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FAKTORER SOM KÄNNETECKNAR EN GOD ARBETSPLATS
-utifrån ett chefsperspektiv

Det senaste decenniet har konkurrensen företag emellan ökat. 
Omvärldsfaktorer så som informationsteknologi och en globaliserad 
ekonomi har inverkat på företagens villkor och förutsättningar. 
Personalen har därmed blivit en stark konkurrensfaktor. Syftet med 
denna studie var att få en större förståelse för vad som kännetecknar 
en god arbetsplats utifrån ett chefsperspektiv. Detta har undersökts 
induktivt och kvalitativt i form av sex intervjuer vilka sedan 
analyserats tematiskt. Resultaten visar att trygghet, en god 
psykosocial arbetsmiljö, tydligt ledarskap, kommunikation och 
delaktighet samt mål och strukturer medverkar till upplevelsen av en 
god organisation. Studien har bidragit till en mer sammanhängde 
bild av frågeställningen samt hur tidigare studier hänger samman 
och hur de kan skapa en god arbetsplats. Resultatet kan vara av 
användbarhet för fortsatta studier och för arbetsgivare som vill 
skapa en mer välmående och effektiv organisation.

Den senaste tioårsperioden har konkurrensen mellan företagen ökat. 
Omvärldsfaktorer så som informationsteknologi och en globaliserad ekonomi har 
inverkat på organisationens villkor och förutsättningar i hög grad. Det krävs snabba 
förändringar, nya verksamhetsformer, ny kunskap och en ökad avkastning. 
Humankapitalet, personalen blir därför en viktig faktor för företaget. Det är en 
konkurrensfaktor, fungerar inte personalen fungerar inte heller företaget. Forskning 
visar exempelvis på att personal som inte trivs och känner tillit till sin arbetsgivare 
kan uppleva ilska och besvikelse gentemot företaget. Detta kan vidare leda till en 
minskad lojalitet bland personalen och en minskad vilja att ”ge det lilla extra” 
(Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Även sjukfrånvaro är en indikator på att 
personalen inte mår bra. Det kan bland annat bero på att företagets arbetstakt har ökat 
beroende på exempelvis konkurrenstryck eller att den psykosociala miljön inte är 
tillfredställande (Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Thorell, 2005). Idag råder 
det högkonjunktur vilket leder till att de anställda har lättare att ställa krav och byta 
arbete om de så önskar. Denna uppsats syfte är därmed att undersöka vad som 
kännetecknar en god arbetsplats och hur företagen får sina anställda att må bra och 
stanna kvar. 

Det finns många olika sätt att se på sin personal, dess trivsel och arbetsmotivation. 
De första teorierna kring just arbetsmotivation kan delas upp i två olika perspektiv. 
Det första perspektivet utgår från synsättet att medarbetare motiveras av moroten och 
piskan. Det vill säga beteenden som är bra enligt arbetsgivarens perspektiv belönas, 
medan motsatt beteende bestraffas. Det andra perspektivet utgår från att glada och 
lyckliga medarbetare är bra medarbetare (Katzell & Thompson, 1990). 

Katzell och Thompson (1990) har delat in teorier om arbetsmotivation i två 
kategorier, exogena orsaker (orsakade utifrån) och endogena processer (processer 
inifrån).  Exogena teorier är fokuserade på motivationsvariabler som kan påverkas 
och förändras av yttre faktorer i egenskap av exempelvis organisationsincitament, 
belöningar eller sociala faktorer såsom ledarskap och gruppbeteende. Exempel på 
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exogena teorier är grupp- och normteorin samt mål- och belöningsteorin. Grupp- och 
normteorin går ut på att människor motiveras till att vara verksamma om de arbetar 
nära sina kollegor. Människor har en förmåga att påverkas av medarbetares attityder 
och beteende (Katzell & Thompson, 1990). Målteorin anser att de anställda presterar 
bättre om det finns definierade mål och feedback kopplat till dessa. Ett ökat 
engagemang för att uppnå målen kan också uppstå om de anställda får vara delaktiga 
i målformuleringen. Belöningsteorin föreslår att belöningar uppmuntrar till beteenden 
som framkallat belöningen. Det används för att visa på vad som är godtyckligt eller 
ej i organisationen, vilka beteenden som premieras. Endogena processer däremot 
fokuserar mer på de inre skeendena hos individen vilka påverkar arbetsmotivationen. 
I detta fall är det främst psykologiska faktorer som har uppmärksammats. Exempel 
på endogena teorier är självuppfattnings- och attitydteorin.  Enligt 
självuppfattningsteorin har anställda med hög självkänsla och självförtroende en 
förmåga att eftersträva högre prestationer och målsättningar. De har en fördelaktig 
arbetsinställning och visar ofta större vilja att utveckla sig själva med mer utmanande 
arbetsuppgifter. Attitydteorin fokuserar mer på den anställdes attityder gentemot 
företaget och hur dessa påverkar arbetsmotivationen. Anställda med god uppfattning 
om sitt företag har högre arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och motivation än en 
anställd med motsatt uppfattning (Katzell & Thompson, 1990). 

Om de anställda upplever att företaget inte är rättvist vad gäller exempelvis 
lönesättning, belöningar, befordringar och så vidare kan detta leda till avundsjuka 
och upplevelse av orättvisa de anställda emellan (Choen- Charash & Mueller, 2007). 
Forskning visar dessutom att anställda med hög självkänsla är mer känsliga och 
missunnsamma gentemot arbetskamrater då de upplever orättvisa. Rättvisa kan tyvärr 
inte mildra den negativa effekten av avundsjuka men det kan öka det harmoniska 
beteendet i företaget över lag. Mindre grad av orättvisa minskar de anställdas 
avundsjuka och lust att förstöra för andra arbetskamrater. Det är därför viktigt för 
företaget att tänka efter hur exempelvis befordringar, belöningar och så vidare 
upplevs av de andra anställda, då missnöje bland dessa kan skapa icke önskade 
beteenden i företaget, ett missnöje i organisationen över lag (Choen- Charash & 
Mueller, 2007). 

