslan av gemenskap på arbetsplatsen. Detta påverkas genom upplevelse av gemensam 

utveckling och lärande, arbeta tillsammans och göra aktiviteter ihop som ligger utanför 

arbetsuppgifterna.  
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3.3.4 Motivation 

Ledaren bör arbeta för att organisationens och medarbetarnas mål stämmer överens. En stark 

motivationsfaktor är bekräftelse, en annan är belöning. Arbetsplatser som lyckas bra med att 

motivera sina medarbetare är tydliga i sin kommunikation om vilka prestationer som leder till 

målet och därmed till belöning. Ledarna visar också att de ser medarbetarna och bekräftar 

dem på olika sätt.  

 

Kaufmann & Kaufmann (2005) kopplar Maslows behovshierarki till arbetslivet. Det är en 

teori som handlar om motivation där fem olika kategorier rangordnas efter behov i fem där det 

lägsta måste uppfyllas innan nästa kan göra det och så vidare. Längst ner finns de fysiologiska 

behoven med grundläggande behov för överlevnad. Hit hör lön för att kunna tillgodose 

behovet av boende och mat. Sedan kommer trygghetsbehovet som skydd från skador, fysiska 

miljön, anställningstrygghet. Tredje nivån anger betydelsen av sociala behov, som anknytning 

till vänner och kollegor men även social acceptans. Fjärde nivån är uppskattning och inriktas 

på personliga egenskaper och utveckling. Den sista nivån är självförverkligande och kan 

uppnås då människor får möjlighet att utveckla sin fulla potential.  

 

3.3.5 Arbetsuppgifter                                                                                                                

En aspekt som ofta lyfts fram är arbetsuppgifternas betydelse för trivseln. Arbetsplatser där 

arbetsuppgifter upplevs som meningsfulla, roliga, intressanta och varierande har betydelse för 

den långsiktiga trivseln. Möjlighet att få följa en hel process och genomföra arbetsuppgiften 

från början till slut upplevs som positivt av anställda. Avgörande effekter för såväl 

arbetstagare som arbetsgivare är att detta bidrar till ett större engagemang, vilket leder till en 

vilja att genomföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt och att man känner stolthet i det man gör. 

Forskare lyfter fram faktorer som bidrar till att anställda ökar sin lojallitet. En sådan är 

möjlighet att påverka och ta egna initiativ kring sina arbetsuppgifter. Matthew Grawitch, 

Jennifer Kohler & Shawn Trares (2007) menar att om organisationen tar hand om sina 

anställda kommer de anställda automatiskt ta hand om organisationen. Forskningen visar att 

ju högre grad av de anställdas involvering i organisationen desto mer belönas både individen 

och organisationen. Alvesson (2009) betonar rättviseaspekten vad gäller arbetsinsats gentemot 

belöning, och hur dessa är relaterade till arbetstagarens egen insats och dennes uppfattning om 

företaget.  
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3.3.6 Utvecklingsmöjligheter 

En organisation som satsar på en lärande miljö och på kompetensutveckling inom samtliga 

nivåer har stora möjligheter att utvecklas och att ses som en attraktiv arbetsplats. 

Medarbetarna ses som en viktig resurs i att kunna omvandla företagets kunskap och 

målsättning till produktivitet. Med kompetensen hos medarbetarna menas såväl kunskapen om 

arbetet, såväl lärandeförmåga och social förmåga (Alvesson 2009). Varje medarbetare bör 

tillsammans med sin chef utforma en individuell utvecklingsplan som är tydlig, mätbar, 

uppföljnings- och utvärderingsbar. Den ska dessutom stämma överens med verksamhetens 

mål och vision. 

 

Studier kring kunskapsintensiva organisationer betonar att arbetsgivaren måste ta hänsyn till 

medarbetarnas möjlighet till kontinuerlig kompetens- och vidareutveckling för att kunna 

attrahera och rekrytera rätt kompetens samt att motivera och behålla dessa individer 

(Horwitz, Heng & Quazi 2003). Inom den pedagogiska forskningen har frågor som rör 

arbetsliv blivit allt mer framträdande och menar att om medarbetarnas kompetens inte 

utvecklas i takt med kompetenskraven kommer ett glapp att uppstå. Genom att vara en lärande 

miljö och satsa på befintlig personal har företagen goda chanser att behålla sina anställda och 

utveckla dem efter behov, vilket får till följd att man säkrar kompetens inom företaget 

(Ellström 2012). Positiva effekter är ökat engagemang genom att anställda erbjuds att lära 

nytt, få ökat själförtroende och karriärmöjligheter. Ellström (2012) menar att en satsning på 

kompetensutveckling och en lärande miljö signalerar utåt att arbetsplatsen är attraktiv. 

 

 

4 METOD  

 

I denna del kommer jag att beskriva mitt val av forskningsansats och metod för att samla in 

data. Jag presenterar urval av intervjupersoner, genomförandet av intervjuerna och hur 

materialet har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis redogör jag för hur jag har förhållit 

mig till de forskningsetiska riktlinjerna samt studiens trovärdighet. 

 

4.1 Forskningsansats 

Eftersom jag i min studie vill skapa en fördjupad förståelse och få svar på två frågor kring hur 

chefer resonerar kring arbetsplatskultur är det lämpligt att jag angriper och närmar mig 
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problemet genom en kvalitativ ansats. Med ansats menas med vilken strategi forskaren närmar 

sig en forskningsfråga och vilken metod som används vid datainsamling och analys, vilket ger 

perspektiv på hur fenomen ska tolkas och frågor ska ställas. Den kvalitativa 

vetenskapstraditionen går på djupet (Denscombe 2009) och undersöker hur människor 

uppfattar och tolkar verkligheten. Kvalitativ metod väljs när forskaren vill beskriva med ord 

vad de undersökta personerna har uttryckt. Data organiseras och bryts ner i hanterbara enheter 

(Fejes & Thornberg 2009). Enligt Martyn Denscombe (2009) förknippas kvalitativ 

datainsamling med metoder som intervjuer, öppna frågor, observationer och dokument. 

 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

För att uppfylla syftet med denna uppsats har jag valt intervju som metod för datainsamling. 

Denscombe (2009) hävdar att den lämpligaste metoden för att ta reda på människors åsikter, 

känslor, förståelse och erfarenheter är genom intervju, förutsatt att intervjupersonen är villig 

att ge den information som forskaren söker.  

 

Med intervjuerna vill jag få svar på mina frågeställningar men även vara öppen för andra sätt 

att se. Därför har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer så att intervjupersonerna 

har kunnat utveckla sina svar och pratat mer fritt utifrån mina frågor. Denscombe (2009) 

förklarar att vid semistrukturerade intervjuer styr forskaren samtalet genom att utgå från ett 

antal ämnen som ska behandlas och besvaras, men ordningsföljden är flexibel och kan 

utvecklas beroende på intervjupersonens tankar och resonemang i frågorna för att passa just 

det samtalet som genomförs. 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag utformat en intervjuguide (Se Bilaga 1). En 

intervjuguide utgår från teman som ger förslag på frågor och följdfrågor (Kvale & Brinkman 

2009). Steinar Kvale & Svend Brinkman (2009) beskriver att det är i interaktionen mellan 

intervjuaren och respondenten som kunskapen bildas. 

 

4.3 Presentation av informanterna 

För att finna intervjupersoner har jag gjort ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Med det menas 

att jag som forskare har en viss kännedom om informanterna, det vill säga dem som ska 

intervjuas. Det är av vikt att forskaren använder nyckelpersoner inom det studerade fältet som 

besitter kunskap och erfarenhet av den sökta informationen och kan därmed bidra med 

relevanta svar på undersökningen (Denscombe 2009). Antalet intervjupersoner i en studie kan 
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variera beroende på syftet, men även tidsram och resurser kan påverka omfånget (Kvale & 

Brinkman 2009). I denna studie är syftet att få en fördjupad förståelse för fenomenet och 

därför är urvalet, det vill säga antalet intervjuer, mindre omfattande. 

 

Anledningen till mitt val av urvalsmodell grundar sig i att jag i första hand ville träffa chefer 

på arbetsplatser som har dokumenterade erfarenhet av att arbeta med företagskultur. 

Företagen som jag valde kan på något sätt visa upp att de har en strategi för anställda och en 

del av dem är rankade högt nationellt eller internationellt vad gäller arbetsplatser som av sina 

medarbetare betraktas som bra arbetsplatser. Resultatet blev tre kontors- eller personalchefer, 

en kvinna och två män, som arbetar på medelstora eller stora företag. Alla har akademisk 

examen och de har även tidigare erfarenheter av att jobba i andra ledande roller inom eller 

utanför de företag som de var verksamma i vid intervjutillfället.  

 

Två av företagen är globala, det vill säga de finns över hela världen. Det tredje är ett svenskt 

företag, men som finns på flera platser i landet. Samtliga företag som jag har genomfört 

intervjuer på är egna enheter men har ett huvudkontor på annan ort. Medarbetarna var av mer 

homogen karaktär på två av företagen och inom ett annat fanns en stor spridning av olika 

yrkesprofiler och bakgrund. 

