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Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare 
uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av 
relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom 
området. Metoden för studien är kvalitativ genom semistrukturerade intervjuer. 
Totalt genomfördes sju intervjuer, tre med ledare och fyra med medarbetare. Det 
empiriska materialet har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 
lyfter fram vilka aspekter som ledare och medarbetare anser bidrar till en attraktiv 
arbetsplats. De aspekter som framhålls i resultatet är stimulans och 
utvecklingsmöjligheter, inflytande och delaktighet, frihet och förmåner, tydliga mål 
och feedback, stolthet i arbetet, kollegor och arbetstrivsel samt organisatorisk 
självbild. Slutsatsen är att dessa aspekter bidrar till en god organisationskultur vilket 
leder till en attraktiv arbetsplats.  
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INTRODUKTION 
Ibland hävdas det att medarbetarna är organisationens viktigaste resurs (Granberg, 2011). 
I ett utvecklingsarbete kan både strukturer och strategier kopieras och förnyas, men 
människorna i organisationen, medarbetare och deras kompetens kan inte kopieras. Det 
är individernas engagemang som driver organisationen vidare i sin utveckling. Vilket 
leder till att medarbetaren blir en unik konkurrensfördel för organisationen (Randlert, 
2017). 
  
Medarbetarna är avgörande för företagets framgång och därför är det relevant för 
organisationer att frekvent arbeta med att attrahera och behålla människor med rätt 
kompetens i organisationen (Granberg, 2011). Randlert (2017) framhåller att många 
organisationer idag har svårigheter att hitta rätt medarbetare, och att en orsak till detta är 
den kompetensbrist som råder inom många branscher i Sverige. Det blir allt svårare att 
hitta personer med rätt kompetens och sedan behålla dem på längre sikt (Randlert, 2017). 
Detta kan resultera i ökade kostnader för organisationer på grund utav felrekryteringar, 
hög personalomsättning och externa konsulter (Randlert, 2017). Dyhre & Parment (2013) 
hänvisar till en enkät gjord av svenskt näringsliv 2012, där hälften av respondenterna 
angav att de hade ganska eller mycket svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
Efterfrågan på rätt kompetens är på grund utav många olika aspekter större än utbudet. 
Detta leder till att ytterligare krav ställs på organisationer om att hitta den rätta 
kompetensen och medarbetaren för att kunna konkurrera. Förståelsen av hur viktigt det 
är att vara en attraktiv arbetsgivare är central för att potentiella medarbetare ska vilja 
arbeta i organisationen (Randlert, 2017). Att vara en attraktiv organisation påverkar 
befintliga medarbetare och deras arbetsplats. Detta för att medarbetarna aktivt ska vilja 
stanna kvar när andra organisationer lockar (Granberg, 2011). 
  
Under industrialismens tid var maskinerna i fokus. Maskinerna var dyra och man gjorde 
sitt bästa för att de skulle hålla längre än den satta avskrivningstiden. Maskiner skrevs 
upp som en investering och de var noga att smörja och serva dem för hållbarheten. För 
att maskinerna skulle hänga med i den tekniska utvecklingen anpassades de och byggdes 
om (Randlet, 2017). På samma sätt menar Randlert (2017) att organisationer idag borde 
se människor som en investering. Genom en djupare förståelse av individens behov i 
organisationer kan arbetsgivare lära sig att attrahera och behålla rätt kompetens. 
Människor är komplexa och precis som maskinerna så måste tid läggas ner för att utveckla 
dem. De visas att genom långsiktigt och frekvent arbete med att säkra att rätt medarbetare 
attraheras, utvecklas och trivs så kommer medarbetare att prestera i organisationen 
(Randlert, 2017). Problemet som många organisationer upplever är svårigheten med att 
attrahera och behålla individer med rätt kompetens i organisationer. På grund av att 
konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens ökar finns det ett intresse av att 
undersöka vad en attraktiv arbetsplats innebär. 
 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras material från utvald litteratur inom området att användas. 
Avsikten är att skapa en bredare förståelse för området, vad som utgör en attraktiv 
arbetsplats. Avsnittet baseras på kurslitteratur samt relevant litteratur inom områderna 
attraktiva arbetsplatser, motivation, organisationskultur och ledarskap. 
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Aspekter på en attraktiv arbetsplats 
Ordet attraktiv är ursprunget från latinets attrah´ere, vilket betyder ”draga till sig”. 
Innebörden i begreppet är dragningskraft och lockelsemedel. Ordformen har utvecklats 
genom det latinska ordet attractivus som betyder tilldragande. Det finns flera olika 
definitioner av vad arbetes attraktivitet skulle kunna innebära (Åteg, 2006). 
  
I denna studie används den definition av attraktiv arbetsplats som Hedlund & Pontén 
(2006) presenterar. Där attraktiva arbetsplatser anses vara organisationer med goda 
egenskaper som bidrar till positiv uppmärksamhet och som många uppfattar som 
tilltalande. Det är en arbetsplats som har egenskapen att vara tilldragande, väcka positiv 
uppmärksamhet samt ha beskaffenheten att verka för att behålla redan anställda 
medarbetare och ge dessa positiva upplevelser. Begreppet attraktiv har inte fått någon 
klar definition och betraktas inte som ett vetenskapligt begrepp i första hand. Begreppet 
är dynamiskt och tar hänsyn till en längre tidsperiod. Detta för att ett attraktivt arbete har 
sådana kännetecken som bidrar till att de redan anställda, men ökande kunskaper, närmare 
erfarenheter, större förståelse och upplevelser av arbetet fortfarande upplever arbetet som 
attraktivt (Åteg, 2006). 
 
En aspekt som kan bidra till en attraktiv arbetsplats är engagemang (Randlert, 2017). 
Engagemang är något som uppstår när det finns ett intresse av det innehållsliga i arbetet 
som ska utföras. Det behöver inte bara handla om själva kunskapen i innehållet utan det 
kan handla om till exempel tillvägagångssätt, arbetssätt och uppgifter som ska utföras. 
När det handlar om att engagera individer i organisationer är det viktigt att miljön där 
deras arbetsuppgifter ska utföras i är engagerande. Engagemang kan ökas på många olika 
sätt till exempel när uppgifterna som ska utföras sätts i ett större sammanhang så individen 
förstår helheten. Engagemanget kan också ökas när de som ska utföra arbetet får vara 
med och formulera målen, när det finns både praktik och problemlösning i arbetet, när 
individer får feedback på sitt arbete samt när ledaren visar intresse och engagemang för 
det individen gör (Illeris, 2013). 
  
Engagemang kan inte beskrivas som något en ledning i en organisation kan framkalla 
genom att skriva organisationsmål eller utforma arbetsprocesser utan det är något som 
uppstår hos individerna i organisationen (Randlert, 2017). En engagerad medarbetare 
utför ofta mer arbete än vad de måste och därför är engagemang ett mål för de flesta 
chefer och organisationen. Det finns ett större sammanhang än att trivas på jobbet och 
med sina kollegor, det handlar om att få en emotionell relation till organisationens mål 
och vilja arbeta för dem. Att känna meningsfullhet i sitt arbete är en central del av 
engagemanget och att förstå hur individen gör det påverkar resultaten (Randlert, 2017). 
 
Arbetstrivsel på ett företag är en grundläggande framgångsfaktor som skapar en stabilare 
och friskare arbetsplats enligt Näswall, Hellgren och Sverke (2003). Näswall et al. (2003) 
definierar arbetstrivsel som ett välbehagligt eller emotionellt positivt stadium och är ett 
resultat av den uppskattning och tillfredsställelse som individen känner för sitt arbete som 
helhet. Arbetstrivsel visar på ett resultat av uppskattning och tillfredsställelse som den 
anställda känner för sitt arbete. Att ha roligt och skapa arbetsglädje är viktigt men grunden 
för god stämning på arbetsplatsen handlar främst om delaktighet och bekräftelse för 
många. Det underlättar arbetstillfredsställelsen, prestationsförmågan, samarbetet mellan 
grupper och engagemanget på arbetsplatsen. Ett arbetsklimat som är positivt handlar om 
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förhållanden som till exempel välfungerande samarbete med grupper och individer för att 
skapa en arbetsglädje. När det gäller arbetstrivsel är kommunikation en aspekt som bidrar 
till framgång när det handlar om trivsel på arbetet samt för att kunna utveckla en mer 
hälsosam arbetsplats (Näswall et al., 2003). 

Organisationskultur 
Organisationskultur är ett kulturellt perspektiv på en organisation vilket visar oss hur 
organisationen fungerar utanför formella planerade strukturer, målsättningar och 
organisationsvärderingar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det handlar om hur människorna 
i organisationen gemensamt skapar handlingssätt, värderingar, beteenden och hur dessa 
mönster ser ut. Forskning om hur organisationer fungerar och varför medarbetare agerar 
som de gör utgick tidigare från perspektiv som betonade strukturer i organisationer. 
Under 1960-talet kom forskare fram till att det fanns fler aspekter än bara 
organisationsstrukturen som påverkade medarbetarna. Deras relation till varandra, 
informella sätt att utföra arbetsuppgifter och deras relation till själva organisationen. Det 
går att se det som att pendeln svängde från att betona struktur till att betona kultur i 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Organisationskultur kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) beskrivas som kognitiva 
scheman om hur arbetsuppgifter ska utföras och vilka beteenden som anses vara 
accepterade. Den information som inte passar in i dessa kognitiva scheman kan individer 
medvetet och omedvetet utesluta då organisationskulturer är svåra att frångå. En stark 
organisationskultur kan leda till mindre behov av att övervaka varandras arbete och bidra 
till ett större förtroende mellan medarbetare och ledare. Organisationskulturen kan skapa 
en atmosfär där medarbetare trivs, känner tillhörighet, förstår sin roll i det större 
sammanhanget och samarbetar på ett bra sätt. Om det finns en positiv och stark 
organisationskultur kan den användas som styr- och motivationsverktyg. Men likaväl som 
att den starka organisationskulturen kan vara positiv kan den också leda till många 
negativa saker. En stark negativ organisationskultur kan leda till motstånd till 
förändringar, uteslutande av mångfald samt minskad effektivitet (Jacobsen & Thorsvik 
2008).  
 
Ledare och ledarskap i organisationer är något som påverkar organisationskulturen och 
organisationens utveckling. För att kunna få en bild av ledarens roll i en 
organisationskultur ges nedan en beskrivning av vad ledarskap är och hur det påverkar en 
ledare (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). 
  
“Ledarskap är en social och ömsesidig påverkande process mellan ledare och 
medarbetare i riktning mot att uppnå ett mål. Ledarskapet är situerat inom ramen för 
strukturer som hindrar eller möjliggör dess utövande, men utövandet av ledarskap bidrar 
i sin tur till att reproducera eller förändra strukturerna” (Nilsson et al., 2011:137). 
  
