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Sammanfattning 
 

Uppsatsen försöker bland annat titta på hur företagsledningen samt övriga anställda på företaget 

”Mora of Sweden” upplever och värderar attraktivitet på den egna arbetsplatsen samt idealt, 

specifikt vilka faktorer som bidrar till detta. Syftet med uppsatsen är att jämföra 

företagsledningens med övriga anställdas upplevelser och värderingar av attraktivitet på en ideal 

arbetsplats samt på den egna arbetsplatsen.  

Faktorer som de anställda anser har höga värden i relation till en arbetsplats attraktivitet är 

relationer, förtrogenhet, lojalitet, adekvat utrustning och arbetstider medan aspekter så som 

handlingsfrihet, status, fysisk arbetsmiljö, lokaliserig, tankearbete och praktiskt arbete erkänsla 

inte har like stor betydelse. De två viktigaste faktorerna, relationer och lojalitet, samt tankearbete 

relaterar till den psykosociala arbetsmiljön och vad som kallas inre motivation. Inre 

motivationsfaktor är särskilt viktig då de tenderar att vara mer långsiktigt varaktiga. Den fysiska 

arbetsmiljön och lokalisering hör till yttre motivationsfaktorer, dvs. mer externa faktorer vilket 

också lön är ett exempel på; en faktor som hamnar någonstans i mitten av vad respondenterna 

anses viktigast. Lön hamnar dock näst längst ner då vi tittar på hur de anställda upplever den 

nuvarande situationen. Vidare visar tabellen att de anställda är missnöjda med arbetsmiljö, status, 

erkänsla, företaget i allmänhet, stimulans, handlingsfrihet, tankearbete och variation. De absolut 

största glappen mellan en ideal situation och den nuvarande är mellan faktorerna lön, status, 

arbetsmiljö, stimulans samt företaget.  

Den viktigaste faktorn enligt ledning är i sin tur den fysiska arbetsmiljön, en faktor som hamnar 

långt ner då de anställda själva tycker till, lokalisering är också en faktor ledningen värdesätter 

relativt högt men de övriga anställda placerar långt ner. De anställda respondenterna anser dock 

att relationer, en motivationsfaktor är långt mer viktig än den fysiska arbetsmiljön vad gäller en 

ideal attraktiv arbetsplats. Jacobsen och Thorsvik betonar i sin Hur moderna organisationer 

fungerar att det är viktigt att både hygienfaktorer samt motivationsfaktorer är tillfredsställda. I 

övrigt överensstämmer ledningens syn i de flesta fall väl med de anställdas syn på vad som utgör 

en attraktiv arbetsplats. Lön hamnar exempelvis också någonstans i mitten då ledningen ger sin 

tolkning liksom arbetstakt. Däremot skiljer sig de anställda respondenternas uppfattning av den 

nuvarande situationen mycket från den ideala med lön som en av de faktorer arbetstagarna är 



 

 

 

  

minst nöjda med. Då ledningen placerar fysisk arbetsmiljö som den mest viktiga faktorn är det 

förvånansvärt att de anställda upplever arbetsmiljön så pass dålig på den egna arbetsplatsen. Brist 

på kommunikation mellan ledning och övriga anställda kan tänkas förklara de olika upplevelserna 

och antagandena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt                                              The 

essay Ledning och övriga anställdas upplevelser av attraktivitet på arbetsplatsen “Mora of 

Sweden” looks at how management and employees at the Swedish manufacturing company 

”Mora of Sweden” perceive an ideal attractive company and what factors that determine one, as 

well as how these two groups perceive the situation at their own company. The main purpose of 

the essay is to compare the management’s point of view with that of the rest of the employee 

respondents’ perspective. While doing so the author concludes that there are several factors such 

as how the employees feel about their physical working environment as well as their salary, of 

which the management lacks understanding or perceive differently and that there needs to be 

more of an open dialogue between the management and the employees. 
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1. Inledning 
 

 

En attraktiv arbetsmiljö är av stor vikt för varje företagsledning och övriga anställda. Många 

undersökningar visar att kapacitet och produktivitet tenderar att öka när de anställda trivs på sitt 

arbete. I dagens allt mer stressade samhälle är det rimligt att tro att kraven på en bra arbetsmiljö 

kommer att öka och få allt större betydelse. I denna uppsats undersöker jag vad de anställda 

själva upplever som attraktivt i sin arbetsmiljö och på arbetet samt vad företagsledningen har för 

tankar kring detta. Värdesätts dessa grupper olika aspekter? Har man liknande uppfattningar om 

den egna arbetsplatsen? Det är exempel på frågor som jag hoppas kunna undersöka i detta 

arbete där alltså fokus kommer att ligga på ledning och övriga anställdas upplevelser.  

 

 

 
1.1 Bakgrund  

  

I denna uppsats tittar jag närmare på ett svenskt företag beläget i Dalarna, nämligen ”Mora of 

Sweden”, ett företag som också nyligen har genomgått en stor omorganisering.   

 

Varje omorganisering för med sig förändringar och påverkar ett företags personal, anställda och 

företagsledning, samt hela dess struktur. Anställda drabbas i regel på ett eller annat sätt; en del 

blir uppsagda, andra kanske inte på grund av familjesituation eller annat, har möjlighet att flytta 

med företaget om en omlokalisering är aktuell, medan andra kanske motsätter sig att 

vidareutvecklas inom företaget.  
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1.2 Problemdiskussion  

 

Frågor som jag ställer i detta arbete är: Vilka faktorer anser de anställda är viktigast för att 

arbetsplatsen och arbetet skall vara attraktivt? Hur stor roll spelar faktorer så som arbetsmiljö, 

lön, pendlingsavstånd, arbetsförhållanden, relationen mellan arbetskamraterna, arbetsuppgifter, 

engagemang, samarbete, arbetsinnehåll, status, yrkesidentitet och trygghet, egentligen? Motiverar 

bra och lyhörd kommunikationen med företagsledningen? Har arbetsledningen och de övriga 

anställda olika tankar kring dessa faktorer? För att kunna skapa en optimal arbetsplats dit 

anställda vill återvända samt dit nyexaminerande och annan värdefull arbetskraft söker sig krävs 

korrekt kunskap om dessa frågor. I detta arbete kommer jag att undersöka hur arbetsledningen 

samt de anställda upplever attraktivt arbete. Genom att göra en jämförelse mellan dessa båda 

gruppers upplevelse hoppas jag kunna tyda huruvida det finns stora skillnader kring vilka faktorer 

som gör en arbetsplats attraktiv.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra företagsledningens och övriga anställdas upplevelser och 

värderingar av attraktivitet på en ideal arbetsplats samt på den egna arbetsplatsen, ”Mora of 

Sweden”.  

 

Frågeställningar som behandlas i jämförelsen:  

 

Vilka faktorer anser de anställda på företaget bidrar till att arbetsplatsens attraktivitet ökar? 

 

Hur upplever de anställda att den nuvarande arbetssituationen ser ut i förhållande till de faktorer 

som skapar en attraktiv arbetsplats? 

 

Vad gör företagsledningen för att motivera sina anställda för att stanna kvar i företaget?  

 

Vilka faktorer upplever företagsledningen som viktiga för att arbetsplatsen skall vara attraktiv för 

de anställda? 

 

Vilka faktorer ,så som inre och yttre motivation, påverkar arbetsmotivationer på företaget?  

Skiljer sig företagsledningens upplevelse från de övriga anställda? 
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1.4 Avgränsning  

 

I detta arbete fokuserar jag på tre olika aspekter: hur de anställda (företagsledning exkluderad) på 

”Mora of Sweden” upplever och värderar attraktivitet i förhållande till den egna arbetsplatsen, 

vilka faktorer ledningen anser bidrar till en attraktiv arbetsplats, samt vad som görs för att 

förbättra arbetsmiljön. Jag använder mig av både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder. Den kvantitativa undersökning består främst av insamlade enkäter som 

jag skickat ut till företagets anställda samt dess ledning medan den kvalitativa undersökningen 

består av intervjufrågor till samma grupp.  

 

1.5 Disposition  

En introduktion av vad varje kapitel kommer att handla om: 

 

Kapitel 1 - Inledning: Detta kapitel inleds med bakgrund, problemdiskussion, samt syfte och 

frågeställning för att ge en klar bild av vad uppsatsen handlar om samt vad jag kommer att 

undersöka. 

 

Kapitel 2 - Metod: I detta kapitel beskriver och motiverar jag mitt tillvägagångssätt, vilka 

metoder jag har använt i min undersökning som passar för att lyfta fram min empiriska 

undersökning, samt hur jag utfört min undersökning. 

 

Kapitel 3-Empiri: Företaget ”Mora of Sweden”s historia presenteras här samt en redogörelse av 

insamlade enkätintervjuer intervjufrågor. 

 

Kapitel 4-Teori, referensram: I detta kapitel beskriver jag den teoretiska referensram som jag 

kommer att använda mig av. 

 

 

Kapitel 5- Resultat och redogörelse av den kvalitativa undersökningen.  

Kapitel 6-Resultat och redogörelse av den kvantitativa undersökningen. 
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Kapitel 7- Analys och slutdiskussion kring resultat: Här diskuterar jag de empiriska resultaten 

och vilka faktorer som utgör en attraktiv arbetsplats enligt respondenterna. Jag knyter även 

samman den teoretiska aspekten med dessa resultat.  

Uppsatsen avslutas med källförteckning och bilagor.  

 

2. Metod  

 

I detta kapitel diskuterar jag vilka metoder jag har valt att arbeta med.  

 

2.1 Tillvägagångssätt  

 

Till att börja med läste jag in mig på litteratur och artiklar som diskuterade attraktivitet på 

arbetsplatser. Därefter använde jag mig av enkäter framtagna av attraktivarbetsteamet på 

Högskolan i Dalarna.  Dessa bestod av 87 frågor kring hur de anställda upplever attraktivitet på 

arbetet. Jag har även använt mig av enkätfrågor ur Attraktivitetens Dynamik av Ann Hedlund som 

underlag för intervjuerna. Dessa frågor riktades till ledningen i syfte att undersöka hur 

arbetstagarna upplever attraktivt arbetet på företaget Mora of Sweden. Vidare, har jag har själv 

ställt och utformat 19 intervjufrågor till företagsledningen samt de övriga anställda för att kunna 

titta närmare på ämnet.  

 

Jag kontaktade Pia Kadfalk, personalansvarig i företaget, via telefon och elektroniska brev. 

Företaget Mora of Sweden ligger i Dalarna. Jag skickade intervjufrågorna i förväg för att Kadfalk 

skulle kunna bekanta sig med frågorna. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att informanten 

hinner sätta sig in i ämnet. Nackdelar kan vara att svaren blir tillrättalagda och att spontana 

åsikterna sovras bort. Dock, ur ett forskningsetiskt perspektiv kan det också ses som mer ärligt 

mot informanten då den får tid att förbereda sig inför intervjun.  
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2.1.1 Val av metod 

 

För att uppnå huvud syftet med uppsatsen: att jämföra ledningens och de anställdas uppfattningar, 

undersökte jag de anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse och arbetsförhållande på 

företaget Mora of Sweden, var det nödvändigt att använda både den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden. Metoden går alltså ut på att jämföra ledningens och de anställdas 

uppfattningar.  

 

 

Den kvalitativa metoden utgörs i huvudsak av intervjuer, utformade för de anställda inklusive 

personalchefen på företaget. Intervjufrågorna bestod av 19 frågor. Frågor undersöker närmare hur 

arbetstagarna upplever arbetsplatsen, specifikt tankar kring vilka faktorer som gör arbetet på 

företaget attraktivt. Identiska frågor ställdes även till företagsansvariga, detta för att skaffa en klar 

bild av företagets och den anställdes synsätt, samt för att synliggöra de faktorer som medverkar 

till att en arbetsplats uppfattas som attraktiv. Den kvantitativa undersökningen bestod av 87 

enkätfrågor där respondenterna kunde gradera sina svar mellan positivt och negativt. Dessa 

delades ut till samtliga anställda. Enkäten som bearbetats av attraktivgruppen på Dalarnas 

högskola samt Arbetslivsinstitutet är utformad i två spalter. Den första spalten hade frågor så 

som: Är det viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt för dig? Den andra spalten har sedan 

följande fråga: Stämmer detta överens med ditt nuvarande arbete? Frågorna handlar om 

arbetsförhållande, arbetsinnehåll, samt arbetstillfredsställelse. Sammanlagt skiljde sig frågorna 

till ledningen och övriga anställda inte nämnvärt då det gav mig möjlighet att jämföra hur 

ledningen tolkar hur de anställda upplever attraktivt arbete på arbetsplatsen. Jag har gjort 

sammanlagt 2 intervjuundersökningar med 19 frågor som har delats ut till båda personalchef och 

anställda samt 2 enkätundersökningar som delats ut till de 19 anställda i ledningen samt de 79 

personer i produktionen. 

 

Jag har använt mig av den kvalitativa undersökningen för att analysera svaren. Därefter tittade jag 

på den kvantitativa undersökningen för att se vilka element som förhåller sig till den kvalitativa 

undersökningen. Syftet var att matcha den kvalitativa frågeundersökningen med den kvantitativa 

frågeundersökningen och få fram urvalsunderlag till analysen. Inom ramen för en C-uppsats blir 
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det omöjligt att matcha alla faktorer som är relevanta med den kvalitativa 

intervjuundersökningen. Genom frågeställningar i enkäterna har jag begränsat mig till faktorer 

som är relaterade till arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse, faktorer som har mycket att 

göra med hur de anställda upplever attraktivt arbete. 

 

2.2 Arbetsmetoder 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
1
 

Jag har använt mig av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder vid insamlandet av det 

empiriska materialet till uppsatsen. Kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än på 

siffror medan kvantitativ forskning är mätbar och uttrycks i siffror. Detta är största skillnaden 

mellan kvalitativa och kvantitativa data.  

 

Vid kvalitativa metoder skapar man förståelse för övergripande problemkomplex som påverkar 

helheten. Vid denna metod använder man sig bara i liten utsträckning av statistik, matematik och 

aritmetikformler. Kunskapssyftet är förstående inte förklarande. Kvantitativa metoder å andra 

sidan används ofta inom naturvetenskaperna där statistik, matematik, aritmetiska formler etc. är 

vanliga tillvägagångssätt vid olika undersökningar. Det primära syftet är att förklara de fenomen 

som är föremål för undersökningen.
2
 

 

Jag har valt en kvalitativ ansats till förundersökningen kring vad som är viktigt för att arbetet ska 

upplevas som attraktivt. Artklar och övrig fakta lästes först in. Frågor till Pia Kadfalk, 

personalansvarig i företaget, skickades sedan först ut via elektroniska brev så att hon hade 

möjlighet bekanta sig med frågorna innan själva intervjun. Företaget ligger i Mora, geografiskt 

nära där jag själv befann mig i Leksand.   

 

Alan Bryman betonar i Samhällsvetenskapliga Metoder att den kvalitativa metoden är en 

interaktiv metod. Med det menar författaren att det finns möjlighet att röra sig fram och tillbaka 

mellan olika stadier. För att alltid hitta ny information är det av vikt att vara flexibel menar 

                                                 
1
    Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder, s.249                                                                                        

2
  Andersen , Ib  Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskapliga metoder,s. 31. 
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Bryman. I mitt arbete med denna uppsats har jag valt att använda mig av både kvalitativ och 

kvantitativ metod.   