 

4.4 Genomförande av intervjuerna  

Den första kontakten med intervjupersonerna togs via e-post där cheferna tillfrågades och 

informerades om studien i ett introduktionsbrev (Se Bilaga 2) och därefter bokades tid för 

intervju. Utgångspunkten i intervjuerna låg i studiens syfte och inför varje intervju läste jag på 

om företagen för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Jag var även påläst om olika faktorer 

som har betydelse för arbetskulturen för att kunna ställa frågor som ledde in 

intervjupersonerna mer på djupet. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive chefs arbetsplats och tog mellan 40 och 50 

minuter. Jag valde att spela in intervjuerna för att inte missa viktiga detaljer och för att kunna 

gå tillbaka och lyssna på intervjuerna. Jag hade stor nytta av min intervjuguide, då den hjälpte 

mig att hålla riktningen under samtalet eftersom intervjupersonerna kunde halka in på mer 

allmänna frågor kring ämnet. Jag följde även upp svaren som gavs genom att be om fler 

exempel eller att informanterna kunde utveckla sina tankar vilket, enligt Denscombe (2009), 

bidrar med tydligare och mer detaljerade svar som går på djupet ytterligare. 
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 4.5 Databearbetning och analys 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet. Vid transkribering skrivs 

intervjun ner ordagrant och med pauser och betoningar. Det finns inget entydigt sätt att 

genomföra transkriberingen på och hur detaljerad transkriberingen görs beror på syftet med 

intervjuerna och analysen, om fokus ligger på vad som sägs eller hur det har sagts (Kvale & 

Brinkman 2009). Jag valde att vara utförlig i min transkribering för att inte missa detaljer. 

Därefter skrev jag om transkriberingen till en mer läsbar text, till skriftspråk, för att underlätta 

analysen. 

 

Analysprocessen av intervjumaterialet inleddes efter transkriberingen. Inledningsvis i 

processen bör forskaren sammanställa och organisera materialet genom att blanda svaren från 

intervjuerna för att på så sätt få en övergripande bild och för att kunna se samband 

(Denscombe 2009). Jag inledde med att skriva ut varje intervju i varsin färg för att kunna 

skilja dem åt. Därefter bröts intervjusvaren ner genom att utskrifternas olika samtalsämnen 

klipptes isär. Varje utklippt del fick ett nummer och grupperades efter innehåll. Vid 

utformningen av teman samlade jag uttalanden som innehöll vissa ord eller ämnen som kan 

ses höra ihop. Exempelvis samlade jag utskriftsremsor med ord eller uttalanden om 

kommunikation, feedback, organisation och bekräftelse i ett tema som jag namngav ledarskap 

eftersom dessa anses tillhöra ledarskapsfrågan. Uttalanden om värderingar, attityder, 

hållbarhet med mer samlade jag i temat värdegrund. De övriga temana tillkom på samma sätt. 

Eftersom jag under detta moment läste texterna vid ett stort antal tillfällen blev jag väl 

förtrogen med innehållet, vilket Denscombe rekommenderar (2009). Slutligen 

utkristalliserades grupper av olika teman som ledde till att jag kunde jämföra och tolka svaren. 

Dessa teman presenteras i resultatdelen i form av text och några citat från intervjuerna. Citat 

anges med en siffra inom parentes för att åskådliggöra från vilken intervju det är hämtat. 

 

4.6 Forskningsetik 

När forskning bedrivs ska hänsyn till god forskningssed tas och därför finns det 

forskningsetiska principer att förhålla sig till. Dessa principer grundar sig i ett moraliskt skäl, 

att människor ska skyddas och att forskare inte verkar på bekostnad av dem som studeras 

(Denscombe 2009). Vetenskapsrådet (2003) har tagit fram fyra krav som rör frågor av 

forskningsetisk karaktär och övergripande forskningsetiska frågor för att ta hänsyn till 

integritet och skydda olika försökspersoner eller deltagare som berörs av forskningen. 
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Det första kravet av de fyra som jag tog hänsyn till i mitt etiska ställningstagande är 

Informationskravet, vilket bygger på att man innan undersökningen informerar deltagaren om 

gällande villkor under studien, vad undersökningen går ut på, att den är frivillig och kan 

avbrytas när helst deltagaren känner för det. I min studie har jag förhållit mig till detta genom 

att jag redan vid min första kontakt med intervjupersonerna berättade om syftet med studien, 

att det är frivilligt att delta, att de kommer att vara anonyma i uppsatsen och att det inspelade 

och transkriberade materialet kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd. Innan 

intervjun påbörjades fick informanterna reda på att de när som helst kan avbryta och välja att 

inte svara på mina frågor. Det andra kravet, Samtyckeskravet, bygger på ett medgivande från 

de personer som ska delta i studien. Deltagarna ska självständigt få bestämma om hur länge 

och under vilka villkor de deltar vid själva undersökningen. Jag följde denna etiska riktlinje 

genom att de tillfrågades och fick själva tacka ja om de vill ställa upp. Jag klargjorde syftet 

med studien och de samtyckte till plats och tid för intervjun. Konfidentialitetskravet, det tredje 

kravet, handlar om deltagarnas anonymitet. Personuppgifter är endast avsedda för forskaren 

och ska hanteras varsamt och att ingen får ta skada av undersökningen, vilket jag framförde. I 

uppsatsen kan inte intervjupersonerna och dess arbetsplatser pekas ut genom olika slutsatser 

som dras då jag har varit noga med att beskriva informanterna så opersonligt och allmänt som 

möjligt, samtidigt som jag ger relevant information som kan vara till nytta för svaren som 

studien ger. Det sista kravet, Nyttjandekravet, innebär att forskningsmaterialet inte kommer 

att användas till någonting annat än min avsedda studie och att deltagarna är införstådda med 

det.  

 

4.7 Trovärdighet 

I vetenskapliga studier är det viktigt att forskare visar sin trovärdighet och skicklighet för att 

få ett så bra resultat som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009). I kvalitativa studier är det ett 

kvalitetskrav att visa förförståelse eftersom sanning beror på vilket perspektiv studien har 

(Larsson 2005). Jag är medveten om att forskare inte helt kan göra sig fria från sig själva och 

att resultat som skapas i undersökningar tolkas. I kvalitativa studier kan detta styrkas genom 

att redogöra för det aktuella forskningsläget men även för sina egna erfarenheter inom 

området. Vid analysen av intervjuerna har jag eftersträvat att vara så textnära jag kan till 

uttalandena från intervjupersonerna.   

 

Staffan Larsson (2005) beskriver olika kvalitetskrav och tar upp harmoni som en aspekt. Han 

menar att det ska finnas en röd tråd genom arbetet där alla delar är relevanta med syfte och 
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resultat samt att resultatet ska vara fylligt i relation till hela studien. För att hålla mig till den 

röda tråden har jag i min studie försökt att skala av det som inte hör till uppsatsens syfte och 

att hålla mig till frågeställningarna. Vidare har jag försökt att anpassa alla avsnitt så att inte 

någon del ska ta för stort eller för litet utrymme i förhållande till dispositionen. Genom att ta 

med citat från intervjuerna har jag tagit med chefernas ord utan att omvandla dem till mina. 

Under intervjuerna har jag eftersträvat att inte ställa ledande frågor.  

 

Ytterligare ett begrepp, validitet, handlar om kvaliteten och giltigheten i studien (Kvale & 

Brinkmann 2009). För att säkerställa hög validitet har jag skaffat mig kunskap om det aktuella 

forskningsläget i frågan. Dessutom har jag under hela processen haft fokus på uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

 

 

5 RESULTAT  

 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vad chefer anser vara en attraktiv arbetsplats 

och hur de gör för att skapa en bra arbetsplatskultur där medarbetare trivs och utvecklas 

kommer jag i denna del att redovisa mitt resultat från intervjuerna. Resultatet presenteras 

utifrån att i ordning besvara mina frågeställningar och jag inleder därför med att ge svar på 

den första genom att lyfta fram vad cheferna anser känneteckna en attraktiv arbetsplats. 

Därefter beskriver jag tillvägagångssätt cheferna säger sig använda för att skapa en 

framgångsrik arbetsplatskultur, vilket ger svar på min andra frågeställning. Intervjusvaren har 

mynnat ut i fyra kategorier vid analysen av materialet. De kategorier som utkristalliserades 

var värdegrund, ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt arbetsmiljö och hälsa. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Kännetecken för en attraktiv arbetsplats  

Av intervjuerna framkommer olika kännetecken som cheferna anser ingå i en attraktiv 

arbetsplats. Ett mönster som synliggörs vid analysen av intervjumaterialet är att cheferna 

återkommer till värdegrunden och företagens vision som en avgörande stomme i 

arbetsplatskulturen. Återkommande inslag visar att dessa anses vara en viktig grund att utgå 

från för att lyckas. En aspekt som lyfts fram i värdegrundsfrågan är samhällsansvar, vilket är 
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arbete för en hållbar utveckling, miljö och socialt ansvarstagande, som ska gå hand i hand 

med värdegrunden.  

