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Den rådande högkonjunkturen medför att det finns utrymme som 
arbetstagare att vara kräsen vad gäller arbetssituation. Som 
arbetsgivare innebär detta att man bör tillhandahålla en attraktiv 
arbetsplats. Samtidigt ska arbetsgivaren kunna begära ett 
commitment från arbetstagaren. Syftet med denna studie var att 
undersöka vilka faktorer som bidrar till att en arbetsplats upplevs 
som attraktiv. Resultatet baserades på tolv semistrukturerade 
intervjuer, dessa analyserades genom en kombination av induktiv 
tematisk metod och deduktiv tematisk metod. Resultatet visade 
framförallt att det undersökta företagets värdegrund var en 
betydande faktor för den goda arbetssituationen. Studiens resultat 
är användbart för framtida forskning inom området då 
arbetstagaren är och kommer förbli kräsen i sitt val av 
arbetsgivare. Därmed måste arbetsgivaren säkerställa att en 
attraktiv arbetsplats tillhandahålls för att kunna behålla den 
committade personalen inom företaget.

Idag har man som arbetstagare ett bra utgångsläge att kunna välja sin arbetsgivare. Den 
rådande högkonjunkturen gör att fler öppningar finns på arbetsmarknaden vilket 
underlättar byte av arbetsplats. För arbetsgivare är det av stor vikt att kunna erbjuda en 
attraktiv arbetsplats som erbjuder arbetstagare en tillfredställande arbetssituation. Men 
samtidigt ska arbetsgivaren kunna begära ett commitment från arbetstagaren. För 
arbetsgivare är det viktigt att ha en dedikerad personalstyrka, inte enbart under 
högkonjunktur, utan även i framtiden för att kunna säkerställa en långsiktig kvalitet i 
såväl personalvården som företagets fortlevnad. Vi har valt att genomgående i hela 
studien använda det engelska begreppet commitment istället för att försöka översätta 
begreppet till svenska och därmed riskera en felöversättning som kan innebära en 
feltolkning för läsaren. En utförligare redogörelse av begreppet commitment tas upp 
nedan.

Idag är alltfler företag baserade på att tillhandahålla tjänster snarare än varor, dessa 
tjänster fordrar kunskap. Alvesson (2000) har länge forskat på området och menar att 
kunskapsintensiva företag blir allt mer populära. Ett kunskapsintensivt företag innebär 
att den största delen av verksamheten bygger på anställdas intellektuella förmåga, det 
vill säga där utbildningsnivå och kvalifikationsnivå spelar den mest centrala rollen 
(Alvesson, 1995; Morrison & Empson, 1998; Starbuck, 1992; refererat i Alvesson, 
2000). I det större perspektivet, på organisationsnivån, menar Alvesson (2000) att en 
företagskultur är byggd på normer och sociala gruppkonstruktioner. Företagskulturen 
kan styra hur en arbetstagare värderar sin insats i ett kunskapsintensivt företag,
exempelvis vad gäller hur många timmar man arbetar per vecka eller vart individens 
hårda arbetsinsats kan leda, till exempel att kunna göra karriär.
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Meyer, Allen och Smith (1993) har gjort en ansats till att definiera begreppet 
”commitment”. De framhäver att begreppet commitment är mycket komplext och 
mångfacetterat. Det är en svår uppgift att kunna operationalisera begreppet och det 
finns idag i princip lika många definitioner på begreppet commitment som antal 
forskare inom området. Detta har i viss mån försvårat arbetet att syntetisera resultatet 
från ackumulerade studier menar Meyer, Allen och Smith (1993). Commitment kan 
definieras på olika sätt, Meyer och Herscovitch (2001, refererat i Luchak och Gellatly 
2007) menar att commitment är en kraft som förbinder en individ till en enhet eller en 
specifik procedur. En mer arbetsrelaterad definition ges av Porter, Mowday, Porter och 
Steers (1982, refereras i Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin och Jackson 1989) som 
menar att commitment är styrkan av en individs identifiering med, och engagemang i,
en specifik organisation. Jaussi (2007 refererar till Meyer, Becker och Vandenberghe, 
2004) när hon beskriver tre olika typer av commitment; attitydrelaterat, normativt och 
kalkylerande/beräknande. Av dessa tre är det det attitydrelaterade commitment som har 
visat sig vara starkast kopplat till vad man presterar på arbetet. Meyer, Allen och 
Gellaty (1990) redogör för skillnaden mellan attitydrelaterat commitment och 
kalkylerande commitment och menar att de arbetstagare med starkt attitydrelaterat 
commitment väljer att stanna kvar på en arbetsplats för att de vill, medan de med ett 
starkt kalkylerande commitment stannar kvar för att de har behov av det. Det 
attitydrelaterade commitment kan man i sin tur dela upp i tre olika delar: viljan att 
anstränga sig, identifiering med organisationen och att man har ett positivt intryck, eller 
en positiv bild, av organisationen (Jaussi, 2007).

I en studie av Benson och Brown (2007) gjordes en jämförelse i hur commitment och 
intention att säga upp sig skilde sig åt mellan rutinarbetare och kunskapsbaserade 
yrken. Med kunskapsbaserade yrken menar man här yrken där mycket information ska 
bearbetas, problem ska lösas och kunskap utvecklas. Innan man startade 
undersökningen hade man en uppfattning om att de som arbetade med rutinuppgifter 
generellt sett stannar kvar längre på en arbetsplats. Undersökningsledarna fann dock att 
de som arbetade i kunskapsintensiva yrken hade högre commitment och lägre vilja att 
säga upp sig än de som arbetade med mer rutinbaserade uppgifter (Benson & Brown, 
2007). Detta var ett intressant resultat då det motsade sig föreställningen att 
rutinarbetare har en tendens att stanna kvar längre på en arbetsplats och att vilja 
anstränga sig mer i förhållande till arbetsuppgiften än vad de som arbetade i 
kunskapsintensiva företag gjorde (Porter, 1990, Walton, 1985 & Womack et al., 1991, 
refererat i Benson & Brown 2007). 

På individnivå visar Alvessons (2000) forskning att arbetstagarens identitet är en 
mycket viktig faktor i en kunskapsintensiv organisation men han menar även att 
arbetstagaren identifierar sig själv genom sin självbild och sociala grupper när de 
hierarkiska och tekniska strukturerna inte räcker till för att beskriva organisationens 
strukturer. Med arbetstagarens identitet menas hur individens kön, klasstillhörighet, 
nationalitet, släktskap och ålder påverkar dennes tankar, värderingar och handlingar. 
Alvesson betonar vikten av hur individens identitet kan komma att påverka alla 
handlingar och processer som sker i en organisation. Vidare menar Alvesson att 
ledning och chefer måste förstå hur den aktiva processen av uppkomst, förekomst samt 
kontinuerlig utveckling av arbetstagarens identitet i förhållande till organisationen 
fungerar, samt hur detta är en viktig faktor för hur en kunskapsintensiv organisation
fungerar. Hur väl individens identitet är samstämmig med organisationens värderingar, 
mål och utformning är en betydande faktor för individens commitment till 
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organisationen (Alvesson, 2000). Alvesson (2000) diskuterar även sin teori om att den 
identifikationsbaserade lojaliteten inte alltid handlar om monetära värden eller kontrakt 
utan mer om upplevda likheter mellan egna värderingar och arbetsgivaren men även 
sociala band och positiva känslor är centrala. Individen känner en stark tillhörighet till 
organisationen då de delar samma värderingar, tankar och åsikter.

Hittills har begreppen commitment, identitet och lojalitet hos arbetstagaren lyfts fram. 
Dessa begrepp bygger på varandra och koexisterar. När individen upplever att denne 
har funnit att sin identitet är samstämmig med organisationen kan individen känna sig 
etablerad i organisationen och en trygghet i att vara en medlem av organisationen kan 
uppstå. Vi tolkar utifrån ovanstående litteratur att om individen trivs med sitt 
medlemskap i organisationen uppstår en lojalitet gentemot denna och lojaliteten 
påverkar individens commitment till organisationen. Lojalitet och commitment är alltså 
nära besläktade uttryck men vi anser att de inte är samma sak och vi har därför valt att 
särskilja begreppen.    