 

2.3 Arbetssätt  

 2.3.1 Induktiv, Deduktiv, Abduktiv. 

 

Det empiriska materialet har jag samlat in via kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Kvalitativ forskningsmetod innebär en tolkning av verkligheten. Den är ofta mer öppen för ny 

information medan och är ofta kopplad till mer induktiva ansatser menar Dag Ingvar Jacobsen i 

Vad, hur och varför om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 

Kvantitativ undersökning bygger på att forskaren kategoriserar informationen innan den samlas 

in, frågorna är fasta och olika svarsalternativ är i förväg givna. Kvantitativ ansats är ofta förenad 

med deduktiva ansatser.
3
 Den största skillnaden mellan strategierna induktiv och deduktiv är 

graden av öppenheten för ny information. Den induktiva ansatsen utgår från olika enskilda fall 

eller observationer och hävdar att ett samband som observerats i samtliga eller ett stort antal av 

dessa också är generellt giltigt 
4
.  I mitt arbete med denna uppsats har jag till stor del utgått ifrån 

en induktiv ansats, vilket betyder att jag undersökt de fakta som jag har samlat in först och sedan 

istället i efterhand sökt teorier som kan relatera eller förklara resultaten av mitt 

undersökningsmaterial. Vissa generella slutsatser har också dragits. 

Deduktiv forskningsansats utgår å andra sidan från i förväg givna teorier, regler, observationer 

eller resultat.
5
 Jag har använt mig av en kombination av deduktiv och induktiv forsknings metod: 

abduktiv forskningsansats som den kallas. I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används 

denna metod ofta. Man utgår här från observationer eller resultat men är inte blind inför att i 

förväg ha teoretiska hypoteser.
6

                                                 
3
 Jacobsen, Dag Ingvar . Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen.s.43 
4
 Alvedsson, Mats, Sköldberg Kaj Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod andra 

upplaga,s.54. 
5
 Bryman ,Alan samhällsvetenskapliga metoder s.22 

6
 Alvesson, Mats ,Sköldberg Kaj Tolkning och reflektion s.55, 56. 
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2.4 Datainsamlingsmetod  

Information om företaget Mora of Sweden fick jag till stor del via deras egen hemsida men också 

via personalansvarig Pia Kadfalk. Attraktivitet i förhållande till arbetsplats och arbete är ett 

ganska nytt forskningsområde, vilket medfört att det inte finns ett överflöd av artiklar och böcker.  

Attraktivitetens Dynamik–studier av förändringar i arbetets attraktivitet, Ann Hedlunds 

avhandling från 2004, har dock varit till stor hjälp liksom boken Attraktivt arbete-- Från 

anställda uttalande till skapandet av en modell av Mattias Åteg, Ann Hedlund och Bengt Pontén 

som beskriver ämnet attraktivitet på arbetsplatser ingående Att ha tagit del av dessa författares 

resa ”från anställdas uttalanden till skapandet av en modell” har varit grundläggande i min 

förståelse av ämnet. Mina egna undersökningar kring ämnet har skett via enkäter och skriftliga 

längre intervjufrågor.  

 

2.4.1 Insamling av primär och sekundär data  

Jag har använt mig av både primär och sekundär data. Primärdata samlades in via intervjuer med 

berörda personer i företaget Mora of Sweden. Sekundär data har jag samlat via böcker, 

vetenskapliga artiklar, undersökningar och olika rapporter. 

 

2.5 Litteratur 

En stor del av kurslitteraturen användes för att komma fram till vilken metod som är bäst lämpad 

för min undersökning och uppsats däribland: Allan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder, 

Lars Torsten Erikssons och Finn Widersheim-Pauls Att utreda och utforska och rapportera, Ib 

Andersens’ Den uppenbara verkligheten: Val av samhällsvetenskaplig metod, Mats Alvessons 

och Kaj Sköldbergs Tolkning och reflektion samt Dag Ingvar Jacobsen Vad, hur och varför? Om 

metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt Bengt Gustavssons 

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Samtliga böcker var väsentliga för min egen 

tolkning och analys av det insamlade materialet.   
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2.6 Källkritik  

 

Enligt Lars Torsten Erikssons och Finn Widersheim-Paul i Att utreda och forska och rapportera 

är syftet med källkritik “att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta, om den är 

valid, om den har relevans och om den är fri från systematiska felvariationer, det vill säga om den 

är reliabel.”
7
 Författarna betonar även att “för att bedöma källor kan man använda sig av s.k. 

källkritiska kriterier. De viktigaste är: samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet”.
8
 

 

I sin bok Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen pekar Bengt Gustafsson på tre krav 

som tillämpas inom klassisk källkritik. Det första, samtidskravet, rekommenderar att iakttagandet 

som görs i en berättelse bör ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt. Det andra, 

tendenskravet, innebär att forskaren undersöker sådana tendenser i materialet där man har 

anledning att misstänka att de kan påverka berättelsen till egen fördel. Det tredje kriteriet betonar 

att forskaren granskar huruvida upphovsmannen till en viss källa utnyttjar en annan källa för sitt 

påstående.
9
 

Validitet och reliabilitet används inom källkritik för att utvärdera och analysera en källas grad av 

trovärdighet. I min analys används validitet även för att mäta om det insamlade materialet är 

relevant i undersökningen. Jag är medveten att företagsansvariga ofta vill visa sin bästa sida inför 

allmänheten. Det ingår mer eller mindre i deras jobb. Därför insåg jag det av vikt att jämföra 

ledningens svar med de svar övriga anställda gav. Via analys av e-post, intervjusvar samt övrig 

insamlad empirisk data genomfördes analysen.  

 

 

 

                                                 
7
. Eriksson, Lars Torsten, & Wiedersheim-Paul, Finn  Att utreda forska och rapportera s.167. 

8
 Ibid.sidan 167. 

9
  Gustafsson , Bengt kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen  s. 85. 
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3-Empiri 

3.1 Historia 

 Mora of Sweden   

Knivtillverkning går långt tillbaka i Mora, faktiskt ändå till 1600-talet. Frost knivfabrik AB såg 

dagens första ljus 1891 medan konkurrenten Krång Johan Eriksson grundade sitt (idag Mora of 

Sweden) 1912. Vid tre tillfällen har KJ Eriksson förvärvat stora aktieposter i Frosts Knivfabrik: 

1988 (36 %), 2002 (36 %) och slutligen resterande 28 % 2005. Det innebär att Frosts Knivfabrik 

numera är ett helägt dotterbolag till Mora of Sweden och att det alltmer kommer att integreras i 

moderbolaget. Frost kniv fabrik blev dock kvar som marknadsföringsbolag. Omsättning för de 

sammanlagda bolagen är cirka 140 miljoner
10

. Mora of Sweden har idag ca 120 anställda.
11

 

Företagets produkter, där inte bara knivar ingår, används av privatpersoner och på en rad olika 

arbetsplatser över hela världen.
12 

 

3.1.1 Omorganisering  

Mora of Sweden gick igenom en omorganisering 2003. Då tillsattes en extern styrelse och även 

en extern VD. Omorganiseringen uppgavs vara nödvändig för att hålla sig kvar på marknaden 

och klara konkurrensen från omvärlden.
13

 

 

2003 års omorganisering medförde förändringar för både ledning och personal. Resultatet blev 

bland annat uppsägning för en hel del anställda, ofta med motivet bristande kompetens eller 

svårighet att anpassa sig till de nya förändringarna. Omorganiseringen har medfört högre 

kompetenskrav och behov av intern och extern utbildning. Många anställda har haft det svårt med 

                                                 
10

Artikel skriven av redaktör i Mora kommun  Sven _Erik Nilsson ”Början till en epok”2005, 

Sven_erik.nilsson@mora.se 
11

Mora of Sweden. URL:  http://framtidsvalet.se/index.php/media/objekt/foeretag/dalarnas_laen/mora_of_sweden 
12

 Mora of Sweden. URL: http://www.moraofsweden.se /index.php?id=11 
13

Artikel skriven av redaktör i Mora kommun  Sven _Erik Nilsson ”Början till en epok”2005, 

Sven_erik.nilsson@mora.se 

 

http://framtidsvalet.se/index.php/media/objekt/foeretag/dalarnas_laen/mora_of_sweden
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förändringar och nya arbetssätt. En del har själva valt att sluta medan andra har vuxit med nya 

arbetsuppgifter säger personalansvarig Pia Kadfalk.
14

  

. 

3.1.2 Företaget idag  

 

Kadfalk beskriver dagens Mora of Sweden AB som ett modernt företag som kombinerar 

traditionellt hantverk med rationell produktion. Genom att kontinuerligt anpassa företagets 

produkter till marknadens krav på kvalitet och design, har Mora of Sweden byggt upp en modern 

och flexibel produktionsanläggning.  

 

3.1.3 Mora of Sweden miljöarbete och hälsa. 

Företaget har miljöskyddsombud via facket. Årligen har man vidare en personalenkät för att 

undersöka vad personalen inte är nöjda med, och sedan kunna arbeta för att tillmötesgå deras 

önskemål. Företagsledningen strävar efter att vara lyhörda samt hålla en dialog med sina 

anställda öppna menar Kadfalk. Företaget har kontrakt med Silja grupp, en konsultfirma som 

erbjuder specialister till olika företag. De undersöker lokaler, luftkondition etc. och ger förslag till 

förbättringar samt olika hälsoprogram. Konsulten utför också de årliga personalenkäterna.  

Personalchefen säger också att Mora of Sweden jobbar för att kunna erbjuda en större variation 

av personal aktiviteter som kan hålla anställda i bra hälsa. Friskvård erbjuds redan till alla 

anställda som bland annat har tillgång till företagssköterska, sjukgymnast, massage, 

styrketräning, simning samt övriga träningsaktiviteter säger Kadfalk.  

 

3. 2 Den empiriska undersökningen 

För den empiriska undersökningen valde jag att genomföra intervjuer samt enkätundersökningar 

med de anställda på Mora of Sweden, delvis ett större antal enkätfrågor där endast kryssvar 

efterfrågades och sedan längre enkätfrågor. Först skickade jag 19 frågor via e-post till 

personalchef Pia Kadfalk så hon skulle ha en chans att bekanta sig med frågorna i förväg. Jag 

                                                 
14

 E-brev från Pia Kadfalk personal chef i Mora Of Sweden till uppsatsförfattaren. 
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vägde för och nackdelar noga innan jag tog det beslutet och kom fram till att svar som 

respondenten haft tid att reflektera till skulle vara mer värdefulla för denna undersökning. När jag 

sedan träffade Pia Kadfalk hade vi mycket att prata om kring frågorna och om företaget. Jag blev 

väl bemött. Kadfalk var hjälpsam och svarade villigt på mina frågor.  Hon berättade också om 

företagets ansvar vad gäller arbetsmiljö samt hur de arbetar med att motivera och utveckla sina 

anställda. 

Enkätfrågorna är viktiga i uppsatsen: de har möjlighet att ge en klar uppfattning kring vilka 

faktorer de anställda i företaget upplever som viktiga för att arbetet skall uppfattas som attraktivt 

samt även ledningens syn och tolkningar av dessa frågor men fokus ligger på att jämföra ledning 

och övriga anställdas uppfattningar. 

På grund av antalet anställda inom produktionen skulle det ha varit för tidskrävande för mig och 

de anställde, varav jag istället använde mig av enkäter. Jag lät de anställda ta med sig enkäterna 

hem för att i lugn och ro kunna besvara de 87 enkätfrågorna samt de 19 längre intervjufrågorna. 

Jag använde mig av alltså av både kvantitativ och kvalitativ metod för att närmare undersöka hur 

anställda och ledning vid Mora of Sweden tänker kring attraktivt arbete.  

Jag valde att avgränsa min undersökning till produktionsavdelningen där 78 av 112 anställda i 

företaget arbetar. Enkäterna som jag skickat till anställda består av 87 frågor som delvis är 

utformade av Högskolan i Dalarna och Arbetslivsinstitutet. Dessa fick jag tillgång till via Bengt 

Pontén. Intervjufrågorna är baserade på 19 frågor som jag har själv har utformat. Sammanlagt 

fick jag 22 enkätsvar (28 %) samt 8 intervjusvar av de 78 anställda som jobbar i produktionen. 

Jag fick varierande svar vad gäller hur varje person värdesätter faktorer som kan göra arbetet 

attraktivt. Utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter spelade in vid hur man upplevde attraktivt 

arbete. Av de 19 personer som jobbar i ledningen fick jag 9 enkätsvar (48 %), och däröver ett 

intervjubesök med Pia Kadfalk. Svarsfrekvensen är alltså mycket låg trots att de 22 som svarade, 

svarade på alla frågor. Vad detta beror på går endast att spekulera om, men kanske hade direkta 

intervjuer fungerat bättre. Att jag själv hade varit närvarande för att dela ut och hämta upp 

enkäterna vid ett och samma tillfälle hade kanske också kunnat generera i en högre svarsfrekvens. 

Den låga svarsfrekvensen medför att det blir omöjligt att dra definitiva generella slutsatser utifrån 
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svaren, men en jämförelse mellan ledningens och de anställdas uppfattningar kring attraktivitet är 

dock fortfarande möjlig.   

 

3.2.1 Sammanställning av intervjuer 

Som personalchefen i företaget Mora of Sweden, är Pia Kadfalk talesman och representant för 

företaget. Hon jobbar på personalavdelningen och är också ansvarig för personal frågor på Mora 

of Sweden.  

 

Jag skickade mina frågor till de anställda för att ge arbetstagarna möjlighet att svara på dem när 

de har möjlighet då det är svårt att avbryta de mitt i arbetet. Jag ställde samma frågor och 

använde samma enkät till Kadfalk som till den övriga ledningen och de övriga anställda för att på 

så sätt lättare kunna göra en jämförande analys.  

 

Jag fick åtta anonyma svar av åtta respondenter som skrev ner svaren. Jag har inte haft 

möjligheter att vidare undersöka varför de valt att vara anonyma. Kadfalk ville själv samla in 

enkätsvaren och sedan skicka de via post till mig vilket kanske förklarar varför de flesta valde att 

vara anonyma. Jag fick aldrig möjlighet att följa upp varför så få valt att svara.  

 

Tanken med intervjuerna har varit att undersöka hur de anställda upplever attraktivt arbete på 

arbetsplatsen. Motiv och orsaker till vad en anställd upplever som faktorer som bidrar till ett 

attraktivt arbete kan variera. En individs situation eller anställningstid i företaget är faktorer som 

kan påverka, sålunda varierar också svaren på frågorna men gemensamma faktorer i svaren gick 

att urskönja.  

