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Sammanfattning:  

Denna studie har utförts på uppdrag av ett företag. Syftet med studien är att undersöka 

företagets attraktivitet för framtida arbetstagare. För att göra det tar vi reda på om det finns 

några medarbetarlöften på företaget dvs. vilka förmåner organisationen erbjuder sina 

anställda. Studiens resultat kan sedan komma att ligga till grund för företagets vidare arbete 

med att bli ännu mer attraktiv som arbetsgivare. I och med att kompetent personal vill ha 

attraktiva arbetsgivare är detta en mycket central fråga för företag som vill behålla sin 

kvalificerade arbetskraft. Studien skall visa på varför nyanställd personal på företaget har 

valt att söka sig dit. Vi undersöker även varför de väljer att stanna kvar på företaget och hur 

företagskulturen ser ut.  

 

I genomförandet av vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Informationen har 

samlats in genom intervjuer av nyanställd personal på företaget. Denna har sedan 

analyserats och kategoriserats in i olika ämnesområden där vi varsamt valt ut det mest 

intressanta och relevanta material att bygga vidare vår studie på. Detta har sedan kopplats 

till teorier och egna analyser och reflektioner.  

 

Resultatet visar på att företagets mest uppskattade förmåner är medarbetarnas stora 

möjlighet till kompetens- och karriärutveckling samt den öppna stämningen mellan 

medarbetarna. Den rådande företagskulturen har visat sig innebära både för- och nackdelar. 

Bland annat upplever en del medarbetare att omtanken om varandra är god samt att 

sammanhållningen är bra. Vidare upplever en del medarbetare att beslutsprocessen är 

långsam vilket kan upplevas som en begränsning. Organisationens medarbetarlöften är inte 

uttalade men finns ändå där i form av olika förmåner och dess företagskultur. 

 

I studien har det utförts 10 st. intervjuer. Om mer utrymme hade funnits skulle vi gärna ha 

utfört fler intervjuer för att få ett bredare material att bygga vår studie på. Det hade även 

varit spännande att undersöka vad individer som arbetat på företaget en längre tid har för 

bild av företagets attraktivitet och företagskultur. En ytterligare intressant aspekt vore att ta 

reda på hur individer som slutat på företaget tänker runt våra undersökningsområden. 

Varför slutade de? Och skulle de kunna tänka sig att komma tillbaks till företaget? Studien 

bidrar till kunskap om vilka förmåner de anställda värdesätter hos en arbetsgivare. För att 

vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att tillfredställa sina medarbetares behov. Våra 

diskussioner och slutsatser skulle kunna vara behjälpliga för företag som strävar efter att 

utveckla och bevara sin attraktivitet som arbetsgivare. 

 

Nyckelord:  

Medarbetarlöfte, förmåner, företagskultur, statusskillnader, attraktiv arbetsplats, ledarskap, 

arbetsmiljö, karriärutveckling, kompetensutveckling, arbetstid. 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ........................................................................................................................1 

 1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 

     1.2 Frågeställningar ............................................................................................................... 2 

 1.3 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

 1.4 Uppsatsens disposition .................................................................................................... 4 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier ..............................................................5 

     2.1 Företagskultur och statusskillnader ................................................................................ 5 

     2.2 Attraktiv arbetsplats ........................................................................................................ 7 

     2.3 Ledarskap ......................................................................................................................... 8 

     2.4 Arbetsmiljö ....................................................................................................................... 9 

     2.5 Karriär- och kompetensutveckling ................................................................................. 11 

     2.6 Arbetstid ........................................................................................................................ 12 

3. Metod .......................................................................................................................... 14 

 3.1 Etablering av kontakt med företaget ............................................................................. 14 

 3.2 Urval och beskrivning av undersökningsgruppen.......................................................... 14 

 3.3 Tillvägagångssätt och val av metod ............................................................................... 15 

 3.4 Bearbetning och analys .................................................................................................. 17 

 3.5 Egna tankar om förväntat resultat ................................................................................ 18 

 3.6 Etiska aspekter ............................................................................................................... 18 

 3.7 Reliabilitet ...................................................................................................................... 19 

 3.8 Validitet .......................................................................................................................... 20 

4. Resultat och analys ...................................................................................................... 22 

 4.1 Företagskultur och statusskillnader .............................................................................. 22 

 4.2 Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................... 24 

 4.3 Ledarskap ....................................................................................................................... 26 

 4.4 Arbetsmiljö ..................................................................................................................... 28 

 4.5 Karriär- och kompetensutveckling ................................................................................. 29 

 4.6 Arbetstid ........................................................................................................................ 31 

 4.7 Vår förförståelse och våra resultat ................................................................................ 33 

 



5. Diskussion .................................................................................................................... 34 

 5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 34 

 5.2 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 36 

           5.2.1 Företagskultur och statusskillnader ...................................................................... 36 

           5.2.2 Attraktiv arbetsplats .............................................................................................. 38 

           5.2.3 Ledarskap .............................................................................................................. 39 

           5.2.4 Arbetsmiljö ............................................................................................................ 40 

           5.2.5 Karriär- och kompetensutveckling ........................................................................ 40 

           5.2.6 Arbetstid ................................................................................................................ 41 

 5.3 Svar på frågeställningar ................................................................................................. 42 

 5.4 Generaliserbarhet .......................................................................................................... 43 

 5.5 Innebörd av resultat för världen utanför vår studie ...................................................... 43 

 5.6 Uppslag till fortsatt forskning ........................................................................................ 44 

6. Referenslista ................................................................................................................ 45 

7. Bilagor ......................................................................................................................... 47 

 7.1 Informationsblad ........................................................................................................... 47 

 7.2 Samtalsguide chefer ...................................................................................................... 48 

 7.3 Intervjuguide medarbetare ........................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 
I inledningen presenteras studiens innehåll följt av en kort presentation av några av de 

faktorer som organisationer bör tänka på för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare 

redogörs för studiens syfte samt de forskningsfrågor som skall besvaras. Sedan presenteras 

bakgrunden, där introduceras Employer Branding och Employee value proposition (EVP). 

Slutligen beskrivs uppsatsens disposition. 

 

Denna uppsats är en studie om vad nyanställda upplever att företaget erbjuder sina 

medarbetare. Då begreppet nyanställd kan uppfattas olika av olika individer har vi valt att gå 

efter arbetsgivarens syn på hur länge individen räknas som nyanställd, vilket är två år. Vad är 

det som är avgörande för att en arbetssökande väljer att söka sig till just detta företag och 

vad är det som gör just detta företag attraktivt som arbetsplats? Då företagskulturen speglar 

arbetsplatsen har vi också valt att ta upp den. Valet av detta ämne beror på att vi ser 

området som högaktuellt för oss då vi själva snart ska ut i arbetslivet. Vi ser ämnet som extra 

intressant då vi som personalvetare kommer arbeta med detta ur ett arbetsgivarperspektiv.  

 

Idag har företagen fått en ökad kännedom om att arbetsgivare inte kan ta de anställdas 

lojalitet och åtaganden som självklara. Nuförtiden räcker det inte med att företaget enbart 

erbjuder ett jobb och förväntar sig att arbetstagarna är nöjda med det. Barrow och Mosley 

(2005, s. 163) menar att anställda idag, liksom kunder har en större valmöjlighet att själva 

välja vilket företag de vill vara trogna och lojala mot och huruvida de väljer att stanna kvar 

eller inte. Vidare argumenterar de för att företagen måste anstränga sig mer för att få en 

attraktiv arbetsplats och därmed locka till sig värdefull personal. Det gäller för företagen att 

de lägger stor vikt och fokus även på de anställda och inte enbart på sina kunder (ibid). För 

att kunna marknadsföra sitt företag som attraktivt, är det en stor fördel om 

medarbetarlöftena som erbjuds sträcker sig utöver det vanliga. 

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vad nyanställda upplever att företagets medarbetarlöften är i 

form av rationella förmåner (möjlighet till vidareutveckling) och emotionella förmåner (att 

det känns bra att arbeta i företaget). Vi vill också undersöka vad det är som gör företaget till 

en attraktiv arbetsplats för nyanställda, dvs. varför de söker sig dit. I studien kommer vi även 

att diskutera företagets förbättringsområden, hur de kan eftersträva att bli en ännu 

attraktivare arbetsplats. Vi vill även undersöka hur de anställda upplever att 

företagskulturen ser ut. 
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1.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever nyanställda att företagets kultur och medarbetarlöften ser ut? 

2. Vilka förmåner är det som gör att individer söker sig till företaget och får dem att stanna 

kvar? 

3. Vad anser intervjupersonerna att företaget bör göra för att bli en attraktivare arbetsplats? 

 

1.3 Bakgrund 

Falonius (2010, s. 27) menar att många företag har strävat efter att vara attraktiva 

arbetsgivare genom tiderna. På senare år har denna fråga blivit mer central än vad den 

tidigare har varit. Enligt författaren beror detta på att individer med specialiserade 

kunskaper har blivit allt mer eftertraktade hos flera arbetsgivare, som ofta är varandras 

konkurrenter. För att företag ska få tag i de individer de vill ha, behöver organisationen i 

många fall erbjuda medarbetarna något extra. Företagen bör enligt Falonius ställa sig frågan 

‘’vad bör vi erbjuda kommande medarbetare för att de ska välja att arbeta här?’’ Arbetet 

med dessa frågor kallas för Employer Branding. Detta arbete sker internt inom företagen och 

har en stark koppling till arbete gällande varumärkes och värderingsfrågor. 

 

I en modern värld då individer kräver att allt ska vara tillgängligt och nära, söker sig allt 

oftare människor till storstäderna. Enligt Dyhre och Parment (2013, s. 28) söker sig inte 

dessa människor till storstäderna enbart för arbetets skull, utan även för att få del av den 

livsstil som finns där. De allra flesta som flyttar in till stora städer väljer sedan att stanna kvar 

där. De kan utan större tvekan ge upp vissa förmånliga saker som t.ex. större bostad för att 

få vara delaktiga i storstadslivet. Även många företag har tagit detta till sig och företagens 

placering blir oftast central. Många arbetsgivare har insett att de vinner mycket på att 

erbjuda bra förbindelser till och från arbetsplatsen. Ett sådant exempel är de företag som 

tagit detta till sig och anordnar egna bussar till och från arbetsplatsen.  

 

Dyhre och Parment (2013, s. 20-21) argumenterar varför det är viktigt att vara en attraktiv 

arbetsgivare. De pratar framförallt om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 

personal. Kan en arbetsgivare erbjuda drömjobbet till en kommande drömmedarbetare? De 

menar att detta är en central fråga hos många företag. För att blivande medarbetare skall 

söka jobb hos en arbetsgivare krävs det att denne är intresserad av företaget. Författarna 

förespråkar att arbetsgivaren måste göra sig synlig på ett positivt sätt för sina framtida 

medarbetare. Vid rekryteringsintervjuer argumenteras det vidare för att den individ som 

håller i intervjun måste representera företaget på ett professionellt sätt. Det kan då leda till 

att den arbetssökande väljer detta företag framför en annan arbetsplats. Det kan underlätta 

att som rekryterare vara intresserad och påläst både gällande företaget, arbetsuppgifterna 

och vilka förmåner som företaget kan erbjuda, men också gällande individen som kan 

komma att bli en ny medarbetare. 
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Dyhre och Parment menar att om en arbetsgivare har lyckats rekrytera en attraktiv 

medarbetare som de vill behålla, bör de aktivt sträva efter att få denna individ att vilja 

stanna kvar på företaget. För att en medarbetare skall vilja stanna kvar bör dennes behov 

tillfredställas. Det kan vara behov i form av trygghet, gemenskap, att få bekräftelse och 

uppskattning eller självförverkligande. De flesta individer vill inte stanna på samma ställe 

hela tiden, utan utvecklas i olika grad. Genom medarbetarnas möjlighet till utveckling ökar 

de sin kompetens och därmed även sin attraktivitet och anställningsbarhet. 

 

Det bästa en arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare för att göra arbetsplatsen attraktiv 

är utbildning. En annan faktor som får medarbetare att stanna kvar, är att de känner att de 

har en trygg arbetsplats. Med detta menas bl.a. att ha en bra chef som stöttar individer och 

visar att medarbetarna är på rätt spår och att alla är inkluderade. För att ett företag skall 

växa och utvecklas på marknaden krävs det att de har kompetenta arbetsgivare som ser till 

att detta inträffar (Dyhre & Parment, 2013, s. 73-74). 

 

Värdet i att som företag arbeta med Employer Branding kan sammanfattas i tre punkter: 

 

1. Utbudet av kvalificerad arbetskraft matchar inte nuvarande och framtida behov. 

Utan rätt folk kan ditt företag inte leverera och växa. 

 

2. Nya generationer med nya krav kommer in på arbetsmarknaden - de köper inte 

grisen i säcken utan vill veta varför de ska jobba hos just dig, och de vill bli sedda och 

bekräftade som individer, annars röstar de med fötterna och letar upp en arbetsgivare 

som ger dem vad de vill ha. 

 

3. Transparensen ökar genom nya sätt att kommunicera. Bara genom att i andras 

ögon vara attraktiv förblir du attraktiv. Dina nuvarande medarbetare är de sanna 

budbärarna och ambassadörerna. De intar en särställning i att profilera och 

marknadsföra arbetsplatsen (Dyhre och Parment, 2013, s. 12). 

 

EVP står för Employee value proposition och är organisationers arbetsgivarerbjudande 

(Falonius, 2010, s. 25). Erbjudandet skall svara på frågan varför en individ ska välja att arbeta 

på en specifik arbetsplats. Författaren resonerar att erbjudandet bör innehålla rationella 

fördelar som till exempel löne- eller karriärutveckling samt emotionella fördelar som t.ex. att 

det känns bra att jobba på den här arbetsplatsen. Erbjudandet bör vara tydligt för både 

befintliga anställda och nya potentiella medarbetare. Det är något som borde kunna 

marknadsföras vid exempelvis företagsmässor eller arbetsmarknadsdagar. Falonius 

argumenterar vidare för vikten av att erbjudandet bör finnas med i det dagliga arbetet och 

att chefer i alla led aktivt borde eftersträva att förmedla detta erbjudande till sina anställda. 

 

Falonius menar att arbetsgivarerbjudandet bör finnas uttalat och vara lätt att hitta för 

medarbetare eller personer som söker sig till företaget. Inom företag är 
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arbetsgivarerbjudandet inte alltid uttalat, men finns ändå ofta med inom de flesta 

organisationer. Det kan handla om att företaget har vissa förmåner som alla medarbetare får 

ta del av som exempelvis utvecklingsmöjligheter eller flexibla arbetstider. 

 

EVP kan även översättas som medarbetarlöfte enligt Dyhre och Parment (2013, s. 93). De 

menar att detta löfte är en av grundpelarna för att bli framgångsrik med sitt varumärke som 

arbetsgivare. Löftet bör vara såpass konkret att alla medarbetare som arbetar på företaget 

känner till det samt att individer som intresserar sig för företaget skall mötas av 

medarbetarlöftets innehåll. Dyhre och Parment (2013, s. 97) resonerar kring att 

medarbetarlöftet bör uppfattas som tydligt, sant och unikt. Det får gärna innehålla en känsla 

som gör att individer som tar del av medarbetarlöftet får associationer som leder till att de 

uppfattar det som mer attraktivt. Detta löfte bör vara kopplat till företagets värderingar och 

vara något som medarbetarna delar samma uppfattning om. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis presenteras studiens syfte, frågeställningar och bakgrund. Efter detta kommer 

ett avsnitt om teoretiska utgångspunkter och tidigare studier. I det tredje kapitlet beskrivs 

den metod som vi använt oss av under studien. Sedan följer en resultat- och analysdel följt 

av slutsatser och diskussioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 
Nedan presenteras ett avsnitt som behandlar teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 

inom följande ämnesområden: företagskultur och statusskillnader, attraktiv arbetsplats, 

ledarskap, arbetsmiljö, karriär- och kompetensutveckling samt arbetstid. Denna del av 

uppsatsen har en betydande roll, då det är den som leder till att frågeställningarna och syftet 

blir undersökningsbara. 

 

2.1 Företagskultur och statusskillnader 

När det talas om företagskultur handlar det om de oskrivna regler och arbetssätt som finns 

inom en organisation. Det kan finnas informella normer som innebär att “på det här 

företaget gör vi såhär”. Dessa normer syns inte utifrån. När en individ är en del av 

organisationens dagliga arbete brukar han eller hon bli påverkad av företagskulturen, 

antingen genom att bli en del av den eller ställa sig utanför den. Kultur har alltid en historia 

bakom sig och hänsyn måste tas till att organisationer ständigt förändras. De värderingar, 

idéer och uppfattningar som de äldre anställda har, implementeras hos de nyanställda i olika 

grad. Vissa av de nyanställda tar till sig dessa ”oskrivna regler” omedelbart. De anpassar sig 

till den företagskultur som råder och kommer så småningom att se sig själva som en del av 

den. Andra som inte väljer att ta till sig kulturen blir ofta benägna att söka sig till ett nytt 

företag (Alvesson, 2013, s. 120).   