Förutom olika teorier och resonemang om vad som gör en arbetstagare lojal gentemot 
organisationen har flertalet erkända forskare lyft fram andra faktorer som kan påverka 
de anställdas situation inom organisationen. Grawitch, Kohler och Trares (2007) 
hänvisar till Pfeffers (1998) teori att om organisationen tar hand om sina anställda 
kommer de anställda automatiskt ta hand om organisationen. Enligt Grawitch, Kohler 
och Trares (2007) visar en stor del av forskningen av anställdas grad av involvering i 
organisationen att ju mer involverade anställda är i organisationen, desto större 
belöningar genereras till både individen och organisationen. Alvesson (2000) lyfter 
fram teorier om aspekten rättvisa-orättvisa, till exempel vad gäller arbetsinsats kontra 
belöning och hur dessa aspekter är relaterade till arbetstagarens insats i, och uppfattning 
om organisationen. Upplever arbetstagaren att denne inte får tillräcklig belöning för sin 
arbetsinsats kan detta påverka individens inställning till organisationen som i sin tur 
kan påverka individens commitment och lojalitet gentemot organisationen menar 
Alvesson (2007).

Även Horwitz, Heng och Quazi (2003) diskuterar teorier om kunskapsintensiva 
organisationer och knyter an till vikten av de tre stegen:
1. attrahera och rekrytera kunskapsindivider,
2. motivera och behålla dessa individer , samt att
3. kontinuerligt kompetens- och vidareutveckla dessa individer. 
Även om en organisation efterlever dessa tre steg är en viss personalomsättning 
oundviklig. 

Personalomsättning kan definieras som ”a permanent movement beyond the boundary 
of an organization” (Macy & Mirvis, 1983, refererat i McEvoy & Cascio, 1985, s. 343). 
Denna definition är bra på så sätt att den exkluderar eventuell förflyttning mellan roller 
men inom företaget, och den exkluderar även mer temporära uppehåll. Man kan även 
skilja på frivillig och icke frivillig omsättning, frivillig kan vara uppsägning från 
arbetstagarens sida medan ofrivillig kan vara avskedande, uppsägning från 
arbetsgivarens sida eller pension, för att exemplifiera några (McEvoy & Cascio, 1985). 
Vidare lyfter de fram huruvida personalomsättningen är möjlig att undvika eller om den 
är oundviklig. Det råder meningsskiljaktigheter kring synsättet på personalomsättning. 
En viss personalomsättning anses vara positivt, man vill ha en viss genomströmning för 
att få in nytt blod för att behålla ett högt arbetstempo.  Det är när personalomsättningen 
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börjar bli väsentligt högre än vanligt som problemen kommer. Problemet och 
kostnaderna med alltför hög personalomsättning har resulterat i en stor debatt bland 
sakkunniga (McEvoy & Cascio, 1985). 

McEvoy och Cascio (1985) menar att en viss personalomsättning kan vara positiv ur 
aspekten att företaget kan bli kvitt med lågpresterande medarbetare. Däremot anses ofta 
personalomsättning vara något som indikerar en ineffektiv organisation (Alexander, 
Bloom, & Nuchols, 1994; Cascio, 1991; Dalton, Todor, & Krackhardt, 1982; Griffeth 
& Hom, 2001; Staw, 1980 refererad i Bentein, Vandeberg, Vandenberghe, 
Stinglhamber, 2005). En effektiv organisation å andra sidan beskrivs av Kelloway och
Day (2005) genom the American Psychological Associations definition av vad som är 
en välmående arbetsplats. En arbetsplats kan bli hälsosam genom att införliva 
hälsofrämjande aktiviteter, erbjuda anställda support vid potentiella problem samt 
erbjuda flexibla förmåner och arbetsvillkor. Vidare ska de anställda behandlas rättvist 
och bli erbjudna kompetensutveckling och utbildning i hälsa och säkerhet samt 
information och utbildning i hur man preventivt kan arbeta för att motverka stress. 

En välmående arbetsplats är en viktig faktor för att den enskilda individen ska få en 
positiv bild av organisationen. Denna positiva bild av organisationen bidrar till det 
attitydrelaterade commitment som lyfts fram av Jaussi (2007). Högt commitment har ett 
samband med låg personalomsättning, låg frånvaro och hög motivation och 
engagemang hos de anställda. Det samspelar även med högre prestationer hos de 
anställda och en vilja att acceptera förändringar (Benson & Brown, 2007).

I kontrast till teorin om commitment menar Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski och Erez
(2001) att de främsta anledningarna till att anställda faktiskt lämnar sin arbetsplats har 
helt enkelt inte med arbetet att göra, snarare finns orsakerna att finna utanför arbetet 
och då framförallt i familjelivet, intressen och hur väl det går att kombinera med 
arbetet. Med detta menas att de teorier som berör hur en arbetsgivare kan forma 
arbetsplatsen så att den blir attraktiv för en arbetstagare inte har så stor betydelse om 
arbetet ändå inte går att kombinera med privatlivet. Trots Mitchells et al. (2001) teori 
finns det personalomsättning som man som arbetsgivare kan försöka att undvika. Vissa 
menar att man som arbetsgivare ska fokusera på hur ledarskapet ser ut, vad det finns för 
karriärmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter när man vill få fram vanliga faktorer 
som bidrar till omsättningen (McEvoy & Cascio, 1985). För att få personalen att vilja 
stanna kvar på arbetsplatsen är det viktigt att de nyanställda får en realistisk och sann 
bild av organisationen samt det dagliga arbetet. Därför betonas vikten av att införa 
välgjorda introduktionsprogram. Detta gör att sannolikheten att de väljer att avsluta sin 
anställning blir mindre. Detta kan bero på att förväntningarna då blir samstämmiga med 
vad arbetet verkligen går ut på. Hur väl ens förväntningar stämmer överens med hur 
arbetet ser ut är en viktig faktor för personalen och ses som deterministisk för om 
personalen väljer att stanna kvar eller inte (McEvoy & Cascio, 1985). Andra faktorer
som lyftes fram av McEvoy och Cascio (1985) för att minska personalomsättningen var 
även att selektera och rekrytera på ett genomtänkt sätt. Rich (2000, refererat i O´Leary, 
Lindholm, Whitford & Freeman 2002) menar att betydelsen av att attrahera kompetent 
personal blir allt mer viktigt och det är hård konkurrens om ”rätt” personal. Därför blir 
rekryteringsprocessen en betydelsefull del i personalarbetet som kan vara avgörande för 
hur väl organisationen fungerar. De företag som väljer att se sin lönsamhet inte enbart 
utifrån investeringar och förluster utan även utifrån humant och intellektuellt kapital har 
allt att vinna på en allt tuffare marknad. Ovanstående teorier, definitioner och tidigare 
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forskning är en ansats till att på ett nyanserat sett kunna beskriva vad som kan bidra till 
en attraktiv arbetsplats. Trots denna talrika litteratur anser vi att det saknas en 
helhetsbild av vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. 

Syftet med denna fallstudie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en 
arbetsplats upplevs som attraktiv utifrån arbetstagarens perspektiv, genom att finna 
faktorer som var betydelsefulla för individen. Vi var även intresserade av att undersöka 
hur arbetsgivaren arbetar för att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats, dock ser vi inte 
detta som vårt huvudsyfte utan som en del som kompletterar arbetstagarens helhetsbild 
av en attraktiv arbetsplats. Fallstudien har ett explorativt syfte och ämnar inte att till 
fullo förklara området utan kan tjäna som komplement eller ligga till grund för vidare 
forskning inom området.
  

Metod

Denna fallstudie är baserad på både induktiv tematisk analysmetod och deduktiv 
tematisk analysmetod. Kombinationen av dessa två analysmetoder valdes då vi ansåg 
att mättnad av data kunde uppnås bättre än att enbart använda en utav de två metoderna.