 

Jag skickade ut 79 enkäter till de anställda på produktionsavdelningen. Av dessa fick jag 22 svar, 

dvs. 28 %, vilket jag är nöjd med, men jag hade naturligtvis önskat fler. För att uppmuntra fler 

anställda att svara på undersökningen skrev jag ett brev där jag förklarade att undersökningen 

kunde bidra till en förbättrad arbetssituation och arbetsmiljö på företaget då jag undersöker vad 

de anställda anser gör arbetet attraktivt. Arbetsgivaren kan då ta till sig denna information och 

förbättra villkoren.  
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4. Teori 

 

Detta kapitel inleds med definitioner av begrepp som jag anser relevanta och av vikt i min 

undersökning. Teoriavsnittet är uppdelat i flera delområden.  

 

4.1 Attraktivt arbete, attraktiv arbetsplats–begrepp och definition 

Begreppet attraktiv används i många olika sammanhang. Nationalencyklopedin anger 

”dragningskraft” som synonym till ”attraktiv” och definierar ordet bland annat som ”lockelse”. 

Encyklopedin går sedan vidare och förklarar uttrycket ”attraktiva krafter” som krafter mellan två 

partiklar som tvingas mot varandra.
15

 

”Arbete” inom fysiken syftar till energimängden som fordras för att förflytta en kropp (massa) 

under inverkan av en kraft. I en annan mening är arbete en verksamhet på vilken människan 

bygger sin försörjning.
16

Arbete är ofta också en uppgift som utförs inför en arbetsgivare eller 

överordnare för vilket arbetaren får betalt. Attraktivt i relation till arbete innebär ett sorts 

arbete/arbetsplats som är eftersträvsvärd, lockande och tilltalande. 

 

Enligt Bengt Furåker i Arbetes villkor, syftar begreppet arbete i dagligt tal ofta på annat än 

förvärvsarbete. Han betonar att om någon säger sig ha lagt ned mycket arbete på sin trädgård är 

det förmodligen inte fråga om yrkesmässig aktivitet; Begreppet arbete står mer allmänt för en 

aktivitet, men indikerar också innebörd av ansträngning eller uppoffring. Författaren menar att 

förvärvsarbete avser aktiviteter som människor gör för försörjnings skull.
17

 

                                                 
15

Nationalencyklopedins Internettjänst. URL: 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=arbete&btn_sea

rch=S%F6k 

 
16

http://www.ne.se/arbete/1124933   http://www.ne.se/arbete/1046249 
17

  Furåker , Bengt, Arbetets villkor (1991) s. 11. 

http://www.ne.se/arbete/1124933
http://www.ne.se/arbete/1046249
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Det klassiska sociologiska perspektivet på arbete framlades av ett antal av sociologins 

centralgestalter däribland Karl Marx som är en av de mest banbrytande teoretikerna vad gäller 

synen på arbetskraft och arbetsförhållanden. Hans diskussion visar hur viktigt det är att minska 

risken för alienerad arbetskraft. Många uttolkare hävdar att Karl Marx visar hur arbetaren blir en 

vara på många industrier och företag.  

Marx sägs vidare mena att detta tillstånd för den anställde är en oundviklig konsekvens av 

kapitalism då profit och ackumulation av kapital alltid är målet. Denna profit hamnar hos ett fåtal, 

de som äger, medan den större massan, de som inte äger, missgynnas. Marx talar om 

uppdelning/division mellan arbete och kapital, mellan kapital och mark samt förhållandet mellan 

lönearbete och kapitalets profit eller vinst.  

Ett av Marx centrala begrepp är alienation. Alienationsbegreppet är omdiskuterat, men kan enkelt 

definieras som främlighetsgörande.  

Marx relaterar specifikt alienation till arbetaren. Då profit är målet menar Marx att arbetaren 

alieneras från den produkt han eller hon producerar. Den anställde är objektifierad och bara en 

annan vara eller produkt och tappar därmed sitt mervärde. Det finns inget riktigt samband mellan 

arbetaren och vad som produceras. Med kapitalismen som har profit som enda mål är den 

anställdes välmående inte av vikt. Arbetaren är inte sammanbunden med vad den producerar. Det 

skapar ett stort hål mellan hemmasfären och arbetssfären som, menar Marx, tidigare i historien 

varit en och samma. Arbetet blir bara en sfär där meningslöst arbete produceras och som 

arbetaren skyr så fort den kan. Arbetaren är alienerad från arbetsplatsen och sin egen produktion 

och skapande förmåga. Arbetet ger inte arbetaren något utan tar ifrån arbetaren. Produkten tillhör 

inte arbetaren själv vilket naturligt mänskligt arbete alltid gör, åtminstone i första steget. 

Alienerat arbete alienerar inte bara människor från sig själva, sin egen funktion och livskraft utan 

också från andra människor. Förhållandet mellan människor och deras arbete, och deras 

arbetsprodukt, och sig själv styr också deras förhållande tillsammans med andra människor och 

deras arbetsprodukter.
18

 

                                                 
18

 “Alienation from Helgel to Marx”, http://media.pfeiffer.edu/lridener/DSS/Marx/ch6.htm 
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Enligt Herbert Applebaum  finns ingen exakt definition av begreppet ”arbete”, ingen definition är 

tillfredsställande därför att arbete relaterar sig till mänskliga aktiviteter..
19

 

Enligt Wadel uppgraderas aktivitet om det kallas arbete. Enligt Lee Braude  bör arbete betraktas 

som ”alla aktiviteter som en individ utför i syfte att förbättra sin position i samhällets olika 

hierarkier”. Ett annat förslag till utvidgning menar Sandra Wallman är ”allt som en person gör för 

att säkra identitet, status, och struktur” och att möta rollförväntningar bör ingå i begreppet.
 20

. 

4.2 Arbetsplats  

 

Hur tolkar man egentligen attraktivt arbete? Beror inte det på individens subjektiva uppfattning 

kring hur han eller hon upplever arbetet på arbetsplatsen? Det är sant, varje person har sin 

tolkning men det finns ändå ofta allmänna faktorer som många överensstämmer med. Ann 

Hedlund definierar en arbetsplats som attraktiv om människor söker sig dit och om personalen 

stannar kvar. En arbetsplats blir också ofta attraktiv om dess arbetsuppgifter upplevs som 

attraktiva.
21

  

Sedan 2000-talets början har begrepp så som attraktivt arbete/arbetsplats och attraktiv 

arbetsgivare börjat ta större plats på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Det var inte begrepp som 

togs på fullt lika stort allvar tidigare men på grund av personalbrist inom vissa företag bland 

annat på grund av pensionsavgångar, minskning av rekrytering av ungdomar, samt betydelsen av 

att ha ett bra varumärke där arbetsplatsens rykte ofta ingår, har vikten av att vara attraktiv som 

arbetsgivare ökat.
22

 Behovet att rekrytera kompetent arbetskraft och locka nya människor till 

företagen har varit storit de senaste åren, även om den ekonomiska krisen runt om i världen 

minskat efterfrågan hos många företag. Ny arbetskraft för med sig nya tankar och krav på 

arbetsgivare och även nya värderingar. 
23

   

                                                 
19

 Hansen Lars.H & Pal ,Orban  Arbetslivet.s 43. 
20

 Ibid. sidan 45. 
21

 Hedlund, Ann  - Attraktivitetens dynamik -2007-s.9 
22

 Åteg, Hedlund, och Pontén, Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell.s.23.URL: 

http://www.attraktivaarbetsplatser.se/files/174.283.pdf 

 
23

 Holmström, Anna-lena ”Är du en attraktiv arbetsgivare” Svenskt näringsliv. 

URL:http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/uppsala/article46611.ece  ( 2008) 
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Åteg, Hedlund och Pontén  har skapat en modell (se figur 1) i samband med en undersökning 

som gjorts angående attraktivt arbete för industrianställda. Modellen är utformad i form av ett 

träd med tre stora grenar där varje gren utgör kategorierna arbetsförhållande, 

arbetstillfredsställelse, samt arbetsinnehåll. Vid varje gren finns många olika blad som vart och 

ett representerar olika faktorer som indikerar vad attraktivt arbete innebär i ett arbete. Modellen 

ger en helhetsbild av attraktivitet och har i detta fall skapats för att kunna mäta hur unga 

människor och anställda upplever arbetet, och vad som gör arbetsplatsen och arbetet attraktivt. 

Undersökningen inriktades på arbetssituationen för 17 industrianställda i Dalarna
24

.  

I kategorin attraktiva arbetsförhållanden ingår aspekter så som relationer, arbetstid, lokalisering, 

lojalitet, ledarskap, lön, social kontakt och adekvat utrustning. Det handlar här mer om mer 

övergripande faktorer. I den kategori som benämns attraktivt arbetsinnehåll ingår tankearbete, 

praktiskt arbete, förtrogenhet, handlingsfrihet, arbetskraft, fysisk aktivitet, variation, flexibilitet. 

Det handlar om vad de anställdas arbetsuppgifter och hur de utförs. Den kategori som rör 

arbetstillfredsställelse berör hur de anställda upplever arbetet mer generellt: hur de upplever 

arbetet på arbetsplatsen och vad som medverkar till att de skall kunna utföra arbetet på ett bra 

sätt. Känner de exempelvis att de har rätt kunskap för att utföra arbetsuppgifterna på ett 

tillfredsställande sätt, känner de sig behövda på sin arbetsplats?  

Attraktivitetsmodellen som Åteg, Hedlund och Pontén skapat ger en helhetsbild av de faktorer 

som kan locka anställda att stanna kvar på en arbetsplats samt hur de upplever attraktivt arbete. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Åteg, Hedlund, och Pontén, Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell.s.23.URL: 

http://www.attraktivaarbetsplatser.se/files/174.283.pdf (2004) 
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Figur 1. Modellen beskriver olika faktorer som kan påverka en arbetsplats attraktivitet och skapades av Åteg, 

Hedlund och Pontén. Modellen tillämpades på ett mindre tillverkningsföretag i Dalarna för att kunna mäta hur 

anställda inom industrin upplever attraktivt arbete. 
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4.3 Tidigare undersökningsresultat av arbetsgivares samt ungdomar syn på 

arbetslivet 

 

Arbetsgivares syn på förväntningar i arbetslivet samt potentiella anställdas förväntningar på 

arbetsliv och arbetsgivare går ibland isär, det visar bland annat Erik Franzons och Pär Lundgrens 

Sökes: Attraktiva Arbetsgivare från 2003. ”Är du en attraktiv arbetsgivare” av Anna-Lena 

Holmström på Svenskt Näringsliv. 

Anna-Lena Holmströms rapport från 2008 visar att det ofta inte finns kompetent personal till de 

lediga tjänster som företag i Sverige utlyser, något som i sin tur anses bero på att företagen 

använder fel metoder för att locka till sig medarbetare samt har dålig kunskap om vad 

arbetstagarna värdesätter hos en arbetsgivare.
25

 

Undersökningar gjorda av Kairos Future 2002 visar på skillnader mellan arbetsgivares och 

ungdomars syn på de faktorer som gör ett arbete attraktivt, samt vad som lockar ungdomar att 

stanna kvar på en arbetsplats. Arbetsgivare ser främst faktorer så som medbestämmande och 

inflytande, hög lön, professionell och personlig utveckling, flexibla arbetstider, 

karriärmöjligheter, trevliga arbetskamrater, sund arbetsmiljö, självständigt arbete, semester och 

fritid, att resor, arbete utomlands, anställningstrygghet, yrkesstolthet som viktiga faktorer för 

ungdomar medan man ser fast anställning, bestämda arbetstider och arbetsrutiner som minst 

viktiga. Undersökningen visar dock är att för ungdomar är engagemang och trygghet så som fast 

anställning viktigast. Näst viktigast är sund arbetsmiljö, att ha roligt i arbetet med sina kamrater, 

varierande, roliga arbetsuppgifter samt att få bra betalt. De flesta strävar efter trygghet som fast 

anställning.
26

 

Skillnaderna mellan arbetsgivarnas tankar om hur ungdomar värderar ett attraktivt arbete är inte 

stora men de finns där. Arbetsgivarna har inte uppmärksammat att ungdomar värdesätter roliga 

arbetsuppgifter och arbetskamrater. Den trygghet som en fast anställning ger är också av vikt.  

Arbetsgivarna tenderar att tro att ungdomar är mer intresserade av personlig och professionell 
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utveckling samt flexibla arbetstider, men på den här punkten skiljer sig arbetsgivarnas syn från 

ungdomars vad gäller attraktivitet på arbetsplatsen.
27

 

Svenskt Näringsliv gjorde hösten 2002 en undersökning av små och medelstora företag i Sverige. 

Studien visar att sex av tio arbetsgivare inte har gjort någonting för att bli mera attraktiva 

arbetsgivare för unga.
28

 

Enligt Holmstöm i ”Är du en attraktiv arbetsgivare” har många av dagens företag problem med 

att rekrytera kompetent personal. Unga människor idag har andra värderingar än tidigare 

generationer och vill ha snabba belöningar. Hög lön anser Holmström också är viktigt då många 

har dyra fritidsintressen. Arbetet är en mycket viktig del i yngre människors liv, särskilt 

värdesätts att ha roligt med arbetskamraterna. Detta är viktigare än arbetsuppgifterna i sig. 

Ungdomar värdesätter också en bra personalpolicy, flexibla belöningssystem, miljöengagemang 

och ett coachande ledarskap. Det finns dock skillnader vad gäller kön och utbildning. Det 

viktigaste för männen är hög lön, tillsvidareanställning, mycket semester och fritid. Medan 

kvinnor anser att faktorer som intressant och meningsfullt arbete, sund arbetsmiljö, 

medbestämmande och inflytande, är det viktigaste menar Holmström. Männens preferenser kan 

sägas vara studieförberedande till mycket högre grad. De värdesätter faktorer som professionell 

och personlig utveckling, resor och arbete i hela världen. Kvinnors preferenser tenderar att vara åt 

det mer yrkesförberedande hållet. De betonar vikten av anställningstrygghet och 

tillsvidareanställning. 

Medbestämmande och inflytande över egna arbetsvillkor, fast arbete och hög lön är faktorer som 

arbetsgivarnas anser unga människor värdesätter i relation till attraktivt arbete är. De minst 

viktiga aspekterna enligt arbetsgivarna är yrkesstolthet, fast anställning, bestämda tider och 

rutiner.
29
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4.4   Arbetsmiljö på arbetsplatsen 

Fysiska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkar anställda på ett direkt eller indirekt 

sätt. På många arbetsplatser finns olika typer av miljöföroreningar. Även om de riktigt tunga 

jobben till stor del har försvunnit idag så är inte fysiska arbetsmiljöproblem borta; höga ljud, er, 

vibrationer, termiskt klimat, kemiska ämnen, luftoreningar, tung luft och obekväma 

arbetsställningar är bara ett fåtal problem. Buller kan exempelvis leda till stress och hörselskador 

så som tinnitus. Besvär som kan uppstå vid exponering av kemiska ämnen är hudbesvär, såsom 

eksem samt allergier. Den svenska arbetsmarknaden liksom arbetsmarknader värden över präglas 

vidare av könssegregering. Fortfarande arbetar kvinnor främst inom vård och omsorg, medan 

män dominerar tillverkningsindustrin och byggbranschen. De flesta chefsposter domineras av 

män och fortfarande tjänar kvinnor i allmänhet mindre än män. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön inkluderar arbetets alla sociala relationer. De kontakter man har 

med arbetskamrater, chefer och kunder. Även arbetsuppgifterna och arbetets organisering 

påverkar den psykosociala miljön, t ex. om man arbetar ensam eller tillsammans med andra. I 

slutet av 1970-talet skapade Robert Karasek en modells för att analysera fysiska och psykiska 

faktorer som påverkar olika typer av arbete. Hans mål var att undersöka reaktioner på 

arbetsvillkor, hur dessa påverkas av de krav som arbetet ställer på arbetstagare samt vilka 

möjligheter den anställde själv har att påverka sitt arbete. Karasek beskriver fyra typer av arbeten: 

högarbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. Karasek menar att aktiva 

arbeten ställer höga krav på den anställde. Det är här mest intressant för den anställde att höga 

krav och hög kontroll vilket leder till positiva aspekter och påverkar hälsan positivt samt 

arbetsförhållandet. Högstressarbetaren skapas när den anställdes kontroll är låg eller när han har 

bristande kontroll och understiger de krav som ställs i arbetet. Låga krav leder till negativitet och 

stress i arbete och arbetsförhållande som leder till ohälsa psykisk eller fysisk. Enligt Karasek 

modell är de möjligheter som finns att kontrollera sitt eget arbete samt förhållandet mellan 

upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituation avgörande för om arbete leder till negativ 

eller positiv stress.
30

  

 

                                                 
30

 Lars H. Hansen & Pal Orban. Arbetslivet 2002 sidan 130-134. 