 

Företagskultur finns i olika former. Genom följande citat får vi en bild av hur en 

företagskultur kan göra sig synlig när en utomstående person kommer in en arbetsgrupp.  

 

Det är en underbar syn när man råkar sätta sig på fel plats i fikarummet eller ta fel 

kopp. Direkt vet alla utom just du att du tagit Berits kopp och sitter på chefens stol och 

bemötandet från de andra blir också därefter. Ingen vågar tala om vad du gjort för fel, 

men de tycker inte om det. Tror du att du är nå’t eftersom du sätter dig i chefens stol, 

eller? (Danielsson, 2002, s. 11-12). 

  

Vidare beskriver Danielsson (2002, s. 30) två nyckelord för att uppnå en god företagskultur. 

Dessa ord är omtanke och kvalitet. Inom området omtanke ligger fokus på de små 

handlingarna i vardagssituationer som ofta kan vara oväntade. Det kan vara uppmuntrade 

ord från en kollega eller att chefen hör av sig när den anställde är sjuk. Dessa handlingar bör 

utföras för att visa sin uppskattning och omtanke. Det ska inte ske av tvång eller av en 

impuls som uppkommer i sista stund och som inte är genomtänkt. Omtanke kan också 

innebära att skapa bra arbetsmiljöer och ha bra erbjudanden till personalen såsom 

friskvårdsbidrag, extra semesterdagar med mera. 

 

Genom att visa omtanke och värna om de anställda skapas en lojalitet och därmed nöjda 

medarbetare. När de anställda mår bra på jobbet presterar de mer och konflikterna kan 

minska. Denna anda ska genomsyra alla led i organisationen för att samtliga medarbetare 
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ska känna att detta är något som företaget står för. Danielsson (2002, s. 19) påpekar också 

att det är medarbetarna som är de verkliga ambassadörerna för företaget och att det är 

medarbetarna tillsammans som skapar kulturen. 

 

Det andra nyckelordet är kvalitet och de flesta tänker nog på hållbara och bra produkter som 

levereras. Danielsson (2002, s. 33) menar att kvalitet kan utgå från det individen själv vill ha 

plus lite till. Företaget ska känna en stolthet i det som levereras till kunden. Kvaliteten på 

den nya personalen bör också vara hög. Likaså att medarbetarna får känna att de arbetar 

under en ledning som tillåter dem att känna delaktighet, tydlighet och att informationsflödet 

är bra. Författaren argumenterar för att bra ledarskap skapar lönsamma miljöer. Med en god 

och stark företagskultur uppnås större framgångar. 

 

Vikström (1998, s. 12-13) skriver om brukssamhällen och bruksanda, hon menar att dessa 

samhällen är enföretagsorter. De ligger ofta belägna på landsbygden där enskilda stora 

företag är den dominerade arbetsgivaren. Hon skriver att bruksandan förknippas med 

traditionalism dvs. att det inom företagen råder en auktoritär och sluten mentalitet. På 

företag som har en stark bruksanda finns det ofta en patriarkalisk omsorg och lojalitet mot 

företaget. Där råder även trygghet och omsorg. Ett kännetecken för bruksmentalitet är att 

det finns högre uppsatta personer på arbetsplatsen som har mycket status. 

 

Dyhre och Parment (2013, s. 97) menar att om ett företags EVP speglar organisationen så ser 

företagskulturen likadan ut. Alltså sammanfaller då dessa delar. Om ett företags kultur är 

stark brukar det sätta djupa avtryck i människorna som jobbar där. Målet med ett företags 

EVP är alltså att det skall vara detsamma som företagskulturen enligt författarna. Vissa 

företag har inget uttalat EVP, men det kan ofta finnas i företagskulturen. Ibland 

uppmärksammar inte den anställde vilken företagskultur denne befinner sig i, just för att det 

är något som bara finns där. För att bli medveten om sin företagskultur krävs det enligt 

författarna att individen kan ta ett steg tillbaka och med distans försöka betrakta det som 

sitter i väggarna. För att ett företag skall kunna marknadsföra sitt EVP till kommande 

medarbetare, krävs det att arbetsgivaren förmedlar något som verkligen stämmer och är 

förankrat hos övriga medarbetarna. Det är viktigt att det som marknadsförs om 

organisationen är något som de nuvarande medarbetarna håller med om. För bästa resultat 

skall en balans skapas mellan vilka vi är, vilka vi vill vara och vilka andra upplever att vi är 

(Dyhre & Parment, 2013, s. 102-103). 

 

Tangen (2013, s. 17) skriver att det inom de formella arbetsgrupperna ofta förekommer 

subgrupper. Detta är informella grupper. Enligt författaren är orsaken till att de brukar 

existera ofta en fråga om makt, dvs. att individerna inom denna grupp får mer makt genom 

konstellationen. Subgrupperna kan även vara ett naturligt steg för att hela arbetsgruppen 

skall fungera på bästa möjliga vis. Grupperna blir ofta en källa till nya idéer vilka gynnar hela 

gruppen. En annan anledning till bildandet av en subgrupp kan vara letandet efter maximal 
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social belöning och bekräftelse vilket kan fås i gruppen. Ofta drar sig individer som är lika 

varandra till samma subgrupp. I vissa fall kan utstötta individer dra sig till varandra och skapa 

en subgrupp. Detta kan bli negativt om subgruppen sätter sig emot hela arbetsgruppens 

mål.  

 

2.2 Attraktiv arbetsplats 

Angelöw (1991, s. 121) har genomfört en undersökning om vad medarbetare tycker är 

viktigast i deras arbete. Studien visar att det som arbetare anser vara viktigast är att inneha 

en trygg anställning, sedan kommer arbetsuppgifterna, lönen, arbetskamraterna, att få bo 

kvar på hemorten, graden av inflytande i arbetet, arbetstiden och reseavståndet. Författaren 

menar att det finns skillnader i vad olika grupper tycker är viktigast. Till exempel så kom han 

fram till att kollektivanställda tyckte att tryggheten var viktigast medan tjänstemän tyckte att 

arbetsuppgifterna var viktigast. Hur behoven har sett ut, har förändrats genom tiderna i takt 

med globaliseringen. 

 

Mot bakgrund av aktuella studier inom området presenterar Dyhre och Parment (2013, s. 

55-65) en “prognos” över vad morgondagens attraktiva medarbetare kommer vilja ha. De vill 

göra något som de tycker är intressant, vilken typ av arbetsuppgifter ett företag erbjuder har 

stor påverkan på vilken arbetsplats de väljer. Medarbetarna vill ha en social gemenskap där 

de trivs med sina kollegor och har roligt tillsammans både under och även ibland efter 

jobbet. Det är viktigt att de kan kombinera arbetsliv med privatliv samt att ha en balans i 

livet. Många individer vill få ihop sitt livspussel och värdesätter arbetsplatser som erbjuder 

flexibilitet. 

 

Vidare föreslår författarna att feedback är av stor vikt. Beröm och bekräftelse ger individen 

motivation till att utföra och fortsätta göra ett bra jobb. Det behövs i det dagliga arbetet, 

inte bara vid utvecklingssamtalen. Många kommer känna större lojalitet till sig själva och sitt 

privata nätverk, än till sin arbetsgivare. De litar inte på att någon annan skall fixa något åt 

dem, utan tar hellre det ansvaret själva. Rekryteringen av dessa individer sker mer och mer 

via nätverk och sociala medier. Detta arbetssätt är både snabbt och effektivt. Känslan av 

tillhörighet och inkludering kommer värdesättas, att medarbetarna får en känsla av 

meningsfullhet. De vet att de bidrar med en viktig del till företagets produktion och att deras 

arbetsinsats är av betydelse. Medarbetarna kommer också vara medvetna om det stora 

sammanhanget som de är en del av. De vet att just deras insats är en del av slutresultatet 

(Dyhre & Parment, 2013, s. 58). 

 

Författarna argumenterar vidare för att medarbetarna ser sig som konsumenter av arbete. 

De har stora möjligheter att välja bland många olika arbeten. De ser på arbeten som ett stort 

urval av möjligheter, där de väljer det alternativ som tilltalar dem mest. Bra chefer är av stor 

vikt och de anser att en chef skall vara lyssnade och coachande. Medarbetarna vill ha mycket 

morot och lite piska. Chefen bör vara tydlig och närvarande, bra på att kommunicera och 
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tydligt visa vad denne förväntar sig av sina medarbetare. Sammanfattningsvis visar 

författarna en bild av framtidens medarbetare som innebär att stora krav ställs inte bara på 

arbetet med EVP och Employer Branding, utan också på ledarskap mer generellt. 

 

2.3 Ledarskap 

Tangen (2013, s. 35-36) menar att det är skillnad på ledarskap och chefskap. Chefspositionen 

är att inneha en formell makt att fatta beslut och menar att ledarskap är något annat. 

Ledarskap innebär att personer runt omkring ledaren gärna följer denne frivilligt. Att vara 

ledare är alltså att ha en relation med dem under sig. Egenskaper hos en ledare är: 

kommunicera visioner, genomföra förändringar, motivera och inspirera, tillfredställa behov 

och vägleda. Egenskaper hos en chef är: budgetera, planera, skapa strukturer, bemanna, 

förvalta och kontrollera. Vilka bitar som det skall läggas fokus på beror på vilken situation 

som chefen/ledaren är i. Det är viktigt att en arbetsledare är både chef och ledare när 

situationen kräver det. 

 

Hiam (2006, s. 153) argumenterar för vikten av att chefen ger feedback till sina medarbetare. 

Han påtalar också att det finns olika sorters feedback som kan variera i kvalitet och föreslår 

ett antal riktlinjer för hur feedback ska ges. När feedback ges så är det viktigt att den är 

specifik, korrekt, informativ och kontrollerbar. En annan väsentlig del i feedbackgivandet är 

att alltid se till att ge mycket mer positiv än negativ feedback. För att öka motivationen hos 

medarbetarna bör feedbacken vara så informativ som möjligt, så att medarbetarna inte är 

beroende av chefens bedömning utan själva kan göra bedömningen. Målet bör vara att få 

medarbetarna att kunna ge sig själva feedback genom informativa återkopplingssystem. Då 

behöver inte chefen ständigt finnas där och kommentera prestationer utan kan lägga fokus 

på att leda arbetet med hjälp av medbestämmande, informativa återkopplingssystem, detta 

skapar en tydlighet och öppnar upp för medarbetarnas egen utveckling.   

 

Tangen (2013, s. 58-59) skriver att de föränderliga organisationer som finns idag kräver att 

dess medarbetare har tydliga arbetsuppgifter och dynamiska arbetsgrupper. För att 

medarbetarna ska vilja ha eget ansvar krävs det att de har en frihet i sitt arbete och att de 

får misslyckas utan att bli beskyllda för det. Det är viktigt att den enskilda medarbetarens 

prestation tas fram och synliggörs tydligt. Annars finns det en risk för att individer tänker att 

de egna ansträngningarna inte spelar någon roll, för att de ändå inte märks. Om 

ansvarsfördelningen ligger hos flera individer i en grupp är det risk att flera i denna grupp 

inte gör sitt allra bästa och tänker att någon annan utför arbetsuppgiften. 

 

Författaren diskuterar vidare kring att delaktighet och ansvar är kopplande till varandra. Om 

en medarbetare känner delaktighet och att denne har en möjlighet att påverka, så ökar 

också individens känsla av ansvar. Delaktighet bidrar även till ökad motivation och 

effektivitet, bättre problemlösningsförmåga, och minskad sjukfrånvaro. Det gäller att 
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medarbetarna verkligen får vara delaktiga på riktigt. De ska känna att deras åsikter är 

värdefulla, även om de inte delas av chefen. 

 

Enligt medbestämmande lagen (MBL) har medarbetarna rätt till information som gäller 

verksamheten och att få vara delaktig i olika beslut. Denna lag gör det möjligt för 

medarbetarna att kunna påverka sin arbetsplats, ofta går de då genom sitt fackförbund 

(Tangen, 2013, s. 60).  

 

2.4 Arbetsmiljö 

För att en organisation skall uppnå framgång, krävs det bl.a. att medarbetarna mår bra och 

att de har en bra arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de lagar och 

föreskrifter som regleras i Arbetsmiljölagen (AML) efterföljs. Arbetsgivaren måste se till 

helheten när det gäller individen och arbetet. AML omfattar många viktiga faktorer såsom 

psykiska, fysiska och sociala faktorer (Angelöw, 2002, s. 43). Även medarbetare har ett 

ansvar att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet (AML 3 kap. 4 §) För att uppnå bästa resultat 

med miljöarbetet är det av stor vikt att det finns en bra dialog mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och att de gemensamt utvecklar och arbetar mot gemensamma mål för att 

förbättra arbetsmiljön (Angelöw, 2002, s. 43). Arbetsmiljöverket (2001) skriver att det är 

viktigt att sträva efter att frågorna om arbetsmiljön blir en naturlig del av det vardagliga 

arbetet och inte ett arbete för sig. 

 

I sin avhandling om hur arbete i olika kontorstyper påverkar vår hälsa, har Bodin Danielsson 

(2010, s. 75-78) kommit fram till att de två kontorstyper som var mest hälsofrämjande för 

individen är att ha ett eget rum samt flexkontor. Flexkontor innebär att arbetstagaren inte 

har en specifik egen plats att arbeta på, utan att denne själv från dag till dag väljer var den 

vill sitta någonstans. De individer som deltog i studien och hade någon av dessa två 

kontorstyper skattade sig själva högre vad gäller god hälsa och arbetstillfredsställelse. Dessa 

två typer av kontor rankades högst för att uppnå både fysisk och psykiskt god hälsa. 

Undersökningen visade också på att de som arbetar i ett flexkontor även har den lägsta 

sjukfrånvaron. En av anledningarna till att det förhåller sig så, kan enligt författaren vara att 

de som arbetar i denna miljö oftast har större möjligheter att arbeta hemifrån. Arbete i 

kontorslandskap var den arbetsplats som fick sämst värde gällande trivsel. 

 

Att vistas i en arbetsmiljö med ljud i olika former påverkar allt från koncentrationen till 

kommunikationen och samarbetet. De olika ljudkällorna påverkar oss på olika sätt. De 

konstanta dova ljuden som t.ex. fläktar, ventilationer och datorsurr, vänjer vi oss efter ett 

tag och till slut hör vi dem inte. Att vi slutar höra dessa ljud betyder därmed inte att vi inte 

längre påverkas av dem. Tvärtom gör det oss trötta genom att det är ett ständigt stimuli som 

hjärnan registrerar. Det leder till arbetet blir mer tröttsamt och i slutändan kan leda till 

arbetsrelaterade sjukdomar såsom stress (AFS 2005:16 Buller, föreskrift från 

arbetsmiljöverket). Buller är en av de vanligaste orsakerna till att arbetsprestationen minskar 
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och stressen ökar. Allt ljud som individen upplever som oönskat kan allmänt sett räknas som 

buller. Det ljud som för en individ kan upplevas som rogivande, kan likväl uppfattas som 

buller av en annan (Tangen, 2013, s. 120). 

 

I sin avhandling skriver Stedt (2013, s. 179) att samarbetet medarbetare emellan har en 

betydande roll i arbetslivet. Genom samarbete ges möjlighet till att individer delar med sig 

av kunskaper och erfarenheter med varandra. Detta i sin tur gör kunskapsöverföringen till 

ett lärande och kan därmed bidra till att verksamheten utvecklas. För att ett gott samarbete 

skall uppnås har individens vilja att delta i samarbetet en avgörande roll. 

 

När det inom företaget finns ett väl fungerande samarbete påverkar det individerna i 

organisationen på ett positivt sätt (Angelöw, 2002, s. 75). Genom att sträva efter väl 

fungerade samarbeten och se till att det finns förutsättningar för att ha en hög 

arbetsprestation, så skapas också arbetsplatser som är framgångsrika (Tangen, 2013, s. 55). 

 

Arbetsklimatet påverkar i stor grad hur de anställda trivs på arbetet. Om arbetsklimatet 

upplevs som positivt av de anställda så bidrar det till att prestationsförmågan ökar. Även 

sammanhållningen, glädjen i att utföra sitt arbete samt engagemanget ökar (Angelöw, 2002, 

s. 73). 

 

Angelöw (2002, s. 73) skriver om Yerkes elva punkter som arbetsgivaren kan utgå efter för 

att de medarbetarna ska uppnå arbetsglädje: 

 

Tillåt prestation- de anställda måste få ges förtroendet till att ta egna initiativ och känna 

förväntningar att de ska lyckas samtidigt som det måste finnas utrymme att tillåta 

misslyckanden. 

 

Utmana dina fördomar- våga se bortom de vanliga fördomarna, det är okej att utföra ett bra 

arbete samtidigt som medarbetarna har roligt på jobbet. 

 

Använd din spontanitet- Glädje och humor är inte något som individer kan planera in, utan 

låt den komma automatiskt. 

 

Värdesätt mångfalden- det är viktigt att se mångfalden som en tillgång och att den upplevs 

positivt. 

 

Lita på processen- när förtroende ges infinner sig även ofta glädje i arbetet 

 

Tänj på gränserna- sätt utvidgningsbara gränser och se till att det finns en tydlig struktur 

över förväntningar och mål som kan utmanas. 
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Var dig själv- när individen kommer till insikt att denne är ärlig mot andra och sig själv så 

infinner sig även arbetsglädjen på naturlig väg. 

