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Förord 
	  
Tänk på de där personerna som mött dig med ett leende, tittat dig i ögonen och sagt 
Hej! då du kommit till deras företag. Ett sådant möte kan rädda en hel dag för mig, jag 
blir sedd av en annan människa som välkomnar och ser mig som den jag är.  
 
Sen finns det de företag som inte känns särskilt bra att komma till. Där personalen 
inte ser mig och där jag känner mig i vägen, som att jag stör dem. Dessa företag ger 
mig ingenting, de får ha de bästa produkterna på marknaden men jag kommer ändå 
aldrig att känna mig nöjd när jag går därifrån. De kan inte ge mig en 
helhetsupplevelse. Med en helhetsupplevelse menar jag att förutom att få en bra 
produkt vill jag bli bra bemött, sedd som människa och att vårt möte ska ha en mening 
för både mig och den person jag just träffat.  
 
Jag vill tacka programmet upplevelseproduktion som gett mig kunskap och 
framförallt väckt mitt intresse kring den underbara filosofin om värdskap. Tack till 
fina klasskamrater och lärare med Hansi Gelter i spetsen som brinner för det ni gör. 
Tack Caroline Stenbacka Nordström för ditt stöd och många idéer till att utveckla mitt 
arbete framåt. Ett varmt tack till min familj och vänner som hela tiden stöttat och tack 
till min pojkvän som alltid finns där för mig.  
 
Therése Persson 
Luleå Tekniska Universitet, 2012  
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Sammanfattning 
Upplevelseindustrin och upplevelsesamhället har vuxit fram och blivit alltmer 
betydelsefull eftersom de flesta idag lever ett ekonomiskt bra liv och därför vill 
uppleva saker utöver sin vardag. En upplevelse består till stor del av bemötandet från 
andra människor på plats, ofta från de som arbetar där. Personalen blir en del av 
helhetsupplevelsen. En kvalitativ studie har gjorts för att få en bild av vad som 
definierar en bra arbetsplats och om ett upplevelseperspektiv med värdskap i förgrund 
har någon relevans för detta. I studien har jag utgått från mitt eget perspektiv jag fått 
under mina år som studerande på upplevelseproduktion på Luleå Tekniska 
Universitet. Värdskap har varit i förgrunden för att det för mig är en stor del av 
upplevelseproduktion som handlar om hur man bemöter och ser på nya människor 
man träffar.  
 
För att få en bild av vad som definierar en bra arbetsplats i teorin har en 
litteraturstudie gjorts. Från denna studie har begrepp valts ut som varit ofta 
förekommande samt som på bästa sätt beskrivit vad som anses vara en bra arbetsplats. 
Även en empirisk studie har gjorts vars resultat har visat hur ett institut samt olika 
typer av företag resonerar kring vad som är en bra arbetsplats. Ofta förekommande 
begrepp har även där lyfts fram från den empiriska studien hos institutet och 
företagen.  
 
Resultaten i litteratur- och empiriska studien har genererat i en modell där begreppen 
samlats. Vid en jämförelse visades relevans med upplevelseproduktionsperspektivet 
med värdskap i förgrund eftersom begrepp som litteratur-och empiriska studien gav 
var samstämmande med upplevelseproduktionsperspektivet. Studien visade även att 
upplevelseproduktionsperspektivet hade ytterligare fyra begrepp att tillgå modellen. 
Därför blev konklusionen ytterligare en modell för att visa att 
upplevelseproduktionsperspektivets har relevans för bra arbetsmiljö samt har begrepp 
för att utveckla arbetet för vad en bra arbetsplats innebär.  
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Abstract 
The experience industry and experience society has evolved and become increasingly 
important because the human majority now live a well economical life and therefore 
want to experience things beyond their everyday lives. An experience is largely 
composed of the treatment from other people on the spot, often from the people 
working there. The staffs become part of the overall experience. A study has been 
done to get a vision of what defines a good workplace and if a perspective of 
experience production with hospitality in the foreground has any relevance to it. In 
this study, I assumed from my own perspective I received during my years as a 
student at Experience Production at Luleå University of Technology. Hospitality has 
been at the forefront because for me it is a big part of the experience production since 
it deals with how to treat and look at the new people you meet. 
 