Ledarskap är de aktioner en ledare utför med avsikt att påverka, vägleda, strukturera och 
förespråka aktiviteter i relation med organisationen och medarbetare. Hur ledarskap 
utförs går inte att ha klara modeller för utan det påverkas av vart dessa aktioner görs, i 
vilket syfte, med vilka medarbetare och i vilken kontext de befinner sig i. Globalisering, 
kommunikation, teknikutveckling och den ökade mångfalden ställer nya krav på vad en 
ledare ska göra och hur den ska agera (Nilsson et al., 2011). 
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En ledare är bara så stark som sina efterföljare. Det är även viktigt att förstå att ledarskap 
alltid utövas i ett sammanhang som måste tas hänsyn till. Det går inte att kopiera effektiva 
ledarskapsteorier och tro att dessa kommer fungera exakt likadant vart de än används. 
Utan anpassning till grupper och organisationers behov är nödvändig. Gruppen som leds 
avgör hur stort inflytande ledaren har på dem och de sätter ramar för hur ledaren kan styra 
dem. Därför går det inte att säga att ledarskap är en aktivitet som sker avskiljt från 
arbetsgruppen utan i samspel med efterföljarna (Svenningsson & Alvesson, 2010). De 
aktioner som ledaren utför bidrar till organisationskulturen, både medvetet och 
omedvetet. Detta betyder att ledaren påverkar organisationskulturen men också att 
organisationskulturen påverkar ledaren (Alvesson 2015).  

Individens motivation 
Utvecklingen inom teknik och globaliseringen ökar, därför blir viktigare för 
organisationer att tillägna sig, utveckla, motivera och behålla individer med rätt 
kompetens i organisationer. Motivation är något som kan uppstå på många olika sätt. Som 
arbetsgivare finns det olika tillvägagångssätt för att få motiverade medarbetare men det 
finns också individuella behov som är kopplade till motivation. Dessa behov har blivit 
sammanfattade av behavioristiska forskare som kommit fram till att individer blir 
motiverade att agera när de kan tillfredsställa sina behov. Alla människor har olika behov 
och därför kan motivation se ut på många olika sätt även på den individuella nivån 
(Jacobsen & Thorsvik 2008). En skillnad kan göras på inre och yttre motivationsfaktorer. 
De yttre motivationsfaktorerna kan vara till exempel möjlighet till karriärutveckling, 
företagets förmåga att förstå individens mål, variation i arbetsuppgifter, lön och 
belöningar, rörlighet i arbetsgrupper och medarbetarsamtal. Organisationen kan genom 
dessa handlingar göra individen motiverad till att utföra sina arbetsuppgifter effektivt 
samt bidra till individens syn på en attraktiv arbetsplats och då bli motiverad till att stanna 
i företaget (Nilsson et al., 2011). 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området att introduceras. Avsnittet 
presenterar sex vetenskapliga artiklar och en avhandling som alla är vetenskapligt 
granskade. Artiklarna behandlar områden som organisationskultur, ledarens påverkan 
och motivation. Majoriteten av den tidigare forskningen är inte äldre än tio år, detta för 
att få en aktuell inblick i ämnet.  

Organisationskultur och attraktiva arbetsplatser 
Organisationskultur påverkar alla anställda på en arbetsplats. Det går att dela upp 
organisatoriska faktorer som påverkar hur arbetsplatsen informellt fungerar i 
organisationskultur och organisationsklimat. Bilden nedan visar på vilka faktorer som 
tillhör organisationskulturen samt organisationsklimatet. Modellen visar att 
organisationskulturen handlar om hur faktorerna som beskrivs nedan som utförs i 
organisationen bildar beteenden, förväntningar på beteenden och normer. 
Organisationsklimatet handlar om individernas uppfattning om sin omgivning och deras 
känslor om sitt arbete (Cooke & Szumal, 2000). 
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Figur 1: Modellen visar på vilket sätt organisationskultur och organisationsklimat 
påverkar en anställds intuition att lämna företaget (Cooke & Szumal, 2000). 
 
Organisationskultur och organisationsklimat är aspekter som är centrala i en anställds 
vilja att stanna på ett företag. Exempel på aspekter i organisationskulturen som höjer 
anställdas vilja att stanna på ett företag är belöningar efter arbetsprestationer och 
uppskattning för arbetet de utför. I organisationsklimatet finns det en skillnad på viljan 
att stanna kvar i ett företag beroende på hur känslomässigt involverad individen är i 
organisationen och sitt arbete. En individ som är mycket känslomässigt involverad i sitt 
arbete och i organisationen är mindre sannolik att lämna sitt arbete (Cooke & Szumal, 
2000).  

Aspekter som kan utgöra en attraktiv arbetsplats 
Det finns flera aspekter som bidrar till en attraktiv arbetsplats. Lön och arbetsförhållanden 
är centrala i samband med trivsel på arbetet. Detta kan i sin tur skulle leda till att 
medarbetare blir mer motiverade och trivs bättre på sin arbetsplats. Apsekter som även 
påverkar arbetets attraktivitet är bland annat relationer mellan medarbetare, ledare och 
ledning (Hedlund, Andersson & Rosén, 2010).  Även ledarskap samt organisationens och 
arbetets status anses vara viktiga aspekter. Forskning visar också på att det finns ett 
samband på arbetsförlovning1 och uppfattningen om en attraktiv arbetsplats. Sambandet 
mellan dessa två är starka och innebär att arbete med en attraktiv arbetsplats kan påverka 
hur arbetsförlovade de anställda känner sig (Björn, Lindberg & Rissén, 2015). 
 
Anställda relaterar till och identifierar sig med sin organisation (Maxwell & Knox, 2009). 
Individer identifierar sig till saker som de upplever bekanta till exempel kön, religion och 
liknande. Något som kan påverka hur attraktiv en organisation anses vara är hur 
                                                
1 vår översättning på “work engagement” är arbetsförlovning. 
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fördelningen är av de aspekterna som individen identifierar sig till. Känslan av att vara 
trygg och trivas ökar om de aspekter som individen identifierar sig med finns på företaget. 
Organisationer anses vara mer attraktiva för de anställda när hela organisationen är 
framgångsrik. En attraktiv arbetsplats utgörs av både yttre och inre attraktivitet. Den yttre 
attraktiviteten utgörs av samhällets bild av organisationen och den inre attraktiviteten 
utgörs av hur attraktiv själva arbetsplatsen är (Maxwell & Knox, 2009).  
 
En av de aspekter som påverkar en organisations attraktivitet kan vara organisationens 
personalomsättning. Olika branscher har olika höga generella omsättningstempon och 
inom en bransch med ett högt omsättniningstempo har en undersökning visat att det finns 
olika aspekter som spelar en betydelsefull roll i huruvida en anställd har viljan att stanna 
kvar i en organisation. Organisatoriska aspekter är en av dessa beståndsdelar där den 
psykosociala arbetsmiljön och det organisatoriska klimatet spelar en viktig roll för hur 
individen trivs i organisationen. Arbetsbelastning, stress och utbrändhet tillhör den andra 
aspekten som påverkar den anställdas upplevelse om arbetet och dess vilja att stanna på 
en arbetsplats. I denna kategorin framkom det att omsättning var mer sannolikt när arbetet 
innehöll låg kontroll över sina arbetsuppgifter. Konflikter, orättvisa och otillräckliga 
belöningssystem var bidragande faktorer som ledde till stress (Hayes, O´brien-Pallas, 
Duffield, Shamian & Buchan et al., 2012). Ytterligare en aspekt som påverkar 
arbetsplatsens attraktivitet är ledarstilen. Den ledarstil som har starkast koppling till låg 
personalomsättning är den delaktiga ledaren med transformationkvaliteér. En ledares 
förståelse för arbetet i organisationen och situationen som de anställda befinner sig i är 
central för den anställdas vilja att stanna på företaget (Hayes et al., 2012; Hedlund et al., 
2010). 
 
Förståelse för och värdesättning av de anställdas kompetens och en egen känsla av 
kontroll över situationen och sitt arbete utgör ytterligare aspekter av attraktiva 
arbetsplatser (Hedlund et al., 2010). Om ovisshet i detta finns kan frustration och stress 
bildas hos medarbetarna vilket också i sin tur kan leda till en högre benägenhet att lämna 
arbetsplatsen. Den enskilda individens lön är också bidragande till viljan att stanna. 
Vikten av lön och arbetsförhållanden är större hos yngre medarbetare (Hayes et al., 2012). 
Yngre arbetstagare känner att de har en större möjlighet att hitta bättre förhållanden som 
utgår från vad de själva vill medan de lite äldre generellt har arbetat på samma 
organisation länge nog för att ha skapat en emotionell relation på arbetsplatsen. De känner 
sig därför mindre benägna att lämna för att de har skapat värderingar, attityder och 
förväntningar på sitt arbete utifrån den organisationen de befinner sig i. Karriärs- och 
utvecklingspotential är vidare en aspekt som påverkar anställda i sin vilja att stanna kvar 
i en organisation. Uppfattningen av andra möjligheter och arbetsuppgifter inom samma 
organisation är viktiga för anställdas motivation till att stanna. Vidareutbildning och 
omlokalisering är exempel på sådana utvecklingsmöjligheter som enligt Hayes et al., 
(2012) värdesätts av anställda. Likaså chanserna till löneökningar via vidareutveckling 
och andra förmåner påverkar den anställdas syn på sitt arbete och vilja att stanna hos en 
arbetsgivare (Hayes et al., 2012; Grawitch, Trares & Kohler, 2007; Hedlund et al., 2010). 
Engagerade medarbetare spelar en viktig roll när det kommer till att utveckla, förstå och 
utvärdera en välmående organisation. För att få denna förståelse kan organisationen 
involvera anställda vid en viss beslutsnivå för att också se individens egna 
utvecklingsintresse. Detta är ett sätt att också få individen att känna sig sedd och 
motiveras och engageras till den utvecklingen som sker. Det finns ett tydligt samband 
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mellan medarbetarnas syn på en välmående organisation och organisationens affektiva 
värden till exempel omsättningsintensioner och välbefinnande (Grawitch et al., 2007; 
Hedlund et al., 2010).  

Arbetslivspedagogisk relevans 
Den tidigare forskningen visar på olika aspekter på vad som utgör en attraktiv arbetsplats. 
Att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens visas enligt tidigare forskning 
och litteratur vara problematiskt och en viktig del av en organisations arbete. Det blir 
därför relevant att undersöka hur organisationer arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats 
samt vad medarbetare framhåller som attraktiva aspekter. Att undersöka fenomenet från 
organisationens perspektiv bidrar med en förståelse över ledarens roll i denna process och 
en bild av organisationernas syn på vad attraktivitet innebär. Medarbetares perspektiv på 
ämnet ger en bild av vilka aspekter som värdesätts och som bildar en attraktiv arbetsplats. 
Genom att identifiera attraktiva aspekter av en arbetsplats utifrån ett 
organisationsperspektiv och ett medarbetarperspektiv är vår förhoppning att denna 
forskning ska kunna leda till en förståelse för hur organisationer kan arbeta för att vara 
en arbetsplats som lockar människor med rätt kompetens, och som får dem att vilja stanna 
kvar i organisationen. En förståelse för hur organisationsutveckling inom rätt områden 
kan bidra till en attraktiv arbetsplats kan leda till en förståelse för hur organisationer kan 
attrahera och behålla kompetens. 

Organisationskulturellt perspektiv 
Organisationskultur beskrivs av Granberg (2011) som ett fenomen som finns på alla 
företag och som genomsyrar hela organisationer. Organisationskultur spelar en stor roll 
för organisationens klimat, värdegrund, arbetstrivsel, hur framgångsrik organisationen 
blir samt hur attraktiv den är som arbetsplats (Granberg, 2011). Organisationskultur 
består av synliga och icke synliga aspekter av en organisation. Uppfattningar om 
organisationskultur kan variera mellan olika grupper av anställda även om den samtidigt 
ses som en helhet i organisationen (Schein, 2010). Schein (2010) definierar 
organisationskultur i sin forskning som ett fenomen som uppkommer av den interaktion 
de anställda upplever finns i organisationen och formas av ledarens beteende. Schein 
anser att ledarskap och organisationskultur är två sidor av samma mynt. Han beskriver att 
organisationskultur uppkommer från ledarens värderingar och antaganden som i sin tur 
appliceras på en grupp i organisationen (Schein, 2010).  
 