 



 

 

 

22 

Enligt Bosse Angelöw är ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete en viktig framgångsfaktor som 

bidrar till friskare personal. Arbetsgivare måste vidta åtgärder genom vidareutbildning 

exempelvis så att det skapas dialog med de anställda och lednig och blir en del av arbetet på 

arbetsplatsen. Angelöw betonar att arbetsgivare har det yttersta ansvaret för de anställdas hälsa på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen pekar ut att arbetet ska anpassas till människan och att 

arbetsgivaren ska ha en helhetssyn på människan och arbetet. Arbetsmiljölagen reglerar 

arbetsmiljön och omfattar både fysiska, psykiska och sociala aspekter. Arbetsmiljölagens tredje 

kapitel andra paragraf lyder: ”Arbetsgivare skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall.”
31

  

 

4.5 Stress i arbetet 

Arbetsbelastningen på många olika arbetsplatser har ökat de senaste åren. Faktorer så som 

besparningar, omstruktureringar och nedskärningar sägs lika bakom.  Med ökad arbetsbelastning 

ökar också de anställdas stress vilket också ofta medför mer sjukskrivningar, något som påverkar 

både de anställda och företagets ekonomi.
32

 

 

Per Lindberg, forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap har gjort en studie som handlar 

om friskfaktorer på jobbet, specifikt hur faktorer så som exempelvis beröm från chefen påverkar 

de anställdas motivation i arbetet samt arbetsprestation, och även hur detta hänger ihop med hälsa 

och trivsel på jobbet. Lindberg tittar på faktorer i och utanför arbetet som främjar hälsa och 

arbetsförmåga och undersöker om de skiljer sig från de faktorer som orsaker ohälsa och 

arbetsoförmåga. Han menar att en kartläggning av friskfaktorer i arbetslivet kan vara ett 

värdefullt komplement i arbetsmiljöarbetet samt att dessa faktorer ofta kan åtgärdas till en låg 

kostnad, vissa utan några kostnader alls. Studiens resultat visar på att arbetsförmågan främjas av 

ett arbete med tydliga mål, där man vet vad som krävs och vilket ansvarsområde man har.
33

 

 

Karasec, Angelöv och Lindberg försöker på många sätt i sina arbeten förhindra vad Marx ansåg 

vara oundvikligt, nämligen alieneringen av arbetskraften. Arbetsmiljölagar och psykologiska 
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undersökningar söker också förbättra arbetssituationen för de anställda. Något som också bör 

ligga i företagsansvarigas intresse då alienering rimligen också försämrar effektivitet. 

 

 

4.6 Kompetens 

Kompetensutveckling har länge varit synonymt med utbildning av personal på olika sätt.  

Kompetensutveckling syftar till att utveckla personalen och detta kan ske på många olika sätt, 

exempelvis via utveckling inom ramen för det normala arbetet genom arbetsrotation, arbete i 

projektgrupper och personligt engagemang, samt genom att använda ny teknik såsom interaktiv 

video. Med kompetensutveckling menas kortfattat en utveckling av den organisatoriska 

kompetensen.
34

Den organisatoriska kompetensen är i sin tur ofta en viktig faktor bakom ett 

företags framgång, och möjlighet att skapa konkurrenskraft och hög produktivitet.  

 

Dorothy Leonard-Barton påpekar att en organisations institutionaliserade kompetens är lika med 

summan av de anställdas kunskaper och färdigheter, organisationens tekniska system, 

organisationens styrsystem, samt normer och etablerade värderingar i organisationen och dess 

företagskultur.
35

 

 

4.7 Konkurrens 
 

Varje vinstdrivande företag måste vara sig de vill eller inte konkurrera med andra företag om en 

plats på marknaden över de produkter de har att erbjuda. För att uppnå fördelaktiga 

konkurrensfördelar är det inte tillräckligt att uppfylla generella kompetenskrav. Ett företags 

konkurrensfördelar måste också vara svåra för konkurrenter att kopiera. 

 

Faktorer som är svåra att efterbilda för en konkurrent är ofta innovativa, unika lösningar på hur 

företagets verksamhet bedrivs och är organiserad. Dagens företag anställer ofta 

marknadsanalytiker som håller koll på marknaden så att företaget hela tiden kan ligga steget förre 

i vad som erbjuds på marknaden. Kompetenshöjning och ständig utveckling av de anställda på ett 

företag är en annan aspekt som ofta anses vara gynnsam från ett konkurrensperspektiv. Några 
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standardlösningar för att hantera konkurrenter finns dock inte. Varje företag måste finna sina 

unika lösningar, baserade på de egna förutsättningarna. Att göra som alla andra skapar inte 

konkurrensfördelar.
36

 

 

Ett företag måste dock vara vaksamt att inte endast jobba utifrån ett marknadsperspektiv på 

bekostnad av den egna arbetskraften som då riskerar att endast ses som varor något som knappast 

motiverar de anställda och i slutändan kan skada företagets effektivitet.  Att arbetsgivare noga 

följer arbetsdelning och stärker företagets gemensamma organisationskultur är aspekter som på 

lång sikt är fördelaktigt för företaget. 

 

4.8 Motivation 

4.8.1 Inre och yttre motivation  

Per Revstedt betonar att människan till sin naturliga läggning är konstruktiv, social och aktivt 

strävar mot uppsatta mål. Motivationsarbete syftar till att påverka individens inre känslor. För att 

denna inre förändring ska kunna ske måste personen känna att det utförda arbetet har mening. 

Man behöver uppleva ett känslomässigt engagemang för att känna inre motivation; så länge 

handlingen känns berikande för individen själv främjas den inre motivationen menar Revstedt.37 

 

Boethius och Ehdin menar att det är viktigt att ge näring till den inre motivationen då den 

tenderar att vara mer långsiktigt fördelaktig. Inre motivation relaterar exempelvis till hur de 

anställda mår på arbetsplatsen och hur de trivs med sina arbetskamrater och arbetsuppgifter. För 

att uppmuntra den inre motivationen hos de anställda är det av vikt att vara lyhörd inför dessa 

aspekter. Yttre motivation relaterar i sin tur mer till externa faktorer sås som lön och olika typer 

av förmåner belöningar i arbetet. Boethius och Edin menar att det finns ett samband mellan yttre 

motivationen och förväntningar på allt större belöningar. När belöningarna inte längre ökar i takt 

med förväntningarna avtar den yttre motivationen. Den inre motivationen är däremot fast 

förankrad i individen och i det som människan själv finner meningsfullt. Det är viktigt för 

individen att följa sin egen ledstjärna och hitta mening i det den gör.
38

  Boethius och Ehdin 
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diskussion om vikten att nära de anställdas inre motivation ekar Marx ord om vikten av inre 

motivation arbetarnas alienation från sitt arbete.  

 

 

4.8.2  Motivations teori Maslows trappa  

 

Abraham Maslows teori rör motivation i arbetslivet. Maslow påpekar att individen drivs av 

många olika behov men att behovstillfredsställelse är grunden för mental hälsa. Han delar in 

människans behov i fem olika kategorier och ordnar de i en behovspyramid. Kaufmann & 

Kaufmann påpekar att en grundtanke i Maslows teori är att de lägsta, grundläggande behoven, 

bristmotiven måste vara tillfredsställda innan högre ordnade växtmotiv kan aktiveras. Det är 

därför inte till någon större hjälp att tala om ett meningsfullt arbete med en person som inte får 

sina grundlägganden, biologiska existensbehov tillfredsställda.
39

 För att människan ska kunna 

fungera optimalt, utvecklas och må bra måste han eller hon vara frisk och känna mentalt 

välbefinnande.  Det är även viktigt att man är fysiskt frisk, för att kunna nå andra mål i livet. De 

grundläggande behoven såsom exempelvis behov av föda, vatten, syre, bostad, mat, kläder, fysisk 

hälsa och välbefinnande måste tillfredsställas först. Tredje steget i pyramiden rör människans 

behov att känna tillhörighet och kärlek med andra människor och behovet av stöd och samarbete 

för att kunna prestera och producera. Det fjärde steget relaterar till uppskattning. Det är av vikt att 

ha kontakter i och utanför arbetet för att känna sig uppskattad och värdefull, vilket ökar 

prestationsförmågan ytterligare. Femte steget i pyramiden berör ”självförverkligande”, dvs. 

behovet att ha möjlighet att utveckla sig och samt nå uppställda mål.
40

 

 

 

4.8.3. Arbetstillfredsställelse  

Dag Jacobsen och Jan Thorsvik lyfter i Hur moderna organisationer fungerar fram Frederick 

Hertzberg diskussion om arbetsmotivation som bygger på en vidareutveckling av Maslows 

teorier. Herzberg talar om hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Dessa är i sin tur relaterade till 

arbetssituation. Hygienfaktorer relaterar till mer externa arbetsrelaterade aspekter så som lönen 

                                                                                                                                                              
 
39

 .Kaufmann, Geir & Kaufmann, Astrid Psykologi i organisation och ledning s. 53 
40

 Bolman, Lee G &  Deal, Terrence E Nya perspektiv på organisation och ledarskap s.154. 



 

 

 

26 

och arbetsmiljön medan motivationsfaktorer handlar om aspekter så som möjlighet till 

vidareutveckling, beröm, och ansvar på arbetsplatsen. Hertzberg menar att hygienfaktorer är 

viktiga för att förebygga vantrivsel i arbetet men är inte tillräckliga för att motivera de anställda. 

Motivationsfaktorer behövs också; anställdas tillfredställelse är knuten till vad de anställda gör, 

vantrivsel beror till största del på arbetsmiljön och hur de anställda behandlas. När anställda är 

nöjda på sin arbetsplats hänger det alltså ofta ihop med meningsfulla arbetsuppgifter betonar 

Jacobsen och Thorsvik.  

Motivationsfaktorer direkt relaterade till arbetsuppgifter (trivsel): 

 Prestationer; känna tillfredställelsen av att göra ett bra arbete, lösa problem och se resultat 

av arbetet. 

 Erkännande för väl utfört arbete. 

 Arbetsuppgifterna i sig. Att de är intressanta, lagom krävande, varierande. 

 Ansvar och kontroll över den egna arbetssituationen. 

 Möjlighet till befordran/ Befordran. 

 Möjlighet till utveckling. 

 

Hygienfaktorer, direkt relaterade till arbetsuppgifter 

 Företagets politik och administration. Detta gäller företaget som helhet och inte enbart 

förhållandet mellan över- och underordnad. 

 Arbetsledning, chefens kompetens och vägledning av underordnade. 

 De mellanmänskliga relationerna mellan över- och underordnade. 

 Hur förhållandena kring arbetet är utformade. 

 Lön. 

 Status. 

 Anställningstrygghet. 

 Arbetsförhållanden som påverkar privatlivet. 

 

Motivationsfaktorer eller interna faktorer är alltså relaterade till arbetsuppgifter såsom prestation, 

erkännande för väl utfört arbete, intressanta arbetsuppgifter, befordran eller utveckling. Dessa 

interna faktorer leder till positiva arbetsattityder eftersom de tillfredställer individens behov. 

Hygienfaktorerna dvs. faktorer som inte direkt är relaterade till arbetsuppgifterna, exempelvis lön 
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och status, kan skapa vantrivsel och kan leda till missnöje om de ligger på lägre nivå än vad de 

anställda kan acceptera. Anställda relaterar ofta tillfredsställelse till arbetsuppgifterna och 

vantrivsel med lösningen av uppgifterna. Inre belöning binds samman med egenkontroll och 

arbetstrivsel är viktigare än maximal lön. Att höja belöningen är således ofta ingen effektiv 

motivationsfaktor om arbetsuppgifterna inte är roliga och stimulerande. Lönen har dock ett 

symbolvärde för individen, eftersom den är knuten till status. Det är också ett erkännande att man 

har gjort ett bra arbete, eller att man har nått ett socialt skikt genom sitt arbete. Lönenivån kan då 

ge motivation för att tillfredsställa den anställdes behov.
41

  

 

Yttre och inre motivation liksom hygien och motivationsfaktorer är alla viktiga aspekter för att de 

anställda skall känna sig harmoniska på arbetsplatsen och kunna utföra ett effektivt arbete. Det är 

av vikt att företagsansvariga hela tiden är medvetna om de anställdas arbetssituation. 

 

4.9 Organisationskultur 

En god organisationskultur är av vikt för anställda samt företagsledning då den kan bidra till att 

de anställda känner större delaktighet och samhörighet med företaget, vilket i sin tur kan öka 

anställdas inre och yttre motivation. En stark organisationskultur hjälper också anställda mot 

gemensamma mål.    

 

Edgar Schein definierar organisationskultur som ett mönster av grundläggande antaganden, samt 

ett uttryck för en gemensam förståelse eller kunskapsbas, tankar, känslor, normer, värdering och 

symboler.
42 

 

Vidare delar Schein in organisationskultur i tre nivåer: 1) Grundläggande antagande och handling 

2) Värderingar och normer 3) Artefakter. Schein betonar att organisationskultur kan delas upp i 

två delar: en synliga och en osynlig del. Den synliga delen benämns ”artefakter” och refererar till 

språk, symboler, socialisering och relationer. Den osynliga delen består av normer, värderingar 

och antaganden. Med ”grundläggande antagande” hos individen syftar Schein på omedvetna 
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tankar och känslor som är kulturellt nedärvda och överförda genom organisationens 

socialisationsprocess.
43

 

 

Värderingar handlar om känslor som vi medvetet eller omedvetet bär inom oss och som styr vårt 

beteende. Våra värderingar formar vad vi anser är gott och ont, samt onormalt och normalt, 

irrationellt och rationellt. Jacobsen och Thorsvik lyfter i Hur moderna organisationer fungerar 

Deal och Kennedy som påpekar att värderingar fungerar som rättsnören och riktlinjer för de 

anställda i deras dagliga liv.  En individs värderingar speglas ofta i individens handlingar, ett 

företags värderingar speglas exempelvis i hur de anställda behandlas och de val etiska val 

företaget gör.  