 

Skapa dina egna möjligheter- det är upp till arbetstagaren att själv bestämma vem är jag och 

hur man ska agera som denne själv vill. 

 

Rekrytera bra medarbetare och stå inte i vägen för dem- arbetsgivaren måste våga ha sin 

tilltro till sina anställda och lita på att de utför arbetet på bästa sätt. 

 

Uppmuntra fritt tänkande och risktagande- en arbetstagare måste känna att de kan våga ta 

risker utan att känna rädsla för misslyckande eller att de ska straffas på något sätt. En 

arbetsgivare bör se till att de anställda använder sig av den kapacitet och fulla potential som 

de har. 

 

Fira- genom att uppmärksamma när något positivt skett, bidrar det till en ökad energi och 

arbetslust vilket leder till att medarbetarna anstränger sig mer. 

Genom att använda sig av dessa typer av arbetssätt uppnås en högre arbetstillfredsställelse 

och glädje i arbetslivet. Arbetsgivaren har möjlighet att mäta detta genom att t.ex. använda 

sig av medarbetarundersökningar. 

För att företagens medarbetarundersökningar ska komma organisationen till nytta är det 

viktigt att den utförs på ett bra sätt och att tillräckliga resurser använts. Dyhre och Parment 

(2013, s. 161) skriver att en medarbetarundersökning borde få lika mycket resurser som en 

kundundersökning, för att få så utförliga svar som möjligt. Hur företaget sedan väljer att följa 

upp resultatet av undersökningen är också viktig. Författarna menar att resultatet måste 

följas upp på ett sätt som gör att medarbetarna får förtroende för att förbättringsåtgärder 

kommer att utföras. Visar resultatet att en avdelning har lågt förtroende för en chef, bör det 

sättas in resurser för att förbättra detta. Dyhre och Parment berättar vidare att ledningen i 

många fall har en annan syn på chefskapet och rentav kan befordra chefen, vilket i de 

anställdas ögon kan uppfattas som provokativt och gör att förtroendet minskar ytterligare. 

 

2.5 Karriär- och kompetensutveckling 

För att de anställda ska må bra och trivas på sin arbetsplats är en viktig faktor att företaget 

satsar på kompetensutveckling. Detta gäller såväl chefer som medarbetare. Genom att 

företagen investerar i de anställdas lärande och utveckling, visar arbetsgivaren att de ser 

deras kompetens som en tillgång för företaget (Angelöw, 2002, s. 79). 

 

Utbildningar är en stark kulturspridare enligt Danielsson (2002, s. 125). Främst då genom de 

interna utbildningar som ges. Det kan handla om både interna och externa utbildningar. 
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Målet med att anställa någon är att denne ska stanna kvar i företaget och utvecklas. För 

många individer kan kompetensutveckling vara en högre motivationsfaktor än ett bra 

lönepåslag. 

 

För att kunna attrahera personal till sitt företag och få dem att stanna kvar, är vetskapen om 

vilka karriärmöjligheter som finns inom organisationen viktiga. Om karriärutvecklingen redan 

från början framgår tydligt, upplevs arbetsgivaren ännu mer attraktiv. När möjligheten till att 

ta ett kliv upp på karriärstegen finns inom den egna organisationen, är sannolikheten större 

att arbetstagaren som förstahandsval väljer att söka en ny tjänst där. Oavsett var de 

anställda står någonstans i sin karriär, vill de oftast vidare. Genom att utvecklas och öka på 

sina kunskaper ytterligare, bidrar det till att individen blir mer attraktiv som arbetstagare. Ett 

karriärkliv behöver nödvändigtvis inte vara att ta ett kliv uppåt, utan det kan även röra sig 

om att fördjupa sig inom sitt område. Huvudsaken är tillgång till information om vilka 

karriärvägar det finns (Dyhre & Parment, 2013, s. 72). 

 

Att erbjudas fortbildning inom organisationen ses som väldigt viktigt för de ungdomar som 

får sina första arbeten. Dagens generation av unga akademiker tar större ansvar för att den 

egna attraktiviteten hos den nuvarande och eventuella kommande arbetsgivare är stor. Det 

är oftast även den yngre generationen som är mer öppen för nytänkande och utveckling och 

därmed efterfrågar mer kunskap. När det gäller utbildning och utveckling är det även viktigt 

att se till att ta till vara på den kunskap som finns inom den egna organisationen. Ett lämpligt 

sätt att göra detta på, är att de yngre får arbeta tillsammans med de mer erfarna. Att få ta 

del av vad som sker inom övriga områden på företagen kan också vara utvecklande (Dyhre & 

Parment, 2013, s. 72). 

 

2.6 Arbetstid 

Bergström och Olofsdotter (2000, s. 74) argumenterar för att då arbetstagaren själv har 

möjlighet att styra sina arbetstider, så minskar stressen. Möjligheten för enskilda att påverka 

sin egen arbetstid varierar givetvis mellan olika organisationer, även om det idag på de flesta 

arbetsplatser tillämpas någon form av flextid (Angelöw, 2002, s. 60). 

 

Både yngre och äldre arbetstagare inom de allra flesta yrkesområden strävar efter att få en 

så bra balans som möjligt mellan fritid och arbetsliv. Hur behoven ser ut är individbaserat 

och ser därmed olika ut för alla. Förr i tiden fanns det tydliga regler arbetstagaren skulle 

anpassa sig till på arbetet. Under arbetstid var det endast tillåtet med avbrott för lunch och 

kaffe. Inget annat än arbetsuppgifterna skulle utföras på arbetstid. 

 

Idag ser livet annorlunda ut för de flesta människor och det finns andra saker än arbetet som 

det ska tas hänsyn till. Arbetstagare i dag är väldigt driftiga i sitt arbete, men de vill därmed 

inte lägga all fokus där. Istället vill de arbeta i ett företag där det tillåts ett mer flexibelt 

arbetssätt. Ett exempel är möjlighet till att svara på ett arbetsmail under kvällar och helger, 
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samtidigt som det är ok att utföra privata ärenden under arbetstid, såsom privata samtal 

eller ett besök hos optikern (Dyhre & Parment, 2013, s. 56). 

 

Urbaniseringen är av stor betydelse för arbetsmarknaden idag. Arbetstagare söker sig allt 

oftare till storstäder där utbudet av kvalificerade arbeten ofta är större än på mindre orter. 

En del företag har försökt öka attraktiviteten genom att anordna egna bussar från 

närliggande orter och städer till arbetsplatsen. För de företag som ligger långt bort från stora 

städer, är det oftast inga svårigheter att rekrytera personal som nyligen avlagt sin examen. 

De nyanställda har till en början inga problem med pendlingsavståndet. Om de däremot 

efter anställningen får ett jobberbjudande närmare bostadsorten väljer de flesta att byta 

arbetsplats (Dyhre & Parment, 2013, s. 28). 
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3. Metod 
Under detta avsnitt motiveras och beskrivs de metoder som legat till grund för denna studie 

och presenteras i följande ordning: etablering av kontakt med företaget, urval och 

beskrivning av undersökningsgruppen, tillvägagångssätt och val av metod, bearbetning och 

analys, egna tankar om förväntat resultat, etiska aspekter, reliabilitet samt validitet. 

 

Underlaget till denna studie har samlats in med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Att 

valet av metod föll på intervjustudier beror på att vi upplever den som det bästa metoden 

för att få djupare kunskap om individers beteenden och tankar. Denna metod innebär att gå 

in på djupet inom ett kunskapsområde. Att få kunskap om individers tankar, värderingar och 

syn på upplevelser, att få vetskap om specifika delar av några individers livsvärld. Med den 

kvalitativa metoden ges insyn i specifika tolkningar från intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 17). Hade tidsutrymmet varit större för att skriva denna C-uppsats skulle 

vi gärna ha kombinerat kvalitativa och kvantitativa metoden. Genom att använda oss av en 

enkätundersökning skulle vi kunna inhämta svar från fler informanter och därmed erhålla ett 

säkrare resultat. 

 

3.1 Etablering av kontakt med företaget 

När valet av företag skulle göras, kändes det för oss naturligt att välja ett företag som vi 

redan hade en anknytning till sedan tidigare. Vår anknytning till företaget har ingen 

påverkan på studiens resultat, utan har endast betydelse för vår förförståelse som diskuteras 

under 3.5 Egna tankar om förväntat resultat. Vi kontaktade företagets HR-avdelning via 

telefon och etablerade sedan kontakt med en av medarbetarna där. Denna kontaktperson 

arbetar som HRBP (Human Resources Business Partner) och vi kommer i uppsatsen kalla 

denna person för HRBP när vi refererar till denne. Vår kontaktperson ville att vi skulle 

komma med några förslag kring vad vi ville undersöka. Därför utarbetades några intressanta 

idéer på ämnesområden om vad uppsatsen skulle kunna tänkas innehålla. Ett av dessa 

förslag som handlade om företagets attraktivitet matchade delvis en av de frågor som är 

aktuella för företagets HR-avdelning just nu. Några justeringar gjordes kring området 

tillsammans med HRBP och vi fick därmed ett uppdrag att undersöka det aktuella ämnet. 

Företaget har valt att vara anonyma i studien. Därför presenteras ingen företagsinformation 

för att på bästa sätt säkerställa företagets anonymitet. 

 

3.2 Urval och beskrivning av undersökningsgruppen 

Innan urvalsprocessen gjordes tänkte vi igenom hur vi kunde utföra den på bästa sätt. För 

oss var det en självklarhet att erbjuda de deltagande individerna en konfidentiell medverkan 

i vår studie. För att kunna garantera detta ville vi själva välja ut vilka som skulle delta i vår 

studie utan företagets vetskap om vilka som deltog. 
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Urvalet som gjordes var pragmatiskt, då vi vände oss till HRBP och bad om att få 

kontaktuppgifter på nyanställd personal. Vi fick en lista på nyanställd personal där uppgifter 

om namn, anställningstid samt kontaktuppgifter framgick. Listan bestod av flertalet män 

samt några få kvinnor i varierande åldrar.  

 

3.3 Tillvägagångssätt och val av metod 

För att få en grund att utgå från och för att kunna konstruera relevanta frågor till 

undersökningsgruppen ville vi gärna ha ett inledande samtal med någon utanför 

undersökningsgruppen. Vår önskan var att ställa frågor till HR-avdelningen om hur de själva 

upplever att deras medarbetarlöften ser ut. Efter att vi framfört vårt önskemål till HRBP, fick 

vi veta att HR-avdelningen tyckte att det skulle vara mer intressant om vi fick någons annans 

uppfattning än deras att utgå från. Ett förslag vi då fick var att samtala med två chefer som 

har ansvar för ett stort antal medarbetare inklusive de informanter som deltar i studien. 

HRBP tog kontakt med två chefer och informerade dem om vår studie. 

 

Cheferna kontaktades sedan av oss och vi bokade in varsitt möte med dem. Vårt mål med 

samtalen var att få en större kännedom om hur företagskulturen och medarbetarlöftena såg 

ut på företaget. Då målet även var att komma ner på djupet av informanternas åsikter, ansåg 

vi att det var bra att ha lite förkunskaper om hur det ser ut inom vårt undersökningsområde. 

Dessa möten såg vi mer som samtal än som intervjuer. Inför samtalen med cheferna 

skickade vi dem ett varsitt mail där vi lämnade en kort presentation om oss själva, vad syftet 

med uppsatsen är samt vad samtalen skulle handla om. Resultatet av dessa samtal skulle 

sedan ligga till grund för skapandet av intervjuguiden. 

 

Efter samtalen med cheferna diskuterade vi vilka frågor som vi ansåg vara mest relevanta att 

ställa för att få fram ett så bra resultat som möjligt. Vid formuleringen av frågorna har vi 

tänkt på att de ska vara tydliga och lätta att förstå för att undvika missförstånd. Som 

intervjuform valdes den halvstrukturerade varianten där intervjuaren utgår från ett antal 

nedskrivna frågor och samtidigt lämnar utrymme för att kunna följa upp informanternas 

svar. Intervjuaren vill förstå hur livsvärlden ser ut för de som intervjuas, genom att fånga upp 

informantens egna upplevelser och sedan tolka dess innebörd hos de fenomen som beskrivs 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43).  

 

Författarna tillägger att denna intervjuform liknar ett samtal, det ligger dock en 

professionalitet bakom då samtalet i sig har ett specifikt mål och arbetssätt. Vi utgick från 

färdiga frågor i en intervjuguide som vi använde oss av under intervjun, och samtidigt 

lämnades utrymme till att ställa följdfrågor vid behov. Vid skapandet av intervjuguiden var 

det främst våra egna forskningsintressen som stod i fokus, vi hade även en bra dialog med 

HRBP kring dessa. En testintervju utfördes för att känna hur lång tid frågorna skulle ta samt 

hur de uppfattades muntligt. En annan anledning till att vi utförde en testintervju var att 

stärka studien reliabilitet och validitet. Under testintervjun upptäckte vi att en del av 
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frågorna var alltför lika varandra och irrelevanta, dessa valdes då bort. Efter testintervjun 

och samtal med HRBP gjorde vi några justeringar för att förbättra kvaliteten på frågorna 

ytterligare. 

 

Innan vi gjorde vårt urval av intervjudeltagare skickade HRBP ut information till hela 

urvalsgruppen och berättade om vår studie. I informationen stod det att de kunde komma 

att bli utvalda av oss att delta i studien om de ville och att deras chef gett sitt medgivande till 

att de deltar på arbetstid. Från listan vi fick från HRBP valde vi slumpmässigt ut vilka vi skulle 

kontakta och bokade in intervjuer med 10 st. av dem. Vår första kontakt med informanterna 

skedde genom telefonsamtal. Vid samtalet med informanterna presenterade vi oss igen och 

förklarade studiens syfte. Alla var vänliga och positivt inställda till intervjun och vi upplevde 

inga svårigheter att boka in tider, detta beror sannolikt på att de flesta fått informationen 

om att vi skulle kontakta dem. 

 

När vi bokat in samtliga intervjuer skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till alla 

deltagande där vi beskrev studiens syfte mer utförligt, förklarade hur intervjun skulle gå till 

samt gav information om de etiska aspekterna. 8 st. intervjuer utfördes i ett konferensrum 

på företagets område samt två st. telefonintervjuer med de informanter som vi inte kunde få 

till en personlig intervju med. Innan intervjuerna startade, upplyste vi åter om de etiska 

aspekterna och vi fick samtligas medgivande till att de förstått vilka rättigheter och 

skyldigheter som medföljer deltagande i intervjun samt deras godkännande till 

ljudupptagning. Under intervjuernas gång dök det upp några följdfrågor som vi ansåg vara 

relevanta att ställa till alla informanter. När samtliga intervjuer var utförda, skickade vi ut ett 

mail till informanterna och tackade för att de ställt upp på intervjuerna. I samband med 

detta bad vi dem även att svara på några slutliga frågor. Vid intervjuerna var det en av oss 

som höll i intervjun. Den andra förde anteckningar och kom ibland in i samtalet och ställde 

följdfrågor vilket fungerade väldigt bra. Dessa roller skiftade vi mellan intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med diktafon. För att undvika tekniska problem t.ex. att batteriet 

skulle ta slut så använde vi två diktafoner för att säkerställa att ingen information skulle gå 

förlorad. 

 

Under en intervju har informanterna möjlighet att fråga oss om det är någon av frågorna 

som de inte förstår eller misstolkat. På detta sätt undvek vi det interna bortfall som annars 

kan uppstå. För att undvika att informanterna skulle lämna socialt önskvärda svar, det vill 

säga att de lämnar de svar som de tror att vi vill ha, var vi noga med att inte ställa ledande 

frågor. Vi har försökt använda oss av speglingar och uppmuntringar under intervjuerna 

genom instämmande “mm”, nickningar, återupprepningar av vad de berättat. Detta har vi 

gjort för att få ett bra flyt på dialogen och säkerställa att vi uppfattat informationen korrekt. 

På detta sätt bekräftade vi även för informanten att vi lyssnat aktivt på deras svar.  
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En positiv aspekt med att delta i en intervju är att intervjupersonen genom att få frågor 

ställda till sig kan få henne/honom att tänka annorlunda än vad individen vanligtvis gör. 

Frågorna kan få personen att reflektera kring sådant som han/hon inte annars brukar göra. 

Det kan leda till att denne kommer fram till nya insikter och lärdomar. Intervjupersonen kan 

ändra uppfattning om något genom sitt deltagande i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

47). 