 

Man måste lyckas praktisera värderingarna i verkligheten och få 

dem som en naturlig del i vardagen. (1) 

 

En annan faktor som anges är betydelsen av ett gott ledarskap för att forma en attraktiv kultur. 

Där framgår att cheferna har kunskap om ledarskap och reflektioner ges i form av ett antal 

komponenter som ingår i ledarskap som till exempel kommunikation och bekräftelse. 

Tillsammans ger intervjuerna en bred bild av vad som kan vara ett gott ledarskap. För att 

medarbetarna ska anse sin arbetsgivare attraktiv framgår det att möjligheten till utveckling i 

arbetslivet har en stor betydelse. Ytterligare ett återkommande mönster i intervjuerna är 

arbetet med hälsa, friskvård och gemensamma aktiviteter. I det sammanhanget lyfts även 

arbetsmiljö och anställningstrygghet som positivt för att attrahera medarbetare. 

 

Arbetet måste vara grundligt och vila på tydliga värderingar och 

målsättningar. Men ibland måste man också få fira. (3) 

 

Ledningen har en stark tro på medarbetarna och ett stort intresse för människor och man ser 

dem som det viktigaste fundamentet i en organisation. Cheferna framhåller att leverera bästa 

kvalité i riktning mot visionen hänger ihop med strävan efter att vara den bästa arbetsplatsen. 

 

5.2 Så skapar cheferna en attraktiv arbetsplatskultur 

I analysen av intervjumaterialet synliggörs ett antal faktorer som mer framträdande och 

avgörande än andra när cheferna beskriver hur de skapar attraktiva arbetsplatskulturer. Dessa 

har jag grupperat i fyra kategorier som presenteras nedan. 

 

5.2.1 Värdegrund 

Som jag tidigare har nämnt är värdegrunden ett återkommande inslag i intervjumaterialet och 

anses som en viktig del att ha som bas i företaget. Kultur och varumärke ska vara två sidor av 

samma mynt som måste stämma överens med vad företagen gör. Med hjälp av sin kultur visar 

organisationen på riktning, både i ord och handling internt och externt.  
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Där värdegrund och vision har funnits med redan från grundandet av företaget har det lett till 

förankring under många år och genomsyrar idag hela organisationen. I ett annat av företagen 

har ledningen på senare år funderat över sin vision och sina värderingar, vilket har resulterat i 

ett gediget arbete med att omformulera och förankra dem. Detta har i sin tur lett till en tydlig 

och mätbar förändring i hur medarbetarna upplever sin arbetsplats. Här menar man att 

medvetet arbete ger resultat.  

 

Betydelsen av att rekrytera värderingsgrundat är mer avgörande än kompetensen eftersom den 

till stor del kan byggas på plats, bara man delar de mest grundläggande värderingarna. Av 

intervjuerna kan utläsas att cheferna söker medarbetare med rätt attityd och att mycket omsorg 

läggs ner på rekryteringsprocessen.  

 

Av intervjusvaren om värdegrund framkom hållbarhetsfrågan, både vad gäller miljö och ett 

högt socialt ansvarstagande, som en framgångsfaktor som ryms inom värdegrunden. Idén om 

att företag ska ta ett samhälleligt ansvar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, 

Corporate Social Responsibility (CSR), fanns tydligt kopplat till företagen och är väl 

förankrat hos medarbetarna. Genom att bidra med en viss del av företagets vinst eller genom 

kampanjer och aktiviteter av olika slag bidrar företagen med stöd i utvecklingsländer i form 

av tjänster, projekt eller pengar. 

 

Våra värderingar ska genomsyra hela vår verksamhet. För att leva 

upp till vår vision måste vi ta ansvar i dessa frågor. (2) 

 

Det här arbetet har lett till att många som jobbar här känner stolthet 

över att ha en arbetsgivare som satsar mot dessa olika områden. (1) 

 

Hur cheferna jobbar med värderingarna i vardagen för att de ska synas och vara levande i 

vardagen visade sig att de jobbade lite olika med. Ett sätt att arbeta med värdegrunden är 

genom att använda den och samtala om den regelbundet. Alla behöver ha diskuterat igenom 

värdegrunden någon gång, vad den innebär, på samtliga nivåer. Intervjusvaren ger exempel på 

en plan som sträcker sig över många år vilken är förankrad i visionen. För att medarbetarna ska 

få ta del av den håller man sig till samma struktur vid informationsmöten så att alla ska känna 

igen sig och för att samtala om värderingar ska vara ett återkommande inslag, till exempel vad 

de innebär för var och en. Vidare måste cheferna tillsammans med medarbetarna beskriva 
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värderingarna i önskvärda och konkreta beteenden för att få dem att fungera i praktiken, och 

låta värderingarna vara en vägvisare så att budskapet inte glöms bort i vardagen och får 

involverade medarbetare. 

 

Ett sätt att hantera organisationens värdeord görs genom att välja ett av dem som tema vid 

varje konferens. Om det inte arbetas aktivt med detta kan orden bli floskler eller slagträn i en 

diskussion och användas som något man kan gömma sig bakom. Informanterna ser en 

utmaning i det här generellt och menar att alla stora företag har visioner och en värdegrund 

och många har också en ledarskapsprofil som man vill ska genomsyras verksamheten, men 

för att vara trovärdig, på alla nivåer, måste man kunna visa att värdegrunden är förankrad, att 

man lever och tänker den. De organisationer som inte lyckas har troligtvis hoppat över de 

viktiga stegen och visionen och värdegrunden blir endast några fina ord som ligger i en låda 

och skräpar.  

 

Medarbetarna måste få en känsla av samhörighet och delaktighet. 

Som ledare måste man avsätta tid för att planera och jobba med det 

och aktivt jobba med detta. Inte bara en kick-off eller julfest, utan 

kanske två dagar per år där man möts för att reflektera tillsammans 

kring värdegrunden och kring hela företaget, titta vart man är på 

väg, företagets visioner och mål. Events inriktade mot utveckling 

med tydlig dagordning med gemensamma mål och tid avsatt till 

reflektion. I grupper kan man diskutera något, lösa något case, som 

är kopplat till företagets kultur och vision och göra alla delaktiga 

genom att diskutera hur man kan implementera och förankra 

värderingarna i det dagliga arbetet. (3) 

 

Tydligt framkom att värdegrundsarbete är något som cheferna medvetet och metodiskt måste 

planera in och är inte något som kommer av sig självt, samt att det är en förutsättning för att 

lyckas med företagets vision. 

 

5.2.2 Ledarskap 

En aspekt som framhölls är betydelsen av ett bra ledarskap för att skapa en kultur där alla 

trivs. De finns en samstämmighet vad gäller behovet av en stark och tydlig ledning som kan 

organisera och leda pedagogiskt så att rätt förutsättningar för exempelvis företaget mål  

skapas. I intervjuerna lyftes att den högsta ledningen har valt att satsa strategiskt för att vara 
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en attraktiv arbetsgivare. Därför har företagen en ledarskapsprofil som ska stämma överens 

med deras värdegrund och riktning. 

 

För att lyckas med att skapa en attraktiv arbetsplats genom sitt ledarskap lyfter cheferna fram 

att de försöker föregå med gott exempel och att vara förebilder, jobba prestigelöst och att visa 

öppenhet och ödmjukhet, men även att implementera och entusiasmera ingår i rollen. Att vara 

närvarande, både fysiskt och mentalt, och att jobba nära sina medarbetare i vardagen syns som 

ett mönster i intervjuerna. 

 

Jag strävar efter att möta verkligheten. Att jobba kontinuerligt med 

öppen och ärlig feedback, bara genom att vara öppen och ärlig har 

jag signalerat att jag vill hjälpa dig, jag vill göra det tillsammans, jag 

är ärlig. Jobba med positiv feedback för att förstärka. Vi jobbar nära 

varandra och pratar om att leda på golvet. (2) 

 

Kommunikation och feedback var återkommande inslag, liksom betydelsen av bekräftelse. En 

framgångsfaktor är att stämma av regelbundet, inte bara vid utvecklingssamtal, utan att 

ständigt föra en dialog om arbete, mål och välbefinnande. En viktig uppgift är att se alla 

medarbetare i vardagen, både genom formella och informella möten. Cheferna ser till att det 

finns tid till det personliga mötet och där tar sig tid till att lyssna på sina medarbetare. För att 

underlätta dessa möten måste den ordinarie verksamheten fungera så bra som möjligt 

eftersom det frigör tid. För att de anställda ska kunna känna delaktighet måste de ha tillgång 

till information och bli uppdaterade, men också uppleva att de blir hörda när de kommer med 

förslag. Många olika förslag på kommunikationsvägar synliggjordes, till exempel 

månadsbrev, anslag i matrummet, enhetsmöten, interna dokument och intranät. Målet är att 

medarbetarna ska känna sig välinformerade inom alla områden på företaget, exempelvis inom 

ekonomi och händelser av privat karaktär, framgång hos medarbetare lyfts, information om 

marknadsläget med mer. För att utveckla och förbättra feedbacken finns något som en chef 

namnger som feedbackskola där medarbetarna och cheferna tränar på att ge och ta emot 

feedback. Detta berör samtliga nivåer. De anställda uppmanas dessutom att tycka till 

regelbundet om hela verksamheten i ett forum. 