Fredrik Hertzberg (2003) intresserade sig även han för motivation och orsaker till 
arbetstillfredsställelse respektive missnöje. Han intervjuade 200 anställda på elva 
företag för att försöka ta reda på svaret. Han kom fram till två typer av orsaksfaktorer 
som han kom att kalla hygien- och motivationsfaktorer. Han upptäckte att de faktorer 
som motiverar de anställda inte alltid överstämde med de inre faktorer som inte 
gjorde dem missnöjda. Det var delvis olika faktorer som orsakar motivation samt 
missnöje. För att de anställda inte skall vara missnöjda måste hygienfaktorerna vara 
tillfredställda vilka bland annat är lön, arbetsförhållanden, säkerhet på arbetet och 
relationer till arbetskamrater och chefer. Men för att de anställda skall vara 
motiverade och tillfredsställda krävs motivationsfaktorer så som arbetsprestation, 
ansvar, erkännande, och utveckling (Hertzberg m fl,1959, i Granberg, 2003).

Tidigare litteratur visar även på tre grundbehov som människan behöver få 
tillfredsställt för att hon ska uppleva välbefinnande i det stora hela (Patrick, 
Canevello, Knee & Lonsbary, 2007). Dessa är självbestämmande (att känna sig 
otvingad i beslutstagande), kompetens (att känna sig duglig och att inneha förmåga 
att uppnå önskade resultat) och gemenskap/nära relationer (att känna samhörighet 
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med andra). Ju mer individen upplever dessa tre behov som tillfredsställda desto 
högre välbefinnande, självkänsla, positivitet, trygghet och goda relationer upplever 
hon, samtidigt som hon har mindre konflikter med människor i hennes närhet 
(Patrick et al., 2007)  

Om en människa inte känner att hon kan påverka och bestämma själv kan detta ge 
upphov till inlärd hjälplöshet (Granberg, 2003; Schaufeli & Enzmann, 1998). Inlärd 
hjälplöshet i ett företag kan innebära att personalen lärt sig att det inte spelar någon 
roll om de arbetar lite extra eller försöker komma med idéer då ledningen ändå inte 
lyssnar eller bryr sig. Om de tillräckligt många gånger har försökt men ändå inte 
uppmärksammats tappar de till slut lusten och slutar försöka, så kallad inlärd 
hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet kan bland annat leda till modlöshet och en oförmåga 
att ta initiativ hos personalen (Granberg, 2003; Schaufeli & Enzmann, 1998)

Motsatsen till inlärd hjälplöshet upptäcktes vid experimenten i Hawthorne 
(Roethlisberger & Dickson,1939, i Granberg, 2003). Efter att produktiviteten i en 
telefonfabrik i Hawthorne hade minskat ville ledningen testa om investering i ny 
belysning skulle öka arbetstakten och välbefinnandet hos personalen. Olika test 
utfördes i olika lokaler med olika belysningar men samma resultat frambringades. 
Produktiviteten ökade i samtliga lokaler oavsett högre, lägre eller samma ljusstyrka. 
Vad de hade upptäckt var att de anställda påverkades av uppmärksamheten de fått när 
de arbetade. Att de blev sedda och uppmärksammade påverkade produktiviteten 
positivt (Roethlisberger & Dickson, 1939, i Granberg, 2003).

Trygghet på arbetsplatsen är något som brukar värderas högt hos de anställda. Om 
den anställde däremot inte upplever trygghet utan istället anställningsotrygghet kan 
detta bland annat leda till stress (Näswall et al., 2003).  Stress och utbrändhet har i 
Europa ökat kraftigt de senaste 20 åren och kostar företagen och samhället mycket 
pengar. I USA kostade stress på arbetet för företagarna över 200 miljader dollar per 
år i sjukfrånvaro, minskad produktivitet, kostnader för sjukvård och ersättningskrav 
(Schaufeli & Enzmann, 1998). Stress beror dock inte endast på anställningsotrygghet 
utan även exempelvis en ökad servicesektor, individualisering, ökad mental och 
emotionell arbetsbelastning och ändrade psykologiska kontrakt påverkar. Service-
sektorn har växt snabbt de senaste åren, i Europeiska unionen arbetar 59 % av 
arbetskraften i servicesektorn (Schaufeli & Enzmann, 1998). Anställda i denna sektor 
löper en större risk att bli stressade och utbrända vilket beror på de emotionella krav 
som de upplever dagligen då de arbetar med människor. I det moderna samhället är 
inte heller de sociala rollerna lika preciserade som de var i det gamla industri- eller 
bondesamhället, vilket ökar individualiseringen. Idag kan individen själv välja vilken 
roll hon vill ha och vilka nätverk hon ska ingå i. Som ett resultat av detta har stressen 
ökat då konkurrensen mellan individerna har växt samtidigt som det sociala stödet 
minskat för många (Schaufeli & Enzmann, 1998). Det sociala stödet har en viktig 
funktion för individen då detta utgör en hanteringsresurs, socialt stöd hjälper 
individen att motverka hot så som exempelvis stress eller otrygghet i anställningen 
(Näswall et al., 2003). Sociala relationer över huvud taget är fundamentalt för 
individens välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. Forskning har visat på att 
individer med stora sociala nätverk inte reagerar lika stark för stressorer samtidigt 
som de har en bättre hälsa i övrigt. Det intressanta är dock att det sociala stödet 
verkar som bäst för individen när hon vet att det finns men när det inte är konkret. 
Det vill säga socialt stöd i verbal och fysisk form är inte alltid den bästa (Bolger & 
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Amarel, 2007). Själva stödet kan bland annat bestå av familj, vänner eller 
arbetskamrater (Näswall et al., 2003). Den ökade mentala och emotionella 
arbetsbelastningen handlar om den nya tekniken som uppstått och kravet inom 
servicesektorn att alltid vara serviceminded. Arbeten som kanske tidigare varit 
fysiskt belastande har idag genom underlättande av teknik blivit psykiskt krävande. 
Det gäller att ha kognitiva skickligheter och följa med i tekniken för att förstå sig på 
sitt arbete. Även kravet, på anställda inom servicebranschen, att alltid ge bästa 
möjliga service och att vara glad och trevlig kan få de anställda att känna sig 
stressade. Detta på grund av att de kanske får uttrycka ett beteende som inte stämmer 
överens med deras genuina känslor. De går in i en så kallad roll vilket kan vara 
psykiskt påfrestande. Även det psykologiska kontraktet påverkar individens 
upplevelse av stress. Det psykologiska kontraktet är en subjektiv uppfattning av 
löften om ömsesidiga skyldigheter mellan arbetsgivare och anställd. Den anställde 
upplever att det finns ett löfte om att utföra vissa uppgifter vilket vidare skall 
resultera i någon form av belöning. De senaste åren har dock de anställda fått ge mer 
än vad de fått tillbaka. Arbetstakten och kvantiteten på vad som skall göras har ökat 
bland annat beroende på downsizing. Mindre antal anställda har fått göra samma jobb 
som tidigare (Schaufeli & Enzmann, 1998; Van der Vliet & Hellgren, 2002). Detta 
påvisar en undersökning där 60 % av den svenska arbetskraften upplever ökad 
tidspress på arbetet (Van der Vliet & Hellgren, 2002). Att de anställda får arbeta 
hårdare samtidigt som de ofta upplever en större anställningsotrygghet försvagar det 
psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och anställd, vilket vidare kan leda till 
negativa konsekvenser så som uppsägningar, minskad tillit och trivsel, utbrändhet 
samt hjärt- och kärlsjukdomar hos de anställda (Schaufeli & Enzmann, 1998).