 

För att hitta den litteratur som vi ansåg vara mest relevant att använda oss av i vårt arbete 

vände vi oss först till Uppsala Universitetsbibliotek. I universitetets databaser sökte vi främst 

på litteratur innehållande följande sökord: ”Employer Branding”, ”EVP”, ”Employee value 

proposition”, “attraktiva arbetsplatser”, “företagskultur”, ”medarbetarlöfte” och 

”arbetsgivarerbjudande”.  Resultatet blev många intressanta träffar och den litteratur som vi 

ansåg vara mest relevant valdes ut. Tre stycken Universitetsbibliotek besöktes och även 

kommunala bibliotek där vi även fjärrlånat intressant litteratur från andra län. Ett möte 

bokades in med en av bibliotekarierna på ett av Universitetsbiblioteken för att få lite 

guidning i hur vi skulle söka efter vetenskapliga artiklar på bästa sätt. Att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar inom alla våra forskningsområden visade sig dock vara lite 

problematiskt. Vår önskan var att hitta en aktuell artikel som handlade om 

medarbetarlöften. Trots att vi använde oss utav olika sökord, lyckades varken vi eller 

bibliotekets personal finna det vi var ute efter. Däremot lyckades vi finna empiriska 

forskningsresultat i doktorsavhandlingar som vi refererat till i vår uppsats. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

När vi var färdiga med intervjuerna bearbetade vi materialet och började med att 

transkribera (ordagrant skriva ned) de bandupptagningar vi använt oss av under 

intervjuerna. När vi transkriberade denna gång drog vi nytta av de erfarenheter vi fått då vi 

skrev vår B-uppsats. När vi transkriberade materialet till B-uppsatsen gjorde vi det enskilt för 

de intervjuer vi själva hållit i. Denna gång transkriberade vi intervjuerna tillsammans. En av 

oss skrev och den andra skötte uppspelningen och kunde då snabbt pausa och spola tillbaka 

när det behövdes. Efter att transkriberingen var klar, raderades all ljudupptagning som 

utlovat. 

 

När det var klart började vi jämföra resultaten från informanterna och påbörjade arbetet 

med analysen. Under arbetet med att skriva uppsatsen har vi använt oss av Backmans (2008, 

s. 114, 145) råd gällande hur referenser och citat ska skrivas i texten. Vid analysarbetet har vi 

arbetat efter Esaiasson et als. (2007, s. 304-306) rekommendationer, de menar att det första 

steget i analysen är att sammanfatta materialet. Nästa steg att jobba med att hitta samband 

och likheter mellan informanternas resultat. När vi skulle analysera materialet utgick vi från 

intervjuguiden, där frågorna delvis var uppdelade i olika teman. Utefter resultatet vi fick 

under intervjuerna, kategoriserade vi de mest relevanta områden som motsvarade våra 

forskningsintressen. Det resulterade i följande områden: företagskultur och statusskillnader, 
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attraktiv arbetsplats, arbetsmiljö, ledarskap, karriär- och kompetensutveckling samt 

arbetstid. 

 

3.5 Egna tankar om förväntat resultat 

Då vi hade en viss anknytning till företaget innan vi utförde studien hade vi en viss 

kännedom om hur medarbetarna på företaget upplever sin arbetsplats. För att inte färgas av 

detta samt för att få en bättre grund att stå på, valde vi att ha inledande samtal med två st. 

chefer på företaget, där vi ställde frågor kring medarbetarlöften, förmåner och attraktiv 

arbetsplats. Vår tidigare anknytning med företaget och samtalen med cheferna gav oss en 

förförståelse kring hur de anställda kan tänkas uppleva dessa områden. Något som skulle 

kunna tänkas vara en av fördelarna med att arbeta på detta företag är att de anställda får gå 

många utbildningar och kurser. Då företaget är stort, tror vi även att det finns möjligheter till 

karriärutveckling. Företaget känns också som en stabil och trygg arbetsgivare. Att företaget 

ligger belägen på en avlägsen plats, kan förmodligen också ha en avgörande roll för om en 

individ söker sig till företaget eller inte.  

Efter samtalen med cheferna fick vi en föreställning om att det kan finnas en 

”bruksmentalitet” på företaget. Mentaliteten vi upplever att dessa företag har, är att 

företaget är som en stor familj, att de flesta känner varandra utanför arbetet och att saker 

och ting utförs på ett visst sätt som det alltid gjorts. Vi tänker att de individer som har 

arbetat längst tid på företaget utger sig för att ha mest erfarenheter och kunskaper, vilket 

leder till att det är dem de övriga lyssnar på. Detta förs sedan vidare från generation till 

generation och vi tror att det kan finnas spår av denna bruksanda på företaget. Vår 

förförståelse om vad bruksmentalitet innebär stämmer också till stor del överens med vad 

Vikström (1998, s. 12-13) skriver om brukssamhällen och bruksanda vilket redovisades under 

teoretiska utgångspunkter och tidigare studier. 

 

3.6 Etiska aspekter  

Då företaget har valt att vara anonyma tog vi beslutet att inte lämna någon detaljerad 

information om de individer som deltagit eller om företaget. För att skydda de deltagandes 

anonymitet har vi valt att inte redovisa ålder, kön eller deras namn. Då vår önskan är att 

uppnå en så hög grad av konfidentialitet som möjligt, och att det inte på något sätt ska 

kunna gå att lista ut vem som har sagt vad, beslutade vi att inte beskriva någon informant 

individuellt. 

 

När resultatet från intervjuerna tas upp i uppsatsen skrivs det inte ut vem/vilka eller exakt 

hur många som har sagt vad.  Däremot hade vi några riktlinjer som vi utgick ifrån under 

arbetets gång. Vid redovisningen av resultatet använde vi oss av samlingsord som: samtliga, 

majoriteten (fler än hälften), hälften och en del (mindre än hälften). Detta för att skydda 

informanternas konfidentialitet. 

 



19 

 

För att ta hänsyn till och skydda våra informanter ytterligare, valde vi att inte ta med alla de 

delar som framkommit under intervjuerna. För oss var det dock viktigt att vara väldigt tydliga 

med att informera de deltagande att intervjuerna bygger på ett uppdrag från deras 

arbetsgivare och att denne således kommer ta del av resultatet. Något annat vi varit tydliga 

med är att lyfta fram de fördelar som finns med att svara så öppet och ärligt som möjligt på 

våra frågor för att arbetsgivaren ska kunna ta del av de förslag och behov av förbättringar 

som kan utföras till de anställdas fördel. Inför intervjuerna skickade vi ut ett 

informationsblad med en kort presentation av oss, studiens syfte samt de etiska aspekterna, 

vilka rättigheter de har som informanter (se bilaga 1). 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 87-90) skriver om de etiska aspekterna i fyra olika delar, 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat 

samtycke innebär att deltagaren innan intervjun ska bli informerad om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, vad deltagandet kan innebära och att deltagaren när som helst kan välja 

att avsluta intervjun. Konfidentialitet innebär att information som kan identifiera deltagarna 

inte skall avslöjas. Om deltagarnas anonymitet kan komma att brista vid publiceringen måste 

arbetet först godkännas av de berörda. Med konsekvenser avses vilken skada samt nytta 

som studien kan komma att innebära. Här är det viktigt att risken för att skada är så liten 

som möjligt. Det är lätt att den intervjuade får ett väldigt gott förtroende för intervjuaren 

och då kan avslöja sådant som ångras efteråt. Därför är det viktigt att intervjuaren tänker på 

hur långt det är lämpligt att gå i frågorna. Forskarens roll har stor betydelse. Forskarens 

integritet är avgörande för de etiska aspekternas kvalitet och hållbarhet. Moraliskt 

ansvarstagande, kännedom om värdefrågor, kunskap och hederlighet är a och o i 

intervjusammanhang. 

 

3.7 Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) skriver att reliabiliteten mäter studiens tillförlitlighet. 

Skulle studien göras på samma sätt en gång till så skulle resultatet bli detsamma vid en god 

reliabilitet. Denna metod kallas för test-retest. Tillförlitligheten kan påverkas av hur studien 

genomförs. Om det görs en intervjustudie kan den påverkas av hur intervjuaren ställer sina 

frågor till informanterna. Lägger intervjuaren orden i munnen på de intervjuade? Är frågorna 

för ledande? Informanten kan även påverkas av den sociala önskvärdheten. Kanske märker 

han/hon att intervjuaren vill ha eller letar efter något specifikt. Om detta påverkar 

intervjupersonen tillräckligt mycket kan det leda till att han/hon ger intervjuaren det svar 

som individen tror är mest önskvärt. 

 

Reliabilitet har också att göra med graden av slumpmässiga fel. Om reliabiliteten är god är 

de slumpvisa felen få eller inga alls. Dessa fel kan till exempel ske vid insamlingen av 

datamaterial. Det kan vara hörfel eller felaktigt tolkande av en informants svar som bidrar till 

att reliabiliteten inte blir helt fullständig. Om reliabiliteten skall vara god krävs det alltså att 

datamaterialet samlas in på ett korrekt och noggrant vis (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
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Wängnerud, 2010, s. 70). 

 

För att uppnå en så god reliabilitet som möjligt i vår studie samt minska risken för 

slumpmässiga fel under intervjuerna har vi varit mycket noggranna med att ställa exakt 

samma frågor till varje informant. Denna noggrannhet har även följt med oss i hur vi 

framställt frågorna så att inte våra egna värderingar har speglats. Genom att tänka på hur vi 

framställde frågorna ville vi undvika att informanterna gav oss socialt önskvärda svar, ett 

tydligt exempel på detta är att vi undvek att ställa ledande frågor. Med hjälp av 

bandupptagningen och dess möjlighet att lyssna på intervjuerna igen har vi säkerställt att vi 

inte uppfattat eller hört frågorna fel, vilket annars skulle kunnat leda till felaktiga tolkningar i 

analysen. Genom noggranna förberedelser samt vara väl pålästa hur en intervju utförs på ett 

korrekt sätt, har vi stärkt reliabiliteten ytterligare. 

 

3.8 Validitet   

Validitet är 1 hur väl den teoretiska definitionen stämmer överens med operationell 

mätbarhet, 2 frånvaro av systematiska fel och 3 att mäta det som vi avser att mäta. 

Förklaring 1 och 2 kan översättas som begreppsvaliditet. Förklaring 3 översätts som 

resultatvaliditet. Om begreppsvaliditeten är god samtidigt som reliabiliteten är det, innebär 

detta att undersökningen har en god resultatvaliditet. En god resultatvaliditet är detsamma 

som frånvaro av systematiska och osystematiska fel. Vid god resultatvaliditet mäts det som 

man avser att mäta (Esaiasson et al., 2010, s. 63). I vår studie har vi hela tiden haft i åtanke 

att vi mäter det som vi avser att mäta. Genom att följa vår intervjuguide med i förväg 

bestämda frågor och områden har vi säkerställt att validiteten i studien är hög. Under 

intervjuerna har vi försökt hålla oss till de ämnesområden som vi ska undersöka. Till exempel 

har vi under intervjuernas gång försökt hålla oss enbart till de frågeområden vi undersökt. 

Om en informant har börjat prata om något som inte hör till studien har vi lett in samtalet på 

rätt ämnesområde igen. Genom hela arbetets gång har vi haft en röd tråd för att få fram den 

information vi önskat. Detta innebär att validiteten blivit hög och att vi fått ett bra flyt 

genom hela vårt arbete.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 118) kan validiteten delas upp i sju olika stadier. Dessa 

är: 

 

-Tematisering, som innebär att undersökningen är beroende av hållbarheten i de teoretiska 

förutsättningarna. 

- Planering, detta innebär att undersökningen blir valid om planeringen är god. Med god 

planering menas bland annat ett hänsynstagande till att minimera de skadliga konsekvenser 

som kan uppstå för de individer som deltar. 
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- Intervju, att tillförlitligheten i intervjuerna är goda. Att svaren som fås är korrekta, vilken 

kan kontrolleras genom ifrågasättande och kontroll av den erhållna informationen. 

- Utskrift, att transkriberingen av intervjuerna är korrekta. 

- Analys, om frågorna i intervjuerna är valida och om tolkningarna är hållbara. 

- Validering, en bedömning om vilka valideringsformer som är relevanta för en specifik 

studie. 

- Rapportering, om den givna rapporten är en valid redogörelse för undersökningens 

huvudresultat. 

 

För att öka studiens validitet har vi utgått utifrån dessa sju stadier som löpande har följt med 

i vårt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

4. Resultat och analys 

Under följande avsnitt redovisas en del av den information som inhämtats under 

intervjuerna i sex olika teman. Här presenteras kortfattade redogörelser för 

intervjupersonernas svar. I avsnittet dras också paralleller mellan teori och resultat. Det 

diskuteras även hur våra tidigare tankar kring resultatet stämmer överens med hur utfallet 

visade sig vara. Denna information är sedan det som kommer ligga till grund för fortsatt 

diskussion i uppsatsen. 

 

De teman som presenteras genomgående i uppsatsen är företagskultur och statusskillnader, 

attraktiv arbetsplats, ledarskap, arbetsmiljö, karriär- och kompetensutveckling samt 

arbetstid. Dessa teman kom till då det var dessa områden som diskuterades mest frekvent 

av informanterna. Det första temat företagskultur och statusskillnader växte fram då 

samtliga informanter upplever att det råder ett öppet klimat på företaget, vilket en del av 

dem ser som särskiljande från andra organisationer. Majoriteten av informanterna tog upp 

bruksmentalitet som en del av företagskulturen. Till detta la vi sedan till frågan om 

statusskillnader. Det andra temat attraktiv arbetsplats framstod som självklart då det utgör 

grunden till vår studie. Under temat ledarskap placerade vi in ämnen som togs upp av 

informanterna, bl.a. chefens och medarbetarnas ansvar samt information. Även 

arbetsmiljötemat framstod som självklart då det grundar sig i informanternas tankar och 

erfarenheter om trivseln på arbetet. När det kom till det femte temat som är karriär- och 

kompetensutveckling fanns det ingen tvekan, då dessa faktorer är de förmåner som 

informanterna anser vara den mest värdefulla förmånen. Det sista temat är arbetstid och 

speglar informanternas behov av flexibilitet i arbetslivet. Nedan kommer vi att presentera 

och diskutera dessa teman individuellt kopplat till det teoretiska avsnittet. 

 

4.1 Företagskultur och statusskillnader 

Samtliga informanter upplever att det är ett öppet klimat på företaget, det är lätt att ställa 

frågor och alla ställer upp när någon behöver hjälp. De anser att det inte finns några 

”dumma” frågor eller att de ska känna sig sämre om de frågar hur en viss arbetsuppgift ska 

utföras. De menar att det känns som att detta företag har ett öppnare klimat än många 

andra organisationer. Majoriteten anser att kollegorna bryr sig om varandras trivsel på 

företaget, att de anställda är som en stor familj och att alla värnar om företaget. Skulle det 

uppstå något problem så ser de anställda till att finnas tillgängliga i största möjliga mån, 

även om problemet uppstår när de är lediga från arbetet. Just uppslutningen och det 

personliga engagemanget när det uppstår ett större problem upplever de som positivt. 

 

Danielsson (2002, s. 30) beskriver bl.a. vikten av att arbetsgivare prioriterar att visa omtanke 

för sina medarbetare. Våra intervjuer visar att detta är något som informanterna anser att 

företaget gör. De känner sig väl omhändertagna av sitt företag vilket Danielsson beskriver 

som en fördel. Här ser vi en likhet mellan företagets agerande och det forskningsresultat 
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som Danielsson har kommit fram till. Våra resultat visar även att en del av informanterna 

upplever en viss frustration av det öppna frågeklimat som råder. De vill självklart vara 

behjälpliga gentemot sina kollegor, samtidigt som de upplever att de blir störda i sitt arbete 

och inte hinner med sina egna arbetsuppgifter fullt ut.  

 

Samtliga tycker att företaget har en ålderdomlig företagskultur, dvs. att ärenden skall gå 

igenom flera led och att många ska ”tycka till” innan beslut tas. Detta leder till att det tar 

lång tid att utföra förändringar inom företaget. Om en förändring ska ske, måste det nya 

som ska implementeras vara väl beprövat med gott resultat. Medarbetarna upplever det 

som frustrerande eftersom det leder till att deras arbete drar ut på tiden. Alvesson (2013, s. 

120) tar upp att nyanställda anpassar sig till den företagskultur som råder på olika sätt. Vissa 

acklimatiserar sig snabbt till de värderingar, idéer och uppfattningar som sitter i företagets 

kultur och blir en del av den. Andra ställer sig mer skeptiska till den, om de inte väljer att ta 

till sig kulturen kan de oftare vara benägna att söka sig vidare till ett nytt företag. Resultatet 

visar att våra informanter har tagit till sig organisationens företagskultur i varierande grad, 

en del accepterar det rådande klimatet fullständigt. En del har inte accepterat den fullt ut. 

Utifrån informanternas upplevelser om företagskulturen kan vi alltså se tendenser till de 

båda förhållningssätten som Alvesson beskriver.  

 

Det finns några olika typer av statusskillnader som är väldigt synliga inom företaget. Det 

finns en specifik enhet som har stort inflytande och stor påverkan på hur arbetet skall 

utföras. Detta uppfattar en del som naturligt eftersom informanternas arbetsuppgifter 

befinner sig sist i arbetsprocessen. Andra anser att det kan vara negativt då denna enhet 

ibland tar beslut utan att ha fullständig information om resten av flödeskedjan. 