Deltagare

Företaget där fallstudien skulle genomföras valdes ut genom ett riktat urval. Företag 
valdes utifrån kriterierna att de aktivt arbetar med sin personalpolitik och att företaget 
var så pass stort att möjligheten fanns att intervjua såväl arbetstagare som chefer. 
Genom en personlig kontakt fick vi direkt kontakt med företagets VD som gav en 
positiv respons till vårt uppsatsämne. VD:n gjorde därefter ett representativt urval av 
anställda för att matcha våra kriterier; olika lång anställningstid inom företaget, olika 
befattningar inom företaget samt god spridning på ålder och kön. Totalt tillfrågades 
tretton personer, en person valde att inte deltaga på grund av tidsbrist och en annan 
person valde att dra tillbaka sin medverkan efter att intervjun hade genomförts. En 
deltagare tillkom och tillslut blev det tolv deltagare. Företaget var ett litet svenskägt 
fastighetsbolag verksamt i Stockholmsområdet, verksamheten var fördelad på två olika 
kontor med cirka en mils avstånd. Vid studiens tillfälle hade företaget ett trettiotal 
heltidsanställda med en jämn fördelning mellan könen.  

Datainsamling

Data samlades in genom enskilda semistrukturerade intervjuer med de utvalda 
personerna. Alla intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2 och 
3), varav en intervjuguide var riktad till arbetstagare och den andra intervjuguiden var 
riktad till arbetsledare och chefer, samt en intervjuguide riktad enbart till företagets VD
(se Bilaga 4). Intervjuguiden för arbetstagare var uppbyggd i tre delar där den första 
delen berörde frågor kring intervjupersonens bakgrund, del två handlade om nuvarande 
arbete och sista delen handlade om intervjupersonens framtid, antingen inom nuvarande 
arbetsplats eller på en annan arbetsplats. Intervjuguiden för arbetsledare och chefer 
inleddes på samma sätt med frågor kring intervjupersonens bakgrund och därefter 
fokuserades intervjun på hur personen tänker och agerar vad gäller det strategiska 
personalarbetet. I del två fanns inga förutbestämda frågor utan övergripande teman som 
berörde de områden vi ville undersöka. Dessa teman växte fram genom att ta del av 
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befintlig litteratur på området som berörde vårt ämnesval. Denna litteratur bestod av 
såväl primära som sekundära källor (Abrahamsson & Andersen, 2005, Armstrong, 
2006, Furnham, 2005, Granberg 2003). De utvalda teman frågade vi primärt inte om, 
utan de användes enbart då intervjupersonen hade svårt att hitta svar och fungerade som 
hjälp under intervjuernas gång (se Bilaga 2 och 3). Intervjuerna genomfördes på 
företaget i mötesrum och tog cirka 50 minuter i anspråk styck. Samtliga intervjuer 
spelades in med hjälp av bandspelare. Studiens deltagare hade i förväg fått ett 
missivbrev via e-mail (se Bilaga 1). I början av intervjuerna informerades deltagarna 
utförligt om intervjuns syfte och vad intervjun skulle användas till samt de etiska 
förhållningsreglerna vi som intervjuare måste efterfölja.

Vi som har genomfört intervjuerna läser till personalvetare sedan våren 2005. Vid 
tillfället för fallstudien läste vi påbyggnadskursen i psykologi vid Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Vi har båda, utöver våra erfarenheter av 
kvalitativ metod vid universitet, arbetat med rekrytering och bemanning i cirka två år 
och har genom detta arbete genomfört ett större antal intervjuer. Kombinationen av 
utbildningen samt arbetslivserfarenheten har gett oss insikt i metod och 
intervjuförfarandet.  

Analys

En analys kombinerad av induktiv tematisk metod och deduktiv tematisk metod
användes. Att just denna kombination valdes berodde på att vi i förväg var insatt i 
tidigare relevant forskning på området, samt att vi i våra intervjuguider hade valt ut 
vissa teman inom området. Emellertid genomfördes intervjuerna i linje med den 
induktiva tematiska metoden genom att ha en öppen frågeställning då 
intervjupersonerna fick ta upp de teman de själva tyckte var relevanta för området, men 
vid de tillfällen intervjupersonerna upplevde att de inte kunde komma på något mer 
gavs uppslag på teman som kanske kunde upplevas som relevant. Samtliga intervjuer 
transkriberades ordagrant och lästes igenom flera gånger för att få en välgrundad 
uppfattning om intervjuerna innehåll. Varje intervju analyserades var för sig. För att få 
en god reliabilitet läste vi först igenom intervjuutskrifterna på egen hand och markerade 
relevanta nyckelord. Därefter gick vi tillsammans igenom intervjuutskrifterna för att 
jämföra om vi valt ut samma nyckelord och teman. Nyckelord relevanta för 
frågeställningen markerades och grupperades sedan ihop under olika generella begrepp. 
Dessa begrepp och textavsnitt som föreföll behandla samma område eller tema 
kategoriserades in under samma temarubrik. När dessa teman och områden tagits fram i 
varje enskild intervju gicks alla intervjuerna igenom noggrant ännu en gång för att 
plocka fram citat till resultatdelen samt för att säkerställa att all relevant information 
hade beaktats. Slutligen gjorde vi ett urval av citat från intervjuerna och valde ut ett 
antal som var representativt för varje tema.

Resultat

Från början fanns det ett stort antal teman som kunde besvara syftet med denna 
fallstudie. Efter noggrann genomläsning och analys av datan kom vi fram till att de åtta
teman som vi redogör för nedan beskriver resultatet på ett lättöverskådlig sätt och gör 
rättvisa till datan. Resultatdelen avslutas med personalomsättningens relevans för 
resultatet, detta ska dock inte ses som ett tema.
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Vi har valt att presentera resultatet från intervjuerna indelat i olika teman. Dessa teman 
är presenterade i ordning efter vad vi tolkade som mest relevant för deltagarnas 
commitment utifrån de genomförda intervjuerna. Företagets ledord var det tema som 
utmärkte sig mest och som de flesta nämnde. Därefter kom de faktorer som kan knytas 
an till Företaget som helhet. Därpå följer temat Arbetsuppgifter, sedan presenteras 
Individens funktion och dennes möjlighet till att påverka. Sedan följer temana 
Vidareutveckling och utbildning, Medarbetarna samt Arbetsmiljö, Arbetsvillkor och 
Ekonomisk ersättning som varsitt tema. Slutligen redogörs personalomsättning och hur 
denna kan vara kopplad till hur väl arbetsgivaren lyckas behålla personalen.

Företagets ledord och värderingar går som en röd tråd genom alla andra teman och 
influerar allt som inbegrips i dessa teman. 

Företagets ledord

Vad som tydligt framkommit i samtliga intervjuer var att företagets värderingar eller så 
kallade ledord har stor betydelse för hela arbetssituationen. Företagets ledord är;
långsiktighet, professionalism och seriositet. Dessa ledord är starkt förankrade i alla 
delar av det dagliga arbetet, såväl i arbetsuppgifterna som hur man bemöter kollegor 
och kunder. Praktiskt taget alla anställda har god insikt i vad ledorden står för och dessa 
är återkommande i årliga konferenser och aktiviteter. Ledorden upplevs som levande i 
företaget och genomsyrar alla handlingar som utförs. Detta medför att samarbetet 
mellan kollegor underlättas då alla styr åt samma håll och mot samma mål. 

Vi har ju då våra ledord. Att vi ska vara seriösa, långsiktiga och professionella 
och vi försöker ju att alltid arbeta efter det. Materialval, att det ska vara 
användarvänligt. Man kan köpa in billiga produkter som jag själv hela tiden måste 
gå och byta ut och renovera. Men då är det ju bättre att satsa på dyra saker som 
kanske håller längre och där knusslar inte (företaget), det upplever i alla fall inte 
jag. Man satsar på kvalité.

Många anställda menar att de i sitt egna arbete ofta använder ledorden som en 
frågeställning om det de gör är i enlighet med företagets ledord. 

Så om jag alltid, så fort den frågan kommer upp kan säga är det långsiktigt, 
professionellt och seriöst. Svarar jag ja på någon av de frågorna, och inte nej på 
någon, då kan jag göra det. Jag kan alltid mäta om går det under ramen att vara ett 
föredöme i branschen. /…/ svarar det på alla de grejerna, ja då kan jag göra det. Och 
då kan jag alltid motivera det och det är ingen som ifrågasätter det, för det lever så 
starkt.   