 

Jag tror att jag är ganska duktig på att ge feedback och bekräftelse 

och att det tror jag idag att många är lite svältfödda på, att man 
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kanske inte känner sig så bekräftad eller sedd av sin chef eller sin 

omgivning. Man behöver få höra att man gör ett bra jobb och varför 

man gör ett bra jobb och får man höra det så lägger man i en växel 

till och det ena ger det andra. (1) 

  

Kommunikationen ska vara knuten till värderingarna. För att verka trovärdig är en 

samstämmighet mellan värdekommunikation och arbetskommunikation nödvändig, det vill 

säga att värdena genomsyrar även kommunikationen på arbetsplatsen. Cheferna jobbade inte 

lika medvetet för att ha en strategi för arbetskommunikationen, men menade att det finns en 

medvetenhet i hur de samtalar med sina medarbetare. Det kommunikativa ledarskapet anses 

som en betydelsefull faktor, till exempel att gå runt och prata och vara synlig i vardagen. 

Genom kommunikation och där cheferna agerar spindeln i nätet kan man lättare nå 

verksamhetens mål. En stor del i vad en chef gör handlar om kommunikation. Det kan vara i 

samtal, möten och via e-post men även att informera om målen, skapa sammanhang, förklara 

budget och ge individuell återkoppling. Genom att ständigt föra en dialog och att vara tydlig i 

frågor om värderingar, strategier, mål och vision och att uppnå resultat tillsammans stärks 

känslan av meningsfullhet. Inslag i intervjuerna tydde på att det är en utmaning som ledare att 

individ- och situationsanpassa ledarskapet och man måste fråga sig varför i stället för hur och 

vad. Detta bör också göras på ett lustfyllt sätt. 

 

Ansvar ska ligga hos medarbetarna som utför arbetsuppgifterna. Det 

är viktigt att de har befogenhet. Med tydlig och uppdaterad 

information behöver man inte kontrollera och följa upp mindre 

saker, även om återkoppling är viktigt. (2) 

 

Det visade sig finnas en vilja i att visa tillit till sina medarbetare, att man som chef visar att 

man tycker om dem, litar på dem och att man tycker att de gör att bra jobb. En chefs förmåga 

att visa tillit och att bekräfta beteenden leder till att stärka och utveckla klimatet på 

arbetsplatsen. Klimatet bör präglas av öppenhet och respekt, vilket ökar möjligheterna att 

skapa en god arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Cheferna vill att de anställda känner 

att de har meningsfulla arbetsuppgifter och att de ges utrymme att ta ansvar. Människor 

stimuleras av ansvar och att kunna bidra och påverka, vilket i sin tur leder till möjlighet att 

kunna växa som medarbetare. Att involvera är att engagera och leder till motivation. 
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5.2.3 Utvecklingsmöjligheter 

En annan faktor som enligt cheferna kännetecknar en attraktiv arbetsplats är möjligheten till 

utveckling i sin yrkesroll. Gemensamt är att företagen har internt utarbetade planer och 

karriärsmodeller för varje yrkeskategori eller för de olika rollerna och funktionerna som finns 

inom företagen. Det är chefens ansvar att dessa planer är anpassade till de anställdas olika 

utvecklingsfaser i arbetslivet inom alla nivåer. Att medarbetarna upplever att de har ett 

kontinuerligt lärande anses vara en betydelsefull faktor för företagen. Eftersom människor lär 

sig på olika sätt anpassas upplägger efter individerna enligt intervjusvaren. Informanterna ser 

en utmaning i vilka kompetensutvecklingsmöjligheter man kan erbjuda dem som har jobbat 

en längre tid och blivit seniora i sina roller. Där behöver ledningen tänka till eftersom när 

personer har jobbat några år i samma funktion tenderar de att avta i effektivitet och det 

upplevs inte lika utvecklande och stimulerande som det är i början av en roll. Intervjusvaren 

visar på en vilja och en medvetenhet i att ta tillvara på kraften och kompetensen som finns hos 

dem som har jobbat under ett antal år genom att tillsammans fundera ut vad som kan bli nästa 

steg för den personen. Cheferna vill även ta tillvara på kompetens som ligger utanför 

tjänstebeskrivningen. 

 

Man kan utvecklas i annat än sin tjänst. För mig är det viktigt att alla 

känner delaktighet och därför uppmuntras dem till att involvera sig i 

det de har mer intresse eller kunskap i, som friskvård eller 

miljövård. (3) 

 

Vidare under intervjuerna behandlas området medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och 

lönesamtal. Dessa samtal genomförs regelbundet utifrån framtagna riktlinjer. Dessa ses som 

ett utvecklingspaket som löper under året där medarbetarna har möjlighet att föra en 

regelbunden dialog med sin chef om hur man tar nästa steg i sin utveckling. Det framkom att 

medarbetare har ansvar för att driva sin egen utveckling genom att signalera själva vad de vill. 

Genom att sätta upp tydliga mål kan individen påverka sin väg för att nå nästa steg. 

 

I utvecklingssamtalet sätter vi upp ett antal mål, smarta mål, som 

man ska uppfylla under året och då när man känner att man har gjort 

sitt och bidragit under några år i en befattning och känner att det är 

dags att ta nästa steg då finns det tydliga planer. Jag tror att alla kan 

hitta sitt drömjobb hos oss och vi säger – sök gärna nytt jobb, men 
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inom företaget. Jag tror att det är en framgångsfaktor, att det finns 

tydliga processer och etablerade arbetssätt vad gäller det, så det är 

ordning och reda. (2) 

 

För att introducera nyanställda finns strukturerade introduktionsplaner som visar tydligt vilka 

förväntningar och förutsättningar som finns. Enligt cheferna har introduktionen stor betydelse 

för att rekryteringen ska vara gynnsam. Här framgick fördelen med att vara tydlig redan vid 

introduktionen för att få in visionen från början hos medarbetaren. Förutom introduktion 

beskrevs även uppföljning vid ett eller flera tillfällen som en del av introduktionsplanen. 

Svårigheter ses i form av tidsbrist, det vill säga man hinner inte alltid följa planen som den är 

tänkt. 

 

Dessvärre hinner man som chef inte alltid följa den till punkt och 

pricka när det gäller att introducera en ny medarbetare för ibland så 

blir det ju nästan en fråga om inkastning i rollen för att verkligheten 

ser ut så, på både gott och ont. Jag tror att det ibland är ett jättebra 

sätt att komma in i jobbet snabbt att ganska snabbt få frontas med 

det, men självklart måste man ha fått gått igenom vissa moment. (1) 

 

Ytterligare ett perspektiv inom denna kategori, att individen ska kunna höja sin potential, 

behöver även arbetsgruppen utvecklas. Upplevelsen av att ingå i en grupp som jobbar mot 

gemensamma mål beskrivs bidra till positiv dynamik och en effekt blir att när gruppen 

fungerar ökar arbetsglädjen. Av intervjusvaren framkommer att cheferna inte jobbar aktivt 

med specifik grupputveckling, utan det sker mer periodvis vid behov. De menar att utveckling 

sker hela tiden om man är lyhörd. En handling som främjar grupputveckling i vardagen 

beskrivs vara medveten kommunikation, information om tydliga, gemensamma mål och att 

låta personalgruppen göra saker tillsammans. Rättviseaspekten visar sig vara en avgörande 

komponent för arbetsgruppen. 

 

5.2.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Av intervjusvaren framkommer att arbetsgivaren kan påverka arbetsmiljö och arbetsklimatet, 

vilket i sin tur har betydelse för välbefinnandet i positiv bemärkelse hos de anställda. Att en 

god psykisk hälsa har goda effekter på samtliga inom organisationen var en gemensam 

uppfattning. Glada människor sprider glädje och välmående som påverkar positivt och leder 
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till bättre prestationer. För att öka den positiva känslan beskrevs informationsmöten inledas 

med en så kallad positiv runda där alla får berätta något positivt som man har varit med om, 

privat eller på jobbet.  

 

Arbetsgivaren kan inte påverka hur det ser ut i privatlivet, men genom att främja god 

arbetsmiljö kan man öka välbefinnandet hos medarbetarna. Enligt informanterna kan en god 

arbetsmiljö hjälpa medarbetare som har ett stressigt privatliv att må bättre. Vidare 

framkommer respekt som en del i att känna välbefinnande, och cheferna menar att de vill visa 

respekt och att medarbetarna känner respekt. 