Precis som att stress kostar företagen och samhället mycket pengar gör sjukfrånvaro i 
allmänhet det. I Sverige är sjukfrånvaron stor och har ökat sedan 1990-talet. År 2003 
kostade sjukfrånvaron 120 miljarder kronor i form av sjukpenning och 
förtidspensionering (Hogstedt, 2004). Som tidigare nämnts är det bland annat de 
strukturella förändringarna i form av slimmade organisationer i såväl privat som 
offentlig sektor som påverkar. Den fysiska arbetsmiljön har inte försämrats men 
däremot den psykosociala. Denna påverkas av faktorer så som högre 
konkurrenstryck, spararbeten, out-sourcing och så vidare. Inflytande och kontroll har 
minskat för stora grupper av anställda och arbetet har blivit mycket pressat. Att allt 
för länge kämpa utan tillräckligt med stöd från organisationen och utan tid för 
återhämtning skapar sjukdomar. Det handlar i stor utsträckning om att de anställda 
inte upplever att de har kontroll över kraven. Kraven kan delas in i såväl kvantitativa 
som kvalitativa. De kvantitativa består exempelvis av deadlines, arbetsuppgifter per 
tidsenhet och antal rapporter. De kvalitativa däremot består av psykosociala problem 
så som konflikter, koncentrationssvårigheter och rollkonflikter (Marklund et al., 
2005). Enligt krav- och kontrollmodellen mår de individer som känner att de kan 
påverka sitt arbete och delta i beslut avsevärt bättre än de som inte känner detsamma, 
vilket vidare leder till ett högre engagemang, minskad sjukfrånvaro och trivsel på 
företaget (Van der Vliet & Hellgren, 2002).

Forskning har visat på att glada och välmående individer med psykiskt välbefinnande 
och arbetstillfredställelse skapar högre arbetsprestationer i organisationen (Wright, 
Cropanzano & Bonett, 2007).  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för detta 
och frågeställningen lyder således; vad anser de anställda på ledande positioner 
kännetecknar en god arbetsplats? Med en större kunskap om det är förhoppningen att 
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kunna skapa en mer hållbar och effektiv organisation med välmående personal. Som 
tidigare forskning visat på kostar icke välmående personal och organisationer mycket 
pengar och personliga missöden. Undersökningen är gjord i ett explorativt syfte för 
att se om några nya aspekter framkommit som tidigare inte omtalats och som vidare 
kan ligga till grund för fortsatta studier inom området

Metod

Deltagare 
Urvalsmetoden är en form av bekvämlighetsurval. Utifrån kontakter med olika 
företag genom min mentor på Alecta hälsa och välfärd skickades förfrågan ut, i form 
av mail, till lämpliga företag om intresse att delta i intervju.  Undersökningen är ett 
samarbete med Alecta och deras utmärkelse: Sveriges bästa arbetsplats. Av 15 
frivilliga intervjupersoner som anmält sitt intresse valdes sedan sex deltagare ut efter 
informativitet (dvs. de personer som jag ansåg kunde ge en så representativ bild av 
min frågeställning som möjligt), fem män och en kvinna i åldrarna 33-53 år. Alla 
arbetar på ledande positioner men har blandade erfarenheter och kunskaper. 
Intervjupersonerna har en akademisk bakgrund med kunskaper inom 
beteendevetenskap, ekonomi, juridik, socialpsykologi och sociologi.  Företagen de 
arbetar på idag är av varierande storlek och i olika branscher så som barnomsorg, 
försäkring, hälsa, hästsport, kultur samt olje- och bensinmarknad. Jag som genomfört 
intervjuerna läser PAO-programmet (personal, arbete och organisation) vid 
Stockholms universitet. Undersökningen har ägt rum i anslutning till min sista termin 
då jag läser påbyggnadskursen i psykologi. Tidigare erfarenhet av kvalitativ 
undersökning har jag från min B-uppsats samt en pilotstudie till denna uppsats.
Förförståelse för ämnet finns då jag, som tidigare nämnts, har ett samarbete 
tillsammans med min mentor på Alecta.