 

Denna enhet har större inflytande och påverkan på arbetet och därmed högre status. Oftast 

stannar de som byter till denna enhet kvar där. Individer som har arbetat inom denna enhet 

har mycket att säga till om. Det finns olika grupperingar på företaget vilket är något som 

medarbetarna beskriver som statusskillnader. De menar att en del individer håller ihop mer 

än andra. Detta kan gälla individer som bor i närheten av varandra och umgås på fritiden 

men även individer som tillhör samma enhet. Tangen (2013, s. 17) skriver att arbetsgrupper 

kan bli uppdelade i så kallade subgrupper. Om dessa sätter sig emot arbetsgruppens mål så 

kan det leda till att arbetet inom gruppen blir svårare att genomföra. Beskrivningen av 

subgrupper som Tangen diskuterar nämns även av våra informanter i form av 

statusskillnader. Det berättar att det inom företaget finns vissa grupper som helst umgås 

tillsammans. I vissa fall har det uppstått en “vi mot dem känsla”. Intervjupersonerna har 

upplevt att en del grupper på företaget inte samarbetar så bra som de skulle kunna göra, att 

de inte har förståelse för alla olika arbetsgrupper inom företaget. Detta innebär att det 

totala arbetet blir sämre, vilket också stämmer överens med vad Tangen beskriver. 

 

En annan typ av statusskillnad finns också mellan vissa medarbetare. Hälften av 
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informanterna menar att det finns några specifika individer som har mer att säga till om och 

större påverkan än andra. Dessa individer har jobbat länge på företaget och har mycket 

kunskap inom specifika områden. I olika beslut blir det ofta som dessa experter tycker. En 

del individer kan ha fördelar eller begränsningar av att känna vissa individer på företaget. 

Det kan förenkla eller försvåra deras arbete genom att de t.ex. har lättare att få förtroende 

för en chef som de känner sedan innan eller har svårare att ge kritik till någon som de 

känner privat.  

 

Majoriteten av informanterna berättar att det finns individer som har mer inflytande än 

andra på arbetsplatsen och kan av många uppfattas som “informella ledare”. Andra 

benämningar som kom upp på dessa informella ledare är “experter”, “gurus”, 

“nyckelpersoner” och “starke män”. Dessa individer är oftast de som har många 

anställningsår inom företaget bakom sig och därmed stora kunskaper om hur saker 

fungerar. De informanter som talat om detta har sett det på olika sätt. En del anser att detta 

är positivt och önskar att det fanns fler av dessa “ledare” som sitter på mycket kunskap 

inom vissa områden. En del andra anser att dessa ledare har alldeles för mycket att säga till 

om, särskilt inom de områden som de egentligen inte har kvalificerad kunskap om. 

 

En del medarbetare upplever att de blir granskade som individer och inte får ha något 

privatliv på jobbet. Folk litar inte på varandra och de låter privata händelser påverka olika 

situationer i arbetet. Detta leder till att stämningen blir “tryckt” mellan vissa individer. En 

del personer vågar inte öppna sig för att de är rädda att det de berättar ska föras vidare. 

 

Sammanfattningsvis upplever medarbetarna att det råder ett öppet klimat på företaget, 

något som de upplever som mycket positivt. Samtidigt utgör det öppna klimatet paradoxalt 

nog att en del informanter upplever det som stressigt och frustrerande då den egna 

arbetsinsatsen försämras. Företagskulturen som informanterna upplever den speglar en 

beslutsprocess i allt för många led som blir tidskrävande. Informanterna talar om 

subgrupper som kan anses vara negativa, då det uppstår vissa statusskillnader grupperna 

emellan. Detta kan i sin tur påverka samarbetet för att uppnå företagets gemensamma mål. 

Det råder motstridiga åsikter i informanternas inställning till huruvida det är positivt eller 

negativt med informella ledare på arbetsplatsen. 

 

4.2 Attraktiv arbetsplats 

Majoriteten av informanterna uppger att de har bra arbetskamrater och att närheten till 

kollegorna är bra. De flesta ställer alltid upp och hjälper varandra när det behövs. Om en 

kollega för tillfället är upptagen med någon arbetsuppgift när en annan kollega behöver 

hjälp, så återkommer de alltid så fort tid finns. Det finns alltid utrymme till att ställa frågor 

till varandra. Att det råder ett så öppet arbetsklimat upplever informanterna som positivt, 

vilket gör företaget mer attraktivt.  Hur arbetsklimatet är, påverkar de anställdas trivsel. Om 

klimatet upplevs som positivt bidrar det till att de anställdas prestationsförmåga ökar. Även 
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sammanhållningen, glädjen i att utföra sina arbetsuppgifter och engagemanget ökar 

(Angelöw, 2002, s. 73).  

 

En del informanter berättar att arbetsplatsen har visat sig vara bättre än vad de förväntade 

sig innan de började sin anställning på företaget, t.ex. att utvecklingsmöjligheterna var 

större än väntat. Samtliga upplever att de har en trygg arbetsplats, och att verksamheten 

sällan behöver dra ner på personal, tvärtom så anställer de mycket personal. Angelöw 

(1991, s. 121) skriver om hur viktigt det är för medarbetare att ha en trygg anställning. Detta 

anser han vara en stor förmån i arbetet. Här tycks vi kunna urskilja en samstämmighet 

informanterna emellan att de anser anställningstryggheten vara viktig, vilket stärker 

Angelöws resonemang. Vi ser en likhet här med svaren vi fått från respondenterna, där 

resultaten visar att de anser företaget vara en trygg arbetsplats. Detta ser de som en av de 

bättre förmånerna som företaget erbjuder. De upplever att arbetsgivaren tar väl hand om 

sina medarbetare, exempelvis genom att arbetsgivaren säger nej till för mycket 

övertidsarbete eftersom de vet att det är skadligt för hälsan. Informanterna tycker också att 

företaget erbjuder en gynnsam kultur att växa i. Då tänker de främst på de möjligheter som 

finns till karriär och utbildning. 

 

Majoriteten anser att löneutvecklingen ska vara individbaserad och inte generell för en viss 

yrkesgrupp. De efterfrågar lön efter prestation, att det som individen bidrar med inte enbart 

ska ge en belöning i form av beröm utan även i form av pengar. En individ säger att “en del 

tycker väl om att få en klapp på axeln och så, men det är inte jag ute efter, jag klarar mig 

gott ändå, men däremot att få lite mer betalt för det ansvar man tar och för det jobbet man 

gör”.  Detta citat påvisar en avsaknad av den uppskattning som företaget kan ge de anställda 

rent ekonomiskt. En del uppgav att det finns en antal medarbetare som inte drar sitt strå till 

stacken. Då ställer sig medarbetarna frågan varför ska de anstränga sig extra om de inte får 

någon belöning för det? De anser att det är viktigt att inte behandla alla som ett kollektiv 

utan se och värdera individernas individuella prestation mer. Detta resultat visar likheter 

med Tangens (2013, s. 59) teori som säger att enskilda medarbetarens prestation bör tas 

fram och synliggöras tydligt.  Det finns annars en risk att individer tänker att deras egna 

ansträngningar inte spelar någon roll, för att de ändå inte uppmärksammas. En del 

informanter anser även att de ligger lägre i lönenivån än resten av landet. Utifrån detta kan 

det konstateras av informanternas resonemang kring lönesättningen att den är av stor 

betydelse för om de anser ett företag vara attraktivt eller inte. 

 

Sammanfattningsvis upplever informanterna att företaget erbjuder sina anställda en trygg 

arbetsplats, vilket gör dem till en attraktiv arbetsgivare. Även under detta tema lyfts det 

öppna klimatet upp som en fördel. Det som enligt informanterna talar emot företaget som 

en attraktiv arbetsplats är lönesättningen. Informanterna förespråkar att lönesättningen 

skall vara individbaserad där de individuella prestationerna ska premieras. 
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4.3 Ledarskap 

När det kommer till ledarskapsfrågan råder det delade meningar bland informanterna. 

Majoriteten är nöjda med sin närmaste chef, bland annat för att cheferna är tydliga med vad 

som förväntas av medarbetarna. De vill ha chefer som syns mycket och är med ute i 

verksamheten. En positiv del med ledarskapet på företaget är att vissa chefer har 

avstämningsmöten med sina medarbetare med jämna mellanrum. Det är något som 

uppskattas av medarbetarna.  

 

Friheten kring deras arbetsuppgifter är stor. De får mycket eget ansvar över hur de ska lägga 

upp sitt arbete. Detta är positivt för vissa då de får använda sig av sin egen kreativitet och 

planering.  Tangen (2013, s. 58-59) resonerar på följande sätt kring medarbetarnas 

ansvarstagande: för att medarbetarna ska vilja ha ett eget ansvar, förutsätter det att 

arbetsgivaren ger dem en frihet i arbetet. Arbetsgivaren bör visa att det finns utrymme även 

för misslyckanden utan att det leder till negativa konsekvenser. 

 

En del av de intervjuade anser att ledarskapet kan vara bristfälligt och att det råder en 

”bruksmentalitet” på företaget. De uppger att chefer ibland inte vill stöta sig med varandra 

och verkar vara ”rädda” för att bli osams med en högre chef som kan leda till att denne 

förlorar jobbet. Vidare berättar de att de flesta chefer som bor nära företaget ser detta 

företag som sin enda arbetsgivare och vill därför inte förlora jobbet. Det framkom under 

intervjuerna att en del av informanterna anser att vissa medarbetare är allt för bundna till 

företaget. En del medarbetare upplever att det finns chefer som inte stöttar sina 

medarbetare eller står bakom sina medarbetares beslut, vilket leder till att dessa 

medarbetare mår väldigt dåligt. 

 

En del av informanterna berättar att de vill ha chefer som kan stå upp för sina medarbetare 

och kunna föra ett budskap vidare till nästa chef, även om det gäller kritik. Cheferna ska 

våga föra kritiken vidare utan att vara rädda om sitt eget skinn. De vill att en bra chef ska 

kunna ta en diskussion med den övre chefen även om det kan innebära en risk för 

honom/henne själv. Det skulle underlätta för verksamheten och medarbetarna skulle 

därmed känna sig tryggare. En del medarbetare upplever att det finns chefer som enbart gör 

sådant som gynnar deras egen karriär och inte gruppens. Dessa chefer tänker på vad som 

kommer att se bra ut för dem i deras eget CV. Att de väljer att ta uppdrag som syns och som 

de kan få beröm för, istället för att ta uppdrag som inte syns men gynnar gruppen och 

företaget mer. 

 

En del medarbetarna saknar ledarskapet, de ser mest att deras chefer fokuserar på 

chefsuppgifterna och inte på ledarskapet i sig. Som Tangen (2013, s. 35-36) skriver är det 

viktigt att skilja på chefskap och ledarskap, där det senare innebär att ha en relation till dem 

under sig samt att medarbetarna följer ledaren frivilligt. Ett chefskap är mer av administrativ 

karaktär och fokuserar inte lika mycket på individuella behov. Medarbetarna menar att de 
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saknar ledarskapet inom företaget, att vissa av deras chefer är mer administratörer än 

ledare. Resultatet här ser inte ut som det Tangen anser vara det optimala ledarskapet. Det 

finns en skillnad mellan vad teorin beskriver som optimalt och hur det fungerar på företaget. 

En del medarbetare saknar tydliga mål i arbetet. De vill veta vart de ska och hur de ska 

komma dit. De upplever även att arbetsuppgifterna kan vara otydliga. En av 

intervjupersonerna säger: 

Jag upplever att man inte är så mycket ledare utan att man är mer administratör och 

coach, man går inte in och leder utan man följer med och kanske agerar på avvikelser. 

Längre upp tror jag att de är tydligare med att peka ut riktningar och så. (...) Jag 

önskar att de var mer insatta och styrde mer i arbetet snarare än att försöka 

kontrollera och styra i efterhand. 

 

En del av de intervjuade vill ha fler avstämningsmöten med sin chef, mer stöd och feedback i 

sitt arbete än vad de får idag. Hiam (2006, s. 153) skriver om hur viktigt det är att 

arbetsledare ger feedback till sina medarbetare. Detta är något som informanterna skulle 

vilja ha mer av. De vill bli sedda för sina individuella prestationer. Tangen (2013, s. 59) skriver 

att det är viktigt att den enskilda medarbetarens prestation tas fram och synliggörs tydligt. 

Det finns annars en risk för att individer tänker att de egna ansträngningarna inte spelar 

någon roll, för att de ändå inte märks. I denna teori finns det en tydlig likhet i resultatet som 

framkommit från intervjuerna. En del av de anställda upplever att deras individuella 

prestationer inte spelar så stor roll, utan att det är arbetsgruppens prestation som räknas. 

Enligt författaren bör individer synliggöras mer för att få dem att känna mer motivation. 

 

En del av de intervjuade anser att friheten ibland blir så stor att arbetet blir otydligt och att 

det är svårt att förstå vad företaget vill ha ut av de anställda. Medarbetarna berättar att de 

oftast själva får bestämma vilka arbetsuppgifter de tar sig an samt hur en arbetsuppgift skall 

utföras, vilket de uppskattar. Samtidigt uppger de att detta kan skapa en viss osäkerhet om 

deras beslut är det bästa sättet att utföra uppgiften på. Det blir för mycket frihet. De menar 

att det i många fall saknas syfte och sammanhang i arbetet. De skulle vilja ha en större 

tydlighet i vad de ska prioritera. En informant berättar följande:  

 

På pappret ser det ut som att vi har en process för att ta hand om det här, men i 

praktiken blir det lite urvattnat för att det är mycket som skall fyllas i, men det blir 

viktigare att man fyller i än vad som står i.(…) På något sätt kanske man borde ha 

färre mål och tydliggöra dem. 

 

Medarbetaren fortsätter berätta att detta problem har tagits upp men att det inte händer 

något, vilket intervjupersonen tror kan bero på att de har så svårt att förändra saker och ting 

på företaget. 
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En del av de intervjuade berättar att arbetet på företaget kan bli för tryggt. De får ingen 

press på sig att prestera, många kan bara ‘’glida med’’ resten av arbetsgruppen utan att göra 

en så stor arbetsinsats. En informant säger att “det är för daltigt med personalen här och att 

personalen behöver ta mer ansvar”. 

 

Enligt medbestämmandelagen (MBL) har medarbetare rätt till information som gäller 

verksamheten. De har även rätt till att få vara delaktiga i olika beslut som fattas. Lagen gör 

det möjligt för arbetstagarna att påverka situationen på sin arbetsplats. Resultatet visar att 

majoriteten av informanterna anser att informationsflödet är bra och att de får den 

information som krävs. De anser även att de får vara delaktiga i de beslut som tas gällande 

vilka arbetsuppgifter de ska utföra. MBL gällande information och delaktighet stämmer 

således väl överens med resultatet. 

 

Sammanfattningsvis upplever majoriteten av de intervjuade att de är nöjda med sina chefer 

och de upplever avstämningsmötena som positiva. När det kommer till ansvar och frihet 

över arbetsuppgifterna råder det delade uppfattningar hos informanterna. En del föredrar 

att själva få styra medan andra kan uppleva det som otydligt och därmed känna en viss 

osäkerhet. Att feedback är av stor betydelse samt att de individuella prestationerna ska 

lyftas fram är något som också efterfrågades av informanterna. 

 

4.4 Arbetsmiljö 

Arbetsklimatet påverkar i stor grad hur de anställda trivs på arbetet. Om arbetsklimatet 

upplevs som positivt av de anställda så bidrar det till att prestationsförmågan ökar. Även 

sammanhållningen, glädjen i att utföra sitt arbete samt engagemanget ökar (Angelöw, 2002, 

s. 73). Majoriteten säger att de trivs bra på jobbet. Att de blir omhändertagna på arbetet och 

att deras arbetsgivare bryr sig om dem. Till exempel finns det chefer som inte godkänner att 

medarbetare jobbar för mycket övertid, just för att de tänker på sina medarbetares hälsa. 

Detta upplever de som positivt. Det är en god och öppen stämning på företaget och det är 

alltid välkommet att ställa frågor. Samarbetet fungerar väl bland deras närmaste kollegor. 

Detta leder enligt författaren till ett högt engagemang.  

 

Samarbetet mellan olika enheter på företaget skulle kunna förbättras. En del 

intervjupersoner har berättat att de olika enheterna och avdelningarna inte har en tillräcklig 

förståelse och respekt för varandras arbetsuppgifter. Detta kan ibland leda till att vissa 

enheter fattar beslut utan att samtala eller rådfråga med andra berörda enheter. De uppger 

att det finns stora fördelar att samarbeta för att undersöka ifall det finns andra lösningar 

som är bättre. En del informanter menar att de skulle kunna ha en bättre kommunikation 

mellan enheterna och jobba mer aktivt för att få en gemensam förståelse. Det går även åt 

mycket tid till att övertala personer att gå med på att göra en förbättring. Detta menar 

informanterna kan bidra till att samarbetet och stämningen blir försämrad. Stedt (2013, s. 

179) förespråkar att samarbetet mellan medarbetare har en betydande roll i arbetslivet. 
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Genom samarbete ges det möjligheter till att individer delar sina kunskaper och erfarenheter 

med varandra.  