 

För att medarbetarna ska öka sin potential måste jag skapa 

förutsättningar för det och då är vårt hälsofrämjade arbete en viktig 

grund. (3) 

 

För att främja hälsa hos sina medarbetare har samtliga företag någon form av plan där man 

satsar på friskvård. Det handlar om gemensamma aktiviteter eller individuella val. Vikten av 

chefens förhållningssätt och att vara förebild som ledare och föregå med gott exempel lyftes. 

Detta synliggörs i praktiken exempelvis genom att delta på hälsofrämjande insatser och att 

bidra med energi. En gemensam satsning nämndes att årligen mäta de anställdas fysiologiska 

ålder, vilket hade lett till att den sänkts avsevärt under de senast åren. 

 

Vi jobbar hälsofrämjade genom att stötta och det finns en stor kraft 

underifrån med initiativ. Det finns fotbollslag, hockeylag, 

badmintonturneringar, olika lopp för personalen som vi sponsrar på 

olika sätt. Det bygger på ett mått av frivillighet och det är alltid en 

utmaning i att få med alla på sådant här. Vi kommer varandra 

närmre i sådant här. (2) 

 

Vi har ett friskvårdsbidrag som vi kan lägga på olika friskvårdande 

insatser, som träningskort och massage. Vi har en friskvårdstimme 

som vi får nyttja av vår arbetstid och vi är sponsrade om vi ställer 

upp i tävlingar och lopp. (1) 

  

Olika aspekter av hälsa på jobbet lyftes under intervjuerna, till exempel delaktighet och att ha 

meningsfulla arbetsuppgifter. Det konstaterades att relationer och trivsel i arbetsgruppen var 
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ännu viktigare än fysisk aktivitet, vilket också sågs som en större utmaning. För att främja att 

vara tillsammans hade man varje dag gemensam fruktstund på förmiddagen och gemensam 

after work ibland då även familj eller en vän var välkommen att delta.  

 

Man ska inte glömma att det är viktigt med fruktkorg eller fika. (3) 

 

Anställningstrygghet lyftes som en fördelaktig aspekt, att kunna erbjuda bra kontrakt med 

heltidstjänster. Även olika typer av förmåner togs upp som kan ingår i att främja arbetsmiljön 

och den psykosociala hälsan. Företagen satsar på olika förmåner till medarbetarna. Ett 

exempel är att alla är helt lediga dagar före en röd dag. Andra förmåner som visade sig i 

intervjusvaren var hälsokontroll, samtalsterapeut, barnpassning under skollov, kemtvätt och 

parkering. Ytterligare en aspekt av hälsofrämjande åtgärder som uttrycktes var arbetstiden, 

som möjlighet att ha en mer flexibel arbetstid eller chans att jobba hemifrån. Den möjligheten 

utnyttjades ibland av medarbetarna, både av dem med småbarn hemma och dem utan. 

 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan man i resultatet utläsa svar på mina forskningsfrågor, vad cheferna 

anser känneteckna en attraktiv arbetsplats och hur de skapar en sådan. De har många tankar 

om detta och lyfter fram flera olika faktorer som bidrar till en bättre arbetsplatskultur, där 

värdegrund, ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt arbetsmiljö och hälsa är tydligast. Det 

framkommer att cheferna är medvetna och pålästa i ämnet och att de har en strategi samt att 

de avsätter tid för att jobba med att vara en attraktiv arbetsplats. De ser också utmaningar och 

svårigheter i detta och för att hantera det har företagen utarbetade planer och cheferna har 

möjlighet till reflektion tillsammans med andra i liknande befattning. 

 

Grundläggande förutsättningar, som en stadig grund och ett gott ledarskap, blandas med 

konkreta exempel på arbetet med att utveckla arbetsplatskulturen, exempelvis att vara 

trovärdig i sitt budskap och sin värdegrund, jobba nära medarbetarna samt att satsa på 

utveckling, en trivsam, lärande miljö och hälsofrämjande åtgärder. Det finns en vilja i att 

driva dessa frågor och man visar på en långsiktighet i arbetet. Intervjusvaren visar på att alla 

faktorer inte måste närvara i lika hög grad, men att vissa är mer avgörande för resultatet än 

andra. 
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6 DISKUSSION  

 

Det här avsnittet består av flera delar. Jag inleder med en diskussion av resultatet som jag 

kopplar till studiens syfte, bakgrund och aktuell forskning. Där för jag även en diskussion 

kring yrkesperspektivet, det vill säga ämnets betydelse för yrkeslivet.  Jag knyter ihop 

diskussionen genom att reflektera över frågeställningarna sammanfattningsvis utifrån 

resultatet och diskussionen som jag har fört ovan. Jag kommer dessutom att kritiskt reflektera 

över om ny kunskap har bildats samt fundera över uppsatsens betydelse för mitt framtida 

yrkesutövande. Vidare reflekterar jag över mitt val av metod och hur insamlandet av data 

genomfördes. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka frågor kring attraktiva arbetsplatser utifrån chefers 

perspektiv. I detta avsnitt avser jag föra en diskussion kring resultatet utifrån de fyra teman 

som analysen av intervjusvaren gav, det vill säga de faktorer som är mest framträdande då 

cheferna ger sin syn på vad de anser känneteckna en attraktiv arbetsplats och hur de gör för att 

skapa en sådan. Dessa svar ställer jag i relation till bakgrund och tidigare forskning. Även viss 

del ny forskning tillkommer på grund av vad som har framkommit under intervjuerna. Jag 

avslutar med att diskutera studiens betydelse ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. 

 

6.1.1 Värdegrund  

Den första frågan i min frågeställning var vad chefer anser känneteckna en attraktiv 

arbetsplats. Gemensamt för cheferna är att de utan betänketid ger svar och nämner kulturen 

och värdegrunden som avgörande faktorer som arbetet tar avstamp i. Detta stämmer överens 

med vad forskningen säger (Alvesson 2009). Något som jag utläser i resultatet är betydelsen 

av att vara en attraktiv arbetsplats och att ha ett gott rykte samt att det är ett intresse hos 

arbetsgivaren som tenderar att öka allt mer. 

 

För att skapa en attraktiv arbetsplats krävs tydlighet och insikt i avgörande faktorer och hur de 

hänger ihop med varandra (Åteg, Hedlund & Pontén 2004). Vidare krävs ett förhållningssätt 

som genomsyrar de olika delarna och bildar en helhet som grund i organisationen (Philipson 

2004). För att lyckas behöver arbetsplatserna kunna visa upp det man står för, sin identitet, så 

att man uppfattas på rätt sätt av anställda och arbetssökande. En viktig aspekt är att som 
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arbetsgivare kunna identifiera vad arbetstagare anser vara attraktivt för att kunna möta det i 

rekryteringen samtidigt som det ska grunda sig i företagets värderingar och vision.  

 

För att förankra och utveckla arbetet med värdegrundsfrågor krävs en kunskap om den 

pedagogiska process som leder fram till detta. Forskningsresultat som Schein (2010) lägger 

fram visar att arbete med verksamhetens affärsidé och uppgift, tydliga mål med förändringar 

samt metoder för att uppnå mål är viktiga för att lyckas med att göra vardagen 

värderingsstyrd. Cheferna berättar om planer och strategier som de har utarbetat och använder 

för att företagens värdeord ska synas i handlingar och miljö. Vid ett av mötena välkomnades 

jag både av den person jag hade avtalad tid med och en av grundarna. Det tolkar jag som ett 

tecken på deras individfokus och människointresse som synliggjordes i en inledande handling 

och ligger i linje med att goda ledare bör besitta en positiv människosyn (Rubenowitz 2004). 

Det fanns en skillnad i hur cheferna såg på att anstränga sig lite extra för att medarbetarna 

skulle känna sig uppskattade samtidigt som det framkom likheter, som i att uppmärksamma, 

bekräfta och belöna. Det stärks av teorier som Ann Hedlund (2007) lägger fram om att alla 

kriterier inte måste vara uppfyllda samtidigt för att anses som en attraktiv arbetsplats.  

 

Engagemang och ansvarstagande i sociala frågor går hand i hand med företagens värdegrund 

och aktuell forskning (Kronstam 2002). Detta anser cheferna vara en viktig faktor för att på 

sikt attrahera kompetens och arbetskraft, men även för att behålla befintlig personal, vilket 

cheferna förmedlade genom att mena att de själva och deras medarbetare känner sig stolta 

över att jobba på en arbetsplats som tar ansvar i dessa typer av frågor. Detta anser cheferna 

även ha en positiv effekt på resultatet eftersom även kunder och konsumenter uppskattar det 

moraliska engagemanget. Under studiens gång har jag blivit allt mer observant på detta och 

kommit till insikt i att detta är något som företag bör lyfta och göra ännu tydligare för 

allmänheten. Vidare bör fler dra nytta av att lyfta och förstärka sitt budskap och sina 

värderingar med hjälp av samhällsengagemang och ansvar eftersom jag har upptäckt att en 

ansenligt stor del av företag ändå tar ansvar i dessa typer av frågor. 