Datainsamling
Undersökningsmetoden som brukats är kvalitativ. Ostrukturerade och enskilda 
intervjuer utifrån ämnet vad som kännetecknar en god arbetsplats, med utgångspunkt 
i ett chefperspektiv, har genomförts. Detta med avsikt för att få fram olika teman vid 
analys. Intervjuerna var 45-60 minuter långa och genomfördes i ett ostört rum på 
företagen där intervjupersonerna arbetar. Jag började intervjun genom en 
introduktion av mig, min utbildning samt syftet med studien. 
Undersökningsdeltagaren fick sedan en muntlig instruktion om hur intervjun skulle 
genomföras och information om den konfidentiella hanteringen av svaren. 
Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan transkriberas och analyseras 
tematiskt. Jag har valt att inte ta del av någon litteratur kring ämnet före intervjuerna, 
förutom den som redan använts vid tidigare studie, för att försöka vara så öppen som 
möjligt för de resultat som frambringas.                                                             

Analys
Denna studie är induktiv och har analyserats tematiskt vilket innebär att data är 
strukturerat utifrån teman som framkommit i det insamlade materialet. Intervjuerna 
transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger. Sedan markerades text som 
ansågs relevant för frågeställningen. Denna text infogades sedan i ett nytt dokument 
för att skapa en större överblick och möjlighet att ta ut olika teman.  Intervjuerna 
lästes sedan om igen en gång för varje tema och relevant information plockades ut. 
En benämning och definition av varje tema gjordes slutligen och sedan 
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sammanfattades materialet under varje tema. Detta växte fram och blev till slut 
resultatdelen.

Resultat

Resultatet av denna studie visar på sex komponenter som kännetecknar en god 
arbetsplats utifrån ett chefsperspektiv. Dessa är en heterogen och samhörig 
arbetsgrupp, tydliga mål och strukturer, ledning, feedback/kommunikation och 
delaktighet, psykosocial arbetsmiljö samt en grundtrygghet som uppstår när de andra 
fem komponenterna existerar. Ytterligare en sjunde komponent finns även med i 
resultatet vilken är en spekulation bland de intervjuade kring framtiden.  

En heterogen och samhörig arbetsgrupp
En god arbetsplats kännetecknas av en gemenskap medarbetarna emellan. Förr 
tillhörde man en by eller socken, idag tillhör man ett företag. Då individen tillbringar 
en stor del av sitt vakna liv på arbetet blir känslan av samhörighet, vi och 
familjekänsla mycket viktig. Om medarbetarna har arbetskamrater som de trivs med 
och drivs av kan detta skapa en känsla av tillhörighet och stolthet gentemot företaget. 
Om den anställde däremot inte trivs i sitt arbetslag och med sina medarbetare finns 
det stor risk att denna byter arbetsplats. Alla anställda har en viktig roll i företaget, 
flera huvuden tänker bättre än ett. Det gäller därför att skapa en så dynamisk grupp 
med så många olika karaktärer som möjligt, detta för att uppnå en mer aktiv och 
effektiv organisation. En av de intervjuade uttrycker det som följer: ”blandningen är 
hemligheten till receptet” och ”It takes all kinds”.  Detta gäller både kön, etnicitet 
och beteendemässigt. Det gäller från ledningens sida att skapa detta klimat genom 
rekrytering men även genom att ta tillvara på den personalen som finns och försöka 
göra det bästa av den. Ibland handlar det om som uttryckts ”att skrapa lite på ytan för 
att se vad som finns under”, att se vilka förmågor som faktiskt finns i företaget. Även 
samarbete och samverkan har en stor betydelse, att hjälpas åt och förstå vikten av sitt 
eget och andras arbete samt hur de påverkar varandra, helheten. Det gäller att förstå 
samband och kontext, Kasam som uttrycks i en av intervjuerna, vilket betyder känsla 
av sammanhang. 

Tydliga mål och struktur
För att medarbetarna skall kunna samverka och uppleva känsla av sammanhang 
måste det finnas tydliga mål och strukturer i företaget. Utan förståelse för företagets 
mål och existens samt arbetets betydelse blir det svårt att arbeta åt samma håll. Som 
en av de intervjuade uttrycker sig ”om alla vet att bollen är rund, att den finns till och 
vart den är på väg, så skapar det en känsla av sammanhang”. Om personalen inte 
förstår detta, då logiken inte framgår blir det lätt ostrukturerat och de vet inte var de 
befinner sig någonstans. Individen skapar då sina egna mål och prioriterar därmed 
kanske inte rätt utifrån organisationens perspektiv. Medarbetarna arbetar åt olika håll 
och organisationen blir stillastående. En gemensam syn på saker och ting är således 
viktigt för att kunna lösa en uppgift. Mål och struktur är även viktigt för att 
personalen skall förstå vad som förväntas av dem, de behöver inte tvivla på om de 
gör ett bra jobb eller ej utan vet vad som krävs, vad de har för uppgift och mål. De 
kan se resultatet av sitt arbete vilket tillsammans med planering skapar en trygghet 
hos den anställde. Det underlättar även för individen att vara stolt över sitt arbete och 
sitt bidrag till organisationen då hon vet vad hon tillfört och var hon passar in. För 
ledningen handlar det om att vara tydlig, konsekvent och rak för att kunna skapa 
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dessa klara mål.  Att enträget informera och kommunicera samma budskap om och 
om igen. Människor ställer inte om sig på en natt utan det krävs långsiktigt och 
strategiskt arbete. ”Det finns inga quick fix” som en av de intervjuade uttrycker det.