 

Normer relaterar till vad som är accepterat beteende för ett samhälles individer i skilda 

sammanhang och situationer. Författare Ekman menar exempelvis att fasta, bestämda normer i 

interaktionen mellan de anställda reducerar osäkerhet om hur man skall handla i olika situationer. 

 

Socialisering: Inom alla organisationer försöker man socialisera sina anställda genom att få de att 

tillägna sig organisationens normer, värderingar och grundläggande antaganden. Då de anställda 

anpassar sig efter och känner lojalitet med företagets normer, minskas risken för icke-önskvärda 

och opassande beteenden hos nyanställda på arbetsplatsen. En gemensam organisationskultur är 

ett tecken på att anställda i företaget identifierar sig med organisationen; organisationens 

företagspolicy internaliseras: de anställda gör organisationens mål och önskningar till sina egna.  

 

Språk: I språket ingår talesätt, texter, skrivelser och beteenden som individen använder för att 

utrycka sig samt kommunicera med andra medlemmar inom en organisation eller ett företag.  Det 

är viktigt att språket används och tolkas rätt, tydlighet också av vikt. 

 

Symboler: Symboler ger signaler och information. Till symboler hör exempelvis ett företags 

lokalutformning, logo, uniformer, reklam etc. Symboler kan ge ett företag en visuell identitet och 

också påminna anställda om gemensamma mål och arbetssätt.
44
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Nedan försöker jag via enkätfrågor delvis beröra hur respondenterna uppfattar en del av dessa 

aspekter så som vad Schein benämner ”artefakter” dvs. exempelvis normer, värderingar och 

antaganden. Arbetsmiljö, stress, konkurrens, kompetens, samt motivation är alla aspekter som 

diskuteras i enkätfrågorna nedan. 

 

 

5. Resultat av enkätintervjuer med anställda och ledning 

I detta kapitel redovisar jag vad som framkom vid intervjuer med företagsansvariga och övriga 

anställda vid företaget ”Mora of Sweden”.  

 

Nedan frågor besvaras i de flesta fall av både företagsledningen samt övriga anställda. 

Företagsledningens samt övriga anställdas perspektiv framkommer på så sätt.   

 

Attraktivitet på arbetsplatsen 

Vilka aspekter är viktigast för att göra arbetsplatsen så attraktiv som möjligt? 

De anställdas perspektiv: 

Svaren från respondenterna varierade. Den återkommande viktigaste faktorn var dock löner. 

Andra aspekter som tas upp som viktiga för att arbetet ska uppfattas som attraktivt är arbetsmiljö 

och belöning. De anställda vid produktionen anser exempelvis att en god kommunikation med 

ledning och ett visst medbestämmande är viktigt, men understryker att dessa faktorer inte leder 

någonstans om ledningen inte ser dessa behov. Vissa menar rent av att det inte spelar någon roll 

vad de anställda tycker samt att mötena med ledningen inte leder någonstans. Respondenterna 

anser att bland de viktigaste faktorerna på arbetsplatsen är god och öppen kommunikation med 

ledningen, att ledningen verkligen lyssnar på vad de anställda vill säga och tar till sig detta samt 

att kunna känna ett visst medbestämmande och delaktighet, att exempelvis kunna påverka 

arbetstider och vara engagerad på arbetsplatsen. En respondent svarar ”att ha flextid är bra, att 

ledningen lyssnar på sina anställda om de har möjlighet och att arbetsmiljön är hög och under 

ständig förbättring”. En ytterligare anställd pekar på följande faktorer som mest viktiga: ”bra lön, 

lyhördhet hos cheferna, högt i tak, bra information”. De andra respondenterna svarade ”bra miljö, bra 

arbetskamrater, bra information, jämställdhet, lön, trivsel, bra material, miljö, påverkan, tider” Förutom 

lön spelar alltså även bra arbetsmiljö och arbetskamrater in då anställda tillbringar en stor del av 
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sin tid på arbetsplatsen med sina arbetskamrater. Det är enligt respondenterna också viktigt att 

känna trivsel, humor och glädje med arbetskamraterna. Utbildning samt minskat avstånd mellan 

ledning och anställda är andra faktorer som i de anställdas ögon skapar attraktivitet på arbetet.  

Vad ser ledningen som viktigt när det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö? 

Vad tror ledningen är mest attraktivt för de anställda?  

Ledningens perspektiv: 

En företagsansvariga svarade: ”Det mest attraktiva för en anställd är att bli uppskattad för de insatser 

man gör samt att man får utföra de arbetsuppgifter som man har kompetens för.” En annan säger: 

Enligt det senaste resultatet från vår personalenkät anser personal att ”uppskattning och 

feedback” är det som gör en arbetsplats attraktiv. Det var ingen skillnad mellan män och 

kvinnor.” 

Hur stor påverkan har de arbetsuppgifter, arbetsförhållanden eller sociala förhållanden som 

ledningen erbjuder på arbetsplatsen för att de anställda skall trivas? 

Ledningens perspektiv: 

Företagsansvarig svarade: ”Arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och sociala förhållanden är 

viktiga faktorer för att de anställda ska trivas.”  

De anställdas perspektiv: 

Respondenterna svarade ”Stor”, ”stor”, ”inget”, ”väldigt stor påverkan”, ”bara lön”, ”mycket 

stor, det är viktigt att man använder sin kompetens och får kvitto på det man gör”, ”Man 

tillbringar större delen av sin tid på arbetet ,åttio procent,  därför är trivsel av stor betydelse.” 

Motivation och attraktivitet i arbetet 

 

Vad gör företagsledningen för att motivera de anställda att stanna i företaget? Vad gör 

företagsledningen för att göra arbetet attraktivt? Vad gör företagsledningen för att skapa 

trivsel och förbättra arbetsmiljön för de anställda? Vad gör ledningen konkret för att förbättra 

arbetsförhållandena? Är det ledningens ansvar att erbjuda de anställda en attraktiv 

arbetsplats? 

 

 

 

Ledningens perspektiv: 
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Personalchef Pia Kadfalk betonar att ledningen gör mycket för att de anställda ska trivas i 

företaget; man hyr exempelvis årligen in en företagskonsult som undersöker om det finns brister i 

arbetsmiljön på företaget. Konsulten brukar även göra en årlig enkätundersökning bland de 

anställda, för att få reda på vad de anställda inte är nöjda och jobba efter det: ”Ja, ledningen har 

ansvar för att personalaktiviteter blir genomförda. Vi har en värdegrund som vi arbetar med. Vi 

har den som stöd i vårt dagliga arbete. ”Mora of Sweden” genomför en personalenkät som mäter 

NMI (nöjd medarbetar- index) ungefär en gång per år. Det är viktigt att insatser och aktiviteter 

görs utifrån resultatet från enkäten. Handlingsplaner upprättas och följs upp, för hela företaget 

och på avdelningsnivå.” Företaget erbjuder också sina anställda fysisk träning och 

friskvårdsrabatt. Kadfalk säger vidare att ”Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet i arbetet. 

Vi tycker det är viktigt att den närmaste chefen ser och har en dialog med sin personal. 

Återkommande medarbetarsamtal är en viktig faktor här.” 

Ytterligare företagsansvarig säger att: ”Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet i arbetet. 

Information är viktigt. Att den närmaste chefen ser och har en dialog med sin personal. 

Återkommande medarbetarsamtal är också en viktig faktor”, medan en annan betonar att ”Vi 

arbetar ständigt med att uppmuntra personalen till större engagemang. Vi har sedan flera år 

tillbaka infört flextid som gör att alla anställda kan påverka sin egen arbetstid. Arbetsmiljön är 

mycket viktig, exempelvis att den upplevs som bra och att vi lyssnar till de anställdas behov. I den 

årliga personalenkäten får vi bra resultat vad gäller hur arbetsmiljön upplevs och kan vidta de 

åtgärder som behövs. Vi har bra samarbete med företagshälsovården som har årliga ergonomi- 

genomgångar och utbildningar vid arbetsplatserna.” 

 

De anställdas perspektiv: 

Vad gäller dessa frågor fick jag intervjusvar av åtta anställda som jobbar med produktion. Sex av 

åtta svarade ”ingenting”. De menar att ledningen inte gör någonting för att motivera sina 

anställda eller för att arbetet ska vara attraktivt. Mötena leder inte till några förbättringar på då 

ledningen inte är lyhörd och bara gör som det passar de menar många. Ledningens främsta mål är 

ha frisk personal som jobbar utan större klagomål sa en respondent. Luften och ventilationen i 

lokalerna är dålig menar också en del. Majoriteten av respondenterna känner inte heller att de 

aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet.  
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Två svarade dock att ”ledningen anordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetet, har 

regelbundna medarbetarsamtal, avdelningsmöten, och också motiverar de anställda genom att 

ha bra företagshälsovård och hälsotest, samt ”ledningen bidrar till fysisk träning med 1000 

kronor och ger tillgång till gratis träningslokal, subventionerad matsal, måluppföljning och 

ergonomisk uppföljning av arbetsplats.”  En respondent föreslog att: ledningen kan motivera sin 

anställda genom att ordna träffar och fester där hela företaget umgås under lättsamma former så 

som gynnsamma rabatter, t ex: elavtal. En annan anställd anser att arbetsplatsen kan göras mer 

attraktiv om ledningen samarbetar mer med de anställda genom att exempelvis lyssna, vara 

uppmärksam samt ge mer bekräftelse till de anställda.  

Vad företaget ”Mora of Sweden” erbjuder sina anställda liknar vad många andra företag i Sverige 

erbjuder, exempelvis motionsmöjligheter.  

 

Övriga frågor hade att göra med omorganiseringen som nyligen skett i företaget, samt om det 

finns en jämställdhetsplan, samt huruvida arbetsplatsen på något sätt är uppdelad efter kön eller 

ålder.  

Är arbetsplatsen strukturerad efter kön och ålder? 

Ledningens perspektiv: 

”Arbetsplatsen är strukturerad så att den är indelad efter arbetsuppgifter. Det finns ingen 

uppdelning efter ålder eller kön.” Personalansvarig påpekar vidare att verkstadsindustrin 

historiskt sett är ett manligt arbete men att företaget uppmuntrar kvinnliga sökande till nya 

tjänster. 

De anställdas perspektiv: 

I relation till genusrelaterade frågor så var de flesta respondenter som svarade män. De flesta av 

dessa hade ingen aning om det fanns någon jämställdhetsplan. Det verkar som bara kvinnor har 

information om jämställdhetsplanen. Endast en av respondenterna var kvinna och hon kände till 

att det fanns en jämställdhetsplan. Det finns dock cirka trettio procent kvinnor som jobbar i 

företaget Mora of Sweden, men de jobbar främst på administrativa avdelningar.  

 

Hur har företagets omorganiseringar påverkat de anställda? Har införande av ny teknik 

skapat behov av ny personal med rätt kompetens eller mer utbildning av personal som redan 

finns?  
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En företagsansvarig svarade: Omorganiseringen hade stor påverkan på de anställda. Införande 

av ny teknik upplevdes väldigt olika, rädsla och efterlängtad utmaning var känslor som fanns 

med. Den nya tekniken medförde högre kompetenskrav. Vi erbjöd samtliga anställda utbildning 

och vi informerade om vad som skulle hända. Men förändringarna upplevdes ändå av många 

som stora hotfull och otrygg. Många visste inte vad det innebar personligen just då”. 

De anställdas perspektiv: 

Många respondenter upplevde en känsla av otrygghet i början av omorganisationen: ”Nu när det 

har lugnat ner sig känns det bra. Anskaffning av ny kompetent arbetskraft ökade stress och 

otrygghet för nuvarande anställda…Det enda man kan göra är ett så bra arbete som möjligt 

tillsammans med sina medarbetare. Ingen vet vad som sker om 1-2 år. De flesta kände nog en oro 

över utvecklingen och jag med så klart, otryggt.”  

En annan respondent hade följande respons på hur företagets omorganiseringar påverkade: ”inget 

vidare, personal som redan finns utvecklas mera. Man blev orolig, många såg sig om efter nya 

jobb för att de inte mådde bra. Det har blivit tråkigt att arbeta. Vissa anställda som blev 

uppsagda mår dåligt. Naturligtvis har införandet av ny teknik och en ny organisation skapat 

behov av personal med rätt kompetens. Jag har påverkats så att jag tycker att jag presterar mer 

än före omorganisering. Då påverkades nog de anställda i hög utsträckning. Tillförde nog en del 

av stress och oro. Ny teknik leder alltid till behov av ny kompetens, vet dock ej om det 

nödvändigtvis inom Mora of Sweden skapade behov av ny personal. Jag kan gissa mig till att det 

gjorde det men vet ej exakt…Omorganisationerna skapade i början oro och kanske till och med 

ilska och besvikelse. Det har lugnat sig nu och de flesta ser nog med tillförsikt framåt. Visst har 

en del ny kompetens tillkommit men de som redan finns klarar det mesta. Andra tillfälliga behov 

har kunnat hyras in”. 

 

Intervjusvaren visar att omorganiseringen skapade oro, otrygghet och stress för anställda som 

oroar sig att deras kompetens inte skall räcka till då den nya tekniken också fört med sig 

nedskärningar av personal och stora förändringar på företaget.  

 

 

En ytterligare fråga var: Har företaget skadeförebyggande åtgärder i arbetet för att skydda 

anställda från olika skador och minska sjukfrånvaro?  
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En av respondenterna svarade att det finns en dygnet runt-service, liknande 

sjukvårdsupplysningen dit de anställda kan ringa vid behov. De flesta svarade dock endast ”Ja” 

och utvecklade inte sina svar ytterligare. En respondent svarade att företaget har börjat samarbeta 

med ett företag för att förbättra skadeförebyggande åtgärder, men att detta är nytt och att man 

ännu inte vet hur det kommer att fungera, andra svarade inte alls.  

 

Kompetens 

Vilken typ av kvalifikationer krävs för att arbeta inom företaget Mora of Sweden?  

Enligt Näringslivets rapport 2008 ökar kraven på arbetskraft hos arbetsgivarna. Arbetsgivare 

efterfrågar kompetent personal och ställer ofta höga krav på de som söker arbete. Det kan därför 

bli svårt för exempelvis ungdomar att uppfylla arbetsgivarnas krav.  

Ledningens perspektiv: 

”Mora of Sweden” ställer inte högre kompetenskrav på de anställda. Pia Kadfalk säger att kravet 

är gymnasiekompetens för tjänstemän samt grundskolekompetens för anställda i produktionen. 

Företaget har vanligtvis grundskolekompetens som krav vid nyanställningar. Årligen görs 

kompetensinventeringar och samtliga anställda får erbjudande om att höja sin kompetens där 

brister finns.  
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6. Resultat av enkätundersökning med ledning och övriga anställda 

 

Figur 2. Allmänbild av faktorer som bidrar till attraktivt arbete samt hur situationen ser ut på ”Mora of Sweden” 

enligt de anställda exklusive företagsansvariga respondenter. 