 

6.1.2 Ledarskap 

Ett gott ledarskap anses vara ett kännetecken för en bra arbetsplats och med det menar 

cheferna bland annat att de är nära verksamheten, lägger mycket tid på kommunikation av 

olika slag, bekräftar och uppmuntrar medarbetarna samt leder dem mot tydliga mål. Min 

undersökning visar att cheferna själva föregår med gott exempel genom att vara närvarande i 
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vardagen och handla i enlighet med värderingarna. Detta bekräftas av Åteg (2006) som säger 

att chefer bör genomföra förankring av värderingar genom att skapa förutsättningar inom alla 

nivåer i organisationen. Detta görs genom att ge tydlig information till medarbetarna, avsätta 

tid for processer, diskutera förväntningar, tänka lösningsfokuserat samt ge medarbetare 

möjlighet att engagera sig. 

 

Mönster i intervjusvaren tyder på medvetet arbete av cheferna där tid avsätts, både till egen 

planering och till arbete tillsammans, för att kunna leda på ett bra sätt. Svårigheter som 

uppstår i vardagen är tidsbrist, vilket framkommer under intervjuerna, och hanteras genom att 

ha upprättade planer som är lätta att följa och genom att planera strategiskt. För att uppnå mål 

i organisationen menar Rubenowitz (2004) att tydliga ramar som medarbetarna ska förhålla 

sig till är centralt.  

 

Betydelsen av kommunikation och delaktighet framhölls av cheferna. Genom att involvera 

personalen fås engagerade och motiverade medarbetare. För att kunna vara delaktig och 

involverad i verksamheten behöver anställda ha tillgång till information och cheferna gav 

exempel på flera olika informationskanaler för att nå ut på många plan till sina medarbetare. 

Kaufmann & Kaufmann (2005) betonar betydelsen av kommunikation och det framgår som 

ett viktigt kännetecken inom arbetslivspedagogisk forskning i ledarskap.  

 

Med kommunikativt ledarskap menas en ledare som engagerar medarbetarna i en dialog och 

som både ger och tar återkoppling och uppmuntrar till delaktighet i beslut (Kaufmann & 

Kaufmann 2005). Det kan vara svårt att utvärdera det kommunikativa handlandet, men enligt 

utvärderingar som gjorts på arbetsplatserna menade cheferna att kommunikationen 

uppfattades som tillfredsställande. Min reflektion är om detta var otillfredsställande under hög 

arbetsbelastning, kompenserades det kanske när det var lugnare. Kanske var medarbetarnas 

behov tillfredsställda så att den inte påverkades när kommunikationen fick stå åt sidan. 

Intervjupersonerna lyfte fram betydelsen av att finnas nära medarbetarna för att ha en enkel 

och snabb kommunikationsväg och att ha en öppenhet genom att tillåta insyn i verksamhetens 

olika delar. Här var alla inte samstämmiga om vad medarbetarna hade insyn i. Jag tolkar att 

det avgörs till viss del av storleken på företagen. Denna öppenhet bidrog till att stärka 

lojaliteten. 
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Enligt cheferna definieras en riktigt bra arbetsplats av tillit. Detta hänger samman med att 

människor behöver känna att någon litar på dem och är trovärdig. Detta synliggjordes genom 

olika konkreta handlingar. Jag ser en stor spännvidd som sträcker sig från små uppskattande 

handlingar eller presenter till att lägga över större ansvar på medarbetarna. De nämnde högt i 

tak och tillåtande klimat som ett bevis på att medarbetarna känner sig trygga. Min reflektion 

är att högt i tak nödvändigtvis inte är ett bevis för trygghet, men i de här fallen fick jag ändå 

känslan av att medarbetarna är trygga och visar tillit. Integritet och rättvisa skattades högt 

enligt intervjusvaren, vilket också är faktorer som Ekvall (2006) nämner i sin forskning. 

 

6.1.3 Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingsmöjlighet och lärande är betydelsefulla faktorer till att människor trivs på sina 

arbeten och det är viktigt att arbetsgivare och chef skapar förutsättningar för det. Frågor om 

lärande och lärande miljö i arbetslivet har blivit allt mer framträdande. Pedagogisk forskning 

om arbetslivet visar på fler exempel på vad lärande i arbetslivet kan innebära. Som exempel 

ges metoder för grupp- och organisationsutveckling, men framförallt satsas det på utveckling 

och lärande för anställda och man ser arbetsplatsen som en miljö för lärande. Lärande miljö 

och villkor för den framstår som oberoende av verksamhetsområde (Ellström 2005). I 

intervjusvaren kan avläsas att lärande är ett vanligt förekommande inslag i arbetslivet och att 

kunskap kan byggas till stor del på plats. Det gavs svar på att företagen hade egna 

utbildningsavdelningar för sin personal. Inom pedagogisk forskning om arbetslivet har 

intresset för arbetstagarnas upplevelse av arbete och utbildning ökat, vilket jag ser avspeglas 

hos företagen där jag genomförde mina intervjuer. Samhället och forskningen går hand i hand 

i denna fråga. Intervjusvaren visar mönster om förändrings- och utvecklingsprocesser, men 

även informellt lärande, som en del i kunskapsutvecklingen. 

 

Enligt intervjusvaren har cheferna jobbat med utvecklingsmöjligheter och haft en positiv syn 

på detta under en längre tid. Jag tolkar detta som en bidragande orsak till att just dessa företag 

ligger långt framme vad gäller attraktiva arbetsplatser. Forskningen har under senare år 

utvecklat ett intresse för kunskapsbildning som kan främja utveckling hos medarbetarna. Jag 

tror att utveckling och lärande är något som arbetsgivare i allmänhet allt mer kommer att 

prioritera. Utveckling och lärande genom samspel och delaktighet i planering och i 

arbetsmiljön lyftes och stöds av den pedagogiska forskningen som Ellström (2005) lägger 

fram. 
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För att främja en hållbar utveckling vad gäller utveckling och lärande i arbetslivet säger 

forskning att den ska integreras med verksamheten för att ge effekt till det dagliga arbetet och 

att kompetensen då kommer till användning. Vidare betonas att uppföljning och utvärdering 

ska följa regelbundet som en naturlig del och diskuterar hur kunskapen ska tas tillvara. 

Ellström (2012) menar att om kunskapen inte omvandlas till handlingar och fortsatt lärande 

utgör den ingen nytta för vare sig individen eller verksamheten. Detta är samstämmigt med 

cheferna som intervjuades. De såg också detta som en utmaning och ett utvecklingsområde, 

speciellt för medarbetare som har jobbat länge i samma företag. För att göra prioriteringar i 

utvecklingsarbetet är en förutsättning att man kan identifiera och konkretisera styrkor och 

svagheter på arbetsplatserna. Cheferna ville ta tillvara kompetens som ligger utanför 

yrkesrollen genom att uppmuntra engagemang i andra typer av frågor, som friskvård och 

CSR. Alvesson (2009) menar att medarbetarnas kompetens innefattar även kunskap som 

ligger utanför arbetet och den sociala förmågan, och bör tas tillvara vilket syntes i 

intervjusvaren. 

 

Något att tänka på för ett par av cheferna kan vara att jobba ännu mer för att medarbetarna ska 

identifiera sig med företagen, eller att följa introduktionsplanen med tillhörande uppföljningar 

vid nyanställning. Kunskap om processer i arbetslivet, för påverkan och förändring vid 

utveckling av organisationer, är central kunskap för att kunna omvandla en arbetsplats till en 

mer attraktiv sådan. 

 

6.1.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Inom den pedagogiska forskningen om arbetslivet har intresset på senare tid riktat sig mot 

arbetstagarens situation vad gäller dess betydelse för hälsan där fokus främst har legat på den 

psykosociala arbetsmiljön. Denna anses vara förenad med pedagogiska processer (Ellström 

2005). Från mina intervjukällor konstateras vikten av en trevlig arbetsmiljö och de betonar 

relationer, trivsel och gemenskap. Ingen nämnde den fysiska miljö, men eftersom jag tog del 

av den under genomförandet av mina intervjuer såg jag att även den fysiska miljön var 

prioriterad.  

 

Faktorer i temat arbetsmiljö och arbetssituation stöds i forskning av Matthew Grawitch, 

Jennifer Kohler & ShawnTrares (2007), där de nämner faktorer som bidrar till hälsosamma 

arbetsplatsförhållanden. Dessa är anställdas möjlighet att kunna påverka och vara involverade 
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i företaget, anställdas utveckling och möjlighet att kunna växa, anställdas erkännande såsom 

olika belöningssystem, balans mellan arbetet och privatlivet och den faktiska arbetsmiljön. 