Schein (2010) framhåller att det är viktigt att förstå att organisationskultur inte sätts av i 
ledningsgrupper av chefer. Det går inte att bestämma hur ett klimat ska vara, hur 
stämningen ska upplevas eller vilka värderingar som ska vara dominerande. Alla i en 
organisation bidrar till kulturen och den påverkas av varje individ. Schein (2010) betonar 
att det är viktigt att ha en förståelse för organisationskulturen även om den är svår att 
uppfatta eftersom det handlar om omedvetna processer och grundläggande antaganden. 
Hur en ledare uttrycker sig och agerar har stor betydelse för organisationskulturen. Om 
en ledare uttrycker ilska inför sina anställda kommer de anställda försöka vid senare 
tillfälle att undvika och anpassa sitt beteende för att inte uppröra ledaren igen, vilket gör 
att de tar efter ledarens antaganden. Därför beskriver Schein (2010) att det ledare ser och 
uppmärksammar är viktigt för organisationskulturen. Även det som en ledare inte 
reagerar på är en aspekt av ledarskapet och visar de anställa ett budskap om vad som är 
viktigt att prioritera och fokusera på i sitt arbete. Schein (2010) menar att 
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organisationskultur bildas oftast utifrån tre källor, organisationens värderingar, kunskap 
från de anställda samt nya värderingar som kommer från nyanställda och nya ledare.  
 
Schein (2010) teori om organisationskultur blir relevant för studien då de aspekter 
resultatet presenterar utifrån medarbetarnas och ledarnas uppfattningar om en attraktiv 
arbetsplats. Teorin medför att vi kan tolka dessa aspekter som komponenter i en god 
organisationskultur.  

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar 
utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Därför lyder frågeställningarna: 
 

• Vad anser medarbetare karaktäriserar en attraktiv arbetsplats? 
• Vad anser ledare karaktäriserar en attraktiv arbetsplats? 

 

METOD 
I följande stycke kommer en beskrivning om studiens tillvägagångssätt. Avsnittet är 
indelat i rubriker för att enklare följa processen metodologiska utgångspunkter, 
forskningsetik samt planering och genomförande. 

Metodologiska utgångspunkter 
Hermeneutik 
Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv uppfattas världen som tolkad det kan handla bland 
annat om att förstå, tolka och förmedla. Detta är en lämplig utgångspunkt att använda när 
studiens syfte är att undersöka respondenternas egna uppfattningar av ett ämne. Stort 
utrymme ska lämnas till respondenterna att tillge den informationen de själva kopplar till 
ämnet (Kvale, 2009). Inom hermeneutiken studeras tolkning av texter. Ur ett 
hermeneutiskt perspektiv är tolkningen av meningar det centrala syftet. Fokus ligger på 
de slags meningar som eftersöks samt de frågor som ställs till en text. Hermeneutiken vill 
få förståelse och inte bara begripa därför är tolkningen viktigt när det handlar om att förstå 
individer, individers handlingar samt resultatet av individens handlingar (Kvale, 2009). 
Thurén (2007) anser att det är viktigt att få en inblick i respondenternas tankar och synsätt 
därför var hermeneutikens perspektiv passande i denna studie. 

Kvalitativ forskningsmetod 
Med en kvalitativ forskningsmetod vill man få en djupare och subjektiv syn på ämnet. 
Detta genom mindre antal respondenter där kvalitet på material är viktigare än kvantitet 
på en stor mängd data. Detta görs vanligtvis genom intervjuer eller observationer. I denna 
studie utförs semistrukturerade intervjuer. Genom att använda dessa instrument får den 
som gör studien fram mer personliga erfarenheter, tankar och åsikter. Med en kvalitativ 
studie blir därför resultatet mer originellt och det läggs en större vikt vid det individuella 
(Bryman, 2011). 
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Forskningsetik 
I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra etiska krav (Vetenskapsrådet, 
u.å). Dessa krav finns för att skydda respondenterna och informationen de berättar om i 
studien. 
 
För att tillmötesgå informationskravet klargjordes studiens syfte vid första kontakten med 
respondenterna. Det klarlades även vad respondentens medverkan i studien skulle 
innebära och vad som förväntades av dem av i missivbrevet (bilaga I och II). Under första 
kontakten klargjordes det även att respondentens namn, företagets namn eller geografiska 
position inte kommer visas i studien. Respondenterna blev även informerade om att det 
var frivilligt att medverka samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 
Att deras medverkan endast skulle användas i denna studien och att studien kommer att 
publiceras i DIVA klargjordes också vid första kontakten. Respondenternas frivilliga 
medverkan, möjligheten att avbryta, hur informationen kommer användas förklarades 
även vid intervjutillfällena för att säkerställa att respondenterna förstod sina rättigheter 
och vad medverkan i studien innebar (Vetenskapsrådet, u.å). Respondnterna fick 
godkänna att intervjun spelades in.  
  
För att tillmötesgå samtyckeskravet godkände respondenterna att informationen de delade 
med sig av användes i studien. Om respondenten hade valt att avbryta intervjun eller 
medverkan i hela studien hade respondenter fått välja ifall informationen skulle behållas 
eller strykas ur studien (Vetenskapsrådet, u.å). Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till 
då ingen av respondenternas namn, företagets namn eller position nämndes i någon del 
av studien. Vi valde även att anonymisera vissa delar i de citat vi valt ut för att citaten 
inte ska kunna kopplas till respondenterna (Vetenskapsrådet, u.å). 
  
Nyttjandekravet tillmötesgick då informationen om att det respondenterna delade med sig 
av under intervjuerna endast skulle användas till denna studien gavs. Det uppfylldes även 
då informationen endast användes i denna studien. Samt på sättet vi behandlar 
informationen efter studiens slut (Vetenskapsrådet, u.å). 

Planering och genomförande 
Artikelsökning 
Den tidigare forskning som används i denna studie är baserad vetenskapliga artiklar. 
Dessa artiklar söktes fram i ERIC och Social Science Premium Collection, med mål att 
hitta tidigare studier med liknande syfte som denna studie samt vad enligt medarbetare 
kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Sökningen slutade i sex vetenskapligaartiklar och 
en avhandling som behandlar vårt forskningsområde på olika sätt och var relevanta för 
studien. Ett sökkriterie var att samtliga artiklar och avhandlingar skulle vara peer rewied. 
Vi valde att söka artiklar som inte var mer än tio år gamla för att få aktuell forskning. 
Detta dock med ett undantag på en artikel som publicerades år 2000 där 
organisationskultur och organisationsklimat beskrivs. Detta gjordes med eftertanke och 
en slutsats om att deras definition av begreppen var den definition vi ville använda oss av 
i studien. Därför ansågs det inte heller utgöra ett problem.  
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De sökord som använts för att finna de vetenskapliga artiklarna var bland annat Attractive 
Work, Motivation, Organizational Culture, Organizational Climate, Employee turnover 
and leadership. Dessa begrepp användes i olika kombinationer vid sökning. 

Design och instrument 
Undersökningens fokus ligger på att studera medarbetares och ledarens sätt att se på 
attraktiva arbetsplatser. För att kunna göra detta valde vi att ha en kvalitativ metod för att 
få en mer djupgående och bredare förståelse av undersökningen än vad ett kvantitativt 
tillvägagångssätt hade gett. Under artikelsökningen kunde vi se att de flesta studier som 
gjorts på området var kvantitativa vilket ledde till intresset för att göra en kvalitativ studie 
på området också väcktes. Vårt mål var att göra studier vid samma tidpunkt på olika 
organisationer för att få en bild över hur ledarna på bemanningsbranchen arbetar med att 
vara attraktiva arbetsgivare samt att få en bild av vad medarbetarna ansåg vara en attraktiv 
arbetsplats. Därför valde vi att använda oss av en tvärsnittsdesign. Detta valet gjordes 
också för att samla in information från mer än ett fall samt från mer än en organisation 
(Mattews & Sutton, 2011).  
 
Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes, tre av respondenterna var VD för 
bemanningsföretagen, fyra var medarbetare. Olika intervjumallar användes beroende på 
om det var en ledare eller medarbetare som intervjuades. Genom att använda 
semistrukturerade frågor ges respondenten en frihet att svara dessa frågor utifrån deras 
uppfattning och tankar. Detta medförde även att vi kunde lägga till följdfrågor utifrån 
respondenternas svar och under intervjuns gång. Detta visades positivt för 
undersökningen då följdfrågorna gav en djupare förståelse för respondenternas svar 
(Bryman, 2011). Inledningsvis gjordes en pilotintervju för att testa intervjuguiden. Detta 
för att det fanns en fördel med att testa intervjuguiden till en annan grupp för att 
kontrollera frågornas duglighet (Bryman, 2011). Vid intervjutillfällena fick 
respondenterna återigen höra om de etiska kraven och anonymiteten samt att de när som 
helst kunde avbryta medverkan.  

Tillförlitlighet och äkthet 
I en kvalitativ studie används inte samma begrepp när det kommer till att bedöma studiens 
pålitlighet som det görs i en kvantitativ studie. I kvantitativa studier används begrepp som 
validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Dessa begrepp används inte i lika stor 
utsträckning i en kvalitativ studie eftersom kvantitativa och kvalitativa studier har olika 
mål. I denna studie ligger fokus på att få respondenternas syn på vårt forskningsområde 
vilket gör att generaliserbarhet blir svårt att uppnå. Istället fokuserar kvalitativa studier 
mer på tillförlitlighet och äkthet. Begreppet tillförlitlighet inkluderar överförbarhet, 
trovärdighet och pålitlighet (Bryman 2011). Denna studie har tagit hänsyn till 
tillförligheten på så sätt att läsaren kan följa alla studiens delar på ett tydligt sätt vilket 
leder till att läsaren kan hela processen med respondenterna som leder till trovärdighet 
och pålitlighet. Tillförlitligheten visas också genom studiens tydliga syfte som besvaras i 
en transparent undersökning vilket också visar på trovärdighet och pålitlighet. 
Överförbarheten strävas också om att uppnås i denna studie genom antalet respondenter 
samt att respondenternas olika geografiska plats varierade. Strävan efter äkthet i denna 
studie har arbetats med i intervjuerna då de semistrukturerade intervjuerna inte ställde 
ledande frågor utan lät intervjupersonerna berätta sina egna bilder av attraktiva 
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organisationer. Genom detta strävade vi efter en helhetsbild av respondenternas syn på en 
attraktiv arbetsplats.  