Ledning
Det är följaktligen viktigt för ledningen att veta vad de vill med organisationen och 
att kommunicera ut det så tydligt och konsekvent som möjligt. Det är Vd:n och 
cheferna som anger hela tonen och stämningen i företaget. Det är därför viktigt för 
dem att leva som de lär.  De måste vara överens om vad de vill göra och vad för 
klimat de vill skapa och sen arbeta aktivt med att tydliggöra detta nedåt hela tiden. 
En god chef stöttar inte bäst genom att kontrollera och bestraffa utan genom att vara 
en förebild med kunskap om vad de anställda arbetar med. Det är viktigt att låta de 
anställda få pröva och göra fel, det är en del av det mänskliga och hur vi lär oss. Det 
handlar om att tänka positivt, att inte leta fel hos varandra. Ett bra ledarskap ger 
utslag i såväl minskad sjukfrånvaro som större trygghet och nöjdhet bland de 
anställda. Om ledarskapet däremot inte fungerar så fungerar inget annat i företaget 
heller. En av intervjupersonerna uttrycker sig som följer: ”Ett otydligt ledarskap leder 
till problem med gränssättning och tydliga strukturer vilket gör att 
maktkonstellationer bildas och att de anställda får svårt att förstå sina roller”.  Ett 
otydligt ledarskap skapar avsaknad av struktur vilket som tidigare nämnts är viktigt 
för trygghet, förståelse för sina arbetsuppgifter och för att uppnå mål. En god ledare 
lyckas skapa tydlighet samtidigt som den kan lyssna och förstå, den har ett ärligt 
uppsåt och en vilja att involvera och engagera sina anställda. En tilltro till sina 
anställda att de har förmågan att göra sitt arbete. Detta leder vidare till att företaget 
inte behöver ha en lika stark detaljstyrning vilket skapar en känsla av delaktighet och 
att själv kunna påverka sina arbetsuppgifter för den anställde.

Feedback/kommunikation och delaktighet
”Tar du bort feedbacken från amöban (företaget) så vet du inte om den växer åt rätt 
håll” som uttrycks i en av intervjuerna. Det är bland annat genom konsekvent arbete 
med feedback, kommunikation och uppföljning som företaget kan uppnå sina mål. 
För den anställde är det mycket viktigt att veta om den gör rätt eller fel, att känna sig 
sedd och bli bekräftad. Feedback och delaktighet är viktiga motivationsfaktorer för 
de anställda. En av de intervjuade uttrycker sig: ”Det måste finnas en mening med 
det jag gör, delaktighet är viktigt för att jag skall känna att jag bidrar”.  Känner den 
anställde att den bidrar så skapar det vidare en känsla av att den behövs och är viktig 
för organisationen. Om den anställde däremot upplever att den inte bidrar kan detta 
skapa en känsla av lågt i tak vilket vidare kan leda till en upplevelse av hopplöshet 
och stress. Feedbacken ska helst komma från de som påverkas av de anställdas 
arbete. Det kan vara i form av medarbetarsamtal, möten, internkommunikation i form 
av mail, mer spontant i lunchrummet eller på fikarasten. Det handlar om att 
kontinuerligt kommunicera och skapa relationer, att vara aktiv. Det mesta på 
arbetsplatsen och vad gäller en god organisation handlar i slutändan om relationer. 
Det kan vara mellan arbetskamrater, mellan chef och medarbetare, mellan företaget 
och omvärlden eller företaget och kunden.

Psykosocial och beteendemässig arbetsmiljö
Vi är präglade av vår industriella bakgrund, vi pratar ofta arbetsmiljö i form av 
fysiska egenskaper men det handlar mycket om relationer och hur folk uppfattar och 
upplever sin arbetsplats. Det gäller att tänka rätt på jobbet och att motivera genom att 
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bland annat sätta igång tankeprocesser. För att förstå andra gäller det att först förstå 
sig själv, att ha självinsikt, det gäller såväl chefer som medarbetare.  Mycket energi i 
företag går åt till icke fungerade relationer. En av de intervjuade gör en liknelse med 
att ta tempen på ett företag för att mäta dess verkningsgrad. En motor exempelvis har 
cirka 30% verkningsgrad, resten blir bara värme. Intervjupersonen menade att en bra 
verkningsgrad i en organisation skulle vara cirka 65%  (100% verkningsgrad skulle 
betyda att alla anställda hela tiden arbetade med något som gagnade organisationen) 
resterande 35% skulle vara varmluft som skapats av dåliga relationer. För att uppnå 
en så hög verkningsgrad som möjligt är det viktigt att varje anställd känner sig själv. 
Att de vet vad som är rött, grönt eller gult i sitt beteende, exempelvis vad som får 
individen att bli taggad och gå igång. Då är det lättare som individ att välja att inte gå 
in i dessa situationer och förstå sitt eget beteende men även andras. Det är även 
viktigt att få individen att förstå att, som en av intervjupersonerna uttrycker det: ”den 
inte hamnar i saker och ting utan tar sig dit själv”.  Människor är inga offer utan kan 
själva välja hur de vill se och förhålla sig till saker och ting. Utbrändhet exempelvis 
är till stor del en fråga om hur individen ser på sin tillvaro och vad hon gör åt den, 
inte vad hon blivit utsatt för av omgivningen.  Där personen befinner sig idag har den 
tagit sig själv, genom att använda detta tankesätt slutar individen lägga över sitt 
välmående på andra. Tillsammans blir detta som olja för motorn och 
verkningsgraden kanske kan öka från 65% till 70%. En god psykosocial arbetsmiljö 
handlar även om att ha en balans i livet, att alla delar hänger samman. Hur den 
anställde mår på jobbet påverkar dess privatliv och vice versa. En av de intervjuade 
uttrycker sig: ”vi anställer inte en tredjedels människa utan en hel”, det är viktigt att 
se människan, individen, inte bara den anställde. Därför har arbetsgivaren ett ansvar 
om de anser att den anställde är på väg utför. Påverkar det arbetet är det 
organisationens problem, det gäller att ta hänsyn till individen, att strunta i dess 
problem är motsatsen till hänsyn, det handlar om ett så kallat utökat ansvar. En bra 
arbetsmiljö, som uttrycks i en av intervjuerna, är ”myllan där goda affärer växer”. 