Dessa stämmer överens med vad cheferna tog upp i intervjuerna. Att ge medarbetarna 

möjligheten att kunna påverka på såväl individnivå som företagsnivå kom upp som ett centralt 

tema och jag tolkar detta som en av de grundläggande faktorerna. Belöning gjordes 

exempelvis genom att fira, uppmärksamma eller ekonomisk utdelning. Här är det av stor vikt 

att arbetsgivaren är rättvis och uppmärksam, vilket jag annars ser en risk i att handlingarna 

leder till motsatta effekter än vad de syftar till. 

 

Samband mellan god fysisk hälsa och prestation stöds av forskningsresultat och var inte 

främmande för intervjupersonerna (Halling m fl 2002). Detta visade sig genom olika 

medvetna satsningar på friskvård som gjordes med medarbetarna. Exempelvis hade en chef 

stöttat sina medarbetare genom att sänka deras gemensamma fysiologiska ålder med åtskilliga 

år. En utmaning kan vara att få med samtliga medarbetare, och kräver enligt mig en 

genomtänkt plan. Intervjuerna visar att cheferna tänkt på liknande svårigheter . 

 

I en sammanställning från Arbetslivsinstitutet framkommer att brist på socialt stöd är en av de 

vanligaste orsakerna till stress i arbetslivet (Åteg, Hedlund & Pontén 2004). Denna obalans 

kan påverkas i positiv riktning genom stöd från chefer och arbetskamrater. Intervjusvaren 

förklarar att det finns utarbetade planer för mer komplicerade situationer där socialt stöd 

behövs. I vardagen var deras förhållningssätt väl tillräckligt för att upplevas stöttande. Här 

hade det varit intressant att ta del av medarbetarnas åsikter och upplevelser i frågan. Dock 

fanns svar genom medarbetarundersökningar som styrkte detta. 

 

Som en extra finess i arbetsmiljö finns inslag av frukt, fika, gåvor och uppmärksamhet av 

privata angelägenheter som födelsedagar. 

 

6.1.5 Arbetslivspedagogiskt perspektiv  

En attraktiv arbetsplats har beskrivits som en arbetsplats som en person vill ha, vill stanna 

kvar på och engagera sig i (Hedlund & Pontén 2006). De diskuterade faktorer som 

kännetecknar en attraktiv arbetsplats har bidragit till att forskning om pedagogik i arbetslivet 

idag inkluderar frågor om arbetsplatsen som lärande miljö där utveckling och villkor för 

informellt lärande tar stor plats (Ellström 2012). Tidigare fokuserade forskningen mest på 

urval, rekrytering och ledarutbildning. 
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Kunskap om hur man leder och organiserar pedagogiska processer är avgörande för att skapa 

förutsättningar, förankra och utveckla arbetet och är en stor del inom arbetslivspedagogiken. 

Eftersom samhället och arbetsplatser kommer att ställa ett högre krav på förmågan att kunna 

hantera olika system av information som ständigt förnyas kommer det att kräva att människor 

lär nytt flera gånger i livet. Detta medför enligt mig att arbetslivet blir allt mer 

sammankopplat med en ständig kompetensutveckling, vilket har en stark koppling till 

arbetslivspedagogiken och det livslånga lärandet. Att skapa rätt förutsättningar på framtida 

arbetsplatser ser jag som en nödvändighet för företag att behålla eller bygga en starkare 

position och knyta rätt kompetens till sig, vilket i förlängningen även leder till bättre 

ekonomiska resultat. Därför anser jag att kompetens och lärande bör uppvärderas på 

arbetsplatser, oavsett bransch, och det är positivt att de intervjuade cheferna lyfter fram 

kompetensutveckling som en av de betydelsefulla faktorerna för att skapa en attraktiv 

arbetsplats. Jag hoppas att de är medvetna om framtidens betydelse av detta. 

 

Som jag har nämnt kan jag av intervjusvaren utläsa att cheferna har kunskap i hur de leder, 

organiserar och tillämpar utveckling, samtidigt som de lyfter att detta även innebär en 

utmaning. Genom att satsa på utveckling av medarbetarna kan arbetsgivarna möta kraven på 

arbetsmarknaden och öka sin attraktion. Jag tror att det tillsammans med delaktighet och ett 

gott klimat kommer att vara faktorer arbetsgivare kommer att konkurrera med framöver. I ett 

större sammanhang, i yrkeslivet, ser jag en stor nytta med kunskapsutveckling kring hur man 

skapar organisatoriska förutsättningar och möjligheter som tar tillvara på människors 

förmåga. Utan det riskerar arbetsgivare att förlora värden på arbetsplatser i stället för att skapa 

dem. Jag anser att kunskap om detta inom en organisations ledning ger konkurrenskraft. En 

bra ledning förmår att utveckla ett eget koncept, en värdegrund, där verksamheten förenklas 

till en sammanfattande tanke som ligger till grund för allt. Därför är ledarskapsfrågan och 

ledarutveckling också av stor betydelse inom arbetslivsforskning.  

 

6.2 Sammanfattning av diskussionen och av studiens resultat 

Som kan utläsas i både resultatet och diskussionen föreligger det stor samstämmighet i 

chefernas syn på vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Den avgörande, största och 

mest betydelsefulla faktorn är värdegrundsfrågan, där också den största svårigheten finns i 

form av att kunna förankra den i organisationen så att den genomsyrar hela verksamheten i 

såväl handlingar som budskap. I dagens kunskapsintensiva samhälle har ny forskning, men 
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även intervjusvaren, framhållit en allt viktigare uppgift att pedagogiskt leda och skapa goda 

förutsättningar för lärande processer på arbetsplatser. För en chef innebär det att främja 

lärande som är relevant för verksamhetens mål och utveckling.  

 

Jag kan konstatera att min undersökning har gett svar på mina frågeställningar, vad chefer 

anser känneteckna en attraktiv arbetsplats och vilka faktorer som är mest avgörande för att 

skapa en och hur de gör. Jag har lyft fram forskning vilken mestadels stödjer chefernas syn 

och handlingar.  Jag har visat på likheter och skillnader. Cheferna som jag har intervjuat gör 

ett till synes grundligt arbete för att deras arbetsplatser ska vara de bästa. Däremot har studien 

inte synliggjort några nya faktorer som har betydelse för en attraktiv arbetsplats. En brist i 

undersökningen, som jag har blivit medveten om i slutfasen, är att allt eftersom arbetet har 

framskridit har jag upptäckt att det finns en del forskning i ämnet som är gjord de senaste 

åren. Studien har således lett fram till begränsad ny kunskap. Något jag frågar mig är varför 

aldrig mångfald, jämställdhet och lön nämndes under intervjuerna i samband med faktorer 

som har betydelse för en attraktiv arbetsplats? Kanske för att jag sökte efter de mest 

avgörande faktorerna, och det var det som studien har gett svar på. 

 

När jag har tagit del av forskning och chefernas tankar ser jag att det som har tillkommit på 

senare år och som troligtvis kommer att vara den frågan som chefer och arbetsplatser kommer 

att lägga större fokus på för att utveckla sig som en attraktiv arbetsplats är just den lärande 

arbetsplatsen. Tillsammans med värdegrundsfrågor utgör lärandet de största utmaningarna för 

chefer i framtiden. Att jag inte nämner ledarskap i detta sammanhang är för att den redan är 

en sådan känd faktor och något de flesta chefer redan har utbildning i. Hälsa är ständigt 

närvarande som en betydelsefull ingrediens, inte bara på arbetsplatsen utan i livet i stort, där 

individen också måste ta ett stort eget ansvar. 

 

Med all denna kunskap som denna studie har gett mig hoppas jag att jag i framtiden kommer 

att få möjlighet att tillämpa den. Genom intervjuerna har jag fått upp ögonen för vilka 

stimulerande arbetsplatser det finns och jag hoppas att jag så småningom hittar mitt drömjobb 

på en attraktiv arbetsplats där jag kan bidra till att forma och utveckla den ännu mer. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Då syftet med studien har varit att undersöka vad chefer anser känneteckna en attraktiv 

arbetsplats och vad de gör för att skapa en sådan, där medarbetare trivs och utvecklas i 
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kombination med att verksamhetens mål uppnås, valde jag att intervjua tre chefer som jag 

trodde skulle kunna ge mig relevanta svar. Valet av datainsamlingsmetod känns som ett 

lämpligt val eftersom intervju är en metod som tar reda på vad någon annan anser och man 

går på djupet (Kvale & Brinkman 2009). För att kunna ställa frågor som går på djupet och 

erhålla kunskap som är väsentlig för syftet fördjupade jag mig i relevant forskning och 

litteratur. 