Det är tydligt att de anställda kan exemplifiera många tillfällen och situationer där 
företagets ledord används. Ledorden är ständigt närvarande hos de anställda och många 
upplever att de har ett ansvar att föra dessa ledord vidare i företaget, till nyanställda, till 
kunder och till branschen i stort. Det kan ses som ett arv som ska föras vidare.

Förutom de tre ledorden är det även starkt uttalat både av de anställda och av chefer att 
företaget ska vara ett föredöme i branschen och även detta genomsyrar det dagliga 
arbetet och de beslut som fattas, såväl stora som små. Flera lyfter fram att de ser det 
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som sitt ansvar att förmedla ut företagets värderingar och att de ska vara ett föredöme i 
branschen och känner en stolthet i att göra detta utåt i branschen och till kunder.

Företaget som helhet

Att arbeta på ett mindre företag som i detta fall, cirka trettio anställda, upplevs av de 
flesta som mycket positivt. Bland annat lyfts de snabba kommunikations- och 
beslutsvägarna fram som en positiv aspekt av det lilla företaget. Många upplever 
företaget som strukturerat och organiserat och med ett bra informationsflöde som är 
direkt kopplat till företagets storlek. En del upplevde dock att denna organisering och 
struktur kan innebära mycket möten och formella sammankomster, vilket enligt vissa 
kan tendera att periodvis ta för mycket tid i anspråk. 

Företaget lägger stort fokus på rekryteringsprocessen och att få in de ”rätta” personerna, 
det vill säga individer som är intresserade av företaget och branschen samt är 
motiverade till arbetet. Rekryteringsprocessen involverar flera steg, bland annat ett 
möte med en organisationspsykolog, och genomgående i hela processen ligger fokus på 
att individen är samstämmig med värderingsgrunden; långsiktighet, professionalism 
och seriositet. Flera av de anställda lyfte fram att de upplevde den egna 
rekryteringsprocessen som gedigen och i enighet med värderingsgrunden. 

Första intrycket som nyanställd på företaget lyftes fram av i stort sett alla som mycket 
positivt och många menade att detta positiva intryck har haft stor betydelse och lade en 
solid grund för det kommande arbetet. Det framhölls att första bemötandet var proffsigt 
och seriöst men också trevligt och välkomnande. Det var mycket svårt att sätta ord på 
exakt vad som var trevligt och välkomnande, det var en känsla som infann sig hos 
många av anställda. 

Och sen så kom jag då på intervju och då träffade jag X och Y vid den intervjun och 
då kände jag när jag var på plats att det var bara så trevligt och att här vill jag jobba. 
/…/ Och då satt vi på Z-gatan och då tänkte jag, åh, vilken fint kontor! Och det 
kändes liksom bara trevligt när jag kom in, alla var glada och att det var fina 
lokaler. Och det kändes som ett riktigt företag.

Bilden av företaget som ett ordentligt och seriöst företag yttrar sig på olika sätt, 
exempelvis lyftes den gedigna introduktionsperioden fram som en positiv faktor av 
många. Flera anställda poängterade att känslan av att man var välkommen visade sig 
bland annat i att ens arbetsplats stod redo, ett introduktionsprogram var klart och man 
av kollegor var väntad. 

Att det samlade första intrycket av företaget var positivt skapade en solid grund för den 
fortsatta stämningen på arbetsplatsen. Även efter den första tiden på företaget har den 
positiva andan bibehållits, samtliga betonar den trevliga atmosfären, lagandan som 
råder och den familjära stämningen. Flera framhåller att det råder ett informellt klimat 
där man lägger vikt på att ta sig tid för fikastunder och att lära känna varandra. 

Denna informella stämning påverkar klimatet och många menar att det råder ett öppet 
klimat på arbetsplatsen. Det öppna klimatet tar sig uttryck i att de anställda känner en 
enkelhet i att kunna bolla frågor och problem och att kunna lyfta känsliga ämnen med 
såväl kollegor om chefer. Det öppna klimatet möjliggör en rak kommunikation inom 



9

företaget och denna kan underlätta samarbetet mellan medarbetare. Samarbetet i sin tur 
gör att det finns en större tillit mellan individerna och flera framhåller att det upplevs 
tillåtet att få göra fel utan att det påverkar tilltron för personens kompetens. 

Det öppna klimatet, den informella stämningen tillsammans med storleken på företaget 
gör att många upplever arbetsplatsen som en stor familj. Detta medför en upplevd 
trygghet i sin arbetssituation. Flera anställda menar att man kan känna sig trygg i 
företagets värderingar och att dessa präglar det rådande klimatet på ett positivt sätt. 

Arbetsuppgifter

En central faktor som lyftes fram av nästintill samtliga var arbetsuppgifternas betydelse 
för trivseln. De flesta ansåg att deras arbetsuppgifter var såväl roliga, intressanta som 
spännande. Företagets verksamhetsområde medför att arbetsuppgifterna blir varierade 
för individen. Även om man inte byter position får man en variation i arbetsuppgifterna 
tack vare företagets uppköp och avyttringar som medför en förändring i beståndet. 
Detta upplevs av många som positivt för den långsiktiga trivseln.

En annan faktor som lyftes fram var att många får tillfälle att följa en hel process och 
genomföra arbetsuppgiften från början till slut. Detta kan kopplas till det lilla företaget 
som gör detta möjligt. Detta upplevs som positivt av flera anställda. Många upplever 
även en stolthet i sitt jobb och i det de gör. Detta kan bidra till ett större engagemang 
hos individen, detta engagemang kan i sin tur yttra sig i en vilja att genomföra 
arbetsuppgifterna på ett bra sätt.

Individens funktion och dennes möjlighet till att påverka

De flesta av de intervjuade lyfte att det är viktigt att ha en betydelsefull plats och att 
fylla en funktion i företaget, med andra ord känner sig behövd. 

”Det viktigaste är att man känner att man har en funktion, att det känns som att man är 
här av ett syfte och man har en funktion att fylla och att man liksom inte bara jobbar i 
onödan.”

För att fylla denna funktion har man som enskild medarbetare ett eget ansvar att 
komma med egna initiativ och ha viljan att ta plats och forma sin egen tjänst. Det 
verkar som att möjligheterna till att ta plats och ta egna initiativ finns inom företaget. 
Flera anställda menar att egna idéer och åsikter får god respons hos såväl kollegor som 
chefer. Upplevelsen av att ha möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation lyfter 
många fram som positiv.

Nära kopplat till möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation är friheten i arbetet. 
Flera anställda upplever en frihet i upplägget av det dagliga arbetet. Det råder liten 
detaljstyrning av arbetsuppgifterna och många upplever att de får fria händer, så länge 
uppgifterna blir genomförda på ett bra sätt och i tid är vägen dit fri att forma för den 
anställde. Flera lyfter fram att kreativa idéer och att ”tänka utanför ramarna” 
uppmuntras av företaget. Från företagets sida finns det en stor tilltro till medarbetarens 
kompetens och dennes förmåga att kunna lösa arbetsuppgiften utan styrda direktiv. 
Många anställda uppfattar också denna tilltro från cheferna och känner ett stort 
förtroende i sin arbetsroll. 
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Den upplevda friheten går hand i hand med uttrycket ”frihet under ansvar”, vilket lyftes 
fram av några. Dessa personer upplevde att så länge man är beredd att ta ansvar fick 
man en stor frihet. Från företagets sida verkar det finnas en stor tro på individen och 
dennes ambition att vilja prestera för företaget vilket även de anställda förstärker.

Jag fick ganska snabbt ansvar för min egen tid och jag minns väldigt tidigt precis i 
början att du ska inte känna att du måste producera utan det är bättre att du tar 
reda på och lär känna företaget ordentligt. /…/ Och det tyckte jag var väldigt 
skönt att få den feedbacken, att inte känna den stressen och att jag samtidigt fick 
väldigt fria uppgifter inom ramarna.

Att känna förtroende gentemot företaget och våga ta initiativ och påverka den egna 
arbetssituationen fodrar att man även vågar nyttja friheten och det ansvar som friheten 
medför. De anställda bör ha de rätta förutsättningarna och verktygen för att kunna 
åstadkomma detta. Viljan bör komma från individen själv men möjligheterna bör
komma från företaget.