Urval  
Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar 
utgör en attraktiv arbetsplats. För att kunna uppnå svar på dessa frågor valde vi att rikta 
in oss på bemanningsföretag och deras interna personal, det vill säga ett målstyrt urval 
(Bryman, 2011). Detta valet gjordes för att det är en bransch med hög personalomsättning 
där det största fokuset i vanliga fall ligger vid hur bemanningsföretag kan attrahera 
konsulter och inte egna medarbetare. När detta valet hade gjorts kontaktade vi 
bemanningsföretag med spridning i landet för att vi ville få information från både mindre 
och större städer för att kunna ge en mer nyanserad bild av resultatet. Efter att de företag 
som ville medverka i studien hade hört av sig fick vi intervjua de ledare i organisationerna 
som vi hade tagit första kontakten med. För att kunna få svar på våra frågeställningar 
valde vi att intervjua tre ledare som arbetar som VD. Att ta reda på vad dessa ledare anser 
karaktäreriserar en attraktiv arbetsplats ansågs också ge bild av hur organisationer arbetar 
för att vara attraktiva arbetslatser. Detta medför att vi i uppsatsen nämner det ledaren 
arbetar med som det organisationer arbetar med för att vara attraktiva arbetsplatser. Vi 
valde att intervju fyra medarbetare som arbetade med rekrytering och försäljning av 
företagets tjänster för att få medarbetares perspektiv på vad de anser är en attraktiv 
arbetsplats och vad de skulle värdesätta hos en arbetsgivare. På två företag kom vi i 
kontakt med medarbetarna genom ledaren. Två medarbetarna fick vi tag på via mail som 
var utskrivna på hemsidan. Vi hade inga krav på vilken roll medarbetare hade då frågorna 
vi ställde inte riktas direkt till den organisationen de arbetar på utan mer i allmänhet vad 
medarbetare ansåg var en attraktiv arbetsplats, detta ansågs därför inte som ett problem.  

Insamling och transkribering 
Under insamling av informationen uppfattade vi att det var viktigt att båda deltog under 
intervjuerna för att få en helhetsbild av resultatet i studien. Vi valde att dela upp 
uppgifterna under intervjun så att en av oss förde anteckningar och skötte inspelningen 
och den andra ställde intervjufrågorna, detta varierade vi mellan oss under de olika 
intervjuerna. Att vara två i en intervjusituation ansåg vi vara fördelaktigt också för att 
båda på så sätt hade möjlighet att ställa följdfrågor eller be om exempel som kunde göra 
informationen tydligare. Intervjuerna genomfördes på en plats vald av respondenten. Men 
kunde även genomföras över telefon om de önskade. Vi föredrog att träffas för att få ett 
personligare möte med respondenten men när detta inte var möjligt ansåg vi att få en 
bredd på vår studie var viktigare än själva mötet. Varje intervju varade mellan 25 och 45 
minuter.  
 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes parallellt med intervjuerna och i så tät 
anslutning till intervjutillfället som möjligt för att ett tydligt minne av intervjun kunde 
vara till fördel under transkriberingen. Att utföra alla intervjuer först och sedan 
transkribera dem hade kunnat leda till förvirring angående av vad respondenterna sa och 
i vilket sammanhang diskussioner utfördes. Transkriberingen av informationen är ett 
tidskrävande arbete så vi valde att dela upp intervjuerna så en av oss transkriberade fyra 
intervjuer och en tre intervjuer. Under själva arbetet med detta följdes vi upp så att vi 
transkriberade på likvärdiga sätt och med samma noggrannhet. Vi valde att transkribera 
ordagrant vad respondenterna berättade men valde bort att skriva med tonläge, skratt och 



 

12 
 

pauser då vi ansåg att fokus vid denna studie låg på att få fram vad respondenterna 
berättade och inte hur den berättade det (Bryman 2011).  

Analys 
Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar 
utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. För att få en rättvis bild av 
informationen respondenterna delade med sig av analyserades materialet genom 
kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Det är viktigt i denna analysmetod att inte gå 
in med några förbestämda teman utan låta innehållet i materialet skapa temana med 
utrymme att hela tiden revidera efter hur materialet ser ut. Analysen genomfördes utifrån 
de transkriberade materialet från intervjuerna. För att få en klar syn på resultatet bildades 
temana utifrån respondenternas uppfattningar om en attraktiv arbetsplats. Det fanns alltså 
inga förutbestämda teman innan analysarbetet startade för att undvika att omedvetet 
endast leta efter dessa. Vi letade teman i texten för att få med alla aspekter som 
respondenterna diskuterade. Att försöka bibehålla denna klara och rättvisa bild av 
materialet bidrog till att omfattningen på de redovisade temana varierar. En medvetenhet 
som måste finnas med denna analysmetod är att resultatet utgår från hur vi tolkar 
materialet (Bryman, 2011). Analysen mynnade ut i en resultatdel där materialet beskrivs 
i texterna under temana och citaten används för att ge exempel på respondenternas svar.   

RESULTAT 
Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Här besvaras syftet och 
frågeställningarna med information hämtad från intervjuerna. Resultatet grundas sig på 
det insamlande materialet och analysen av detta. Resultatet delats upp i följande 
kategorier där både ledarnas och medarbetarnas perspektiv presenteras: stimulans och 
utvecklingsmöjligheter, inflytande och delaktighet, frihet och förmåner, tydliga mål och 
feedback, stolthet i arbetet, kollegor och arbetstrivsel samt organisatorisk självbild. 
Avsnittet är indelat i rubriker baserade på de teman som framkommit i analysen av 
intervjuerna. Inledningsvis presenteras en tabell med information om respondenterna. 
Tabellen kartlägger respondenternas ålder, kön, antal år de arbetat. Tabellens syfte är 
att ge läsaren en bakgrund om intervjupersonerna. 
 

Respondenterna 

  
 

Respondent Ålder Utbildning Antal år på ledande 
position 

Ledare 1 Ca 45 år Magisterexamen i 
statsvetenskap samt HR 
kurser 

17,5 år  

Ledare 2 Ca 35 år Civilekonom samt olika 
ledarskapsutbildningar 

9 år  

Ledare 3 Ca 35 år Beteendevetenskapliga 
kurser, sociologi, 
socialpsykologi samt ett år 
polishögskolan 

2 år  



 

13 

Respondent Ålder Utbildning Arbetslivserfarenhet inom 
bemaningsbranchen 

Medarbetare 1 Ca 20 år Kandidatexamen i 
personalvetarutbildning 

1 år inom 
bemanningsbranschen 

Medarbetare 2 Ca 25 år Studerat 2,5 år inom personal 
vetenskap 

8 månader inom 
bemanningsbranschen 

Medarbetare 3 Ca 35 år Kandidatexamen i 
lärarutbildning samt 
kandidatexamen i 
personalvetarutbildning 

2 år inom 
bemanningsbranschen 

Medarbetare 4 Ca 35 år Kandidatexamen 
personalvetare 

3 år inom 
bemanningsbranschen 

 

Stimulans och utvecklingsmöjligheter 
Både ledare och medarbetare beskriver stimulans och utvecklingsmöjligheter i arbetet 
som aspekter de anser utgör en attraktiv arbetsplats. Ur ledarnas perspektiv beskriver de 
att stimulans för medarbetarna uppstår genom att varje dag ser olika ut. Alla uppdrag är 
olika samt att arbetsuppgifter snabbt kan förändras. Medarbetarna beskriver att de 
uppfattar stimulans som varierande arbetsuppgifter. Medarbetarna förklarar att varierande 
arbetsuppgifter är en del i deras arbete som de uppskattar vilket leder till att den blir 
attraktiv. Medarbetarna beskriver att möjligheten att utföra många olika arbetsuppgifter 
på en arbetsdag är något som bidrar till att de kan fokusera och inte bli trötta på sitt dagliga 
arbete. Medarbetare 1 och medarbetare 2 lägger vikt vid de varierande arbetsuppgifterna 
och beskriver även att det inte behöver handla om väldigt många ansvarsområden och 
stora arbetsuppgifter utan det kan även handla om småsaker som behöver göras. 
Medarbetare 1 och medarbetare 2 ser på variation i arbetsuppgifter på olika sätt. 
Medarbetare 2 beskriver det mer som variation i själva arbetsuppgifterna medan 
medarbetare 1 ser variationen i sina arbetsuppgifter som att ha möjligheten att få inblick 
i kollegors arbete och samarbeta med varandra.  
 

Jag får göra mer saker från högt till lågt, allt från att tömma papperskorg 
till att sitta och rekrytera någon med anställningsavtal och så vidare. Men 
hade man varit på ett större företag så hade de garanterat varit mer att 
göra en sak. Nu får jag gör allt från kvalitativ och kvantitativt. Jag tycker 
också att det är väldigt viktigt att jag får ta ansvar blir ofantligt uttråkad 
om jag inte har saker att göra. Ju mer saker jag har att göra desto roligare 
tycker jag att det är. Det är något som de utmanar mig på, vilket är väldigt 
roligt.  

- Medarbetare 2 
 
Under intervjuerna med medarbetarna framkommer det även att variation inte bara 
handlar om de arbetsuppgifter som utförs vid tillfället. Det kopplas till möjligheterna att 
utvecklas i organisationen för att få en annan position med andra arbetsuppgifter. 
Utvecklingsmöjligheter värdesätts högt och det bidrar både till en attraktiv arbetsplats 
men även en arbetsplats där medarbetarna vill stanna på. Utvecklingsmöjligheter och 
varierande arbetsuppgifter är något som medarbetare 1 beskriver som en av de centrala 
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aspekterna till varför hen valde att börja arbeta på sin nuvarande arbetsplats. Det 
framkommer att nytänkande och personlig utveckling genom arbetsuppgifterna var en av 
de största aspekterna till valet av arbetsplats. Medarbetare 2 och medarbetare 4 anser 
också att möjligheten att kunna utvecklas inom företaget och i arbetslivet är viktigt. Om 
utvecklingsmöjligheterna finns i organisationen beskriver medarbetare 2 att hen vill 
utvecklas så mycket som möjligt vilket blir något som bidrar till en attraktiv arbetsplats. 
Ur ledarens perspektiv redogör ledare 2 att hen arbetar med personlig utveckling för sina 
medarbetare. Hen anser att det är viktigt för medarbetare att känna tillfredsställelse med 
sitt arbete samt lära sig nya saker och utvecklas. Ledare 3 lyfter fram att det är viktigt att 
kunna utvecklas inom organisationen vilket hen anser de anställda fick möjlighet till. 
Nedan återfinns ett citat från medarbetare och ett från ledare för att ge exempel på hur 
medarbetare uppfattar utvecklingsmöjligheter och hur ledare arbetar med 
utvecklingsmöjligheter.  
 

Skulle jag byta företag skulle det nog vara för att jag skulle vilja ha andra 
utvecklingsmöjligheter och kanske byta arbetsuppgifter helt. Det hade 
nog varit det enda isåfall. Jag sitter som konsultchef idag och det som 
skulle kunna få mig att byta är om jag skulle vilja jobba mer andra HR-
frågor som till exempel arbetsmiljö och liknande. Rekrytering är jättekul 
men jag skulle nog inte vilja sitta på daglig basis och bara rekrytera. Så 
om ett företaget inte hade kunnat ge mig den utvecklingsmöjligheter hade 
det kunnat vara en anledning till varför jag hade velat byta. 

   
- Medarbetare 1 

 
Vi jobbar med interna utbildningar, till exempel har någon gått en 
skatteutbildning för att förkovra sin ekonomisida och för att lära sig mer 
om löner och då få mer ansvar. Sen har vi certifierat en rekryterare också. 
Vi är duktiga på att lyfta kollegorna och att ge dem utvecklingsmöjligheter 
för att gå vidare internt.  