Figur 2 visar alltså en bild av vilka faktorer anställda anser gör arbetet attraktivt samt hur de 

upplever att det ser ut på den egna arbetsplatsen ”Mora of Sweden”. Faktorerna i sig är hämtade 

från den enkät som respondenterna besvarade. Tabellen visar två variabler jämsides, varav den 

mörkare indikerar de faktorer som anställda anser viktiga för att skapa en attraktiv arbetsplats 

medan den ljusare indikerar hur den anställde upplever den nuvarande situationen på företaget 

”Mora of Sweden”. Faktorer som har höga värden i relation till en arbetsplats attraktivitet är här 
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alltså, relationer, förtrogenhet, lojalitet, adekvat utrustning och arbetstider medan aspekter så som 

handlingsfrihet, status, fysisk arbetsmiljö, lokaliserig, tankearbete och praktiskt arbete erkänsla 

inte har like stor betydelse. De viktigaste faktorerna, relationer och lojalitet, samt tankearbete 

relaterar till den psykosociala arbetsmiljön och vad som kallas inre motivation och hör också mer. 

Inre motivationsfaktor är särskilt viktigt då de tenderar att vara mer långsiktiga. Den fysiska 

arbetsmiljön och lokalisering hör till yttre motivationsfaktorer, dvs. mer externa faktorer vilket 

också lön är ett exempel på; en faktor som hamnar någonstans i mitten av vad respondenterna 

anses viktigast. Lön hamnar dock näst längst ner då vi tittar på hur de anställda upplever den 

nuvarande situationen. Lön var också den faktor som nämndes som mest viktig i intervjuerna. 

Vidare visar tabellen att de anställda är missnöjda med arbetsmiljön, status, erkänsla, företaget i 

allmänhet, stimulans, handlingsfrihet, tankearbete och variation. De absolut största glappen 

mellan en ideal situation och den nuvarande är mellan faktorerna lön, status, arbetsmiljö, 

stimulans samt företaget. Nedan framkommer ledningens perspektiv. 

 

 

 

Figur 3. Allmänbild av företagsansvarigas tolkning av vilka faktorer som de anställda upplever som viktiga för att 

skapa en attraktiv arbetsplats.  
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Den viktigaste faktorn enligt ledning är alltså den fysiska arbetsmiljön, en faktor som hamnar 

långt ner då de anställda själva tycker till, lokalisering är också en faktor ledningen värdesätter 

relativt högt med de övriga anställda placerar långt ner. Den fysiska arbetsmiljön är i relation till 

Hertzbergs vidareutveckling av Maslows teorier en hygienfaktor. Som vi ser i figur 2 anser de 

anställda respondenterna att relationer, en motivationsfaktor är långt mer viktigt än den fysiska 

arbetsmiljön vad gäller en ideal attraktiv arbetsplats. Jacobsen och Thorsvik betonar också i sin 

hur moderna organisationer fungerar att det är viktigt att både hygienfaktorer samt 

motivationsfaktorer är tillfredsställda.  

I övrigt överensstämmer ledningens syn i de flesta fall väl med de anställdas syn på vad som 

utgör en attraktiv arbetsplats. Lön hamnar exempelvis också någonstans i mitten då ledningen ger 

sin tolkning liksom arbetstakt. Däremot skiljer sig de anställda respondenternas uppfattning av 

den nuvarande situationen mycket från den ideala med lön som en av de faktorer arbetstagarna är 

minst nöjda med. Då ledningen placerar fysisk arbetsmiljö som den mest viktiga faktorn är det 

förvånansvärt att de anställda upplever arbetsmiljön så pass dålig på arbetsplatsen.  

Nedan tittar jag i separata tabeller närmare på de enskilda kategorierna arbetstidens flexibilitet, 

relationer och sociala kontakter på arbetsplatsen, lönen samt arbetsmiljön från både ledning och 

övriga anställdas perspektiv. Jag valde dessa faktorer därför att relationer ( i vilket ingår sociala 

kontakter), arbetstidens flexibilitet var faktorer som de anställda fann särskilt väldigt viktiga. 

Lönen samt arbetsmiljön tittar jag närmare på därför att dessa faktorer hör till de som hade det 

största glappet mellan delvis vad de anställda (exklusive ledning) upplever som ideal situation 

och den nuvarande samt mellan ledningens perspektiv av vilka faktorer som är viktiga och de 

övriga anställdas. Stimulas och arbetstillfredsställelse är i sin tur två andra faktorer jag tittar 

närmare på (de anställdas upplevelse av hur stimulerande arbetet är och ledningens perspektiv på 

hur de anställda upplever arbetstillfredsställelsen) i enskilda tabeller, detta för att det är faktorer 

som påverkar den inre motivationen och på lång sikt är viktiga för att den anställda skall trivas på 

företaget, det är också faktorer som kan påverka sjukfrånvaro. Lojalitet är den näst sista kategori 

jag tittar närmare på, detta på grund av att det är en av de faktorer som de anställda angav som 

mest viktig på en ideal attraktiv arbetsplats. Den sista kategorin som jag tittar på är lojalitet, en av 

de faktorer som har ett av de största glappen mellan en ideal situation och den nuvarande 

arbetssituationen på den egna arbetsplatsen. 
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Möjlighet att påverka arbetsiden 
 

 
 
Figur 4. Respondenterna syn på de nuvarande arbetsförhållandena i relation till arbetstider samt hur viktiga dessa är 

för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur. 

 

Tabellen visar en jämn fördelning mellan idealsituation och situationen på den nuvarande 

arbetsplatsen. I förhållande till om de anställda vet när arbetsdagen börjar och slutar ser vi att 

detta inte är lika viktigt som att kunna påverka arbetstiderna, något som respondenterna också till 

stor del har möjlighet att göra. Möjligheten att påverka arbetstider är en viktig faktor i relation till 
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en attraktiv arbetsplats enligt respondenterna, såväl ledning som övriga anställda. . Att de 

anställde har möjlighet att påverka arbetstider kan också hjälpa till att minska stressnivån hos de 

anställda. Robert Karasek betonar att en av de aspekter som bidrar till skapande av positiv eller 

negativ stress just upplevd kontroll i arbetssituationen.  

 

 

 

 

Figur 5. Ledningens tolkning av hur stor faktor flexibla arbetstider är för de anställda i relation till arbetsplatsens 

attraktivitet. 

Tabellen ovan visar att ledningen upplever justerbara arbetstider som av stor vikt för att 

arbetsplatsen skall uppfattas som attraktiv av de anställda, något också som till stor del stämmer 

överens med arbetstagarnas egen uppfattning. Som figur 2 visar ovan är också arbetstiden den 

faktor som de anställda uppger som den de är mest nöjda med och alltså också något som kan 

bidra till positiv stress. 
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Relationer på arbetsplatsen 
 

 
 

Figur 6. De anställdas tolkning av relationer som bidragande faktor till att skapa en attraktiv arbetsplats samt den 

nuvarande situationen på ”Mora of Sweden”. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur. 

 

 Relationer är en viktig faktor för de anställda; figur 2 visar att respondenterna angav den som 

den mest viktiga faktorn i relation till en attraktiv arbetsplats och det är också en av de aspekter 

som de anställda upplever som mest nöjda med på arbetsplatsen. Figur 6 visar att humor som 

faller under relationer är viktigast och också är en egenskap som arbetstagarna upplever att de till 

stor del har med sina arbetskamrater på ”Mora of Sweden”.  Samarbete upplevs som minst viktig 

men har ändå en hög siffra (4.36 av 5), medan laganda är den faktor som upplevs som lägst bland 

relationsfaktorer på den nuvarande arbetsplatsen, även om den också har en relativt hög siffra 

(3.86 av 5). Relationer är en aspekt som i sig inte är direkt relaterad till arbetsuppgifterna; det är 

en motivationsfaktor, en inre motivationsfaktor. Boethius och Ehdin betonar i sin tur att det är 

viktigt att företagsansvariga uppmuntrar den inre motivationen då den tenderar att vara mer 
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långsiktig. Relationer relaterar också till vad Mazlow ansåg vara det tredje steget i hans 

diskussion kring behovstillfredsställelse. Detta är en viktig faktor för att de anställda skall kunna 

producera effektivt. 

 

 

 

 

 

 

Sociala kontakter 
 

 
 
Figur 7. Anställdas upplevelse av social kontakter på arbetsplatsen i relation till att skapa en attraktiv arbetsplats 

samt hur de upplever den nuvarande situationen. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur. 
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arbetskamrater på arbetsplatsen. Sociala kontakter med arbetskamrater utanför arbetsplatsen är 

dock inte särskilt stor; denna situation kan delvis sägas överensstämma med Marx diskussion 

rörande konsekvenser av kapitalismen. På grund av att den anställde är alienerad från det han 

eller hon producerar (vilket i sig är en naturlig konsekvens av profit, varje vinstdrivande företags 
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mål) skapas ett glapp mellan hemsfären och arbetssfären. Arbetssfären är endast en sfär där 

arbete som den anställde är alienerad från skapas och en plats som den anställde skyr så fort han 

eller hon har möjlighet, detta påverkar i sin tur också förhållandet mellan arbetstagarna. Figuren 

nedan visar i sin tur hur ledningen tolkar hur de övriga anställda upplever sociala kontakter och 

relationer på arbetsplatsen. 

 

 

 
Figur 8. Ledningens upplevelse av hur övriga anställda upplever relationer och sociala kontakter på företaget. 

 

I relation till hur respondenterna upplever arbetssituation överensstämmer lednings tolkning av de 

anställdas syn på relationer och social kontakter på arbetsplatsen relativt bra. De flesta aspekter 
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stämmer väl överens med vad de anställda upplever som attraktivt på en arbetsplats. Figur 2 

visade dock att respondenterna upplever att sociala kontakter är relativt bra på arbetsplatsen och 

att man värdesätter relationer som nummer ett för att skapa en attraktiv arbetsplats, en aspekt 

något som hamnar i mitten på ledningens lista.  

 

 

Lönen 
 

 

 
 
Figur 9. Respondenterna upplevelse av lönesituationen på den egna arbetsplatsen samt hur viktig denna faktor är för 

att skapa en attraktiv arbetsplats. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur.  

 

 

Lönesituationen är den aspekt som respondenterna är minst nöjda med. Tabellen visar att de 

anställda är missnöjda med både lönenivå, löneökningar samt hur prestationen värderas i 

förhållande till lön på arbetsplatsen samtidigt som lön är en mycket viktig faktor i relation till en 

attraktiv arbetsplats. I relation till lönesituationen är det ett glapp mellan vad respondenterna 

upplever som attraktivt och hur själva lönesituationen upplevs på den egna arbetsplatsen. 

Jacobsen och Thorsvik betonar att lönen ofta har ett symbolvärde då den är knuten till status och 

kan ses som ett kvitto på att den anställde har gjort ett bra arbete. I relation till hur lön och status 
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har med varandra att göra som symbolvärde är det intressant och anmärkningsvärt att status också 

är en av de kategorier som har störst glapp mellan en ideal situation och den nuvarande 

arbetssituationen. Nedan tabell visar hur ledningen tolkar hur de anställda upplever 

lönesituationen. 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 10. Företagsansvarigas upplevelse av de anställdas lönesituation. 

 

Tabellen visar att ledningen upplever att lönesituation på arbetsplatsen som över medel och att 

den ökar med tiden. Alla aspekter skiljer sig från hur de övriga anställda upplever situationen 

enligt respondenterna.  
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Arbetsmiljön 
 

 
 

 

 

Figur 11. De anställdas upplevelse av den fysiska arbetsmiljö på ”Mora of Sweden” samt hur viktig denna faktor är i 

relation till en attraktiv arbetsplats. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur. 

 

Tabellen visar att de anställda är missnöjda med renlighet, luft, ljudnivå samt lokalera och dess 

inredning i allmänhet. Den fysiska arbetsmiljön var också en av de faktorer som kom lägst ner då 

respondenterna utvärderade den nuvarande situationen på företaget. Särskilt respondenternas 

upplevelse av luftkvaliteten står ut som den aspekt som har störst glapp mellan hur den nuvarande 

situationen upplevs och hur en ideal situation bör vara. Den fysiska arbetsmiljön är också den 

faktor som ledningen anser som den mest viktiga. Nedan tabell visar i sin tur hur 

företagsansvariga upplever hur pass viktiga olika aspekter som har med arbetsmiljön att göra är. 
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Figur 12. Ledningens syn på hur viktig den fysiska arbetsmiljön på företaget är. 

 

 

 

Tabellen visar tydligt att den fysiska arbetsmiljön är en aspekt som företagsansvariga värdesätter. 

Åter igen, denna värdesättning skiljer sig från hur respondenterna upplever den nuvarande 

situationen på ”Mora of Sweden”. Bosse Angelöw pekar i sin bok Friskare arbetsplatser ut att ett 

kontinuerligt arbetsmiljöarbete är av stor vikt då det gäller att minska antalet sjukskrivna och 

skapa friskare personalstyrka. Han betonar att det är absolut nödvändigt att hålla en öppen dialog 

mellan ledning och övriga anställda angående denna fråga. Arbetsmiljölagen säger också tydligt 

att arbetsgivaren har ansvar för de anställdas fysiska hälsa.  
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Stimulans 

Figur 13. Hur respondenterna upplever arbetet i förhållande till hur stimulerande det är samt hur viktig den faktorn är 

för arbetets attraktivitet. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur. 

 
Tabell 13 visar att det är ett glapp mellan hur respondenterna upplever den nuvarande 

arbetssituationen samt hur pass viktig faktor man anser stimulans är för att göra arbetet attraktivt. 

Figur 2 visar också att respondenterna är missnöjda med denna aspekt på den nuvarande 

arbetsplatsen; figur 13 visar dock här i mer detalj att intressanta och utmanande uppgifter 

efterfrågas och värdesätts i förhållande till attraktivitet på arbetsplatsen. Dessa är inre 

motivationsfaktorer som hjälper den anställde att känna att det han eller hon utför är meningsfullt. 

Karasek menar att låga krav i relation till arbetsuppgifter kan leda till både fysisk och psykisk 

ohälsa. Kompetensutveckling kan vara ett sätt att öka upplevelsen av stimulans i relation till 

arbetsuppgifter.  Kompetenshöjning är också något som kan vara positivt i relation till företagets 

konkurrensmöjligheter på marknaden. Figur 14 nedan visar i sin tur ledningens perspektiv på 

arbetstillfredsställelse.  
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Figur 14. Ledningens syn på hur de anställda upplever arbetstillfredssällelsen på arbetsplatsen. 

 

Tabellen visar hur ledningen tolkar de anställdas syn på det egna arbetet med också hur arbetet 

motas och värderas. Att arbetet är utvecklande är ledningen relativt säker på, och likaså att det är 

utvecklande även om det inte har lika hög siffra. Att de anställda känner att sin kompetens är 

efterfrågad samt att det de gör är viktigt är de två aspekter som ledningen är mest säker på. Detta 

är faktorer som i sin tur också påverkar stressnivån hos de anställda. Studier visar exempelvis hur 

beröm från chefen kan främja både den fysiska och psykiska hälsan hos de anställda. Nedan 

tabell visar i än mer detalj hur de anställda själva upplever erkänsla och arbetstillfredsställelse på 

arbetsplatsen.   
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Erkänsla och Uppskattning 

Figur 15. De anställdas upplevelse av erkänsla på arbetsplatsen samt hur dessa faktorer värderas i förhållande till att 

skapa en attraktiv arbetsplats. Ledning och företagsansvariga perspektiv visas inte i denna figur. 