Vidareutbildning och utveckling

Företaget har en uttalad utvecklingspolicy för sina anställda, denna innebär att varje 
enskild anställd ska ha möjlighet att delta i kurser kopplade till deras enskilda 
kompetensutveckling. En gång om året hålls ett formellt utvecklingssamtal med 
närmaste chefen där individens framtida utveckling diskuteras. Flera av de anställda 
upplever att de även utöver detta utvecklingssamtal kan lyfta önskemål på vidare 
utveckling och utbildning. Förutom att deltaga i kurser och kompetensutveckling 
upplever många att de även har en möjlighet att utveckla sina arbetsuppgifter och att 
det finns möjligheter att byta eller förändra sin yrkesroll inom företaget. Vidare 
upplever flertalet att individens möjlighet att påverka såväl sin arbetssituation som sin 
framtid och utveckling är god. Det verkar finnas möjlighet att gå såväl små kurser som 
frukostseminarier eller större kurser som tar både mer tid och pengar i anspråk. Ett av 
kontoren har under året genomfört en stor utvecklingsinsats i form av ett 
coachningsprogram. Detta har av vissa upplevts som positivt i den personliga 
utvecklingen medan för andra har det inte upplevts som viktigt för individens 
utvecklingsprocess.

Att utöka och utveckla sin yrkesroll verkar det finnas stora möjligheter till inom 
företaget. Att däremot göra en intern karriär i form av att få en högre position upplevs 
av vissa som svårare. Detta kan kopplas till företagets storlek där ett litet företag inte 
kan erbjuda lika många yrkesroller som ett större företag kan.

”Det är ju begränsat såklart, eller för oss på Y-avdelningen är det begränsat. Det finns 
ju inte så många hierarkiska kliv om man säger så.”

Flera personer betonar vikten av utveckling och utbildning, och anser att när de inte 
längre kan utvecklas i sin roll eller inom företaget kommer de att välja att gå vidare till 
andra jobb.
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Medarbetare

I begreppet medarbetare ryms såväl kollegor som närmaste chefen, ledning och VD:n. 
Vi har valt att gruppera samtliga positioner i företaget under samma rubrik, 
medarbetare, då vi anser att detta speglar hur företaget ser ut. I intervjuerna har vi 
noterat att deltagarna inte tycks anse att det finns någon större värderingsskillnad i 
vilken yrkestitel eller position man har i företaget. 
  
Kollegor lyftes generellt fram tidigt i intervjuerna men däremot finns en tendens att det 
inte var den primära anledningen till att man trivs på arbetsplatsen. Det verkar dock 
vara viktigt att ens kollegor är committade till sitt jobb och sin yrkesroll och att alla
bidrar med sin del och tar sitt ansvar. Det är viktigt att alla gör ett bra jobb och att de 
yrkesmässiga relationerna fungerar väl på jobbet. Det är däremot av mindre vikt att 
kunna ha relationer med sina kollegor utanför jobbet. Flera anställda poängterade att det 
är trevligt att kunna umgås privat med kollegor men det är inte nödvändigt för att skapa 
bra arbetsrelationer. Med det inte sagt att de anställda inte umgås privat. Några framhöll 
att det kan vara trevligt att gå och ta en öl efter jobbet eller att äta en bit mat 
tillsammans. 

Företaget satsar mycket på att försöka skapa en gemenskap bland medarbetarna. Till 
exempel finns en konstförening där man kan vinna tavlor. Årligen hålls en 
företagsgemensam konferens samt en julfest. Utöver detta anordnas bland annat vin-
lotteri där de anställda kan vara med och tävla om fina viner. Detta upplevs som mycket 
uppskattat av den anställda och det brukar vara bra uppslutning på aktiviteterna som 
anordnas av företaget. Flera av de anställda upplever företaget som frikostigt vad gäller 
denna typ av aktiviteter.

Arbetsgrupperna i företaget har en blandning av olika åldrar, kön och antal år i 
branschen. Detta upplevs av många som positivt i såväl arbetssituationen som för 
stämningen. Variationen hos personalstyrkan kan bidra till att många olika delar, i form 
av kompetens och tidigare erfarenheter, sammansätts till en helhet och på så sätt kan 
man tillgodose både arbetsuppgifternas syfte och mål samt att personalstyrkan 
kompletterar varandra i gruppen. Detta förutsätter att alla tar ansvar, backar upp 
varandra och styr åt samma håll, vilket många anser föreligger. 

Förutom relationerna kollegor emellan är det även viktigt att ha en bra relation till sin 
närmsta chef. Många menar att denna relation bör byggas på att chefen är intresserad av 
både verksamheten och personalens välbefinnande. Vidare upplever många anställda att 
det är betydelsefullt att chefen är tillgänglig för att kunna fungera som ett stöd som man 
kan vända sig till vid olika frågor. Flera chefer ser sin uppgift som att det är viktigt att 
ta till sig av vad medarbetarna säger och att det är viktigt att man uppmärksammar och 
bekräftar de anställda. Flera av de anställda upplever en känsla av att känna sig 
uppskattade av både kollegor och chefer. Uppskattningen kan ta sig uttryck i beröm och 
erkännande, det kan vara en klapp på axeln eller en snabb kommentar ”vad duktig du 
är”. Däremot upplever några av de anställda att den konstruktiva feedbacken ibland
saknas, vilket speciellt framhålls av personer i ledande positioner. Men även personer i 
andra positioner kan uppleva att det finns utrymme för mer feedback, såväl positiv som 
konstruktiv. 
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Även relationen till VD:n är viktig. Näst intill samtliga har lyft fram VD:n i positiv 
bemärkelse. Flera menar att VD:n syns mycket ute i företaget och på så sätt är 
tillgänglig för personalen. 

Sen så har vi ju då X, VD:n. Jag har ju inte så mycket att göra med henne men det 
är ändå den här lättsamma, lediga, man kan skämta med VD:n och ta en kopp 
kaffe med VD:n och det är ju inte så i alla företag. Det är jättebra. Det känns som 
att oavsett position i företaget så är man på samma nivå, man är arbetskompisar. 
Det är ingen som är förmer än någon annan, det är så man känner, så känner jag i 
alla fall.

En del anser att det är VD:n som i sitt sätt att vara och med sin öppna ledarstil sätter 
tonen för det öppna klimatet och agerar som ett föredöme för värdegrunden. Många 
upplever det som positivt för stämningen och atmosfären att VD:n tar sig tid för 
fikastunder och spontana konversationer med de anställda.

Arbetsmiljö

Generellt sett verkar arbetsmiljön upplevas som mycket positiv. Det som togs upp som 
mest positivt var bland annat de fysiska lokalerna, det vill säga kontoren. Både 
huvudkontoret och det mindre kontoret är förhållandevis nyrenoverade. Båda kontoren 
är utformade som öppna kontorslandskap och vad många lyfte fram var att 
kommunikationen mellan medarbetare går snabbt och smidigt. Några framhävde att det 
kan vara störande att sitta i landskap vid telefonsamtal. Dock upplever många att det 
finns en outtalad regel att vid längre och potentiellt sett störande samtal går individen 
undan för att inte störa sina kollegor. Generellt sett upplevs det som att de redskap som 
krävs för att klara arbetsuppgifterna, det vill säga datorer, verktyg och bilar, fungerar 
tillfredställande. Kontorens geografiska position i förhållande till kunder upplevs som 
positiv av många anställda, framförallt för fastighetsskötarna som har sina 
arbetsuppgifter förlagda både på kontoret och ute hos kund. 

Arbetsvillkor

Vad gäller arbetstider och omfattning upplevs arbetsbördan tidvis som stor av några. 
Emellanåt upplevs arbetssituationen som stressande då det varit mycket att göra och 
vissa avdelningar varit underbemannade. Däremot har de berörda personerna inte 
upplevt att detta kan skyllas på företaget utan det är något som upplevs som 
ofrånkomligt ibland. Flera av dessa personer har istället lyft fram att man som kollegor 
har ställt upp för varandra, samarbetat och stöttat varandra under dessa stressiga 
perioder.