 

Informanterna var vana att berätta och ge utförliga svar i olika frågor, vilket ledde till att jag 

fick innehållsrika svar. Detta föregicks av att jag noggrant hade informerat om intervjuns 

syfte. En svårighet var att de stundtals berättade mer allmänt och inte vad de själva gjorde 

konkret i sina roller som chefer. Det kan bero på hur jag formulerade frågorna inledningsvis, 

men också att man i allmänhet tycker att det är lättare och man är mer van att prata utifrån en 

mer allmän ståndpunkt. För att intervjupersonerna skulle gå på djupet var mina följdfrågor i 

intervjuguiden till stor nytta. Personerna som jag intervjuade hade ändå stort utrymme att 

styra sina svar genom att jag tillämpade semistrukturerade intervjuer då frågorna har en stor 

öppenhet (Denscombe 2009). Både jag och informanterna hade kunnat prata längre och vidare 

kring frågorna, men vi hade begränsad tidsram och skulle endast ha svar på 

frågeställningarna. Jag tolkar detta som att cheferna hade stort eget intresse i ämnet. 

 

Eftersom jag valde att intervjua personer med erfarenhet av att jobba i en attraktiv 

arbetsplatskultur gavs mina frågor relevanta svar. Trots den likheten gav intervjupersonerna 

olika vinklingar på frågorna vilket resulterade i fler perspektiv. Om jag hade valt chefer mer 

slumpvis hade intervjuerna gett mig andra typer av svar och antagligen inte lika utförliga. 

 

Platserna för intervjuerna var på respektive chefs kontor vilket betyder att de befann sig i en 

bekant miljö och behövde inte avsätta mer tid än den som gick åt till själva intervjun. 

Resultatet hade förmodligen inte blivit mycket annorlunda om intervjuerna hade genomförts 

på annan plats eftersom cheferna inte skulle ha påverkats i så hög grad av det eftersom de 

upplevdes trygga i sina yrkesroller. Möjligtvis bidrog den bekanta miljön till att deras 

yrkesroll förstärktes och att en annan plats hade bidragit till en mer privat roll. Intervjuerna 

spelades in vilket gav mig möjlighet att gå tillbaka till intervjusvaren samt att få med allt som 

sades. Jag tror inte att inspelningen påverkade intervjusituationen och gav negativa effekter på 

svaren som till exempel att personerna skulle känna sig obekväma (Denscombe 2009).  
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Inledningsvis vid transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet var jag mer noggrann. 

Tidigt upptäckte jag att det inte skulle ha betydelse för min analys att jag utelämnade typiska 

talljud och liknande. Jag var noggrann och detaljerad i transkriberingen i övrigt. Att jag valde 

att skriva ut respektive transkribering i varsin färg underlättade vid tematiseringen av 

resultatet då jag klippte isär texterna och fick en tydlig överblick över mina svar. 

 

Olika val av metod ger olika svar och jag tror att mitt metodval är det lämpligaste för min 

studie. Om jag i stället hade valt att till exempel studera dokument som chefer tagit fram i 

mina studerade frågor hade jag inte kunnat gå på djupet och få reda på vad de gör konkret i 

vardagen. Hade jag valt telefonintervju hade cheferna kanske inte gett andra svar eftersom 

människor anses vara lika ärliga och uppriktiga i telefon som i möten ansikte mot ansikte 

(Denscombe 2009), men jag anser ändå att kroppsspråket tillför djup i ett samtal. Att få svar 

på mina frågor genom öppna skriftliga frågor hade inte gett lika utförliga uppgifter eftersom 

man gärna är mer kortfattad i skriftspråket och relevanta följdfrågor hade inte kunnat ställas. 

 

Jag kontaktade fyra chefer och tre av dem ställde upp. Om antalet intervjuer hade varit större 

hade jag förmodligen fått ett ännu mer omfattande svar med fler vinklingar. Dock hade jag 

inte fått fler teman till mitt resultat, vilka också stämmer överens med modern forskning.  

 

Att förhålla sig till de etiska aspekterna var inte svårt och påverkade förmodligen inte 

resultatet. Det var heller inget som informanterna ifrågasatte. För att intervjupersonerna ska 

vara anonyma i uppsatsen (Larsson 2005), men att man som läsare ändå ska kunna se att 

citaten i resultatdelen kommer från olika intervjuer, har jag övervägt att presentera dem med 

varsin siffra. För att öka studiens trovärdighet ytterligare hade jag kunnat pröva 

intervjuguiden i en pilotintervju, för att hitta eventuella brister, vilket Kvale & Brinkmann 

(2009) betonar. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Under studiens gång har flera frågor väckts hos mig och om syftet inte hade varit tydligt 

avgränsad hade undersökningen kunnat få många sidospår. Dessa sidospår har jag sparat till 

denna del där jag ger förslag på fortsatt forskning. 
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För att få en bredare bild skulle samma frågor kunna ställas, om än lite omformulerade, till 

medarbetarna. Detta för att få svar på hur de upplever vad cheferna gör för att skapa en 

attraktiv arbetsplats. Vidare skulle en jämförelse av resultaten kunna göras. 

 

En annan intressant studie skulle kunna vara att ställa samma frågor, men till slumpvis utvalda 

chefer på arbetsplatser som inte finns rankade som attraktiva. Vidare skulle en jämförande 

studie mellan privata och offentliga arbetsgivare genomföras. En studie skulle kunna gå på 

djupet i en av faktorerna och titta på planer som tagits fram för att förankra, utveckla och 

utvärdera. 

 

En fortsatt studie skulle kunna gå på djupet och se hur de lärande processerna genomförs av 

cheferna för att stämma överens med verksamhetens mål och för att rätt kunskap förankras 

och omvandlas till handlingar och leder till fortsatt lärande och blir till nytta för individen och 

verksamheten.  

 

Ytterligare en studie skulle kunna undersöka om olika branscher eller yrkeskategorier finns 

representerade bland attraktiva arbetsplatser och om några lyckas bättre med detta och varför. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 

Att informera om inledningsvis 

Konfidentiellt.  

Anonym i uppsatsen. 

Spela in intervjun, 30-45 minuter. 

 

Inledande frågor 

Beskriv företaget! Vad gör ni? (Verksamhet och organisation) 

Vilka kompetenser finns inom företaget? 

Din befattning, utbildning, erfarenheter? 

 

Intervjuguide 

Vad tycker du kännetecknar en bra/attraktiv arbetsplats? 

 

Vilka faktorer spelar in? Utveckla/hur då/konkretisera… 

(Trivsel, tillit, gemenskap, aktiviteter, stolthet, ledningen, friskvård, hänsyn privatliv, 

värdegrund, utveckling, vidareutbildning, arbetsmiljö, kommunikation, feedback) 

 

Företagets policy? Vad innehåller den? Vad gör du, din del?   

Beskriv hur ni går tillväga rent praktiskt när ni utvecklar arbetsplatskulturen? Har ni någon 

strategi? Plan för nyanställda? 

Vilka effekter kan man få genom att prioritera arbetskultur?  Fördelar? Nackdelar? 

 

Alternativa följdfrågor 

Hur jobbar du för att ta tillvara på och främja utveckling av varje enskild medarbetares 

potential? 

Hur konkretiserar ni den enskilde medarbetares utvecklingsplan? (i den befintliga rollen/byta 

avdelning/område) 

Tycker du att arbetsliv och privatliv hänger ihop? 

 

Avslutande intervjufrågor 

Vilka är din erfarenhet av att skapa en attraktiv arbetsplats?  

Hur gör du för att få stöd/ha bollplank i den här processen? 

Vilken är den största svårigheten att skapa en framgångsrik arbetsplatskultur? 

Vilket anser du är den största utmaningen i detta? 

 

 

Tack! 
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Bilaga 2 Introduktionsbrev 

 

 

Hej!       

 

Jag heter Karin Södergren och är student vid Örebro universitet och ska under våren skriva 

min c-uppsats i arbetslivspedagogik. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer gör för 

att skapa en bra arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas i kombination med att 

verksamhetens mål uppnås. 

 

Eftersom jag har förstått att du jobbar på ett företag som anser att företagskulturen är viktig 

och att ni lyckats bra med den, är jag intresserad av att få intervjua dig om vad du anser 

kännetecknar en attraktiv arbetsplats och hur man kan jobba för att skapa en sådan.  

 

Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. Jag är flexibel vad gäller plats och tid för intervjun men 

min förhoppning är att kunna genomföra den redan under vecka 13 eller 14. Eftersom jag har 

begränsad tidsram är jag tacksam för svar så snart som möjligt. Det är frivilligt att delta, men 

jag hoppas att du tackar ja. 

 

Jag vill gärna spela in intervjun för att inte missa viktiga detaljer och för att underlätta 

analysen av samtalet. Materialet kommer endast användas i denna c-uppsats och kommer 

förstöras när uppsatsen är godkänd. Du kommer att vara anonym i uppsatsen, det vill säga 

svaren behandlas konfidentiellt.  

 

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Karin Södergren 

karin.m.sodergren@gmail.com 

 

Katarina Swartling Widerström (handledare) 

katarina.swartling-widerstrom@oru.se 
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