Trygghet
Om ovanstående pusselbitar är på plats skapar det trygghet hos den anställde. 
Trygghet är viktigt för att individen skall våga testa på och prestera optimalt. En av 
de intervjuade uttrycker sig: ”Trygghet är underskattat, jag anser att det är lika viktigt 
som luft och vatten.” Behovet är dock individuellt men en form av grundtrygghet och 
förutsägbarhet behöver alla individer och en god organisation. 

Framtid    
Hur framtidens organisation kommer att se ut är svårt att förutspå.  Många av de 
intervjuade tror på en mer flexibel organisation där frihet anpassas till aptit. Arbetstider 
och tanken om 40 timmars vecka kommer antagligen att förändras. Varför arbeta 
exempelvis fem dagar och vara ledig två? Att kunna få påverka sina egna arbetstider 
kommer att bli allt viktigare. Större kamp om kompetent personal kommer också skapas 
mellan företagen då 40-talisterna börjar gå i pension. Det blir nödvändigt att skapa den 
goda arbetsplatsen för att upprätthålla konkurrensen gentemot andra företag. Det 
behövs dock förebilder så som chefer på stora företag som vågar ta täten och sticka ut 
näsan i dessa frågor. Detta för att andra mindre företag skall våga följa efter. Idag är det 
fortfarande, som uttrycks i en av intervjuerna ”Cost cutting-chefer som är förebilder och 
hjältar”.  Även omorganisationer och sammanslagningar som vi sett mycket av de 
senaste tio åren kommer att minska, trygghet kommer att bli allt viktigare för 
personalen. Kontoret och arbetsplatsen kommer att bli mer likt hemmet med en 
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personligare och varmare känsla.   Organisationen i sig kommer också att få större 
betydelse där inte endast individualiteten är viktig utan även företagets framgång och 
välmående. Förändringarna kommer dock inte ske över en natt utan under en längre tid. 

Diskussion

Syftet var att resultaten i denna studie skall öka förståelsen för vad de anställda på 
ledande positioner anser kännetecknar en god arbetsplats. Undersökningen har därför 
gjorts explorativt för att se om några nya aspekter framkommit som tidigare inte 
omtalats och som vidare kan ligga till grund för fortsatta studier. Resultatet har 
skapat en mer tydlig bild om vad som faktiskt kännetecknar en god arbetsplats och 
hur tidigare studier hänger samman med detta. Totalt har sex huvudteman 
framkommit vilka representerar en god arbetsplats. Dessa är en heterogen och 
samhörig arbetsgrupp, tydliga mål och strukturer, ledning, feedback/kommunikation 
och delaktighet, en god psykosocial arbetsmiljö samt trygghet vilket skapas när de 
andra fem komponenterna fungerar och existerar. En grundtrygghet är viktigt för 
upplevelsen av en god organisation. Detta stödjer tidigare forskning som visat på att 
otrygghet i anställning kan leda till minskad tillit och förtroende för företaget, men 
även stress och i värsta fall utbrändhet (Näswall et al., 2003). Enligt Maslows 
behovsteori, som består av fem behovsnivåer som individen strävar efter att 
tillfredställa, är trygghet det näst viktigaste efter det fysiologiska behovet (Maslow, 
1958). 

En god arbetsplats kännetecknas av en gemenskap och samhörighet medarbetarna 
emellan. Eftersom medarbetarna tillbringar en stor del av sitt liv på arbetet är 
tillhörighet och samhörighet viktigt. Upplever inte en anställd detta är det stor risk att 
denne byter arbetsplats. När ett behov är tillfredställt enligt Maslows (1958) teori 
intar ett nytt behov dess plats. I rangordning efter trygghet, enligt behovsteorin, 
kommer då det sociala behovet (Maslow, 1958). Om medarbetarna har 
arbetskamrater som de trivs med och drivs av kan detta skapa en känsla av 
tillhörighet och stolthet gentemot företaget. Det är just känslan och upplevelsen av 
socialt stöd som betonas som viktigt i denna studie. Detta kan stärkas av tidigare 
studier som uppvisat att det sociala stödet verkar som bäst för individen när hon vet 
att det finns men när det inte är konkret så som i fysisk eller verbal form. Att höra 
hemma någonstans, kontakt med andra människor, kamratskap och accepterande är 
betydelsefullt för oss människor (Maslow, 1958). Det är fundamentalt för såväl 
fysiskt som psykiskt välbefinnande (Bolger & Amarel, 2007). Gemenskap och nära 
relationer är ett av de tre grundbehoven som människan behöver för att uppleva 
välbefinnande och tillfredställelse i det stora hela (Patrick et al., 2007). Det kan bland 
annat utgöra en hanteringsresurs för individen som motverkar stress (Näswall et al., 
2003). Relationer till arbetskamrater och chefer kan dessutom leda till att 
medarbetarna inte upplever missnöje (Hertzberg et al,1959, refererat i Granberg, 
2003). Det kan dock utifrån grupp- och normteorin ha en motsatt inverkan ifall det 
redan råder missnöjda medarbetare då deras attityder och beteenden påverkar 
arbetsgruppen negativt (Katzell & Thompson, 1990). Resultatet visar även att 
blandningen av gruppen är av stor vikt, att ha en så dynamisk grupp med så många 
olika karaktärer som möjligt kännetecknar en god arbetsplats. Detta då det främjar en 
mer aktiv och effektiv organisation med så många synsätt som möjligt. Tidigare 
forskning stärker dessa resultat då de visar på att heterogena grupper utvecklar mer 
innovativa lösningar vid problem och skapar högre grad av kritisk analys vid beslut. 
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Även arbetsklimatet har påvisats vara bättre i dessa grupper (Handelsman et al., 
2005).