 Figur 2 visade att erkänsla, en motivationsfaktor, var en av de faktorer som de anställda var 

minst nöjda med och figur 15 visar på detta i mer detalj. Det är tydligt att extra uppskattning är 

efterlängtat och betydelsefullt enligt respondenterna; detta är också en aspekt som är enkel att 

justera och egentligen inte behöver kosta företaget något rent ekonomiskt. Nedan tabell visar hur 

ledningen tolkar arbetstagarnas situation på företaget i förhållande till erkänsla och uppskattning 
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Figur 16. Ledningens perspektiv vad gäller hur de anställda upplever uppskattning på arbetsplatsen ”Mora of 

Sweden”.  

 

 

Som vi kan se är ledningens uppfattning något annorlunda än de övriga anställdas. Ledningen är 

långt mer säker på att de anställda får den uppskattning de behöver och vill ha både från ledning 

och övriga arbetskamrater medan figur 15 visar väldigt låga siffror vad gäller de aspekterna. Det 

är alltså även här ett stort glapp mellan hur ledningen upplever situationen och hur de övriga 

anställda respondenterna upplever den. Uppskattning är i sin tur en viktig faktor som kan minska 

stressnivån på arbetsplatsen menar Per Lindberg i sin studie om friskfaktorer på arbetsplatser. 

Brist på uppskattning är också något som kan justeras utan att det behöver kosta pengar, och 

eftersom det är mer av en inre motivationsfaktor också något som är långsiktigt effektivt. 

4,33

4,22

4,33

3,89

4,56

4,00

4,22

1 2 3 4 5

Arbetarna känner att dem gör ett bra arbete.

Arbetarna får uppskattning från arbetskamrater.

Arbetarna får uppskattning från ledningen.

Arbetarna får uppskattning från andra människor, 
förutom dem i företagen.

Det förekommer aktiviteter som avskilijer sig från 
det dagliga arbetet, såsom temadagar, utflykter, 

fester mm, 

Dem får belöning som anpassad till dem.

Arbetarna får belöning utifrån vad som prestera.

Uppskattning



 

 

 

51 

 

 

 

Lojalitet 
 

 
 
 

Figur 17. Respondenternas upplevelse av lojalitet på arbetsplatsen och med företaget. Ledning och företagsansvariga 

perspektiv visas inte i denna figur. 

 

 

Figur 2 visade att de anställda ser lojalitet som en viktig faktor för att skapa en attraktiv 

arbetsplats.  Figur 17 visar här i sin tur att respondenterna till mycket stor del känner lojalitet med 

sina arbetskamrater, däremot är lojaliteten med företaget och arbetsplatsen något lägre. Lojalitet 

med företaget är relaterat till företagets organisationskultur, som i sig har stor betydelse för både 

inre och yttre motivation hos alla anställda.  
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Status 
 

 
 

Figur 18. Status i förhållande till hur respondenterna upplever de egna arbetet samt hur viktigt denna faktor är i 

relation till en attraktiv arbetsplats. Ledning och företagsansvariga perspektiv finns inte med i denna figur. 

 

Figuren visar att respondenterna inte har en stark upplevelse av status och stolthet i relation till 

den egna arbetsplatsen. Figur 2 visade att status var den aspekt som respondenterna upplevde som 

lägst på den nuvarande arbetsplatsen, men också att det inte heller var en aspekt som upplevdes 

särskilt hög i förhållande till en attraktiv arbetsplats. Enligt Jacobsen och Thorsvik har dock lön 

ett symbolvärde eftersom den är knyten till just status. Lön är i sin tur den faktor som 
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respondenterna är minst nöjda med på den nuvarande arbetsplatsen ”Mora of Sweden”. Status är 

alltså ett väldigt brett begrepp och det är svårt att säga vad respondenterna tolkade in i detta. 
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Figur 19. Respondenternas upplevelse av arbetsplatsens utrustning samt hur viktig denna faktor är i förhållande till  

arbetsplatsens attraktivitet. Ledning och företagsansvariga perspektiv finns inte med i denna figur. 

 

 

Figur 19 visar att den faktor respondenterna är minst nöjda med på arbetsplatsen är utrustningens 

modernitet. Den mest betydelsefulla faktorn är i sin tur att arbetstagaren kan med den utrustning 

som finns tillgänglig. Lagom fysisk arbetsbelastning för att utföra ett bra arbete är den aspekt 

som har störst glapp mellan hur respondenterna upplever den nuvarande situationen på 

arbetsplatsen och den ideala. Figur 2 och 3 visar att ledningen och övriga anställda båda 

värdesätter adekvat utrustning mycket i förhållande till en attraktiv arbetsplats. 
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7. Analys och slutdiskussion 

 

En attraktiv arbetsplats underlättar de anställdas arbete och gör inte bara att de ursprungliga 

anställda blir mer motiverade och vill stanna kvar, det lockar också nya människor till företaget. I 

detta arbete har jag velat undersöka vilka aspekter som är viktiga för att göra en arbetsplats 

attraktiv och då specifikt lyfta fram de anställda på företaget ”Mora of Swedens” perspektiv kring 

vilka faktorer som skapar en attraktiv arbetsplats samt hur de upplever den egna arbetsplatsen. 

Vidare har jag velat jämföra ledning och företagsansvarigas perspektiv med övriga anställdas, 

vad ledningen gör för att motivera sina anställda att stanna kvar i företaget, vilka faktorer som 

påverkar arbetsmotivationen enligt ledningen och enligt övriga anställda, samt vilka faktorer som 

skapar en attraktiv arbetsplats. Mer specifikt försöker jag bland annat utreda vilka faktorer som 

påverkar arbetsmotivation, så som inre och yttre motivation. 

 

Undersökning bygger på intervjufrågor som jag har utformat, samt enkätintervjuer framtagna av 

attraktivarbetsteamet på Högskolan. Enkäterna bestod av 87 frågor, indelade i två spalter, varav 

den ena spalten berörde den egna arbetsplatsen och den andra vad som skapar attraktivt arbete i 

allmänhet. Ledningens enkät bestod av en spalt angående vad som karakteriserar attraktivarbete.  

 

Enkäterna delades ut till de 79 anställda som arbetar på ”Mora of Sweden”s 

produktionsavdelning samt till ledning och företagsansvariga som bestod av 19 personer. Tyvärr 

var det inte många som svarade trots att jag försökte via personalchefen som blev glad och 

inspirerad när hon läste enkät- och intervjufrågorna, uppmuntra fler att delta.  Även om det är 

omöjligt att dra några absoluta generella slutsatser om hur situationen ser ut på ”Mora of 

Sweden” ger dock min undersökning en inblick i hur respondenterna upplever attraktiva faktorer 

på arbetsplatsen samt hur de ser på den nuvarande situationen och det hoppas jag i sig kan vara 

upplysande.  

 

Möjligheten att påverka arbetstiden är ofta uppskattat av barnfamiljer och ungdomar. 

Arbetstidens flexibilitet är också den faktor som respondenterna (exklusive ledning och 
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företagsansvariga) är mest nöjda med på den egna arbetsplatsen enligt enkätundersökningen.
45

 

Det är också en faktor som man värdesätter på en ideal arbetsplats då kategorin arbetstid får 4.5 

av 5 i betydelse när de anställda beskriver faktorer som gör en arbetsplats attraktiv. Det är också 

en kategori ledningen anser är viktig (4.44 av 5) för att skapa en attraktiv arbetsplats. Möjligheten 

att påverka arbetstider hör till yttre motivationsfaktorer.  

 

Den kategori som respondenterna ansåg vara den mest betydelsefulla i förhållande till en attraktiv 

arbetsplats, var kategorin relationer samt förtrogenhet, därefter lojalitet. Det är enligt 

respondenterna viktigt att känna humor och glädje med övriga arbetskamrater. Trivsel är 

exempelvis viktigt, det är energin och drivkraften i arbetet och bidrar till att arbetet känns lättare, 

liksom att den anställda är delaktig och har ett medbestämmande. Dessa är alla inre 

motivationsfaktorer som också kan bidra till att den anställde i sitt arbete också känner att den 

gagnar något och inte alieneras på sin arbetsplats. Då profit vanligtvis är det viktigaste målet för 

företagsledning är dock risken stor att detta sker. I min undersökning blir det tydligt att ledning 

och företagsansvariga anser att den fysiska arbetsmiljön, utrustningen samt arbetstider är de mest 

betydelsefulla faktorerna; faktorer som i sin tur klassificeras som yttre motivationsfaktor. Om vi 

skall utgå från dessa svar är ledningen alltså i högre grad medvetna om yttre faktorer och deras 

påverkan på de anställda medan de anställda själva värdesätter inre faktorer mer. Detta kan i sin 

tur vara en konsekvens av att ledningens främsta fokus är profit, varpå relationer mellan anställda 

hamnar i bakgrunden, något som kan öka risken för alienerad arbetskraft. 

  

Vid en närmare titt på hur respondenterna upplever den nuvarande situationen var det dock 

tydligt att det var yttre faktorer som de var mest missnöjda med, såsom lön, status och 

arbetsmiljö. Erkänsla som är mer av en inre faktor hamnade också långt ner. Per Lindberg vid 

Institutionen för klinisk neurovetenskap, visar med sin studie rörande friskfaktorer på arbetet att 

beröm från företagsansvariga är en viktig friskhetsfaktor på arbetsplatser och något som påverkar 

anställdas motivation i arbetet samt prestation av arbetsuppgifter.  

 

Lön var också den mest återkommande faktorn bland intervjusvaren vad gäller aspekter som 

respondenterna var missnöjda med. Jacobsen och Thorsvik betonar att ”hygienfaktorer (vantrivsel) 

                                                 
45

 Då jag skriver respondenterna utan att nämna företagsansvariga/ledningen syftar jag på övriga anställda. 
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som inte är direkt relaterade till arbetsuppgifter, som till exempel lön och status, skapar vantrivsel och kan 

leda till missnöje om de ligger på lägre nivå än vad de anställda kan accepter. . . Lönen är symbolvärde för 

individen, eftersom dem är knuten till status. Det är också ett erkännande att man har gjort ett bra arbete, 

eller att man nått ett socialt skikt genom sitt arbete.Lönenivån kan då ge motivation för att tillfredsställelse 

den anställdes behov.” 
46

  

 

Att lönefaktorn faktorn var den mest faktor som de anställda var mest missnöjd med visar på vad 

de anställda önskar förbättring med, samtidigt visar enkäten att inre faktorer är de mest 

uppskattade. Kan det vara så att respondenterna har en ideal arbetsplats i sinnet som skiljer sig 

från en verklig? Om de satt vid ett förhandlingsbord och förhandlade med en anställd i 

chefsposition skulle de välja höjd lön före bättre relationer och större förtrogenhet med ledning 

och övriga anställda? Det är förstås svårt att veta och inte en fråga jag ställde, men om vi visste 

svaret och det var nekande, kan detta möjligtvis ha att göra med vad Maslows trappa visar, 

nämligen att en individ behöver ha sina basbehov, sina grundläggande behov täckta först. Men 

kanske kan det också ha att göra med det kapitalistiska samhälle som vi lever i där de flesta 

individer är så pass alienerade från sitt arbete och kreativa produktivitet att profit är allt som 

räknas. Hur det än ligger till, så är detta intressanta aspekter att begrunda i relation till framtida 

undersökningar kring vad som skapar och bidrar till att skapa attraktivitet på arbetsplatser. 

 

Den fysiska arbetsmiljön är den mest betydelsefulla faktorn för att skapa en attraktiv arbetsplats 

enligt företagsansvariga och ledning på ”Mora of Sweden” men dock en av de aspekter som 

respondenterna är mest missnöjda med. Vid intervjuerna kom det fram att anställda upplevde att 

luften och ventilationen i lokalerna var dålig. Att den fysiska arbetsmiljön är bra är en viktig 

motivationsfaktor om än kanske en mer undermedveten sådan. Arbetsmiljö på arbetsplatsen 

skapar trygghet och arbetstillfredsställelse för individen i företaget. För att detta skall ske krävs 

att arbetsgivaren har en öppen dialog med de anställda samt har rätt kunskap, något som 

exempelvis vidareutbildning i arbetsmiljökunskap kan ge.   

 

Den fysiska arbetsmiljön hamnade dock inte i topp när respondenterna värderade vilka aspekter 

som var mest betydelsefulla; adekvat utrustning gjorde dock det. Bekväma stolar och bra 
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belysning är ett exempel på en aspekt som är ergonomiskt viktigt för att minska arbetsskador 

menar många forskare. Bosse Angelöw menar att ”ett aktivt systematisk arbetsmiljöarbete en 

viktig framgångsfaktor som bidrar till en friskare personal...Arbetsgivarna har huvudansvaret för 

att organisation och arbetsmiljö inte leder till ohälsa.”
47

 Statens folkhälsoinstitut menar även att 

företagsledningar bör regelbundet göra insatser för att minska sjukfrånvaro: ”därför att friska 

människor är en viktig förutsättning för och drivkraft till ekonomisk utveckling, En frisk 

befolkning betyder att fler kan jobba, friska människor blir mer kreativa och benägna att lära sig 

nytt.”
48

  

 

Personalchef Pia Kadfalk betonade vid intervjun att företaget ”Mora of Sweden” gjort mycket för 

arbetsmiljön och att denna aspekt är något man tar hänsyn till vid de återkommande 

medarbetssamtalen samt vid en årlig personalundersökning (via enkät) en gång per år, som mäter 

NMI (nöjd medarbetar- index). Utifrån resultatet från enkäten upprättas handlingsplaner som 

sedan följs upp, för hela företaget och på avdelningsnivå.  Meningarna om vad företagsledningen 

verkligen gör för att förbättra arbetsmiljön är dock väldigt begränsad enligt intervjusvaren.  

 

I relation till den nuvarande situationen på arbetsplatsen ”Mora of Sweden” värderade 

respondenterna faktorerna förtrogenhet, sociala kontakter och lojalitet högt.  Särskilt lojalitet hör 

ihop med känslan av lojalitet med företaget vilket kan betyda att organisationskulturen är stark. 

Abrahams Maslows teori lyfter också fram” behovet att känna tillhörighet och kärlek med andra 

människor och vänner, det handlar om stöd och samarbete för att kunna prestera och producera.”
49

 Det är 

anmärkningsvärt att ledning värderade yttre faktorer som mest betydelsefulla för att skapa en 

attraktiv arbetsplats, medan de övriga anställda värderade inre faktorer. Detta kan i sin tur tyda på 

brist på kommunikation mellan företagsansvariga och övriga anställda angående vilka faktorer 

som påverkar arbetsmotivation. 
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 Muntliga källor  

 

Intervju med Pia Kadfalk personal chef på Mora of Sweden i Mora  den 6 mars 2008. 

 

I författarens ägo: 
 

E-brev från Pia Kadfalk personal chef i Mora Of Sweden till uppsatsförfattaren den 20 februari 

2008.  