Företaget har som policy att den fyrtiotimmarsvecka varje anställd har till förfogande 
ska räcka till de arbetsuppgifter som ska genomföras. Företaget uppmuntrar inte till 
övertid och förväntar sig inte heller att de anställda ska arbeta utöver kontorstid. Ingen 
av de anställda har heller lyft fram övertid som varken något negativt eller positivt 
varför vi då tror att övertid inte är en faktor som påverkar arbetet i någon större grad.

Företaget tillämpar flextid vilket upplevs som mycket positivt bland de anställda, 
speciellt av de personer som har små barn, då detta underlättar vi hämtning och lämning 
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på dagis. Det upplevs som en förenkling av vardagen att kunna kombinera arbetslivet 
med privatlivet genom den friheten flextiden medför.

Ekonomisk ersättning

Lönen var inte en faktor som lyftes fram spontant av de intervjuade, den lyftes fram 
först efter att frågan kom. Det rådde skiljaktigheter kring lönens betydelse. Själva 
summan var inte avgörande utan det som ansågs viktigt var att lönen skulle vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vissa ansåg att det var viktigt att det råder 
balans mellan individens insats och den monetära belöningen. Det kan ses som ett 
kvitto på sin insats. För en del kan lönen vara en motivationsfaktor för att göra en bra 
insats och för andra är lönen ett naturligt inslag i arbetet som inte direkt påverkar 
motivationen i arbetet.

Företaget har även ett bonussystem där varje medarbetare kan få upp till en extra 
månadslön per år då vissa förutbestämda mål har uppnåtts. Bonussystemet upplevdes 
generellt sett inte som en avgörande faktor för den anställdas commitment. De allra 
flesta upplever bonusen som ett trevligt tillskott i kassan när den betalas ut, dock är det 
inget individen reflekterar över i det dagliga arbetet. Vissa tänker däremot mer på 
bonusen och försöker aktivt bidra med sin del i att uppnå målen.

Samtidigt kan jag ju hjälpa företaget att spara in pengar om jag har tid. Istället för 
att kalla in en hantverkare så kan jag lägga på ett extra kol och då har man helt 
plötsligt sparat 2000 eller 3000 spänn och det är ju kul. Då känner man sig lite 
stolt när man har gjort det också.

För en del upplevs bonusen som en del av en helhet av faktorer som påverkar 
arbetsvillkoren och individens trivsel.

Personalomsättningen på företaget

Personalomsättning kan vara kopplad till i hur hög grad arbetsgivaren lyckas med att 
behålla sin personal. Hur hög eller låg personalomsättning en organisation har kan 
indikera hur väl organisationen lyckas med att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats. Vi 
har funnit att det förefaller som att företagets personalomsättning har varit 
förhållandevis låg. De personer som har slutat har gjort så på grund av faktorer som inte 
direkt rör företagets personalpolitik utan har berott på faktorer såsom pensioneringar 
och strukturella förändringar som till exempel avyttringar eller uppköp av verksamhet. 
Andra har slutat med anledning att det inte har funnits ett nästa karriärsteg på företaget. 

Diskussion

Syftet med denna fallstudie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en 
arbetsplats upplevs som attraktiv utifrån arbetstagarens perspektiv genom att finna 
faktorer som var betydelsefulla för individen. Vi var även intresserade av att undersöka 
hur arbetsgivaren arbetar för att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats, dock såg vi inte 
detta som vårt huvudsyfte utan som en del som kompletterar arbetstagarens helhetsbild
av en attraktiv arbetsplats.
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I likhet med Horwitz, Heng och Quazi (2003) trestegsteori som vi presenterade i 
inledningen betonas även i vår studie vikten av att attrahera och rekrytera individer, 
motivera och behålla dessa samt att säkerställa att det finns en kontinuerlig kompetens-
och vidareutveckling. Vi kan i vår resultatdel utläsa att företagets rekryteringsprocess 
fokuserar på att attrahera individer som har en grundvärdering som överensstämmer 
med företagets värdegrund samt att individen är motiverad till det kommande arbetet.
Vi har förstått att företaget lägger stor vikt vid att ha en genomtänkt och gedigen
rekryteringsprocess för att säkerställa att de personer som rekryteras lever upp till 
företagets värdegrund. Detta kan bidra till att arbetsplatsen som helhet består av 
individer som arbetar i samma riktning och stävar mot de gemensamma målen för 
företagets bästa. Att individerna är homogena i sin identitet vad gäller värdegrunden
stämmer väl överens med Alvessons (2000) teorier kring de kunskapsintensiva 
företagen och hur viktig denna identitet är för organisationens fortlevnad. Utöver detta
är det viktigt att företaget investerar i sin personal för att bibehålla individens 
motivationsnivå. Företaget arbetar aktivt med detta genom utvecklingspolicyn för varje 
anställd och får på detta sätt individens motivationsnivå att hålla en kontinuerlig hög 
nivå samt bibehålla och även förstärka individens commitment till företaget. 

Ett commitment hos individen bör grundläggas redan vid introduktionen för att kunna 
vara bibehållet och kontinuerligt högt. Efter rekryteringsprocessen är det viktigt att de 
nyanställda får en bra introduktion. I vår studie har det framkommit att företaget 
investerar såväl tid som pengar på att de nyanställda ska få en fullgod helhetsbild av 
företaget och att de är införstådda i företaget värdegrund samt förstår hur företaget 
arbetar. Det ligger även ett ansvar hos individen att aktivt ta till sig av introduktionen.   
Detta är samstämmigt med McEvoy och Cascios teori (1985) kring att förväntningarna 
från individen på företaget inte bör överträffa verkligheten, då deras teori säger att hur
pass väl förväntningar på arbetet infrias ses som deterministiskt för om man väljer att 
arbeta kvar på arbetsplatsen eller inte.

I inledningen lyftes de kunskapsintensiva organisationerna fram av Alvesson (2000). 
Företaget i vår studie består av en blandning av olika tjänster, vissa arbetar mer ute i 
kärnverksamheten men de allra flesta faller under Alvessons (2000) definition av 
kunskapsintensiva individer. Alvesson (2000) hänvisar till sin tidigare forskning, 
(Alvesson, 1995, kapitel 9) att det i intervjuer framkommit att anställda vid en 
reklambyrå hade avstått från att be om löneökning då de upplevde att det betydde 
mycket mer att få vara en del av organisationen än att få en högre lön. Vårt resultat 
visar att en marknadsmässig lön och annan monetär kompensation är viktig för de 
anställda men det står inte högst på listan över vad som bidrar till ett commitment till 
företaget. Faktorer som påverkbarhet och inflytande på företaget, samt intressanta 
arbetsuppgifter och eget ansvar framhölls som, om inte viktigare, åtminstone minst lika 
viktigt som monetär kompensation. 

Flera av de faktorer som ingår i våra teman i resultatdelen återfinns även i den senaste 
forskningen av Grawitch, Kohler och Trares (2007) inom temat arbetssituation. De har 
listat fem olika uppsättningar av hälsosamma och sunda arbetsplatsförhållanden. Dessa 
är:
1. anställdas möjlighet att kunna påverka och vara involverade i företaget,
2. anställdas utveckling och möjlighet att kunna växa,
3. anställdas erkännande såsom olika belöningssystem,
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4. balans mellan arbetet och privatlivet, samt
5. den faktiska arbetsmiljön. 
Dessa uppsättningar har visat sig vara samstämmiga med vad som framkom i våra 
intervjuer. Möjligheten att kunna påverka på såväl individnivå som företagsnivå kom 
upp som ett centralt tema och vi tolkar detta som en av de grundläggande faktorerna till 
individens commitment. Vidare kan vi i resultatdelen utläsa att företaget har en uttalad 
utvecklingspolicy för sina anställda, vilket visade sig vara betydelsefullt för många. Vi 
anser att företaget har lyckats bra med att förmedla och uppfylla denna policy då det 
lyftes av flertalet anställda att möjligheterna till vidareutveckling och utbildning inom 
företaget har tillgodosetts i hög grad. 