För att dynamiska grupper ska uppleva gemenskap krävs det enligt denna studie 
tydliga mål och strukturer i företaget. Detta stämmer i stor utsträckning överens med 
bland annat målteorin som anser att de anställda presterar bättre om det finns 
definierade mål (Katzell & Thompson, 1990). Utan förståelse för företagets mål och 
existens samt arbetets betydelse blir det svårt för medarbetarna att arbeta åt samma 
håll i företaget. De anställda kan då tolka situationen och bedöma vad som är viktigt 
utifrån sina egna så kallade personliga tycken och tankar. Vad de har för tidigare 
erfarenheter och kultur tillsammans med situationen kan komma att påverka hur 
individerna/de anställda tolkar och förstår sin omgivning (Watzlawick,1983, i 
Granberg, 2003). Mål och struktur är därför av betydelse för att skapa sammanhang 
och en gemensam syn på saker och ting i företaget. Det hjälper dessutom de anställda 
att uppleva trygghet då de vet vad de skall göra samtidigt som de kan se resultat av 
vad de tillfört. Dagens organisationer kännetecknas av föränderlighet och flexibilitet, 
vilket kan bidra till att de anställda har svårt att veta vad som förväntas av dem. 
Enligt Allvin (1997) är det därför viktigt att företaget medvetandegör just dess mål 
och visioner för de anställda men även beskriver vad de förväntar sig av dem (Allvin, 
1997).  Detta kan enligt intervjupersonerna göras genom planering, att enträget 
informera och kommunicera samma budskap till medarbetarna och att genom mål 
visa på resultatet av deras arbete. Detta skapar en ömsesidig mening och struktur i 
företaget som är grundläggande ingredienser i en god organisation.  

Vidare visar resultaten på att ledaren har en viktig roll i organisationens välmående. 
Det är Vd:n och cheferna som anger hela tonen och stämningen i företaget. Det är 
därför viktigt att de lever som de lär och att de är överens. Ett tydligt ledarskap 
skapar struktur och trygghet. En god chef stöttar inte bäst genom att kontrollera och 
bestraffa utan genom att vara en förebild med kunskap om vad de anställda arbetar 
med. Detta stämmer överens med De Gremer och Tylers tankar (2007), vilka menar 
att ledaren är prototyp för hela företaget och arbetsgruppen. Om de anställda 
upplever att ledaren är rättvis och tillförlitlig så kan det motivera de anställda och få 
dem att se till det kollektiva intresset (De Gremer & Tyler, 2007).  Detta påvisar 
intervjupersonerna då de talar om att ett gott ledarskap gett utslag i minskad 
sjukfrånvaro och skapat större trygghet och nöjdhet bland de anställda. Ett otydligt 
ledarskap däremot kan leda till problem med gränssättning och tydliga strukturer 
vilket bland annat kan skapa maktkonstellationer och svårighet för de anställda att 
förstå sina roller. Det räcker dock inte med att vara en god förebild som chef utan det 
gäller också att skapa kommunikation, delaktighet och feedback bland de anställda. 
Enligt krav- och kontrollmodellen mår de individer som känner att de kan påverka 
sitt arbete och delta i beslut avsevärt bättre än de som inte känner detsamma. Detta 
kan vidare leda till ett högre engagemang och trivsel på företaget (Van der Vliet & 
Hellgren, 2002). Resultatet visar att de anställda behöver finna en mening med de gör 
för att uppleva att de arbetar i en god organisation. Delaktighet är viktigt för att de 
skall känna att de bidrar och har en viktig funktion i organisationen. Om den 
anställde inte upplever att den har möjlighet att bidra kan detta leda till en känsla av 
att företaget har lågt i tak och skapa symptom så som stress och hopplöshet. Tidigare 
forskning har kallat detta för inlärd hjälplöshet (Granberg, 2003; Schaufeli & 
Enzmann, 1998). Inlärd hjälplöshet innebär att den anställde slutar anstränga sig då 
den inte får gehör från organisationen. Detta kan i längden leda till sjukdomar och 
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vantrivsel för den anställde och stora kostnader och ineffektivitet för företaget 
(Marklund et al., 2005).  Den anställde behöver även veta om den gör rätt eller fel, 
vilket feedback kan hjälpa till med. Feedbacken kan vara i form av 
medarbetarsamtal, möten, internkommunikation, i form av mail, mer spontant i 
lunchrummet eller på fikarasten. Själva formen av den är inte så viktig utan mer att 
den finns och är kontinuerlig, att den anställde känner att den blir sedd och bekräftad. 
Detta skulle enligt Maslows behovsteori vara det så kallade 
självuppskattningsbehovet som behöver bli tillfredställt för att individen skall 
uppleva motivation (Maslow, 1958). 