– Ledare 3 

Inflytande och delaktighet 
Ur ledarens perspektiv anser de tre ledarna att det är viktigt för en medarbetare att känna 
sig delaktig, både från ledaren och från organisationen. Ledare 3 beskriver att vara lyhörd 
och uppmärksam gentemot sina medarbetare var ett ständigt pågående arbete. En av de 
aspekter som medarbetarna beskriver och som påverkar synen på hur attraktiv 
arbetsplatsen är ledarens roll i det dagliga arbetet. Medarbetarna i studien beskriver att 
ledarens närvaro och delaktighet i deras arbete är en central del i hur attraktiv deras 
arbetsplats uppfattas. Genom att ha en närvarande chef känner sig medarbetarna sedda, 
uppskattade och kan få feedback på sitt arbete. Här framkommer det att alla respondenter 
värdesätter en nära relation mellan ledare och medarbetare. Detta för att ha en ledare att 
kunna ventilera idéer med, prata med vid svårhanterliga situationer samt för att bli sedd i 
organisationen. Beskrivningen om att ha en chef som sitter högre upp i en hierarki är inte 
tilltalande då det beskrivs som opersonligt. Det går även att se att respondenterna 
värdesätter en nära relation med ledaren men denna relation kan se ut på olika sätt. 
Medarbetare 1 och medarbetare 3 beskriver ledarens delaktighet som central i sitt dagliga 
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arbete.  I medarbetare 2 och medarbetare 4 beskrivning av relationen med ledaren togs 
vikten av att bli sedd och förståelsen för arbetsuppgifter upp som de viktigaste aspekterna. 
 

Det är ju att finnas där, om det skulle vara något, lite bollplank, lite coach 
sen är man ju väldigt självgående så man vet ju oftast vilka verktyg man 
ska använda. Men jag känner ju att ledaren är någon som måste vara 
lyhörd och vara med väldigt mycket i det här dagliga och vad som händer. 
Inte på detaljnivå men att det ska finnas någon man kan bolla med när det 
är något. 

  - Medarbetare 4 
 

Inflytande är något som medarbetarna värdesätter högt när de talar om vad som 
kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Medarbetarens inflytande är något som ledare 1 
anser är en viktig aspekt för en attraktiv arbetsplats. Hen beskriver vikten av att få 
medarbetare att känna delaktighet och ha inflytande i organisationen. Om medarbetare 
har en chans att påverka organisationen så kommer de också att bidra med ett ansvar 
gentemot arbetsgivaren och organisationen. Ledare 3 betonar att det är viktigt för 
medarbetare att se vad medarbetare kan påverka i en organisation samt att få en inblick i 
alla organisationens delar och process. Medarbetarna beskriver detta inflytande genom 
att förklara vikten av att ha insikt i organisationen. De förklarar att genom att ha en 
förståelse för att ens arbetsuppgifter är värdefulla så får de också en förståelse för det 
inflytande och den roll de har i organisationen. Ledare 1 poängterade också att hen arbetar 
mycket med att efterlikna en lagidrott och en lagsammansättning. Detta för att 
medarbetare i ”laget” ska känna sig delaktiga och förstå sin roll. Hen såg hela 
organisationen som ett lag där man måste samarbeta, vara delaktig, transparent men också 
känna inflytande för de andra lagmedlemmarna och kunna ha chans till att påverka. 
 

Vi jobbar väldigt mycket med kommunikation, delaktighet och vi har 
kickoffer varje år. Vi jobbar mycket med teambildning och att delge 
mycket information om till exempel ekonomi, hur det ser ut i lönsamhet, 
statistik överlag så man får vara med och se hur det ser ut och se vad man 
faktiskt är med och påverkar i företaget. 

  - Ledare 3 
 

Frihet och förmåner 
Frihet handlade för medarbetarna om ansvar i arbetsuppgifterna. Att ha utrymme att 
påverka sitt arbete och ha möjlighet att utföra arbetsuppgifter utan att uppfatta sig vara 
övervakad uppifrån genomsyrar alla fyra intervjuer med medarbetare. Alla medarbetare 
uttrycker detta som en betydande aspekt även om det finns skillnader i hur mycket det 
betonas. Det märktes även skillnad i hur högt detta värdesattes även fast alla nämnde detta 
som en betydande aspekt. Medarbetare 3 anser att frihet ges när hen får disponera sin tid 
på arbetsuppgifter fritt. Medarbetare 1 och medarbetare 2 beskriver däremot att frihet 
anses vara när de får lösa problem och svårigheter på egen hand vilket de anser bidrar till 
en attraktiv arbetsplats.  
 

Om jag ska hitta en person dagen efter så säger inte chefen till mig att jag 
ska göra si eller så eller leta på det här eller det här sättet. Utan han 
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säger: lös det här, då är det mitt ansvar att göra det, vilket handlar om 
förtroende. När man jobbat så åtminstone från min del så är det helt 
otänkbart att gå tillbaka till något annat där man blir inramad. Jag trivs 
så otroligt bra att ha den frihet jag har.  

- Medarbetare 3 
 
En aspekt som ledarna anser bidrar till en attraktiv arbetsplats är möjligheten för frihet 
hos medarbetarna. De förklarar att frihet bildas genom förtroende. Förtroende anser alla 
ledare vara centralt i relationen mellan ledare och medarbetare. Alla ledare betonar att ett 
förtroende för medarbetarna var viktigt och att genom förtroende kan frihet bildas. För 
att frihet och flexibilitet ska vara möjligt beskriver ledare 1 att med frihet kommer också 
ansvar. Ledare 1 anser att frihet kan vara möjligt om medarbetaren presterar utifrån de 
krav som var uppsatta. Det finns en skillnad på hur ledare 1 och ledare 2 arbetar med 
frihet. Ledare 2 förklarar frihet som frihet i vilken individ som ska anställas. Hen gav sina 
medarbetare frihet att anställa utifrån konsultens kompetens och inte alltid ur ekonomiska 
synvinklar. Alla ledare har en syn på att de arbetar med frihet genom att anpassa arbetet 
till medarbetarens vardagsliv. Alla respondenterna anser att frihet också var kopplat till 
flexibilitet. Alla ledare betonade att arbetet måste kunna anpassas till medarbetarnas 
vardagsliv för att det ska anses vara attraktivt. Detta är också något som medarbetare 2 
och medarbetare 3 värdesätter högt då de beskriver möjligheten att arbeta hemifrån vid 
behov. Nedan visas det exempel på hur ledare arbetar med frihet samt hur medarbetarn 
ser detta som attraktivt.  
 

Flexibiliteten och att det passar med deras vardagsliv är ju viktigare än 
att man ska låsa in sig på detaljer och kontroll. Det andra är att 
prestationskravet som sätts på dem är lägre än vad dom har haft innan 
och vad jag har haft när jag har varit konsultchef vilket leder till att den 
psykiska stressen minskar.  

- Ledare 2 
 
 

Samt då att få den här fria viljan, att jag kan jobba hemifrån om jag 
känner för det. Vilket känns väldigt skönt då jag inte jobbat på ett sånt 
företag innan. 

- Medarbetare 2 
 
 
Ytterligare komponenter som medarbetarna anser vara en del av den attraktiva 
arbetsplatsen är de förmåner som organisationen kan erbjuda. Alla medarbetare var 
tydliga med att detta inte var den avgörande aspekten men att den spelade roll. De 
föredrog en god trivsel på arbetsplatsen över förmåner men var tydliga med att lön och 
liknande spelade roll. De beskrev även att det vara svårt att se hur trivseln i en 
organisation ser ut innan en anställning börjar och då kan lönen väga tungt. Medarbetare 
2 och medarbetare 3 beskriver att bonussystem är en aspekt utöver lönen som bidrar till 
deras syn på en attraktiv arbetsplats. De beskriver dessa bonussystem som engagerande 
och ekonomiskt motiverande. Lönen och bonussystem blir en förmån för medarbetaren 
som anses vara attraktivt.  
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Sen såklart har ju förmåner och sånt också en inverkan. Med vad det finns 
för förmåner, dels vad man får för lön, men också vad det finns för 
anställningsvillkor. Det väger inte tyngst men det är något som är med.  

 
- Medarbetare 4 

Tydliga mål och feedback 
Både ledare och medarbetare förklarar att ha tydliga mål är en del av en attraktiv 
arbetsplats. Ledarna framhåller att som arbetsgivare måste de lägga fokus på att sätta upp 
tydliga mål i arbetet, snarare än att lägga fokus på hur medarbetarna ska nå resultatet. 
Ledarna anser också att feedback samt återkoppling till medarbetarna är en viktig del i att 
nå organisationens mål. Ledare 1 och ledare 3 anser att genom feedback och återkoppling 
blir medarbetare motiverade att arbeta efter målen och får en förståelse över sitt uppdrag. 
Ledare 1 och ledare 2 beskriver också ett målstyrt arbete och en uppföljning av resultat i 
arbetet som en viktig del. Tydliga mål och en förståelse för hur de själva kan arbeta för 
att uppnå dessa målen förklarar medarbetarna bidrar till deras syn på en attraktiv 
arbetsplats. Medarbetare 1 och medarbetare 2 beskriver vikten av att ofta följa upp de 
målen som sätts med medarbetare. Att ha tydliga mål i en organisation har alla 
respondenter tagit upp som viktigt vilket medför att utsträckningen av feedback och på 
vilket sätt detta utförs blir en ytterligare aspekt. Det som visas hos medarbetare 1 och 
medarbetare 2 är att det som utgör en attraktiv arbetsplats för dem är de organisatoriska 
målen och uppföljningen på dessa. Medarbetare 3 och medarbetare 4 lägger däremot mer 
fokus vid arbetsgivarens personliga mål på medarbetare och hur arbetet med dessa går 
till. I citatet nedan beskrivs en ledares syn på att arbetet med feedback.  
 

Försöker mycket med återkoppling vid bra grejer och lyfta fram det som 
är bra. Jag gillar att kritisera på ett bra sätt, försöka hitta rätt ord så det 
inte framstår som kritik utan framstår som förbättringspotential. 

 
 – Ledare 2 

Stolthet i arbetet 
I intervjuerna med både ledare och medarbetare framkommer det att en stolthet i sitt 
arbete är en viktig del av en attraktiv arbetsplats. Alla ledare anser att verka som attraktiva 
arbetsgivare så behöver medarbetare känna en stolthet för sitt arbete. De beskriver att 
organisationerna har tydliga bilder över sin organisation och vilka värderingar som de 
står för. Ledarna upplever att detta leder till en stolthet för sitt arbete hos medarbetarna. 
Ledare 2 anser att medarbetare ska känna att de utför ett betydelsefullt arbete och att detta 
är centralt för att vara en attraktiv arbetsplats. Genom känslan av ett betydelsefullt arbete 
kommer medarbetare ta stolthet i sitt arbete. Alla ledare förklarar även att genom en tydlig 
bild över organisationen kan detta leda till att organisationen också uppfattas som 
attraktiv. Detta kunde i sin tur påverka medarbetarens syn på organisationens attraktivitet. 
I citatet nedan visas ledarens sätt att arbeta med medarbetarnas stolthet för yrket.  
 

Känslan av att vi gör något gott gör att det blir meningsfullt att arbeta. 
Hela tiden utgår vi från att ett bolag ska ha en själ innerst inne för att 
kunna locka till sig medarbetare. Jag tror mer på det som heter 
meningsfullt arbete.    - Ledare 2 
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En aspekt som också framkommer under intervjuerna är att organisationens 
värderingar är viktiga aspekter för medarbetarna. Att medarbetarnas och organisationens 
värderingar stämmer överens beskriver medarbetare 2 och medarbetare 4 som viktigt för 
att kunna se en organisation som en attraktiv arbetsplats. När värderingar och mål 
stämmer överens med medarbetarnas värderingar så kan medarbetarna ta stolthet i det 
som organisationen står för, vilket ledarna anser är viktigt för en attraktiv arbetsplats. 
Medarbetare 2 betonade att hen inte ser en organisation som attraktiv om värderingarna 
inte stämmer överrens. Hen förklarade att kvalité och betydelsefullhet var centrala i val 
av arbetsplats. I citatet visas medarbetare 4 syn på vikten av organisationens värderingar.  
 