Företagets belöningssystem, i form av att bonussystem utöver månadslönen, framkom 
som en viktig del av helheten för commitment men i vår studie kvalar inte 
belöningssystemet in som topp fem i vilka faktorer som karaktäriserar en hälsosam och 
sund arbetssituation. Där vill vi istället påstå att de mer abstrakta faktorerna kring 
värdegrunden har större betydelse än en monetär kompensation. Den fjärde 
uppsättningen som påverkar arbetssituationen enligt Grawitch, Kohler och Trares
(2007) är möjligheten att kunna skapa balans mellan yrkeslivet och privatlivet. I vår 
resultatdel yttrar sig detta i den möjlighet till flextid som lyfts fram av många av de 
anställda som en viktig faktor för att underlätta vardagen. Den sista av de fem 
uppsättningarna är arbetsmiljöns inverkan på arbetssituationen, denna visade sig även i 
vår studie vara en viktig faktor. Varför arbetsmiljön lyfts fram av flera i positiva 
ordalag kan bero på att den fysiska arbetsmiljön var genomtänkt, nyrenoverad och att
den uppmuntrar till goda arbetsprestationer. Grawitch, Kohler och Trares (2007) menar 
att dessa fem kategorier överlappar varandra och koexisterar, vilket stämmer väl 
överens med vad vi har funnit i studien. Företagets öppna klimat möjliggör bland annat 
den anställdas möjlighet till att kunna påverka, ta initiativ och framförallt att kunna 
växa inom företaget. 

Genom att tillhandahålla ovannämnda uppsättningar bidrar detta till, och lägger en 
grund för den anställdes commitment till företaget. Benson och Brown (2007) 
konstaterar att det numera är mer eller mindre allmänt etablerat att det finns två olika 
inriktningar inom anställdas engagemang i företaget; attitydmässigt commitment vilken 
handlar om individens identifikationsgrad med företaget samt beteendemässig 
commitment vilken innebär alla de sätt individen agerar i organisationen samt hur 
individer beter sig för att behålla sitt medlemskap i organisationen. Här kan paralleller 
dras till hur det i resultatdelen framkom att den starka värdegrunden sätter standarden 
för allt som genomförs i företagets regi. För att individen ska kunna känna commitment 
till företaget måste denne kunna identifiera sig med vad företaget står för, dess 
värderingar. Detta verifieras av att flera av de intervjuade lyfter fram exempel på hur de
tänker och agerar i det dagliga arbetet för att arbeta i enlighet med företagets 
värdegrund. 

Ett av de teman som framkom i resultatet var medarbetarnas betydelse för 
arbetssituationen. Benson och Brown (2007) lyfter fram studier som visar att 
organisationsfaktorer såsom kollegors support är en viktig faktor för individens 
commitment och lojalitetskänsla gentemot organisationen. I vår studie visade det sig att 
det anses vara viktigt att man som kollegor backar upp varandra och ger varandra en 
hjälpande hand när det behövs. Chefernas roll som ett stöd och support betonades av 
flertalet anställda som viktigt för arbetssituationen. De gemensamma aktiviteterna 
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anordnade av företaget och den goda uppslutningen till dessa aktiviteter tror vi medför 
en vi-känsla som kan bidra till en lojalitetskänsla gentemot företaget.

Då denna studie är utförd genom en kombination av tematisk induktiv och deduktiv 
metod har litteraturen vi tog del av i början av processen influerat vår förförståelse för 
ämnet. Vi har genom vår förförståelse av ämnet bättre kunnat plocka upp trådar som 
påbörjats i intervjuerna och på så sätt haft bättre möjlighet att kunna ställa relevanta 
följdfrågor utan att för den delen styra intervjupersonen. Man kan då argumentera för 
att vi inte har genomfört en induktiv tematisk metod då denna metod kännetecknas av 
att hålla ett öppet sinne och inte leta efter förutbestämda teman. Men genom att låta 
intervjupersonerna själva styra vilka faktorer de valt att ta upp och belysa kan skilda 
meningar kring val av metod föreligga hos läsaren och författarna. Förståelsen för vad 
som skapar en tillfredställande arbetssituation genom att finna faktorer som är 
betydelsefulla för att individen väljer att stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats kan 
beskrivas på nästan lika många sätt som det finns åsikter inom området. Det finns flera 
aspekter man kan belysa ämnet genom, till exempel genom de mer positivt laddade 
aspekterna såsom att det som existerar just nu är bra. Eller genom de mer negativt 
laddade aspekterna såsom vad som fattas eller vad som kan bli bättre. Man kan beskriva 
frågeställningen i ändlösa varianter, till exempel vad som skapar trivsel på arbetet eller 
vilka faktorer som karaktäriserar en attraktiv arbetsplats eller arbetsgivare.

Vad gäller validitetsbedömning av kvalitativa studier har Langemars (2006) riktlinjer 
följts. Studien kan ha relevans för fortsatta studier inom området. Då specifikt för 
studier inom samma bransch som denna studie har genomförts och inom samma 
yrkeskategori. Som ovan nämnt, är ämnesområdet brett och avgränsningar av ämnet 
kan göras snävare vid fortsatta studier. De tolv intervjuerna som genomförts gav en god 
representativitet av företaget då urvalet utgör cirka hälften av företagets anställda samt 
att deltagarna representerade olika yrkesroller, kön, ålder samt antal arbetade år för 
företaget. Med detta sagt menar vi att vårt resultat har uppnått en tillfredställande 
mättnad. För företag verksamma inom samma bransch samt för individer som är 
samstämmiga med denna studie deltagarkriterier anser vi att det kan finns en viss 
generaliserbarhet, främst då för företag verksamma inom liknande bransch som 
studiens deltagare är verksam inom. Vad gäller replikerbarheten av studien hade 
sannolikt andra teman framkommit beroende på vilket företag man hade undersökt, där 
till exempel företagets storlek, bransch samt de anställdas profil hade gett annat resultat 
än denna studie. Gällande studiens användbarhet kan det finnas flertalet grupper som 
kan vara intresserade av ämnet som sådant och även denna studie resultat. För 
arbetsgivare kan det finnas ett intresse att se vilka faktorer arbetstagare värdesätter och 
hur man som arbetsgivare ska kunna möta och tillgodose dessa faktorer. För befintliga 
arbetstagare kan det vara till nytta att reflektera över vad man i sin yrkesroll värdesätter 
vilket kanske tidigare inte varit helt uppenbart för individen. För potentiella framtida 
arbetstagare kan det vara intressant att reflektera över vilka faktorer man värdesätter 
hos sin potentiella framtida arbetsgivare och vad man ska efterfråga vid en ny 
anställning. Vårt resultat kan för framtiden ligga som grund för att ha en fortsatt 
kontinuerlig god personalvård och vidare utveckling av denna inom företaget. För de 
anställda inom företaget kan resultatet fungera som en inspirationskälla till kommande 
utvecklingssamtal för att förhoppningsvis ytterligare kunna förbättra och optimera 
arbetssituationen. För oss som blivande personalvetare kan vi ha stor nytta av resultatet 
i vårt kommande arbete inom personalområdet, oavsett i vilken roll är det alltid viktigt 
att tillhandahålla en god arbetssituation för arbetstagaren som då förhoppningsvis 
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upplever arbetsplatsen som attraktiv och känner en vilja att göra ett bra jobb och att 
vara committade till organisationen.

Resultatet av denna fallstudie tillför egentligen inget nytt till forskning redan gjord. De 
åtta teman som presenterades i resultatdelen finns representerade i ovannämnda 
forskning som redan är gjord på det undersökta ämnesområdet. Denna fallstudies 
resultat förstärker dock den befintliga forskningen.

Vi har under arbetets gång kommit fram till att syftet att belysa ämnet från två olika 
perspektiv; arbetsgivare och arbetstagare, upplevdes som en stor uppgift att ta sig an i 
förhållande till studiens förutsättningar, såväl i tid som i studiens C-nivå. Vidare fann vi 
det problematiskt att kunna formulera uttömmande frågor till de intervjupersoner med 
arbetsledande funktion då flera av dessa var förhållandevis nya i arbetsledande position 
och vi upplevde att deras svar snarare baserades på egna erfarenheter i deras roll som 
arbetstagare än som arbetsledare. Därför kände vi att vi inte fått svar på delen av syftet 
som berör hur arbetsgivaren arbetar för att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats. Med 
denna vetskap skulle man i framtida liknande studier kunna göra urvalet av 
intervjupersoner på ett alternativ sätt, till exempel genom att matcha en arbetstagare 
med dennes närmsta chef och därmed undersöka likheter och diskrepanser vad gäller
arbetstagare och arbetsgivares synsätt på vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. 
Alternativt, för att kunna optimera resultatets tydlighet hade det möjligtvis varit mer 
lämpligt att belysa ämnet från enbart ett av dessa två perspektiv.