 

Majoriteten av de medarbetare vi intervjuat nämner flera olika förbättringsområden inom 

arbetsmiljön. Informanterna berättar att flera av dem sitter i kontorslandskap. Enligt dem är 

det enda positiva med denna miljö att det underlättar möjligheten till att ställa frågor och 

bolla idéer med sina kollegor. Medarbetarna som sitter i kontorslandskap upplever att en 

nackdel med detta är att det är en svår miljö att arbeta i. Här ser vi en koppling till Bodin 

Danielssons (2010, s. 75-78) studie, där resultatet visar att arbete i kontorslandskap var den 

arbetsmiljö som upplevs vara minst fördelaktig. Medarbetarna berättar att de blir störda av 

ljudnivån runt omkring och har på grund av den svårt att koncentrera sig. De beskriver att de 

får mindre gjort och blir negativt stressade av miljön. De känner att det behövs fler enskilda 

kontor för att skapa arbetsro. De uppger att det aldrig är några problem att beställa och få 

det kontorsmaterial som behövs för att få en bättre fysisk arbetsmiljö. De har även tillgång 

till bra kontorsstolar och skrivbord som är höj och sänkbara.  

 

Tangen (2013, s. 120) tar upp hur buller och ljud leder till att arbetsprestationen minskar och 

stressen ökar. Detta styrks även av arbetsmiljöverket (AFS 2005:16 Buller). Majoriteten av de 

intervjuade upplever att det i kontorslandskap ofta förekommer mycket störande ljud. Enligt 

Tangen är detta något som kan leda till ökad stress och en minskad arbetsinsats vilket även 

en del av medarbetarna berättar att de upplever. 

 

Vidare berättar en del informanter att klimatet inomhus kan förbättras. Ventilationen är 

bristfällig, det är låga temperaturer och luftkvaliteten är inte alltid tillfredsställande. Detta 

anses även beröra möteslokalerna. Vissa kontors och konferensutrymmen saknar fönster, 

vilket upplevs som negativt då de anställda blir trötta av att inte få in solljus. En del av de 

intervjuade önskar också att det sker en upprustning av deras kontorslokaler. Hälften av dem 

berättar att IT-miljön kan förbättras. Det är idag tidskrävande och svårt att få önskvärd 

information från olika datasystem som de behöver använda sig av i sitt arbete. Tekniken i 

konferensrummen kan också bli bättre. Informanterna berättar att det kan ta upp till 10-15 

minuter att bara logga in på datorn, vilket stjäl värdefull arbetstid. Majoriteten av 

informanterna vill ha arbetsmailen i sin jobbtelefon vilket är något som företaget ännu inte 

kan erbjuda sina anställda. De uppger dock att arbetsgivaren arbetar för att detta ska ske. 

 

Sammanfattningsvis uppger majoriteten av informanterna att de trivs bra på företaget och 

de känner sig väl omhändertagna. Respondenterna anser att samarbetet skulle kunna 

förbättras, särskilt mellan de olika enheterna. Att arbeta i öppna kontorslandskap bör enligt 

dem undvikas i största möjliga mån, då det upplevs som en ineffektiv arbetsplats.   

 

4.5 Karriär- och kompetensutveckling 

Samtliga anser att anställda inom organisationen har stora möjligheter att få gå utbildningar 
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både internt och externt, vilket alla upplever vara den största förmånen inom företaget. En 

individ säger att “en del lockas nog kvar för att det är så intressanta uppgifter och utvecklade 

uppgifter”. De anser att deras chefer alltid ställer sig positiva till deras önskemål om 

utbildning. Ingen har blivit nekad att gå en utbildning som de har förslagit för sin chef. På 

företaget är det allmänt accepterat att ha en giltig frånvaro då medarbetaren befinner sig på 

kurs eller utbildning. De som tidigare har erfarenhet från andra arbetsplatser säger att de 

inte har fått samma möjligheter till utbildning där, som de får på det här företaget. Som 

Danielsson (2002, s. 125) skriver, är ett mål med att anställa någon att denne ska stanna kvar 

i företaget och utvecklas. Danielsson menar att för många individer kan 

kompetensutveckling vara en högre motivationsfaktor än ett bra lönepåslag. 

 

Under intervjuerna fick vi veta att det inte enbart investeras i arbetsrelaterade utbildningar, 

utan även i andra kurser som de anställda kan ha nytta av. Ett exempel som togs upp, var 

hur arbetsgivaren agerat efter att en arbetsgrupp fått ett alltför högt resultat på stressnivån i 

en medarbetarundersökning. Arbetsgruppen upplevde under en period att det var alltför 

hög arbetsbelastning, vilket gjorde dem stressade i arbetet. Företaget anordnade då en kurs 

i mindfullness som gör individerna medvetna om hur de kan möta vardagens stress och 

utmaningar på ett bättre sätt. Kursen som var frivillig att delta i, uppskattades av deltagarna. 

Det sätts även in andra kurser där det behövs, t.ex. om en avdelning har svårt att samarbeta 

så lägger företaget resurser på teambuildning enligt informanterna. En del intervjupersoner 

anser att vissa utbildningar har bristande kvalitet. 

 

Majoriteten av de intervjuade anser att karriärmöjligheterna är stora på företaget. Om 

medarbetarna vill utveckla sin karriär så finns det färdiga karriärtrappor åt olika inriktningar 

som de har möjlighet att välja. Det påpekas dock av en del informanter att denna 

karriärtrappa kunde förtydligas. Dyhre och Parment (2013, s. 72) menar att möjligheten för 

att attrahera personal till sitt företag och få dem att stanna kvar ökar då vetskapen gällande 

vilka karriärmöjligheter som finns är tydliga.  Det är en stor arbetsgivare vilket gör att det är 

möjligt att byta yrkesområde inom företaget. Denna karriärväg är även något de känner 

uppmuntras av arbetsgivaren. Informanterna målar upp en bild av att företaget helst vill 

göra en internrekrytering än en externrekrytering. Det finns även stora möjligheter för 

medarbetarna att variera sina arbetsuppgifter om så önskas. Att ha variation i sitt arbete 

upplevdes som viktigt hos informanterna. En del av de intervjuade anser att det tar allt för 

lång tid att stiga i karriären. Att det krävs ganska många års arbete innan det är möjligt att gå 

vidare till nästa steg. De anser att karriärmöjligheten borde ges efter arbetsprestation och 

inte efter antal år i arbetet. De tycker alltså att arbetsinsatsen borde värdesättas mer än 

anställningstid. 

 

En del av informanterna uppger att det finns chefer på företaget som har suttit på samma 

position i 30-40 år, vilket minskar de nyanställdas möjligheter till att erhålla en chefstjänst. 

En del av de som vi intervjuat säger att de gärna skulle vilja byta tjänst efter 3-4 år. De 
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berättar att många av de anställda på företaget har arbetat där en längre tid och är vana vid 

att medarbetare brukar stanna på samma position betydligt längre än så. De verkar enligt en 

del av de intervjuade inte vara förberedda på att medarbetare vill byta jobb redan efter 3-4 

år och kan därför uppleva ett visst motstånd mot att byta position tidigt. 

 

En del av intervjupersonerna målar upp en bild av att vissa individer på företaget bara 

stannar några år, sen byter de arbetsgivare. En del av informanterna uppger att vissa på 

företaget utvecklar sig och breddar sin kompetens, sedan söker de sig vidare utanför 

organisationen. Det här säger en av informanterna:  

Man har en jättechans att bygga upp en kompetens och då kan man ju om man tycker 

att det blir för dåligt så kan man då gå vidare, det är klart att man har en sådan 

baktanke (...) det är lite synd också för då tappar de ju också folk som de lär upp som 

då kan välja på mycket annat. 

 

En del informanter upplever att det finns generationsklyftor inom företaget. De tycker att 

kunskapsöverföringen behöver förbättras mellan den äldre och den yngre generationen. De 

upplever också att de olika generationerna har olika synsätt på hur företagets ska utvecklas 

för att bli en attraktivare arbetsplats. Dyhre och Parment (2013, s. 72) förespråkar vikten av 

att ta vara på den kunskap som finns inom den egna organisationen. De anser att ett 

lämpligt sätt att ta tillvara på denna kunskap är att de yngre får arbeta tillsammans med de 

mer erfarna. 

 

Informanterna upplever sammanfattningsvis att karriär- och kompetensutveckling är de 

faktorer som framstår som de mest avgörande för att en arbetsplats ska anses vara attraktiv. 

Företaget erbjuder stora möjligheter till utveckling och karriär för de anställda, dock 

uppvisar informanterna ett visst missnöje med att karriärstegen inte är tillräckligt tydliga. De 

upplever även att det är en lång väntan innan en nyanställd kan ta klivet upp på 

karriärtrappan.  

 

4.6 Arbetstid 

Samtliga medarbetare berättar att företaget har distanskontor på några större städer i 

närheten. Detta för att de arbetstagare som bor i dessa städer skall kunna ges möjlighet att 

arbeta där ibland för att underlätta pendlandet till och från arbetet. Distanskontoret får 

användas 1 gång i veckan och bör bokas minst en månad innan då antalet arbetsplatser är 

begränsade. Det finns en stor efterfrågan av att använda distanskontoren flera dagar i 

veckan eller arbeta hemifrån. Detta är något som de anser vara en viktig förmån för att de 

ska vilja och kunna ha möjlighet att arbeta kvar på företaget. De påpekar även att företagets 

policy att de anställda inte får arbeta på distanskontoret förrän de varit anställd i ett år är 

inte upplevs som flexibelt. 
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En del av intervjupersonerna upplever att vissa anställda tycker att en medarbetare som 

arbetar på det ordinarie kontoret utför arbetsuppgifterna bättre än en medarbetare som 

arbetar på distanskontoret. Intervjupersonerna menar att detta synsätt kan tänkas vara en 

del av bruksmentaliteten. En informant säger följande: 

 

Ett problem är, som jag även har hört på omvägar, det är att man suttit och raljerat 

över att det finns individer på företaget som har inställningen att det är viktigare att 

vara på plats än att prestera. Det innebär att man indirekt gynnas av att bo nära 

företaget för att det då finns större möjligheter att vara på plats. Detta även fast det 

kan vara så att de som har jobbat på distanskontoren har gjort ett dubbelt så bra 

arbete än de som jobbat på plats. Det finns alltså en del av de anställda som 

prioriterar att vara på plats högre än att leverera kvalitet i arbetsprestationerna. 

 

En del av informanterna upplever även att det finns ett visst motstånd till att använda sig av 

de flexibla arbetstiderna som erbjuds. De menar att flextid inte är helt accepterat av alla. De 

arbetstagare som har jobbat länge på företaget, vill att arbetstiden ska vara som den alltid 

har varit. Informanterna berättar att de som har denna syn förväntar sig att kollegorna skall 

komma till jobbet kl. 7.00 och åka hem kl 15.30. Följer de inte det så upplever de att vissa 

medarbetare anser att de har gjort något fel och att de blir ifrågasatta, trots att det är en 

förmån som de ska kunna utnyttja. 

 

Till exempel så säger en av informanterna att “det inte ens kan komma upp som en fråga att 

börja senare utan att man måste börja kl. 7. (...) Det beror nog på bruksmentaliteten, att 

företaget är fast i gamla mönster. Det är väldigt svårt att ändra på dessa mönster.“ En del 

medarbetare ser det därför inte som en förmån att kunna börja eller sluta utanför sin 

ordinarie arbetstid eftersom att det inte är helt accepterat enligt den gamla 

bruksmentaliteten som råder kvar på företaget. När en arbetstagare själv har inflytande över 

sin egen arbetstid kan det enligt Bergström och Olofsdotter (2000, s. 74) minska stressen. 

Med en ökad flexibilitet anser de att de skulle ha större möjligheter att utföra arbetet på 

bästa sätt. 

 

De informanter som har sin bostad i närheten av företaget ser givetvis detta som en fördel. 

För dem som bor längre bort är företagets lokalisering en mindre attraktiv aspekt. De 

upplever att avståndet till och från arbetet är för långt och att det är jobbigt att pendla. 

Samtliga intervjuade berättar att det finns direktbussar som går från några av de större 

städerna till företaget. Det går en buss på morgonen till arbetet och en buss hem efter 

jobbet. En del av medarbetarna har uttryckt en önskan om att avgångstiderna för bussarna 

ska vara fler, så att flexibiliteten över arbetstiderna ökar. Att företaget erbjuder direktbussar 

är något som de anser underlättar pendlingen till och från jobbet. Detta är något som även 

Dyhre och Parment (2013, s. 28) argumenterar för. De anser att företag som anordnar egna 

bussförbindelser ökar sin attraktivitet. Informanterna önskar att det gick fler bussar så att de 
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inte blir begränsade att jobba mellan 07:00 - 15.30. Enligt Bergström och Olofsdotter (2000, 

s. 74) kan flextid minska stressen, men i detta fall kan den inte utnyttjas fullt ut. 

Det sista området kan sammanfattas med att flexibiliteten för de anställda behöver ses över 

enligt respondenterna. Informanterna efterfrågar större möjligheter till att få arbeta på 

distanskontoren samt möjlighet att få arbeta hemifrån. De ser själva en tendens till 

bruksmentalitet gällande de oskrivna normer som styr arbetstiderna samt var medarbetarna 

ska befinna sig för att utföra arbetsuppgifterna bäst. Önskemålen om flexibiliteten växlar 

mellan informanterna, men deras gemensamma upplevelser är att behoven finns och detta 

kan kopplas till individernas olika behov till att få ihop livspusslet.  

 

4.7 Vår förförståelse och våra resultat  

Innan vi startade de huvudsakliga intervjuerna hade vi som tidigare nämnt en föreställning 

om hur vi trodde att resultatet skulle bli. Detta var något som vi försökte sätta åt sidan under 

studiens gång, för att inte låta det påverka vårt agerade i arbetet med studien. Det har varit 

viktigt för oss att ha ett så neutral förhållningssätt som möjligt under studien. 

 

Om vi ändå ska diskutera hur vi trodde att resultatet skulle bli och hur det faktiskt blev kan vi 

hitta en del likheter. Viktigt att nämna är att detta endast är våra egna tolkningar och 

således inte behöver tala om hur det faktiskt är. Att företaget erbjuder många utbildningar 

och en god karriärutveckling var något som vi fick en stark bild av från början vilket 

bekräftades av dem vi intervjuade. Detta är en klar och tydlig förmån som företaget 

erbjuder. Därför är det lätt att ta till sig den. Våra tankar kring företaget som en trygg 

arbetsgivare i form av att få behålla sitt arbete var också något som bekräftades av de 

intervjuade. Efter våra samtal med cheferna fick vi en bild av att företaget hade en 

byråkratisk uppbyggnad, att det tog lång tid att göra förändringar i organisationer. Även 

denna bild bekräftades av vår intervjudeltagare.  

 

Sammanfattningsvis stämde våra förställningar ganska bra överens med hur det faktiskt såg 

ut. Vi hade dock bara generella bilder av hur vi trodde att det skulle bli. Resultatet vi fick från 

informanterna var mycket mer detaljerat och inriktat på specifika områden, som vi inte hade 

kunskap om innan. 
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5. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras vilka slutsatser som kan dras från våra resultat. Diskussioner 

angående möjligheter och begränsningar tas upp gällande arbetet vi utfört med denna 

studie samt kopplat till det resultat vi fått. Detta tas upp enligt följande ordning: 

metoddiskussion, resultatdiskussion, svar på frågeställningar, generaliserbarhet, innebörd av 

resultat för världen utanför vår studie samt uppslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion  

Då vi valde litteratur till uppsatsen valde vi teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 

som vi ställde oss positiva till. Majoriteten av forskningsstudierna är genomförda på 2000-

talet. Vi känner oss väl bekanta med dessa perspektiv och värderingar och har därför haft 

svårt att finna invändningar mot den tidigare forskningen. Under inhämtningen av den 

tidigare forskningen har vi trots vår positiva inställning till litteraturen betraktat den med ett 

kritiskt förhållningssätt. Då vi valt ut vår litteratur har vi valt det material som vi ansett vara 

mest trovärdigt.  

 

I arbetet har vi utgått från Thuréns (2013, s. 7) källkritiska principer vilka är äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet innebär att den givna källan är vad den 

utger sig för att vara. Tidssamband har att göra med när källan uppkom. Ju längre tid det var 

källan skapades desto mer trovärdighet har den förlorat. Oberoende innebär att källan ska 

vara i original. Om den återberättas i flera led finns det en risk att källan förändras i sitt 

ursprungliga budskap. Tendensfrihet har att göra med att källan inte ska påverkas att någons 

bakomliggande intressen. Att personen som skriver källan vill förvränga verklighetsbilden på 

något sätt.  

 

En reflektion vi har gjort kring vårt urval är huruvida deltagarna har känt sig tvungna att delta 

i vår studie. De blev kontaktade av HRBP via mail som skrev att de kan komma att bli utvalda 

att delta i en studie. Detta var även något som deras chef godkände. Denna situation skulle 

kunna ha inneburit att individerna känt sig förpliktigade att delta för att framstå som en god 

medarbetare hos arbetsgivaren. För att undvika detta var vi alltid noggranna med att 

upplysa att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta 

studien.  