Värdegrunder och vad vi står för som företag är viktigt för mig. Det ska 
ju spegla oss och det är viktigt för att ska vi växa här som människor och 
ha höga ambitioner vilket är det något vi måste kunna förmedla ut till de 
vi anställer internt. Målet med värdegrunderna är att vi ska känna oss 
stolta i vårt arbete  

            - Medarbetare 4 
 
En aspekt som också bidrar till att kunna ha stolthet i sitt arbete beskriver medarbetare 1 
och medarbetare 2 som möjligheten att kunna ha kontakt med sina konsulter. Att ha en 
nära kontakt med konsulterna beskriver respondenterna som motiverande då deras 
kontakt medförde en känsla av meningsfullt och ett attraktivt arbete. Medarbetare 2 
betonar också vikten av att träffa konsulten för att kunna se hur arbetet fungerar. Hen 
beskriver att detta är något som hen vill lägga mer tid på för att kunna ha en nära kontakt 
gör att hen uppfattar sitt arbete som betydelsefullt. Nedan visas ett citat av medarbetare 1 
där stoltheten i denna kontakt framkommer.  
 

Vi arbetar mycket med daglig kommunikation - både med varandra men 
även med konsulterna. Tät kontakt med konsulterna gör oss unika och det 
är något som får mig att känna mig viktig i den relationen. Att kunna fråga 
hur dem mår efter en dag på jobbet eller säga krya på dig när de är sjuka 
tror jag är något som är väldigt viktigt att göra. Möjligheten att ha den 
kontakten är något som känns betydelsefullt för mig. 

 - Medarbetare 1 

Kollegor och arbetstrivsel 
En komponent som alla respondenter nämner är vikten av kollegorna på arbetsplatsen. 
Respondenterna anser att kollegorna och sammanhållningen påverkar medarbetarnas syn 
på en attraktiv arbetsplats. Interaktionen med kollegor är något som sker dagligen och blir 
därför en viktig beståndsdel i hur trivseln på arbetsplatsen är enligt medarbetarna. 
Medarbetarna beskriver att kunna ta hjälp av varandra, bolla ideér och ha roligt på jobbet 
utgör en stor del av vardagen. Medarbetare 1 och medarbetare 3 lägger stor vikt vid 
kollegorna och beskriver dem som faktorer som gör att de inte vill lämna sina 
arbetsplatser. Det går att se skillnader på vilken syn som finns på kollegorna hos 
respondenterna. Medarbetare 2 beskriver inte kollegorna som en anledning att inte lämna 
arbetsplatsen utan som viktiga kontakter i sin vardag men också i framtiden. Medarbetare 
3 förklarar också att vikten av bra kollegor ökar i bemanningsbranschen då hen betonar 
att branschens instabilitet kan göra att en stor press hamnar på medarbetarna. Att ha en 
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god relation till kollegorna beskriver hen gör att denna pressen inte blir lika påtaglig. Hen 
anser också att en god relation med kollegorna ökar arbetstrivseln.  
 

Jag tror detta är viktigt för till exempel den dagen när det händer 
någonting att man kan vända sig till sina kollegor. Jag älskar att det är 
jobb och att man kan gå hem så är det inte mer jobb men jag tycker det 
är viktigt att man lär känna dem som man delar 8 timmar om dagen med. 
Allt från vad heter deras barn eller att min mamma är sjuk, för jag vet 
själv hur bra det känns när man kan förlita sig på dem man jobbar runt 
omkring med. Även om man inte jobbar hela livet ihop så blir det 
förhoppningsvis en vän som man kan vända sig till vid andra tillfällen. 
Därför är det viktigt tycker jag. 

 - Medarbetare 2 
 
En ytterligare aspekt som har att göra med medarbetarnas syn på kollegorna och 
sammanhållningen på arbetsplatsen är förhållningssättet kollegor och chefer har till 
varandra. Respondenterna beskriver att behandla varandra väl och med respekt är ett 
viktigt kännetecken för en attraktiv arbetsplats. Medarbetare 4 förklarar att de mjuka 
värdena en organisation kan arbeta med är viktiga för arbetstrivseln. Att vara genuin, 
personlig och öppen var några av de mjuka värdena medarbetare 4 gav som exempel på 
vad som bidrog till en god arbetstrivsel. Hen anser att genom kontinuerligt arbete med 
sammanhållning av personalgruppen bildas en attraktiv arbetsplats. Medarbetare 4 
förklarar genom citatet nedan att arbete med dessa värden måste underhållas för att 
organisationen ska fortsätta uppfattas som en attraktiv arbetsplats. 

  
Jag tror att faktorerna som gör att jag vill stanna måste underhållas. 
Likaväl som att göra service på en maskin så är det likadant med dessa 
mjuka värdena. Är man inte och smörjer där så tror jag inte att det funkar 
långsiktigt. Med mjuka värden menar jag allting runtomkring, med att 
lyssna, inte rädd för att vara rak och ärlig, ta upp till diskussion och bry 
sig och visar omtanke. Den dagen man glömmer de här grejerna så är 
man inte attraktiv längre som arbetsgivare för arbetstagare har ju inte 
bara ett fokus på en siffra utan det är så mycket mer. Där tror jag alla 
arbetsgivare ska tänka en extra gång. Det är allt det här runtomkring och 
det lilla extra som gör något för arbetstagaren.  

- Medarbetare 4 
 

Organisatorisk självbild 
Ytterligare ett tema som ledarna beskriver att de arbetar med för att vara en attraktiv 
arbetsplats är organisationens självbild. Att arbeta med hur organisationen vill uppfattas 
utifrån beskriver ledaren som viktigt för att vara en attraktiv arbetsplats. De betonar att 
detta arbete syftar till omvärldens bild av organisationen vilket är viktigt för att kunna 
attrahera och behålla kompetens. Alla ledare anser att vara en attraktiv arbetsplats innebär 
att vara unik. De anser att organisationen måste sticka ut från mängden för att attrahera 
rätt kompetens. Att vara unik anser ledarna vara en fördel för att kunna konkurrera med 
andra bemanningsföretag. Alla ledare förklarar att genom att skapa en tydlig bild av hur 
organisationerna vill bli uppfattade utifrån och inifrån kan organisationen uppfattas som 
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attraktiv. Utifrån för att locka till sig kompetens och inifrån för att få sina medarbetare att 
stanna och känna att de arbetar på en attraktiv arbetsplats. Det som tydligt visar sig är att 
ledarna arbetar med att vara unika på olika sätt. Nedan visas ett citat från varje ledare som 
beskriver hur de arbetar med att vara unika.  
  

Vi vill vara lite av den här rebellen och uppstickaren, som är annorlunda 
än alla andra. Vi har försöker jobba med att ha glimten i ögat, vilket leder 
till att vi blir lite annorlunda i en bransch som präglar av likformighet. 
Men kan inte sticka ut på pris eller på arbetssätt, kan inte sticka ut på vad 
vi erbjuder för tjänster nästan. Utan det vi sticker ut med är min 
personlighet som ledare, att vara lite outsider, de jobbar jag med. 
 

 - Ledare 1 
 

Vi har en tydlig bild på hur vill bli uppfattade, vi strävar efter att vara 
branschens schystaste arbetsgivare och ha den bästa servicen. Vi är 
väldigt bra på service och tar hand om personalen. Vi vill att de ska se 
framför sig att vi är seriösa, ärliga och schyssta. Vi tar hand om 
personalen genom att stötta dem när något går snett och vara bra 
människokännare och ha en öppen dialog. Kompetens lockas för att vi har 
jobbat mycket med värderingar och organisationens budskap. Även den 
interna kompetensen lockar anställda. Jag tror att det handlar om att alla 
som arbetar här har en hög kompetens vilket leder till att det blir en 
attraktivare arbetsplats. 

- Ledare 2 
 

Vi vill såklart vara ett varumärke som man tänker positivt kring, vi vill 
visa att de mjuka värderna är det vi jobbar med internt och att detta visas 
för vi blir ambassadörer här. Vi bygger en kärna tillsammans och såklart 
ett öppet klimat. Vi är personliga och har ett genuint engagemang och att 
det är viktigt att vi jobbar som ett lag. Vi är ett bra team här, trevlig miljö, 
man får möjlighet att utvecklas och de vill vi att våra medarbetare ska 
säga är att här trivs vi och här mår jag bra. Här lyssnar våra medarbetare 
på oss och cheferna lyssnar på oss och man får möjlighet att utvecklas. 
      

– Ledare 3 
  
Alla ledare beskriver tydligt hur deras organisationer vill bli uppfattade. De anser att om 
organisationen arbetar efter dessa bilder så kommer organisationen bli attraktiv och 
medarbetare kommer uppfatta den som attraktiv. Ledare 1 fokuserar på att själv vara unik 
som ledare och på det sättet sticka ut från mängden bland sina konkurrenter. Ledare 2 
fokuserade mer på att framhäva värderingar och organisationens budskap och främja 
personalens välmående. Ledare 3 beskriver personalens välmående och arbetstrivsel som 
sitt sätt vara unik. Att arbeta med att vara personlig och genuin för att uppfattas som 
attraktiv var centralt. 
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DISKUSSION 
Under denna rubrik kommer studiens metod och resultat att diskuteras samt kopplas till 
den tidigare forskningen. Under metoddiskussionen diskuteras val av metod och vad som 
kunde gjorts annorlunda. Avslutningsvis kommer en diskussion om intressanta aspekter 
om framtida forskning inom detta område. 

Metoddiskussion 
Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna i denna studie genomfördes av semistrukturerad karaktär. Vi använde två 
olika intervjumallar, en som var utformad för ledarna och en för medarbetarna. Innan den 
första intervjun genomfördes gjordes en pilotintervju med en verksamhetsledare. 
Verksamhetsledarens synpunkter och handledarens synpunkter bidrog till en reviderad 
intervjuguide som sedan användes i studien. Revideringen ledde till omformuleringar av 
frågor samt att frågor fick en tydligare koppling till syftet. Följdfrågor var inte med i 
intervjuguiden då de oftast behövde anpassas under själva samtalet med respondenterna 
och till största del handlade om att ge exempel eller utveckla svaren mer (Bryman, 2011). 
Detta medför att materialet från intervjuerna skiljer sig en aning, men det bidrog också 
till intressanta aspekter av studien. En brist vi insåg med intervjuguiden var att vissa 
frågor kunde uppfattas som liknande och individen svarade likadant på dessa. Detta hade 
gått att undvika med en annan vinkling på frågorna eller att någon av frågorna hade 
uteslutits. Samtidigt ledde det till att respondenten letade djupare för att försöka bidra 
med ny information i frågan vilket gjorde att en tydligare bild av resultatet skapades. 
Detta blev i slutet en fördel då vi fick en större förståelse om vad de egentligen ansåg var 
det viktiga när de kunde utveckla svaren ytterligare. Detta kan vara viktigt att ta med inför 
en annan studie att försöka få olika infallsvinklar på frågorna för att få mer variation i 
svaren. 