Trots att chefen har en viktig roll så är det av stor betydelse att individen förstår sitt 
eget ansvar i organisationen. Det gäller för både chef som medarbetare att lära känna 
sig själv, att ha självinsikt, detta för att överhuvudtaget kunna samarbeta och förstå 
andra.  Det gäller att tänka rätt på jobbet, det vill säga tänka logiskt och att förstå sitt 
eget ansvar. För cheferna handlar det om att motivera genom att bland annat sätta 
igång tankeprocesser hos personalen. Det handlar om arbetsmiljö i den psykosociala 
bemärkelsen. Detta går väl ihop med de endogena processerna som Katzell och 
Thompson (1990) talar om vad gäller arbetsmotivation. De handlar om hur 
människan påverkas av dess inre skeenden i form av psykologiska faktorer. Enligt 
självuppfattningsteorin har anställda med hög självkänsla och självförtroende en 
förmåga att eftersträva högre prestationer och målsättningar (Katzell & Thompson, 
1990). Resultatet visar att det är viktigt att hjälpa de anställda i denna process. Att 
öka deras självkänsla och få dem att förstå att de inte hamnar i saker och ting utan att 
de tar sig dit själva. De är inga offer utan kan själva välja hur de vill se och förhålla 
sig till sin situation. Det handlar mycket om attityder och likt attitydteorin gäller det 
att fokusera mer på den anställdes attityder gentemot företaget (Katzell & Thompson, 
1990), att inse hur dessa faktiskt påverkar arbetsmotivationen. En anställd med god 
uppfattning om sitt företag har nämligen en högre arbetstillfredsställelse, 
arbetsinlevelse och motivation än en anställd med motsatt uppfattning (Katzell & 
Thompson, 1990). En av faktorerna till att sjukfrånvaron ökat i Sverige är just 
psykosociala problem (Marklund et al., 2005). För företaget gäller det därför att 
skapa förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö då detta främjar en god 
arbetsplats med välmående personal. Att förstå att det är människor och inte anställda 
som arbetar, människor som upplever, uppfattar och förstår sin omvärld på olika sätt. 
Människor som har ett liv utanför arbetet som påverkar hur de mår och verkar i 
organisationen och vice versa. Glada och välmående individer med psykiskt 
välbefinnande och arbetstillfredställelse skapar högre arbetsprestationer och mer 
effektiva organisationer (Wrigh et al., 2007). Detta är något som de intervjuade tror 
kommer att uppmärksammas och bli allt mer viktigt i framtiden. Den goda 
organisationen kommer att bli nödvändig då 40-talisterna kommer att gå i pension 
och företagen kommer få konkurrera mer om personalen. 

Den här studien skiljer sig från tidigare gjorda då detta är en av de första med just 
denna frågeställning: faktorer som kännetecknar en god arbetsplats utifrån ett 
chefsperspektiv. Tidigare studier är gjorda men då ofta inom områden så som 
arbetsmotivation, ledarskap/management, sjukskrivningar, arbetsmiljö, anställnings-
otrygghet och så vidare. Frågeställning är mer generell och bred vilket gör att den 
istället omfattar alla dessa delar men kanske inte alltid lika djupgående. Resultatet i 
studien bidrar därmed till en sammanhängande bild av hur tidigare studier faktiskt 
kan hänga samman och hur de skapar en god arbetsplats. Generaliserbarhet finns till 
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den population som studerats, vilket är chefer. Efter de sex intervjuerna som gjorts 
uppstod en generell bild av frågeställningen. Intervjuerna gav ungefär liknande 
resultat och därmed togs beslutet att inte göra fler, utan att de som hade utförts 
räckte. Intervjupersonerna i denna studie är personer som intresserar sig för 
frågeställningen och som arbetar aktivt för att uppnå en god organisation inom sina 
företag. Detta kan ha påverkat resultatet jämfört med om intervjuerna skulle ha 
utförts med personer på ledande befattningar utan detta intresse.

I denna undersökning valdes dock intervjupersoner utifrån informativitet, det vill 
säga de personer som ansågs kunna ge en så representativ och informativ bild av 
frågeställningen som möjligt. Svaren kan också som alltid vid intervjuer vara 
påverkade av social önskvärdhet, det vill säga intervjupersonerna svarar vad de tror 
är ”rätt”, socialt önskvärt, och inte vad de tycker och tänker. För att i största möjliga 
mån undvika detta har det poängterats i alla intervjuer att allt är konfidentiellt. Som 
intervjuare har jag även varit noggrann med att försöka vara så neutral som möjligt. 
Analysen har skett tematiskt och har gjorts så systematiskt och noggrant som möjligt 
utifrån direktiv, detta för att uppnå en god empirisk förankring.

En god arbetsplats kännetecknas enligt denna studie, som tidigare nämnts, av sex 
huvudteman vilka är en heterogen och samhörig arbetsgrupp, tydliga mål och 
strukturer, ledning, feedback/kommunikation och delaktighet, psykosocial 
arbetsmiljö samt en grundtrygghet som uppstår när de andra fem komponenterna 
existerar. Resultaten ökar förståelsen för frågeställningen och kan vara av 
användbarhet för arbetsgivare som insett vikten av en god arbetsplats och hur det kan 
skapa en välmående och effektiv organisation. Då humankapitalet är en viktig 
konkurrensfaktor kan kunskap utifrån dessa resultat skapa en konkurrensfördel. Det 
kan också hjälpa både företaget och personalvetare i företaget att motivera varför 
investeringar i personalen är så viktigt och hur företaget i längden sparar pengar 
genom en effektiv och välmående personal. Det vill säga hur en god arbetsplats 
gynnar såväl personal som organisation. Dessutom hoppas jag att denna studie har 
skapat ett intresse då den kan ligga till grund för fortsatta studier där jag anser att det 
skulle vara intressant att även utgå från medarbetarnas perspektiv. Att intervjua 
anställda samt chefer och se om det finns någon skillnad i hur de upplever och 
uppfattar en god organisation. Ju mer information och kunskap inom frågeställningen 
desto lättare att skapa en mer generell bild och förståelse kring hur humankapitalet 
påverkar och skapar en mer effektiv organisation. Med en större kunskap är det även 
lättare att mäta frågeställningen kvantitativt då ämnesområdet lättare kan avgränsas. 
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