 

Att vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod beror på att vi ansåg det vara den 

bästa metoden att använda oss av för att få fram en så detaljerad och djupgående 

information från medarbetarna som möjligt. En risk med att använda sig av intervjuer kan 

vara att forskaren ställer ledande frågor. Det kan påverka den intervjuade i en viss riktning. 

Även intervjuarens kroppsspråk, betoningar och uttryck kan verka ledande. Agerandet hos 

intervjuaren kan verka positivt eller negativt på den intervjuades svar vilket kan förstärka 

dess olika beteenden till att ge intervjupersonen vad den intervjuade tror att han eller hon 
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vill ha. Det är i vissa fall positivt att använda sig av ledande frågor, om det kan leda till en ny 

kunskapsinsikt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 187-189). Vår intention att använda oss av 

speglingar och återkopplingar visade ett gott resultat då vi efter intervjuerna fick bra 

feedback från en del informanter som uppgav att de kände sig hörda och att vi uppfattat 

dem korrekt.  

 

Dalen (2007, s. 39) skriver om vikten av att vara en bra forskare i ett intervjusammanhang, 

att forskaren bör hålla sina egna tankar och uppfattningar utanför. Det som är viktigt i sin 

roll som forskare är att visa ett genuint engagemang i det som informanten berättar samt att 

visa att denne aktivt lyssnar på den som talar. Genom att vara engagerad och bekräftande 

mot intervjupersonen i sitt sätt att ställa frågor och lyssna, kan det vara lättare att få 

informanten att dela med sig av även “känsligare” delar.   

 

En reflektion av våra intervjuer är hur påverkade vi har blivit av våra informanter. Det är lätt 

att dras med i det som den informanten berättar och förlora lite av sin forskarroll. Vi 

upptäckte att det inte alltid är lätt att vara helt neutral. I vissa fall kom vi på oss själva att 

hålla med den intervjuade genom att humma eller nicka mer än vanligt. Vi försökte dock 

tänka på att ha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt för att inte påverka den 

intervjuade. I våra roller som forskare har vi lyckats skapa ett gott förtroende hos samtliga 

informanter. Däremot upplevde vi att informanterna visade sin öppenhet inom ämnet i olika 

stor omfattning. Det fanns även en del informanter som sa till oss att de medvetet valde att 

inte berätta om specifika känsliga områden för att vi skulle redovisa detta i uppsatsen. 

 

Ett annat alternativ hade kunnat vara en kvantitativ studie med enkätutskick eller 

observationer. Om vi använt oss av enkäter hade vi kunnat få fler deltagande i studien, detta 

hade stärkt generaliserbarheten för resten av företaget. Hade vi använt oss av enkäter skulle 

de också ha kunnat bidra till att deltagarna kunnat skriva precis vad de tycker eftersom att 

de då kan vara helt anonyma. Vad vi skulle gå miste om med en enkätundersökning är att 

komma in på djupet i ämnet, vilket vi anser vara en förutsättning för vår studie. I 

intervjuerna har vi gjort vårt bästa för att ge de deltagande anonymitet men de är inte 

anonyma för oss. Kanske hade de vågat öppna upp sig mer vid en enkätundersökning. 

 

Nackdelen är att det inte går att ställa följdfrågor på samma sätt vid en enkätundersökning. 

Det går heller inte att fördjupa sig i specifika individers tankar då frågorna måste kunna 

besvaras av alla. Vi hade även kunnat använda oss av observationer. Till exempel hade vi 

kunnat sitta med vid olika möten, vara med vid fikaborden och observera hur samtalen går. 

Då hade vi bland annat kunnat se hur stämningen såg ut mellan medarbetarna. Vi skulle 

kunnat granska hur deras kommunikation verkligen gick till. Det hade varit spännande att se 

vad som fanns mellan medarbetarna i form av samtalston, blickar och kroppsspråk. Att helt 

enkelt undersöka hur de interagerar med varandra. Detta kan vi endast få återberättat för 

oss i intervjusammanhang vilket förmodligen skulle se annorlunda ut vid en observation. I en 



36 

 

intervjusituation får vi endast en berättelse om hur denna individ upplever en situation. Vid 

en observation får vi en övergripande syn på situationen och kan se sådant som de 

deltagande individerna kanske inte lägger märke till. En fördel med intervjuer är dock att vi 

får veta vad individer egentligen tänker om ett visst fenomen. Denne kanske visar en sak 

utåt men i själva verket tänker något helt annat än vad denne utger sig för att tänka.  

 

Något som hade varit intressant skulle vara att delta vid avgångsintervjuer på företaget (ifall 

detta är något som görs) för att kunna tolka hur de som väljer att sluta på företaget tänker. 

Om vi skulle vara med på företaget och observera finns det alltid en risk att det uppstår en 

forskningseffekt. Att individerna som observeras blir påverkade av forskarens närvaro och 

därför inte beter sig naturligt, vilket påverkar studiens resultat (Repstad, 2007, s. 70). 

Självklart blir även intervjusituationer påverkade av vår närvaro. Intervjusammanhangen är 

skapade av oss, vi styr samtalen och spelar in vad informanterna säger. Detta är något vi tar 

hänsyn till i vårt arbete. 

 

Som vi tidigare nämnt var det en av oss som höll i intervjun medan den andre förde 

anteckningar. Denna uppdelning fungerade väldigt bra. Att vi inte behövde skriva ner precis 

allt som sades gjorde att vi kunde fokusera på att verkligen lyssna och ställa följdfrågor för 

att komma till kärnan och djupet av det som berättades. Som nämnt i metoddelen 

transkriberades materialet efter intervjuerna. Att vi transkriberade intervjuerna tillsammans 

denna gång ser vi som en fördel. Vi fick höra alla intervjuer igen vilken innebar att vi fick en 

större insikt i vårt material. Att transkribera tillsammans anser vi vara ett sätt att öka 

studiens reliabilitet för att minska risken för slumpmässiga fel.  

 

Längden på våra intervjuer blev mellan 45-75 minuter. I många fall kände vi att vi hade velat 

fortsätta intervjuerna längre än vad som var möjligt. Eftersom att vi hade räknat med att ha 

intervjuerna max en timme långa hade vi lagt några intervjuer efter varandra med 15 

minuters mellanrum. Därför hade vi inte alltid möjlighet att ha längre intervjuer än vad tiden 

räckte till. När det fungerade för både oss och informanterna varade intervjuerna längre. En 

reflektion nu i efterhand är att vi borde ha planerat in extra tid mellan intervjuerna för att 

undvika att ”snabba på” intervjuerna mot slutet. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras företagskultur och statusskillnader, attraktiv arbetsplats, 

ledarskap, arbetsmiljö, karriär- och kompetensutveckling och arbetstid. I avsnittet lägger vi in 

våra egna tankar kring teorier och resultat. Bland annat diskuteras möjliga 

förbättringsområden företaget skulle kunna göra för att bli en ännu attraktivare arbetsplats. 

 

5.2.1  Företagskultur och statusskillnader 

Av resultatet som framkommit från intervjuerna kan vi konstatera att det finns en 

företagskultur på företaget som är influerad av bruksmentaliteten. Detta visar sig i flera olika 
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sammanhang och kan innebära både fördelar och begränsningar inom företaget. Som 

nämnts tidigare upplever samtliga informanter att det är en öppen stämning på företaget 

och att de tar hand om varandra. Danielsson (2002, s. 30) skriver att människor upplever det 

som positivt att ha en familjär stämning på arbetet då det leder till att medarbetarna bryr sig 

om varandra och ser till att deras kollegor mår bra och presterar mer. Vi själva anser också 

att det är positivt att ha en familjär och öppen stämning på jobbet, då vi upplever att det 

leder till högre trivsel och mer motivation till att utföra en bra arbetsinsats.  

 

Det finns nackdelar med den öppna stämningen också. Bland annat var ett ämne som togs 

upp av informanterna under intervjuerna att deras privatliv blir inblandade i arbetet, vilket 

finns med i resultatdelen. Vi har fått en bild av att en del individer känner att de inte får ha 

något privatliv, att det finns personal på företaget som inte respekterar att vad individer gör 

på sin fritid inte behöver ha med arbetet att göra, vilket kan leda till konflikter. Mot 

bakgrund av det som framkommit i intervjuerna kan det argumenteras för ett större aktivt 

engagemang från chefens sida i hanteringen av uppkomna tvister. 

 

De begränsningar som företagskulturen skapar på företaget är bland annat en långsam 

förändrings- och beslutsprocess. Det tar lång tid att få igenom beslut av olika slag då många 

individer skall vara med och granska detta innan beslutet kan fattas. De intervjuade anser att 

endast de personer som måste granska beslutet bör göra det. Idag granskas det även av 

många andra personer som egentligen inte har till uppgift att göra det. Vi anser att 

processerna som uppkommer när till exempel ett beslut skall fattas bör effektiviseras. 

Arbetet stoppas upp och försvåras genom den långsamma processtiden. Alvesson (2013, s. 

120) skriver att synsätt som de äldre anställda har, implementeras hos nyanställda i olika 

grad.  

 

Eftersom att vi har sett ett motstånd från några av de intervjuade tror vi inte att de har tagit 

till sig och accepterat kulturen helt ännu. Enligt Alvesson (2013, s. 120) kommer de alltså 

antingen att göra det eller annars med stor sannolikhet att söka sig bort från företaget. Vi 

tror att det ligger något i det här. De individer som vi har upplevt varit negativt berörda av 

kulturen är också dem som vi upplever trivs minst bra på företaget. Om detta inte förändras 

tror vi att dessa individer kan komma att söka sig till ett annat företag, där företagskulturen 

stämmer bättre överens med hur individerna önskar att en företagskultur ska se ut. Något 

som skulle kunna leda till att fler medarbetare blir bekväma med den företagskultur som 

finns på ett företag är att jobba aktivt med detta område. Ett stort arbete skulle behöva 

göras för att undersöka hur företagets medarbetare vill att företagskulturen ska se ut. Det 

bör även diskuteras kring hur företaget kan arbeta för att göra kulturen mer attraktiv för fler 

medarbetare.   
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5.2.2 Attraktiv arbetsplats 

En av de fördelar som nämndes upprepade gånger av informanterna var att de upplevde 

företaget som en trygg och säker arbetsplats. De var väl medvetna om att det trots 

lågkonjunktur alltid finns möjlighet att anställa mer folk om arbetet kräver det och att det 

sällan sker nedskärningar på företaget. Denna bild förmedlades även under de samtal vi 

hade med cheferna. Att en arbetsplats i sitt varumärke förmedlar budskapet som en säker 

och trygg arbetsplats är naturligtvis positivt. Vi ser dock vissa brister i detta, då tryggheten 

kan leda till att medarbetarna lutar sig tillbaka och inte utför sitt arbete på bästa sätt. Det 

finns individer som inte gör sitt bästa. Då arbetsgivaren ser till den prestation som 

arbetsgruppen levererar kan vissa individer komma undan med att inte göra en stor 

arbetsinsats för att det ändå inte syns. Detta är ett problem idag som leder till att de andra i 

arbetsgruppen upplever en frustration över att alla inte anstränger sig lika mycket. Ett sätt 

för att undvika att medarbetarna tar sin anställning för given, kan vara att samtliga chefer 

inför regelbundna möten där de går igenom vilka arbetsuppgifter som har utförts. Vi ser inte 

enbart detta som ett sätt för arbetsgivaren att kontrollera att medarbetarna utfört sitt 

arbete, utan även som en möjlighet för medarbetarna att visa upp sina prestationer.    

 

Vi kunde ganska tidigt under intervjuerna konstatera att företagets lokalisering ute på 

landsbygden upplevdes som mindre attraktivt av dem som inte bor i närheten. Nuförtiden är 

arbetet inte längre den största delen av tillvaron, utan arbetstagarna ser arbetet som en av 

flera viktiga delar i livet. Många som söker sig till företaget är unga och de ställer större krav 

på att hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Dyhre och Parment (2013, s. 28) menar 

att företags nyanställda som bor långt bort från företaget till en början inte har problem 

med pendlingsavståndet. Om de däremot efter anställningen får ett jobberbjudande 

närmare bostadsorten väljer de flesta att byta arbetsplats. 

 

Det fungerar till en början bra att pendla till och från arbetet, men så småningom upplever 

ofta de anställda att pendlingen tar alldeles för lång tid och blir tröttsam. Detta kan i många 

fall leda till att de anställda söker sig vidare till nya arbeten utanför företagen, trots att de 

egentligen trivs bra på företaget. För de som har sin bostadsort i närheten av företaget ser 

det naturligtvis annorlunda ut. De ser närheten till arbetet som positivt och blir inte lika 

benägna att söka nya tjänster utanför företaget. Vad företaget kan se över för att göra 

arbetsplatsen mer attraktiv trots att den ligger belägen där den gör, kommer att diskuteras 

under 5.2.6 Arbetstid. 

 

Majoriteten av informanterna upplever att deras löneutveckling är för långsam och att deras 

löner ligger under genomsnittet. De uppger att ingångslönerna oftast ligger i fas med övriga 

landet, men att de sedan halkar efter. De vill ha individuella löner och inte en generell 

löneutveckling. De vill att deras lön ska baseras på deras arbetsprestationer. Då vi hos 

informanterna upptäckte ett missnöje med lönesättningen anser vi att detta är en viktig 

fråga för arbetsgivaren att fundera över om de vill behålla sina anställda. Vi ser givetvis 
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problematiken kring detta, då företaget är stort och styrs av strikta regler, även gällande 

lönesättningen. I slutändan kan det ändå vara så att det blir mer lönsamt att göra 

lönesättningarna individuella, så att medarbetarna blir nöjda och stannar kvar på företaget. 

Resultatet visar att informanterna upplever att flera anställda väljer att arbeta på företaget 

endast ett fåtal år, sedan lämnar de företaget för en annan arbetsgivare med gynnsammare 

löneutveckling. Vi anser att det är onödiga kostnader och utgifter att anställa personal och 

investera stora summor pengar i deras utbildning och utveckling för att sedan låta den 

kompetensen gå förlorad. Genom att ge de anställda individuella löner får arbetsgivaren sina 

medarbetare att känna att de blir “sedda” och belönande för sina prestationer, vilket gör att 

de förmodligen kommer vilja stanna kvar längre på företaget. Genom detta behöver 

arbetsgivaren inte heller oroa sig över att kompetensen ska gå förlorad. 

 

5.2.3 Ledarskap 

Enligt informanterna är företagets ledarskap varierande på många olika sätt. Det finns 

många olika typer av chefer på företaget. Något som gör diskussionen kring detta svår, är att 

individer efterfrågar olika egenskaper hos en ledare. Nedan har vi valt att diskutera det 

resultat som vi anser vara det viktigaste och mest intressanta i vårt arbete. 

 

Enligt resultatet är feedback från medarbetarnas chefer något som de saknar i sitt arbete. 

Hiam (2006, s. 153) skriver om hur viktigt det är att arbetsledare ger feedback till sina 

medarbetare. Om medarbetarna inte får feedback från sina uppdragsgivare tror vi att det 

blir en utmaning för dem att veta vad de har gjort bra och vad de skulle kunna förbättra i sitt 

arbete. Vi tror därför att feedbackgivandet är av stor vikt. Det är tydligt att medarbetarna vill 

ha en chef som finns där för dem i alla lägen och är väl insatt i deras arbete. De vill ha en 

chef som värdesätter deras arbetsprestationer och ger dem extra belöningar när de har gjort 

något extra bra. Vi tror att en tydligare stöttning och feedback från cheferna kan leda till att 

medarbetarna känner mer motivation till att göra en bättre arbetsinsats. När vi tänker på 

våra egna arbetslivserfarenheter är det för oss båda väldigt uppenbart att vi mår bättre och 

känner ett större engagemang när vi blir bekräftade och sedda för det vi gör. 

 

Som nämnts i tidigare studier diskuterar Tangen (2013, s. 35) är en chefspositionen att 

inneha en formell makt att fatta beslut medans en ledarposition innebär att personer runt 

omkring ledaren gärna följer denna individ frivilligt. Av det resultatet vi fått inom detta 

område drar vi slutsatsen att de formella cheferna bör ges mer mandat även informellt. De 

behöver även sträva efter att i sin chefsroll både vara ledare och chef.    

 

Som framkommer i resultatet finns det informanter som upplever att cheferna på företaget 

inte är så mycket ledare utan mer administratörer. Det finns även individer som säger att det 

finns informella ledare på företaget. De informella ledarnas ord väger i många fall tyngre än 

de formella ledarnas. Detta sker informellt. På pappret ser det ut som att det är den formella 

ledaren som tar besluten, fast det i själva verket är den informella ledaren som har gjort det. 
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Detta är något som skapar en otydlighet för medarbetarna. De vet inte vem de ska vända sig 

till i olika frågor. Vi upplever också att det blir en otydlighet för den formella ledaren, då 

denna inte har ett ensamt beslutsfattande informellt sett. Vi har fått en bild av att de 

informella ledarna har väldigt mycket kunskaper om olika ämnesområden. Även om dessa 

individer är en stor kunskapskälla för företaget tror vi att deras roll kan försvåra arbetet för 

en del individer. Vi tror också att detta leder till att beslutstagandet tar längre tid när fler 

individer ska lägga sig i och kommentera de olika besluten. 