I ett allt mer individualistiskt samhälle som spås bli mer och mer allmängiltigt i
framtiden kommer individer att ställa högre krav på sin arbetssituation. Den rådande 
högkonjunkturen gör att fler öppningar finns på arbetsmarknaden och man kan säga att 
högkonjunkturen gör att det är arbetstagarnas marknad. Därför har arbetstagarna nu en
större makt att kunna välja arbetsgivare och vad denne har att erbjuda. 

De centrala delarna i arbetet kommer kanske inte längre präglas av att tjäna sin 
brödföda utan individens arbete ska även präglas av att det ska vara kul att gå till 
jobbet, man ska kunna utvecklas som individ och man ska framförallt känna sig 
tillfredställd i sin arbetssituation. Med det inte sagt att lönen är oväsentlig för 
arbetssituationen, den bidrar som en del till helheten. Det är viktigt att poängtera att i 
det långsiktiga perspektivet, oavsett konjunkturens svängningar, är det betydelsefullt att 
säkerställa att såväl arbetsgivare som arbetstagare är tillfredställda i yrkesverksamheten 
och yrkesrollen. Det bör råda en balans mellan vad som erbjuds av företaget och vad 
individen efterfrågar för att optimera ett sunt och givande samarbete mellan 
arbetsgivare och arbetstagare såväl för stunden som i framtiden.
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                         Bilaga 1 

Hej!

Vi är två studenter som läser Personalprogrammet på Stockholms
universitet. Nu är vi i slutet av utbildningen och det är dags att skriva vår
C-uppsats. Vi kommer att skriva om vilka faktorer som gör att personalen 
trivs och väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Vi är glada över att ha 
fått möjlighet att genomföra uppsatsen hos företaget X. 

Vi har tänkt intervjua ett tiotal personer, intervjuerna beräknas
ta cirka en timma per intervju och de kommer att spelas in på band. 
Inspelningen av intervjun är enbart till för vår skull i vårt analysarbete, 
ingen utomstående kommer att få ta del av banden. Inga namn eller 
personuppgifter kommer att tas med i uppsatsen. 

Ni kommer att få ta del av slutresultatet och om Ni är intresserade finns 
det även möjlighet till en närmare presentation av vad vi har kommit fram 
till.

Alla intervjuer kommer att genomföras under slutet av november månad 
och vi kommer att komma till Er arbetsplats.
Vid frågor, tveka inte att kontakta oss, antingen via mail eller på telefon.

Tack för Ditt deltagande!

Med vänlig hälsning
Eva Fiskáare och Louise Bergman
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Bilaga 2

Intervjuguide för Företag X
Arbetsledare och chefer

Inledning

Vi berättar om uppsatsen, upplägg, syfte, metod och hur data kommer att 

behandlas. Vi kommer noga följa de etiska riktlinjerna för forskning; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det kommer självklart lämnas utrymme för frågor från 

intervjupersonen.

Frågor kring bakgrund

Inledande neutrala frågor för att mjukstarta intervjun:

Vad har du för position på Företag X?

Varför/hur fick du positionen?

Vad är dina arbetsuppgifter?

Hur länge har du arbetat för Företag X?

Hur länge har du arbetat i branschen?

Barn, familj?
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Frågor kring arbetstrivsel

Hur ser er personalomsättning ut idag?

Vad tror du gör att er personal väljer att stanna kvar på arbetsplatsen? 

Vad tror du att medarbetarna värdesätter hos sin arbetsplats?

Vad är det som gör att personalen arbetar på Företag X? 

(Om respondenten har svårt att hitta svar ges följande hjälp)

- Gemenskap bland kollegor?

- Belöningssystem? Lönestrukturen?

- Chefskapet?

- Kompetensutveckling? 

- Sätta upp mål som ska uppnås? 

- Företagskulturen? T.ex.: konferenser, gemensamma aktiviteter?

- Arbetsuppgifterna?

- Meningsfullheten i arbetsuppgifterna?

- Personlig utveckling? 

- Utvecklingssamtal? 

- Uppföljning på förbättringspunkter?

- Arbetsmiljön?

Hur jobbar/gör ni för att personalen ska stanna kvar? Beskriv. 
Proaktivt/reaktivt?

Vad gör ni för att bli/vara en attraktiv arbetsplats?

Tycker du det fungerar? Vad fungerar? Vad fungerar inte?

Svårigheter?

Har du fått respons av personalen, både positiv och negativ?

De som lämnar arbetsplatsen, finns det någon uppföljning om varför de 
lämnar? Hur handskas ni med den informationen?

Vilka är de främsta anledningarna att medarbetare byter jobb enligt dig?
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Vad har ni för mål med personalen, just i form av personalomsättning? 
Vad ska personalen tycka om sin arbetsplats? Vad vill ni förmedla? 
(Kultur, anda, värderingar)

Ser ni några förändringar under de senaste åren? Varför/varför inte?

Har arbetet förändrats de senaste åren? Hur?

Vad tror du kommer att bli viktigt i ert företags framtid vad gäller att 
behålla personalen?

Vad är ni redan bra på?

Vad vill ni bli bättre på?
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Bilaga 3

Intervjuguide för Företag X
arbetstagare

Inledning

Vi berättar om uppsatsen, upplägg, syfte, metod och hur data kommer att 

behandlas. Vi kommer noga följa de etiska riktlinjerna för forskning; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det kommer självklart lämnas utrymme för frågor från 

intervjupersonen.

Frågor kring bakgrund

Inledande neutrala frågor för att mjukstarta intervjun:

Vad har du för position på Företag X?

Vad är dina arbetsuppgifter?

Hur länge har du arbetat för Företag X?

Hur länge har du arbetat i branschen?

Familj/barn?
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Frågor kring nuvarande arbete

Vad lockade dig att söka tjänsten på Företag X?

Hur var din första tid på företaget? (Förväntningar versus verklighet?)

Vad är det som gör att du arbetar på Företag X? 

(Om respondenten har svårt att hitta svar ges följande hjälp)

- Gemenskap bland kollegor?

- Belöningssystem? Lönestrukturen?

- Chefskapet?

Kompetensutveckling? 

- Sätta upp mål som ska uppnås? 

- Företagskulturen? T.ex.: konferenser, gemensamma aktiviteter?

- Arbetsuppgifterna?

- Meningsfullheten i arbetsuppgifterna?

- Personlig utveckling? 

- Utvecklingssamtal? 

- Uppföljning på förbättringspunkter?

- Arbetsmiljön?

Upplever du att du har möjlighet att påverka din situation på företag X?

Frågor kring framtiden på företaget

- Hur ser din utveckling ut? 

- Vilka karriärmöjligheter, befordringsmöjligheter finns?

- Var ser du dig själv om ett år?
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Bilaga 4

Intervjuguide för Företag X
VD

Berätta om din position?

Hur ser det dagliga arbetet ut för dig?

Hur upplevde du att övergången från din tidigare position till VD-

positionen fungerade?

Vad tror du gör att er personal väljer att stanna kvar på Företag X?

Hur tror du att personalen upplever bonussystemet?

Hur ser du på lönestrukturen?

Hur ser er personalomsättning ut?

Vad tycker du är det svåraste med att leda Företag X?

Hur tycker du fungerar att ni sitter på två olika kontor?

- ”Vi och dom”-känslan

- Samarbetet mellan kontoren (tillit?)

Ledarskapet och de olika cheferna?

Hur är relationen mellan dig och de andra i ledningsgruppen?
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Framtiden

Var vill du ta Företag X i framtiden?

Hur hanterar ni konkurrensen om personalen som finns i 

fastighetsbranschen?