Urval 
Valet att genomföra sju intervjuer gjordes av många anledningar. En av anledningarna 
var att sju intervjuer var rimligt att kunna genomföra inom den tidsram som 
uppsatsskrivandet pågår. I kvalitativa forskningsmetoder talas det om 
informationsmättnad när ett antal intervjuer utförs och ingen ny information tillförs till 
ämnet (Bryman, 2011). Denna mättnad uppnåddes inte men ju fler intervjuer som utfördes 
ju mindre ny information tillfördes. Att genomföra fler intervjuer hade lett till ett mer 
omfattande, detailjrikt och varierat resultat men kvantiteten av intervjuer prioriterades 
inte lika högt som kvalitén på de intervjuer som genomfördes. Ett större antal intervjuer 
hade lett till mindre tid till bearbetning av materialet. Ett avvägande gjordes angående hur 
hög kvalité som hade kunnat hållas om denna tiden minskade vilket ledde till beslutet att 
utföra sju intervjuer. 
 
De ledare som intervjuades kontaktades direkt via mail vilket också var den första 
kontakten som togs med företagen. Utifrån de svar vi fick om medverkan valdes sedan 
tre ledare ut. I de företag där medarbetare intervjuades valde ledarna ut medarbetare som 
skulle delta. Urvalet av medarbetarna hade kunnat utföras på annorlunda sätt för att få en 
större kontroll på variationen när det gäller till exempel ålder, kön och relation med 
ledaren. Detta var dock svårt att undgå då medarbetarnas kontaktuppgifter i de flesta fall 
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inte fanns på hemsidan, samt att medarbetaren av etiska skäl behöver meddela sin ledare 
om medverkan i en studie. Att medarbetaren fick kontakt med oss via ledaren ansågs inte 
som ett problem under studien då majoriteten av frågorna inte var direkt kopplade till den 
arbetsplats medarbetaren arbetade på utan var kopplade till en mer generell bild av 
attraktiva arbetsplatser. Att ledaren tog kontakt med medarbetare om medverkan i studien 
kan uppfattas som ett etiskt problem då medarbetaren kan känt sig tvingad att medverka 
samt att rädd ledaren ska kunna identifiera sitt resultat. Detta tog vi hänsyn till på så sätt 
att när vi fick kontakt med medarbetaren förklarade vi att medverkan var frivillig samt att 
medarbetaren fick avbryta om hen ville.  

Vetenskapliga artiklar och litteratur 
Under artiklesökningen fanns en svårighet i början att hitta rätt artiklar innan vi fann de 
sökord som förklarade vårt ämne på rätt sätt. Begreppen var svåra att översätta till 
engelska vilket gjorde att området antingen blev för begränsat eller för stort. Vi fann sex 
stycken vetenskapliga artiklar och en avhandling som kunde sammankopplas till 
forskningsområdet. Majoriteten av de vetenskapligaartiklar vi fann var kvantitativa 
undersökningar, detta ansåg vi var en intressant aspekt. Varför vi ändå valde dessa artiklar 
och sedan valde att göra en kvalitativ studie är för att vi ville få en nyanserad helhetsbild 
av forskningsområdet. Det väckte även en nyfikenhet i att göra en kvalitativ studie på ett 
område där mest kvantitativa forskningsmetoder tillämpats innan.  

Transkribering 
Båda deltog under majoriteten intervjuerna men på grund utav det tidskrävande arbetet 
med transkribering gjordes valet att dela de sju intervjuerna mellan oss. Genom att dela 
upp arbetet sparades tid som kunde ägnas till att analysera det insamlade materialet. Innan 
transkriberingen utformades en mall som vi skulle följa under transkriberingen. Denna 
mall gjordes med olika delar där vi markera dessa med olika färger. Detta för att 
underlätta senare när vi skulle analysera texten och finna kategorier. Dock fanns inte tiden 
till att tillsammans transkribera vilket ledde till att transkiberingarna inte är identiska även 
om båda utgått från mallen. Hade mer tid funnits hade det optimala varit att transkribera 
tillsammans för att minska dessa risker. Att tillsammans transkribera det insamlande 
materialet hade skapat tillfälle för oss båda att få en djupare förståelse av varje intervju. 
Det som den ena personen inte reflekterat över kunde den andra kanske upptäckt. Detta 
är något som läggs på minnet inför framtida arbeten.  

Analys 
Analysen av materialet började efter första intervjun var genomförd. I majoriteten av 
intervjuerna var båda med och efter dessa diskuterades intryck och materialet innan 
transkriberingen utfördes. Två av intervjuerna utfördes på egen hand vilket ledde till att 
den som inte var med under intervjun satte sig in i materialet efter att intervjun var 
transkriberad för att få en helhetsbild av vad som framkom under intervjun. Den som inte 
var med lyssnade även på inspelningen av intervjun för att höra vad respondenten lade 
mycket vikt vid och få en bild av samtalet. Kategorier började utformas redan vid 
transkriberingen av första intervjun men fortsatte revideras till den sista intervjun var 
transkriberad. Kategorier ändrades, lades till och togs bort under arbetets gång för att få 
fram de slutgiltiga kategorierna. Detta slutade med att resultatdelen delades in i under sju 
rubriker. Valet av dessa antal rubriker gjordes för att göra resultatdelen tydligt indelad 
och lätt att hitta i för läsaren. Att ha färre rubriker hade inneburit större områden under 
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varje rubrik vilket ansågs göra resultatet otydligt. Det andra alternativet för att ha färre 
rubriker men behålla tydligheten var att välja bort de mindre delarna intervjuerna men 
detta ansågs leda till att äktheten och transparensen i studien försvann. För att skapa dessa 
kategorier och rubriker valdes transkriberingsmaterialet att skrivas ut för att lättare få en 
översikt och kunna koda materialet. I mån om att göra en tydlig resultatdel diskuterades 
valet att dela upp resultatdelen i ett ledarperspektiv och ett medarbetarperspektiv mycket. 
Det ansågs finnas fördelar med att ha den fördelningen på resultatet då det skulle bli 
klarare vad ledarna sade och vad medarbetarna sade. Dock hade detta lett till mycket 
upprepning och en mindre tydlig uppfattning om respondenternas resonemang om samma 
kategorier. Därför gjordes valet att blanda respondenternas svar under rubriker som 
representerade aspekter som utgör attraktiva arbetsplatser.  

Resultatdiskussion 
Tidigare forskning av Cooke och Szumal (2000) beskriver organisationskultur som ett 
fenomen som påverkar medarbetare på en arbetsplats. I vår studie tas olika aspekter upp 
som anses vara viktiga komponenter till en attraktiv arbetsplats. Utifrån Schien (2010) 
och Cooke & Szumal (2000) bild av vad organisationskultur innebär går det att koppla 
dessa aspekter till en god organisationskultur. Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att 
en god organisationskultur kan leda till mindre behov att övervaka varandras arbete och 
bidra till ett större förtroende mellan medarbetare och ledare. En god organisationskultur 
kan även skapa en atmosfär där medarbetare trivs, känner tillhörighet, förstår sin roll i det 
större sammanhanget och samarbetar på ett bra sätt. Vi kan dra slutsatser utifrån vårt 
resultat att de aspekter på en attraktiv arbetsplats som respondenterna nämner kan kopplas 
till en god organisationskultur och en god organisationskultur hjälper organisationer att 
behålla individer med rätt kompetens. 
 
Stimulans och utvecklingsmöjligheter 
Utvecklingsmöjligheter och stimulans i arbetet var något som både medarbetare och 
ledare lade stor vikt vid när de beskrev vad som utgör en attraktiv arbetsplats. Enligt 
tidigare forskning finns det kopplingar mellan utvecklingsmöjligheter och motivation till 
att stanna på en arbetsplats (Hayes et al., 2012). I linje med Hayes et al., (2012) beskrev 
medarbetarna i vår studie att de värdesatte utvecklingsmöjligheter både inom företaget 
och inom personlig utveckling högt och att utvecklingsmöjligheter bidrog till att de kunde 
höja sin kompetens. Genom att få utvecklingsmöjligheter höjs medarbetarens 
arbetstrivsel vilket bidrar till en attraktiv arbetsplats. Arbetstrivsel beskriver Granberg 
(2011) som en del av organisationskulturen. Att få utvecklingsmöjligheter kan vi se 
genom forskning bidrar till högre arbetstrivsel som i sin tur bidrar till en god 
organisationskultur och en chans för organisationer att behålla kompetens. Enligt Scheins 
(2010) teori så bildas organisationskultur genom interaktion som de anställda upplever 
finns i organisationen och som formas av ledarens beteende. Schein (2010) anser att 
ledaren har en stor påverkan på organisationskulturen. Det går därför att koppla 
organisationens arbete med utvecklingsmöjligheter med en god organisationskultur vilket 
leder till en attraktiv arbetsplats.  
 
Inflytande och delaktighet 
Medarbetarna uppfattade att ledarens närvaro bidrog till delaktighet på det sättet att 
ledaren var delaktig i deras dagliga arbete. Ledarens närvaro skapade också en 



 

24 
 

uppfattning om att medarbetarna var delaktiga och hade ett inflytande i organisationens 
arbete. Studien visar att medarbetarna värdesatte ledarens delaktighet och närvaro i deras 
arbete, vilket var en central del i hur attraktiv de uppfattade sin arbetsplats. Schein (2010) 
beskriver att hur en ledare uttrycker sig och agerar har stor betydelse för 
organisationskulturen. Sveningsson och Alvesson (2010) tar upp aspekten att ledaren och 
arbetsgruppen påverkar varandra och sätter ramar för hur ledarskapet ser ut på 
arbetsplatsen. Därför går det inte att säga att ledarskap är en aktivitet som sker avskilt 
från arbetsgruppen utan i samspel med medarbetarna (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
Det ledaren ser och uppmärksammar är viktigt för organisationskulturen. En närvarande 
ledare uppskattades av medarbetarna vilket gör att vi kan koppla att en närvarande ledare 
bidrar till en god organisationskultur och en attraktiv arbetsplats. Även Cooke & Szumal 
(2000) beskriver delaktighet och ledarens agerande som central i en god 
organisationskultur. Vårt resultat visar att ledarna var medvetna om vikten av att vara 
närvarande ledare för att vara en attraktiv arbetsplats. Ledarens delaktighet kan vi uppfatta 
ledde till att medarbetarna kände inflytande i organisationen. Detta inflytande beskrev 
både ledare och medarbetare i linje med Hedlund et al., (2010) som viktig för en attraktiv 
arbetsplats. Tidigare forskning visar att medarbetarens inflytande kan skapa en emotionell 
relation till arbetsplatsen (Björn et al., 2015; Grawitch et al., 2007). Medvetenheten om 
delaktighet och inflytande kan leda till en uppfattning om organisationen. Forskning visar 
på ett samband mellan uppfattningen av organisationen och hur involverade 
medarbetarna är (Björn et al., 2015). Delaktigheten och inflytandet kan skapa en 
arbetsförlovning till företaget då medarbetaren känner att de får vara med och påverka 
vilket leder till attraktiv arbetsplats (Björn et al., 2015). När medarbetaren får vara 
delaktig i organisationen förstår de sin roll i organisationen och på vilket sätt de påverkar 
organisationens mål (Björn et al., 2015; Illeris, 2013; Hayes et al., 
2012). Medarbetare och ledare i studien såg detta som en viktig del i en attraktiv 
arbetsplats och därmed kan vi koppla det till en aspekt som påverkar en god 
organisationskultur. 
 