 

5.2.4 Arbetsmiljö 

Angelöw (2002, s. 73) skriver att om arbetsklimatet upplevs som positivt av de anställda så 

bidrar det till att prestationsförmågan ökar. Resultatet visar att majoriteten av de anställda 

upplever att de har ett gott arbetsklimat dock visar resultat även att en del anställda trivs 

mindre bra. Om medarbetarna trivs på sin arbetsplats tror vi att detta leder till många andra 

fördelar. Vi tror att det leder till en bättre arbetsinsats och att de anställda mår bättre på 

jobbet. Ett förslag för att kunna öka trivseln hos de anställda är att i en 

medarbetarundersökning lägga fokus på vad som kan tänkas öka välbefinnandet, för att 

sedan arbeta efter detta.   

 

Majoriteten av medarbetare berättar att arbete i kontorslandskap påverkar individer 

negativt. De menar att de blir stressade och får sämre koncentrationsförmåga i denna miljö 

än om de arbetar i ett eget kontor. Bodin Danielsson (2010, s. 75-78) tar upp att arbete i 

kontorslandskap var den arbetsplats som fick sämst värde gällande trivsel. Mot bakgrund av 

det resultatet bör arbetsgivaren ta mer hänsyn till de individuella behoven och önskemålen. 

Vi tror att medarbetarna själva vet vilken miljö som är mest optimal att arbeta i. Genom att 

ta hänsyn till deras behov kan deras arbetsprestation öka. Även Tangen (2013, s. 120) tar 

upp hur buller och ljud leder till att arbetsprestationen minskar och stressen ökar. Mycket 

forskning tyder på att denna arbetsmiljö är negativ för individers prestationer i arbetet om 

den inte är självvald. 

 

5.2.5 Karriär- och kompetensutveckling 

Den förmån som uttalades tydligast av informanterna var möjligheten till utbildning och 

utveckling inom företaget. Det var också den förmån som de var mest nöjda med. Det var 

också utvecklingsmöjligheterna som en del individer trodde var anledningen till att en del 

individer stannade kvar på företaget. Som Angelöw (2002, s. 79) skriver kan de anställdas 

välmående och trivsel öka om de får utveckla sin kompetens. Vi tror att företaget gör sig 

attraktivare än andra företag genom att erbjuda sina medarbetare så mycket utbildning i 

den utsträckning som de gör.  

 

Informanterna uppgav att det fanns stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget, 

dock visade resultatet även att själva karriärtrappan inte är tillräckligt tydlig. För att skapa en 

attraktiv arbetsplats och locka till sig ny personal är det viktigt att karriärmöjligheterna målas 



41 

 

upp tydligt. Därför borde denna information finnas lättillgänglig, vara tydlig och 

strukturerad. Det bör tydligt framgå hur karriärtrappan ser ut, vad som krävs av de anställda 

för att ta sig vidare samt vad det är som avgör om de kan ta klivet vidare eller inte. I 

resultatet framgick även att det kan finnas risk att medarbetare bara stannar kvar några få år 

på företaget, går de utbildningar som finns och sedan lämnar företaget. Därmed kommer 

värdefull kompetens gå förlorad. För att inte tappa värdefulla medarbetare bör företaget ta 

till sig deras önskemål och jobba för att göra sin personal nöjd och belåten. Kanske bör några 

av de resurser som läggs på utbildningar istället läggas på att uppnå medarbetarnas 

önskemål? En anställd som får mycket utbildning och kompetens kan ju inte bidra något till 

företaget om denne sedan slutar där. Förmodligen slutar individen för att dennes behov inte 

blir tillfredsställda. 

 

Som tagits upp i resultatredovisningen ordnade företaget en kurs i mindfullness då en grupp 

medarbetare fått ett resultat på hög stressnivå i en medarbetarundersökning. Detta var 

något medarbetarna uppskattade. Dock tåls det att fundera på om detta är den enda rätta 

lösningen på problemet? På kort sikt, skulle vi kunna svara ja på frågan. Denna lösning 

handlar om att släcka bränder. Att försöka förminska skadan som redan har skett. Det är 

dock ingen långsiktig lösning som leder till att medarbetarnas arbetsbelastning blir mindre. 

Vi tror att ett mer förebyggande arbete behöver göras för att se till att medarbetarna inte 

hamnar i en liknande situation igen. Gärna i kombination med kurser som leder till 

avslappning och minskad stress. 

 

5.2.6 Arbetstid 

När en arbetstagare själv har inflytande över sin egen arbetstid kan det enligt Bergström och 

Olofsdotter (2000, s. 74) minska stressen. Detta kan innebära olika former av inflytande 

vilket vi upplever att medarbetarna efterfrågar. De önskar att de direktbussar som utgår från 

större städer i närheten bör utökas och avgå flera gånger om dagen, så de får en möjlighet 

att välja när de vill börja och sluta arbete. Som det ser ut idag måste de börja och sluta en 

viss tid eftersom att bussarna bara går en tid på morgonen och en gång på eftermiddagen. Vi 

tror att fler bussar om dager skulle kunna bidra mer till mindre stressad och nöjdare 

personal. 

 

En annan förmån som efterfrågas och kan förbättras är antalet dagar i veckan individerna får 

arbeta från distanskontoren. Arbetsgivaren bör även se över det antal arbetsplatser som 

finns på kontoren så att det inte blir fullbokat. Något annat som medarbetarna efterfrågar är 

möjligheten att kunna arbeta hemifrån. Här ser vi stora möjligheter till att göra företaget 

mer attraktivt. För att kunna lösa medarbetarnas önskemål om en flexiblare arbetsplats utan 

att det medför allt för stora kostnader för företaget, är att låta de anställda arbeta hemifrån 

när deras fysiska närvaro inte krävs på arbetsplatsen. Då undviker organisationen kostnader 

som kan uppstå vid t.ex. ombyggnad samt hyra för nya kontorslokaler.  
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De efterfrågar också mail i mobilen, för att de ska kunna arbeta även om de inte befinner sig 

på kontoret. Sammantaget kan vi dra slutsatsen att medarbetarna efterfrågar en större 

flexibilitet i sina arbetstider, vilket kan leda till att stressen hos arbetstagarna minskar. Mot 

bakgrund av detta bör företaget sträva efter en mer flexibel arbetsplats som ligger i fas med 

resten av landets utveckling för att inte tappa samt gå miste om kompetent personal. 

Kvalificerad personal söker sig till kompetenta företag som kan erbjuda den typ av flexibilitet 

som medarbetarna efterfrågar. 

 

Något annat som företaget behöver arbeta aktivt med är att förebygga och få bort är den 

negativa inställningen som verkar finnas på företaget kring distansarbete. Som nämndes i 

resultat och analysdelen upplever en del informanter att vissa anställda anser att 

arbetsuppgifter utförs bättre om det sker på den ordinarie arbetsplatsen än på 

distanskontor eller i hemmet. Vi har svårt att se nackdelar med distansarbete, då vi är 

övertygade om att individer utför ett bättre arbete om det sker efter deras egna 

förutsättningar och behov. Arbetet med att förändra attityden kring distansarbete bör 

inledningsvis ske på chefsnivå. Det är av stor vikt att samtliga chefer har en gemensam syn i 

frågan om de fördelar som distansarbete kan ge, för att sedan förmedla detta vidare till sina 

medarbetare på ett trovärdigt sätt.  

 

5.3 Svar på frågeställningar 

Under uppsatsens arbete har vi arbetat för att svara på frågeställningarna nedan. 

1. Hur upplever nyanställda att företagets kultur och medarbetarlöften ser ut? 

2. Vilka faktorer är det som gör att individer söker sig till företaget och får dem att stanna 

kvar? 

3. Vad anser intervjupersonerna att företaget bör göra för att bli en attraktivare arbetsplats? 

 

I relation till den första frågan har företagets kultur synliggjorts tydligt av medarbetarna. 

Däremot så har de inte upplevt att de har några uttalade medarbetarlöften. Vi har ändå 

kommit fram till att det finns vissa värderingar och arbetssätt som företaget står för som inte 

är uttalat men ändå finns där. Dessa är framförallt den möjlighet till kompetens- och 

karriärutveckling som företaget erbjuder, det öppna och familjära klimatet samt 

brukskulturen. Vidare har vi diskuterat detta i form av förmåner under de respektive 

ämnesområdena. Skulle företaget välja att skapa ett medarbetarlöfte är det en bra grund att 

utgå ifrån de fördelar och förmåner som arbetsplatsen idag erbjuder sina anställda. 

 

Den andra frågeställningen har besvarats väl av det resultat vi fått. Att individer söker sig till 

företaget beror främst på att organisationen erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom 

individens intresseområde. Anledningen till att de stannar kvar på företaget är att de får 

mycket kompetens- och karriärutveckling, trivs med sina arbetskamrater, får sina behov 

tillfredställda och accepterar den rådande företagskulturen. I resultatet har det framkommit 

att företaget skulle kunna sträva ytterligare efter att få sina medarbetare att vilja stanna kvar 
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på arbetsplatsen. 

 

I relation till den tredje frågeställningen har vi fått fram ett resultat som visar på att det finns 

områden inom företaget som kan förbättras för att uppnå en större attraktivitet. De mest 

framträdande områdena är att utöka företagets flexibilitet, förstärka de positiva delarna i 

företagskulturen såsom den familjära mentaliteten, försöka sträva efter att förbättra de 

delar inom företagskulturen som kan uppfattas som en nackdel t.ex. att organisationen 

kännetecknas av långsamma beslutsprocesser.  

 

5.4 Generaliserbarhet 

I denna studie representerar våra 10 informanter olika grupper av anställda. Ibland 

representerar de hela avdelningar, ibland en grupp som har lång väg till arbetet eller har sin 

bostad i närheten av arbetsplatsen. Eftersom vi inte haft möjlighet att intervjua samtliga ur 

populationen, kan vi inte med säkerhet säga att den bilden vi har fått överensstämmer med 

vad övriga på företaget upplever. För att få ett bredare perspektiv har vi låtit våra 

informanter svara på vissa frågor om hur de tror att deras kollegor upplever vissa delar, t.ex. 

sammanhållningen. 

 

Av deras svar kan vi sedan bilda oss en uppfattning om hur resten av gruppens upplevelser 

av vissa frågor ser ut. Nackdelen är ju givetvis att vi inte kan avgöra hur våra informanters 

uppfattning om sina kollegors värderingar är korrekta. Det som en individ upplever, kan av 

en annan uppfattas annorlunda. Vår uppfattning är dock att av de resultat som vi inhämtat 

från informanterna, stämmer de till stor del överens sinsemellan vilket ökar 

generaliserbarheten. Om studien innefattat ett större antal informanter skulle 

generaliserbarheten förmodligen ökat ytterligare, då resultaten från fler individer hade 

kunnat jämföras.   

 

5.5 Innebörd av resultat för världen utanför vår studie 

Vår uppfattning är att vår studie kommer att ha en hel del påverkan på världen utanför vår 

studie. Företaget vi skriver på uppdrag av kommer att kunna använda sig av vårt resultat i 

sitt dagliga arbete. Bara detta innebär en stor påverkan på världen utanför. Om någon annan 

väljer att ta del av vår uppsats, kanske ett annat företag, tror vi att det kommer att kunna ha 

en innebörd även för detta. Det vi har undersökt blir allt mer aktuellt för alla företag i 

världen idag. Alla vill och behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att överleva och vara 

framgångsrik som organisation. Om företagen inte lever upp till arbetstagarnas önskemål så 

kommer dessa individer förmodligen att söka sig till ett annat företag som kan erbjuda dem 

vad de vill ha. Därför är det väldigt viktigt att vara en del av utvecklingen och värdesätta 

medarbetarnas behov. 
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5.6 Uppslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att inrikta sig mer på något av de 

områden vi har undersökt. Till exempel skulle det kunna vara intressant att undersöka mer 

inriktat på hur företagets brukskultur påverkar organisationen. I vår studie har vi valt 

individer som kommer från samma yrkesområde. Det skulle vara spännande att undersöka 

vad intervjuer med individer som kommer från andra yrkesområden skulle ge för resultat. En 

annan intressant forskningsinriktning är att intervjua individer som har jobbat på företaget 

en längre tid, vad de säger om företagets kultur. En annan intressant forskningsgrupp skulle 

kunna intervjuas är individer som har jobbat en längre period på företaget och sen slutat. 
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7. Bilagor 

7.1 Informationsblad 

Information om intervju 

Hej! 

Tack för att du ställer upp och vill delta i intervjustudien till vår C-uppsats! 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagskulturen och medarbetarlöftet ser ut på 

ert företag . Vi vill också undersöka varför personer väljer att söka sig till och varför de 

stannar kvar på företaget. Slutligen vill se om det går att finna gemensamma nämnare i 

medarbetarlöftena och företagskulturen. 

Medarbetarlöftet är kopplat till företagets värderingar. Det skall vara ett erbjudande från 

företaget till medarbetaren som innehåller både rationella fördelar (att kunna 

vidareutvecklas) och känslomässiga fördelar (det känns bra att arbeta här). 

Inför intervjun vore vi tacksamma om du funderar kring dessa frågor. Tanken bakom att vi 

har valt att använda intervjuer, beror på att vi gärna ser möjligheten att få “djupare” svar på 

våra frågor. 

Genomförande: 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. 

Vi kommer att spela in intervjuerna för att lättare kunna arbeta med materialet i efterhand. 

Det är endast vi som kommer att lyssna på inspelningarna för att sedan transkribera 

materialet. 

Etiska riktlinjer: 

– Det är frivilligt att delta. 

– Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

– Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Tack för ditt deltagande! 

Vänliga hälsningar 

Emma Eriksson och Yasmine Hollsten 
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7.2 Samtalsguide chefer 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Hur många medarbetare är du ansvarig för? 

3. Vad har du för erfarenhet av rekrytering? 

4. Vad tror du att de jobbsökande förväntar sig av företaget som arbetsplats? 

5. Vilka är de vanligaste frågorna om företaget som du får från dem som du är med och 

intervjuar? 

6. Vad tror du att de jobbsökande anser att företaget står för gällande medarbetarlöftet? 

7. Vilka rationella fördelar erbjuder företaget? (utvecklingsmöjligheter, lön) 

8. Vilka känslomässiga fördelar erbjuder företaget? (trivsel, sammanhållning) 

9. Hur anser du att företagets medarbetarlöfte ser ut? Vet medarbetarna om det? 

10. Hur förmedlas detta? Är det synligt eller finns det bara där? 

11. Tas medarbetarlöftet (EVP) upp i medarbetarsamtalen? Eller i några andra sammanhang, 

t.ex. arbetsplatsträffar? - Hur ofta har ni medarbetarsamtal? 

12. Hur anser du att er företagskultur ser ut? - Vad är det som sitter i väggarna? 

13. Tror du att din bild av företagskulturen skiljer sig åt ifrån dina medarbetares bild? 

14. Hur ser sammanhållningen ut på din avdelning? 

15. Anser du att medarbetarlöftet sammanfaller med företagskulturen? 

16. Vilka för- och/eller nackdelar anser du att det finns med att jobba på företaget? 

17. Vad tycker du att företaget står för? 

18. Vad tror du att de anställda har för bild av företaget? 

19. Vilka för och nackdelar tror du kan vara avgörande för om en person söker sig till 

företaget eller inte? 
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7.3 Intervjuguide medarbetare 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad hade du för förväntningar av företaget som arbetsplats när du sökte dig hit? 

4. Har de visat sig stämma? 

5. Anser du att företaget är en attraktiv arbetsgivare?  

6. Vad var avgörande för att du sökte dig till just detta företag? 

7. Upplever du att företaget har några medarbetarlöften? (formella, informella) 

8. Hur förmedlas detta?  

9. Vilka förmåner som företaget erbjuder dig anser du vara de viktigaste? 

10. Upplever du att du har en bra löneutveckling? 

11. Hur upplever du att möjligheterna för karriär- och kompetensutveckling ser ut? 

12. Hur trivs du på jobbet? 

13. Hur upplever du att ansvarsfördelningen är på arbetet? (positivt/negativt) 

14. Hur ser sammanhållningen ut med dina närmaste kollegor? 

15. Hur ser sammanhållningen ut på resten av företaget? 

16. Hur fungerar samarbetet med dina närmaste kollegor? 

17. Hur fungerar samarbetet på resten av företaget? 

18. Hur upplever du att stämningen är bland dina närmaste kollegor? 

19. Hur upplever du att stämningen på resten av företaget? 

20. Hur upplever du ledarskapet som finns på företaget? 

21. Känner du att du får ta del av viktig information som är relevant för ditt arbete? 

22. Finns det några andra förmåner som du inte har nämnt?( 

23. Finns det några nackdelar med att arbeta här? 

24. Hur anser du att er företagskultur ser ut? - Vad är det som sitter i väggarna? 

25. Upplever du att de som bor i trakten och arbetar här gynnas på något sätt? 

26. Upplever du att det finns några statusskillnader inom företaget?  

27. Anser du att medarbetarlöftet sammanfaller med företagskulturen? 

28. Vad skulle kunna motivera dig till att göra en ännu bättre insats på arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