 
 

 

 

 

 Intervjufrågor med företagsledningen 

 

 
Intervjufrågorna skickas ut i förväg så att ni ska ha en chans att bekanta er med de innan jag gör den 

öppna intervjun torsdag eftermiddag den 6 mars.  

 
Syftet med min uppsats är att dels undersöka hur och på vilket sätt företagets anställda upplever 

attraktivitet på arbetsplatsen, och vad företagsledningen har för tankar kring en attraktiv arbetsplats 

samt hur man jobbar med denna fråga. Mina frågor handlar alltså delvis om hur företagsledningen 

tolkar de anställdas syn på attraktivitet på arbetsplatsen och hur man jobbar med denna fråga. Ifall det 

inte finns tillräckligt med plats att skriva under varje fråga, fortsätt gärna på baksidan. Tusen tack för 

din medverkan! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kön: Man  

 

 Kvinna 

 

 

 

Ålder...........år                     

 

-24_________ 25-35________ 36-45________ 

 

 

46-55______ 56_ _______ 
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Anställningstid 

Kortare än ett år  

 

1-5 år_____ 

 

6-10år_____ 

 

11-15år____ 

 

16-20 år___ 

 

Längre än 20 år____ 

 

 

 

 

         

1. Vad gör företagsledningen för att motivera de anställda att stanna i företaget?  

 

2-Är det ledningens ansvar att erbjuda de anställda en attraktiv arbetsplats?  Hur och på vilket 

sätt? 

 

3. Vad ser ledningen som viktigt när det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats och 

arbetsmiljö? Vad gör företagsledningen för att skapa och förbättra arbetsmiljön för de 

anställda? 

 

      4. Arbetar man med frågor som förbättrad kommunikation med ledning, engagemang, de 

anställdas möjlighet att påverka arbetstider, samt arbetsmiljö? I så fall vad prioriterar man?  

 

5-Hur gör ledningen för att utveckla skadeförebyggande åtgärder i arbetet för att skydda 

anställda från olika skador och minska sjukfrånvaro? 

 

6. Hur påverkar företagsledningens attityd arbetsplatsens hållbarhet och utveckling och hur 

påverkar den livskvaliteten för de anställda 

 

7. Vad gör företagsledningen för att öka arbetsplatsens attraktivitet och därmed kanske öka 

effektiviseringen? 

 

8. Varje förändring skapar möjligheter och utveckling, vad gör företagsledningen för att skapa 

bättre effektivitet eller öka kvalifikationen bland arbetar 

 

9. Majoriteten av dem som jobbar inom industri är män. Har företagsledningen någon plan för 

att locka fler kvinnor till industrin? Finns det någon jämställdhetsplan? Om så, hur ser den 

ut och hur påverkar den de anställda? 

 

10. Vad tror ledningen är mest attraktivt för de anställda?  
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11. Hur stor påverkan har de arbetsuppgifter, arbetsförhållanden eller sociala förhållanden som 

ledningen erbjuder för att de anställda skall trivas? 

 

12. Vad gör ledningen konkret för att gynna arbetsförhållandena och för att de anställda ska 

trivas tillsammans på arbetsplatsen?  

 

13. Är arbetsplatsen på något sätt strukturerad eller uppdelad efter kön och ålder?  

 

14. Vad ställer ledningen för krav på sina anställda, speciellt med hänsyn till att arbetsplats och 

arbetsmiljö skall vara attraktiv?  

 

15. Vad för typ av kvalifikationer krävs för yrket? Krävs lång utbildning eller någon speciell 

kvalifikation? 

 

 

16. Hur tolkar ledningen de anställdas syn på en attraktiv arbetsplats? Har män och kvinnor 

olika syn på vad som gör arbetsplatsen attraktiv? 

 

17. Hur ser företagsledningen på de anställdas behov av en attraktiv och trygg arbetsplats? Hur 

ser man på frågor som bra miljö, ventilation, och bekväma stolar? Har man någon 

friskvårdsplan och hur ser man på de anställdas behov av motion för att hålla sig friska?  

 

   Omorganisering. 

  18 När företaget bestämde sig för att göra omorganiseringar skedde många förändringar.            

Hur tror ni det har påverkat de anställda?  Har införande av ny teknik skapat ett behov av ny 

personal med rätt kompetens eller mer utbildning av personal som redan fanns? Hur har detta 

påverkat personalen? 

 

19. Behov av olika nedskärningar drabbar ofta de anställda. Nedskärningar kan också skapa en 

känsla av otrygghet hos de anställda. Kanske är det deras tur nästa gång. Vad gör 

företagsledningen för att de anställda ska känna sig trygga under förändringsarbeten? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervjufrågor med anställda 
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Syftet med min uppsats är att dels undersöka hur och på vilket sätt företagets anställda upplever 

attraktivitet på arbetsplatsen, och vad företagsledningen har för tankar kring en attraktiv arbetsplats 

samt hur man jobbar med denna fråga.  Ifall det inte finns tillräckligt med plats att skriva under varje 

fråga, fortsätt gärna på baksidan. Tack för din medverkan! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön: Man  

 

 Kvinna 

 

 

 

Ålder...........år                     

 

-24_________ 25-35________ 36-45________ 

 

 

46-55______ 56_ _______ 

 

 

Anställningstid 

Kortare än ett år  

 

1-5 år_____ 

 

6-10år_____ 

 

11-15år____ 

 

16-20 år___ 

 

Längre än 20 år____ 

 

 

 

 

 

        

 

 

1.Vad gör företagsledningen för att motivera de anställda att stanna i företaget?  
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2. Är det ledningens ansvar att erbjuda de anställda en attraktiv arbetsplats?  Hur och på 

vilket sätt? 

 

3. Vad anser du som anställd vara viktigt när det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats och 

arbetsmiljö? Vad gör företagsledningen för att skapa och förbättra arbetsmiljön för de 

anställda? 

 

4. Hur viktiga är frågor som förbättrad kommunikation med ledning, engagemang, de 

anställdas möjlighet att påverka arbetstider, samt arbetsmiljö? I vilken ordning, och finns 

det andra mer viktiga frågor? 

 

5. Upplever ni att det finns skadeförebyggande åtgärder i arbetet för att skydda  från olika 

skador och minska sjukfrånvaro? 

 

 

 

6. Hur påverkar företagsledningens attityd arbetsplatsens utveckling och hur påverkar den 

livskvaliteten för er anställda? 

 

 

 

7. Vad gör företagsledningen för att öka arbetsplatsens attraktivitet och därmed kanske öka 

effektiviseringen? 

 

 

8. Varje förändring skapar möjligheter och utveckling, vad gör företagsledningen för att 

skapa bättre effektivitet eller öka kvalifikationen bland arbetarna? 

 

9. Majoriteten av de som jobbar inom industri är män. Har företagsledningen någon plan för 

att locka fler kvinnor till industrin? Finns det någon jämställdhetsplan? Om så, hur ser den 

ut och hur påverkar den de anställda? 

 

10. Vilka aspekter är viktigast när det gäller att göra arbetsplatsen så attraktiv som möjligt?  

11. Hur stor påverkan har arbetsuppgifter, arbetsförhållanden eller sociala förhållanden för att 

du som anställd skall trivas? 

 

12. Vad gör ledningen konkret för att gynna arbetsförhållandena och för att de anställda ska 

trivas tillsammans på arbetsplatsen?  

 

13. Är arbetsplatsen på något sätt strukturerad eller uppdelad efter kön och ålder? 

14. Upplever du att det finns skillnader mellan vad män och kvinnor upplever som viktigt för 

att förbättra arbetsmiljö och arbetsplats? 

 

15. Vad ställer cheferna för krav på sina anställda, speciellt med hänsyn till att arbetsplats och 

arbetsmiljö skall vara attraktiv?  
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16. Vad för typ av kvalifikationer krävs för yrket? Krävs lång utbildning eller någon speciell 

kvalifikation? 

 

17. Hur viktiga är frågor som bra miljö, ventilation, och bekväma stolar? Finns det  någon 

friskvårdsplan på arbetsplatsen? Har möjlighet till träning på arbetsplatsen någon effekt 

på prestationen på arbetsplatsen tror du? 

 

Omorganisering. 

18. När företaget bestämde sig för att göra omorganiseringar skedde många förändringar. Hur 

tror ni det har påverkat de anställda?  Har införande av ny teknik  skapat ett behov av ny 

personal med rätt kompetens eller mer utbildning av personal som redan fanns? Hur har 

detta påverkat dig som anställd? 

 

 

19-Behova av olika nedskärningar drabbar ofta de anställda. Nedskärningar kan också 

skapa en känsla av otrygghet hos de anställda. Hur har du upplevt detta? Vad gör 

företagsledningen för att de anställda ska känna sig trygga under förändringsarbeten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enkätfrågor med företagsledningen. 
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Syftet med min uppsats är att dels undersöka hur och på vilket sätt företagets anställda 

upplever attraktivitet på arbetsplatsen, och vad företagsledningen har för tankar kring en 

attraktiv arbetsplats samt hur man jobbar med denna fråga . 

Enkäterna är för ledningen för att se hur företagsledningen tolkar det anställdas syn på 

attraktiv arbetsplats. Kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med din tolkning 

eller uppfattning. Ett alternativ för varje fråga. Tack för din medverkan! 

 

Kön? Man  

 

 Kvinna 

 

 

Ålder...........år                     

 

-24_________ 25-35________ 36-45________ 

 

 

46-55______ 56_ _______ 

 

 

Anställningstid 

Kortare än ett år  

 

1-5 år_____ 

 

6-10år_____ 

 

11-15år____ 

 

16-20 år___ 

 

Längre än 20 år____ 

 
 

 
 

               

Enkäten är för ledningen för att se hur företagsledningen tolkar dem anställdas syn på attraktivt 

arbete  i arbetsplats. Kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med din  tolkning  eller 

uppfattning. Ett alternativ för varje fråga. 

 



 

 

 

67 

1-Vad tycker du som företagsledare gör ett arbetet attraktivt för anställda i 

arbetsplats? 

 

Arbetsförhållande 

Lokalisering Instämme

r 

Instämmer delvis Vet ej 

 

Instämmer 

lite 

Instämmer inte 

Arbetsplatsen ha ett bra läge      
Arbetet ligger nära hemmet      
Transportmöjligheter till och 

från arbetet är bra. 
     

Kostnaden  för resorna till och 

från arbetet är rimligt. 
     

Tiden det tar att komma till och 

från arbete är rimligt. 
     

Arbetstider      
Möjligheter att arbetarna 

påverka arbetstider. 
     

Utrustning (till exempel 

maskiner,  apparater, redskapen 

och datorer) att anställda kan 

utföra sitt arbetet med god 

kvalité. 

     

Det finns utrustning så att de 

kan utföra arbetet effektivt . 
     

Det finns utrustning  att 

arbetarna  kan utföra arbetet 

effektivt. 

     

Det finns utrustning så att 

arbetarna  kan utföra arbetet 

med hälsosam arbetsbelastning. 

     

Utrustning är modern.      

Fysisk Arbetsmiljö      
Ljudnivå är bra .      
Luften är bra.      
Det är rent i lokalerna.      

Organisation      
Har arbetarna möjligheter att 

avancera. 
     

Arbetet ger dem förmåner.      
Att sysselsättning känns trygg .      

Ledarskap      
 instämmeInstämmer delvis Vet ej Instämmer Instämmer EJ 
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r lite 

Arbetarna har förtroende för 

ledningen. 
     

Ledningen ger information .      
Kommunikation med ledningen 

fungerar bra. 
     

Ledningen är nytänkande.      
Ledningen har förtroende för 

arbetarna . 
     

 Ledningen ställer lämpliga krav 

på det arbetet de ska utföra. 
     

 Ledningen delegerar ansvar och 

befogenheter. 
     

Arbetarna har inflytande och är 

delaktiga i företaget. 
     

Ledningen uppmuntrar 

arbetarna. 
     

Relationer och kontakter      
Arbetarna hjälps åt och stöder 

varandra i företaget 
     

Det finns en lag anda.      
Det finns arbetskamrater att 

umgås med. 
     

Arbetarna samarbetar med 

varandra. 
     

Är dem ärliga mot varandra.      
De är  öppna mot varandra i 

företaget. 
     

Arbetarna har humor.      
Arbetarna har kontakt med sina 

arbetskamrater i arbetet. 
     

Arbetarna har kontakt med sina 

arbetskamrater på raster. 
     

Arbetarna har kontakt med andra 

människor , förutom dem i 

företaget 

     

Lojalitet      
Arbetarna känner lojalitet med 

arbetskamrater. 
     

Arbetarna känner lojalitet med 

företaget. 
     

Arbetarna känner lojalitet med 

andra delar inom företaget. 
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Lön      
Det går att försörja sig på lönen.      
Lönen är en prestationsrelaterad.      
Lönen har en hög nivå.      
Lönen ökar successivt med 

tiden. 
     

Arbetstakt och fysisk 

aktivitet. 

     

Arbetstempot ibland intensiv , 

men innehåller också lugna 

perioder och pauser. 

     

Det finns perioder för 

reflektioner och återhämtning. 
     

Den fysiska aktiviteten som 

ingår i arbetet är hälsosam. 
     

Arbetarna förflyttar sig på 

arbetsplatsen. 
     

Förtrogenhet och 

handlingsfrihet. 

     

De vet vad som väntar sig under 

arbetsdagen. 
     

De är förtrogen med sina 

arbetsuppgifter (vet vad som ska 

göras). 

     

De organiserar och styr sitt 

arbete. 
     

Arbetsinnehåll.      
Arbetarna jobbar med händerna.      
Arbetet är skapande.      
Arbetarna får tänka för att lösa 

sina arbetsuppgifter. 
     

Arbetarna får lära nytt.      

Variation.      
Arbetarna roterar mellan olika 

arbetsuppgifter. 
     

Arbetarna kan utföra sina 

arbetsuppgifter på olika sätt. 
     

Arbetarnas arbetsuppgifter 

förändras (utökas eller byts ut). 
     

Arbetstillfredsställelse. 

 

     

Kompetens är efterfrågad.      
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Arbetarna känner sig behövda.      

Det de gör är viktigt.      

Arbetarna känner sig stolta över sitt 

arbete. 
     

Arbetet leder till dem får framgång 

. 
     

Arbetet stärker sitt yrkes identitet.      

Arbetet är utmanande.      

Arbete är utvecklande.      

 Uppskattning.      

Arbetarna känner att dem gör ett 

bra arbete. 
     

Arbetarna får uppskattning från 

arbetskamrater. 
     

Arbetarna får uppskattning från 

ledningen. 
     

Arbetarna får uppskattning från 

andra människor, förutom dem i 

företagen. 

     

Det förekommer aktiviteter som 

avskiljer sig från det dagliga 

arbetet, såsom temadagar, utflykter, 

fester mm,  

     

De får belöning som anpassad till 

dem . 
     

Arbetarna får belöning utifrån 

vadom prestera. 
     

 

 

I vilken utsträckning tycker du att nuvarande anställdas arbete är attraktiv? 

 

Instämmer     Instämmer ej  
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Tack för din medverkan 
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