Stolthet i arbetet 
Näswall et al., (2003) menar att inflytande påverkar medarbetarnas känsla av 
meningsfullhet och i denna studie framkommer det att meningsfullhet och stolthet i 
arbetet är en aspekt på en attraktiv arbetsplats. På olika sätt beskrev ledare och 
medarbetare vad som var meningsfullt i deras arbete. Det intressanta är att meningsfullt 
arbete är centralt men att respondenterna lade olika vikt vid olika saker som de själva 
ansåg var meningsfullt. Meningsfullt arbete är därför viktigt i en god organisationskultur 
fast det kan se ut på olika sätt. Att det ser olika ut från individ till individ beskriver 
Jacobsen & Thorsvik (2008) beror på att alla individer har egna behov och därför ser 
motivation och trivseln till sitt arbete ut på olika sätt hos olika individer. Meningsfullt 
arbete leder till en stolthet i sitt arbete vilket Maxwell & Knox (2009) skriver i sin 
forskning om att medarbetare identifierar med sin organisation. Det som kan påverka 
organisationens attraktivitet blir därför i hur stor utsträckning medarbetarna kan 
identifiera sig till det som finns i organisationen (Maxwell & Knox, 2009). Det framkom 
i studien att detta till exempel kan vara organisationens värderingar. Stolthet i arbetet ser 
vi bidrar till en attraktiv arbetsplats och blir därför en del av en god organisationskultur.  
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Frihet och förmåner & kollegor och arbetstrivsel 
Förmåner såsom lön och frihet i arbetet beskrev ledare i studien som aspekter de kan 
arbeta med för att vara attraktiva arbetsgivare. I linje med Hedlund et al., (2010) och 
Grawitch et al,. (2007) forskning tog även medarbetarna upp denna aspekt som påverkade 
deras syn på en attraktiv arbetsplats. Detta var en aspekt som alla medarbetarna 
poängterade men inte ansåg vara den viktigaste aspekten på en attraktiv arbetsplats. Det 
framkom istället att ledare och medarbetare hade en förståelse av kollegorna och 
arbetstrivselns vikt för en attraktiv arbetsplats. Medarbetarna och ledarna i studien såg 
istället att kollegor och arbetstrivsel var viktiga aspekter i deras syn på en attraktiv 
arbetsplats. Hedlund et al., (2010) och Hayes et al., (2012) skriver också i sin forskning 
att kollegor och arbetsmiljön påverkar trivseln vilket påverkar den attraktiva 
arbetsplatsen. Näswall et al., (2003) skriver att ha roligt och skapa arbetsglädje är viktigt 
men grunden för god stämning på arbetsplatsen handlar främst om delaktighet och 
bekräftelse i arbetet för många. Arbetstrivsel handlar om förhållanden som till exempel 
välfungerande samarbete med grupper och individer för att skapa en arbetsglädje. Schein 
(2010) beskriver organisationskulturen som den interaktion som finns i organisationen 
därför påverkar kollegor och arbetstrivsel en god organisationskultur.  
 
Tydliga mål och feedback & organisatorisk självbild 
En framkommande aspekt i resultatet som var viktig på en attraktiv arbetsplats var tydliga 
mål och feedback. Wallo (2008) beskriver ledarskap som en process mellan ledare och 
medarbetare i riktning mot att uppnå mål. I studien kunde vi se att tydliga mål och 
feedback hade en koppling. Randlert (2017) skriver att ha tydliga mål är viktigt men att 
arbeta med att få medarbetarna engagerade i målen är det centrala. I denna studie 
framkom det att medarbetarna ansåg att engagemanget i målen bildas genom feedback på 
deras arbete vilket skapade en attraktiv arbetsplats. Ledarens sätt att arbeta med de målen 
organisationen sätter upp påverkar organisationskulturen (Alvesson, 2015). Ledarna i 
studien ansåg också att ha tydlig bild av hur organisationen vill bli uppfattade var viktigt 
för organisationens inre och yttre attraktivitet. Maxwell & Knox (2009) beskrev i sin 
forskning att den yttre attraktiviteten handlar om samhällets bild på organisationen och 
den inre handlar om hur attraktiv arbetsplatsen är på insidan. Det framkommer i studien 
att ledarna arbetar med att ha en tydlig bild av organisationen för att försöka uppnå en 
yttre attraktivitet och den inre attraktiviteten tolkar vi som alla de aspekter som påverkar 
den goda organsaitonskulturen.  

Slutsatser 
Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar 
utgör en attraktiv arbetsplats. För att uppnå syftet utformades följande frågeställningar:  
 

• Vad anser medarbetare karaktäriserar en attraktiv arbetsplats? 
• Vad anser ledare karaktäriserar en attraktiv arbetsplats? 

 
De aspekter både ledare och medarbetare tar upp som viktiga för en attraktiv arbetsplats 
är utvecklingsmöjligheter och stimulans, inflytande och delaktighet, frihet och förmåner, 
tydliga mål och feedback, stolthet i arbetet, kollegor och trivsel samt organisatorisk 
självbild. Slutsatserna som dras utifrån studiens resultat är att de aspekter medarbetarna 
framhåller mest är de aspekter som går att koppla till arbetsplatsernas organisationskultur. 
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De materiella aspekterna som lön och förmåner nämns men läggs inte lika stor vikt vid 
som vid övriga aspekter. Ledarens agerande och roll i organisationens kontext påverkar 
också organisationens attraktivitet och organisationskultur. Resultatet av denna studie går 
att koppla till aspekter i en god organisationskultur och variationerna i respondenternas 
svar visar på att det finns olika sätt att se på dessa kategorier och på en attraktiv 
arbetsplats. Utifrån kategorierna som alla kan kopplas till en god organisationskultur dras 
slutsatsen att en god organisationskultur leder till att organisationer kan attrahera och 
behålla individer med rätt kompetens. 
 

Arbetslivspedagogiska implikationer och framtida 
forskning 
Avsikten med studien är att skapa en förståelse för vad ledare anser karaktäriserar en 
attraktiv arbetsplats samt vad medarbetare uppfattar karaktäriserar en attraktiv 
arbetsplats. Utifrån resultatet diskuteras en god organisationskulturs betydelse i en 
attraktiv arbetsplats utifrån Schein (2010) teori. Genom att belysa detta fenomen är 
förhoppningen att det ska bildas en förståelse av hur organisationsutveckling kan syfta 
till att skapa en attraktiv arbetsplats och på så sätt attrahera och behålla individer med rätt 
kompetens.   
 
Vidare forskning inom området kan göras genom att undersöka vikten av de aspekterna 
av organisationskultur som denna studie inte innehåller för att få en helhetsbild av 
organisationskulturens vikt. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 
utvecklingen mot att vara en attraktiv arbetsplats går till och vilket lärande som uppstår. 
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Bilaga I 

I 

Missiv till ledare 
Hej!  
 
Våra namn är Linda Strömberg och Therese Roos. Vi studerar femte terminen Personal- 
och arbetslivsprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö med inriktning 
arbetslivspedagogik. Just nu har vi påbörjat vårt examensarbete med syfte att undersöka 
hur företag i bemanningsbranschen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Samt se 
vad anställda i bemanningsbranschen anser utgör en attraktiv arbetsplats. Studien är en 
kvalitativ studie där vi vill intervjua chefer/ledare samt anställda i bemanningsbranschen. 
Hos er skulle vi vilja intervjua en ledare som har en nära kontakt med arbetsgruppen.  
 
Studien är frivillig och respondenten kan välja att avbryta sin medverkan när som helst. 
Intervjun kommer pågå ca 30 minuter. Respondenterna kommer vara anonyma samt att 
deras företagsnamn inte kommer anges. För att minska risken att respondenterna blir 
identifierade kommer inte heller företagets geografiska läge att nämnas i studien. Den 
färdigställda studien kommer sedan att publiceras i databasen Digitala vetenskapliga 
arkivet (DiVA).  
 
Vi skulle uppskatta om ni ville delta i vår studie. Vårt önskemål är att kunna göra denna 
intervju under vecka 48 eller början av vecka 49. Vi diskuterar gärna mer om studien på 
telefon eller via mail så kontakta gärna om medverkan eller frågor.  
 
Kontakter:  
Linda Strömberg 070-3149740, Mailadress: ls223bq@student.lnu.se  
Therese Roos 073-3623030, Mailadress: tr222ej@student.lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Bilaga 
II 

II 

Missivbrev till medarbetare 
Hej!  
 
Våra namn är Linda Strömberg och Therese Roos. Vi studerar femte terminen Personal- 
och arbetslivsprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö med inriktning 
arbetslivspedagogik. Just nu har vi påbörjat vårt examensarbete med syfte att undersöka 
hur företag i bemanningsbranschen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Samt se 
vad anställda i bemanningsbranschen anser utgör en attraktiv arbetsplats. Studien är en 
kvalitativ studie där vi vill intervjua chefer/ledare samt anställda i bemanningsbranschen. 
Hos er skulle vi vilja intervjua en medarbetare för att se vad denna anser utgör en attraktiv 
arbetsplats. 
  
Studien är frivillig och respondenten kan välja att avbryta sin medverkan när som 
helst. Intervjun kommer pågå ca 30 minuter. Respondenterna kommer vara anonyma 
samt att deras företagsnamn inte kommer anges. För att minska risken att 
respondenterna blir identifierade kommer inte heller företagets geografiska 
läge att nämnas i studien. Den färdigställda studien kommer sedan att 
publiceras i databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). 
  
Vi skulle uppskatta om ni ville delta i vår studie. Vårt önskemål är att kunna 
göra denna intervju under vecka 48 eller början av vecka 49. Vi diskuterar 
gärna mer om studien på telefon eller via mail så kontakta gärna om medverkan 
eller frågor. 
 
Kontakter: 
Linda Strömberg 070-3149740, Mailadress: ls223bq@student.lnu.se 
Therese Roos 073-3623030, Mailadress: tr222ej@student.lnu.se 
  



Bilaga III 

III 

Intervjuguide 
Intervjuguide arbetsgivaren: 
Del 1:  

• Ålder, utbildning, hur länge har du jobbat på företaget? 
• Antal anställningsår på ledande position? 
• Berätta lite om företaget du jobbar på, vilken bransch riktar ni er på osv.  

 
Del 2:   

• Hur ser personalomsättningen ut?  
• Hur arbetar ni för att personalen ska stanna kvar? Utveckla 
• Kan du beskriva några utmaningar i det arbetet?  
• Berätta vad du som ledare känner att du kan göra för att motivera/engagera 

personal i ert dagliga arbete? Utvcekla 
 
Del 3: 

• Har ni utmaningar med att attrahera kompetens? Isåfall vilka? 
• Berätta om det finns saker som organisationen arbetar med för att vara en 

attraktiv arbetsplats, både för att attrahera kompetens och behålla?  
• Har ni en tydlig bild över hur ni vill bli uppfattade? 
• I så fall hur? 
• Vilka aspekter tror du gör att människor vill söka sig till er organisation? 
• Vad anser ni är framtidens största utmaning, gällande rekrytering och behålla 

anställda, för er organisation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Bilaga IIII 

IIII 

Intervjuguide arbetstagaren: 
 
Del 1: 

• Ålder, utbildning, hur länge har du jobbat på företaget? 
• Berätta lite om företaget du arbetar på 
• Varför valde du att söka till denna arbetsplats?  
• Vad värdesatte du hos företaget när du valde att söka hit? Utveckla 

 
Del 2: 

• Vad kan en ledare göra för att motivera dig i ditt dagliga arbete/för att du ska 
trivas? 

• Om du hade haft två bemanningsföretag som både ville anställa dig, vad hade 
påverkat ditt val? 

• Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? 
 
Del 3: 

• Vad anser du är viktigt att ett företag har för att du ska vilja stanna? 
• Uppfattar du att organisation arbetar med att vara en attraktiv arbetsplats?  
• Och isåfall, hur märker du det? 

 
 