To get an idea of what defines a good place to work in theory, a literature study has 
been made. From this study, concepts selected who were frequent and that best 
described what is considered a good place to work. Although an empirical study has 
been made, the results have shown how an institution and various companies reason 
about what is a good place to work. Frequent concept has also been highlighted from 
the empirical study of the institute and businesses. 
 
The results in the literature and empirical study has generated in a model where the 
concepts gathered. A comparison showed the relevance of a perspective of experience 
production with the hospitality in the foreground, as the concepts of literature and 
empirical study was concordant with the perspective of experience production. The 
study also showed that the perspective of experience production had four more 
concepts to the model. Therefore was the conclusion a further model to show that 
perspective of experience production are relevant to a good workplace and have 
concepts for developing the work of what a great workplace entails. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   IV	  

Innehållsförteckning	  
	  

1.0	  INLEDNING	  .................................................................................................................................	  1	  
1.1 BAKGRUND	  ................................................................................................................................................	  2	  
1.1.1	  Upplevelseindustrin	  och	  upplevelsesamhället	  ......................................................................	  2	  
1.1.2	  Upplevelseekonomin	  .........................................................................................................................	  2	  
1.1.3	  Kundens	  upplevelse	  ...........................................................................................................................	  3	  
1.1.4	  Iscensatta	  upplevelser	  .....................................................................................................................	  6	  

2.0	  PROBLEMOMRÅDE	  ..................................................................................................................	  8	  
2.1 VÄRDSKAPETS FILOSOFI AV GUNNARSSON OCH BLOHM	  ..........................................................	  9	  
2.3 VÄRDSKAP PÅ ARBETSPLATSEN	  .......................................................................................................	  11	  
2.2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA	  .......................................................................................................	  12	  

3.0	  METOD	  .......................................................................................................................................	  13	  
3.1 METODTEORI OCH VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT	  ......................................................	  13	  
3.2 VALIDITET OCH RELIABILITET	  ..........................................................................................................	  13	  
3.3 LITTERATURSTUDIE	  ..............................................................................................................................	  14	  
3.4 EMPIRISK STUDIE	  ...................................................................................................................................	  14	  

4.0	  RESULTAT	  .................................................................................................................................	  16	  
4.1 TEORETISKT RESULTAT	  .......................................................................................................................	  16	  
4.2 EMPIRISKT RESULTAT	  ..........................................................................................................................	  18	  
4.2.1	  Great	  Place	  to	  Work	  .......................................................................................................................	  18	  
4.2.2	  Framträdande	  arbetsplatser	  2012	  .........................................................................................	  20	  
4.2.3	  Företag	  i	  direktkontakt	  med	  konsument	  .............................................................................	  22	  

4.3 DISKUSSION	  .............................................................................................................................................	  23	  
4.3.1	  Vad	  definierar	  en	  bra	  arbetsplats?	  .........................................................................................	  23	  

5.0	  KONKLUSION	  ...........................................................................................................................	  26	  
6.0	  AVSLUTNING	  ............................................................................................................................	  29	  
REFERENSER	  ...................................................................................................................................	  30	  
ELEKTRONISKA	  REFERENSER	  ...................................................................................................	  31	  
	  
Figurförteckning	  
	   	  
Figur	  1	  Upplevelserummet,	  Mossberg	  (2003…………………………………………………...……4	  	  
Figur	  2	  Pine	  &	  Gilmores	  4-‐E	  modell	  (1999)……………………………………………...…………...5	  
Figur	  3	  Sammanfattning	  av	  Pine	  &	  Gilmores	  4-‐E	  modell,	  Mossberg	  (2003)……............6	  
Figur	  4	  Metoden	  Fish!,	  Lundin,	  Paul	  &	  Christensen	  (2000)…………………………………….8	  
Figur	  5	  Värdskapets	  grund,	  Gunnarsson	  &	  Blohm	  (2010)……………………………………11	  
Figur	  6	  Bra	  arbetsplats,	  Baptiste	  (2008)…………………………………………………...………..16	  
Figur	  7	  Bra	  arbetsplats,	  Levering	  (2004)……………………………………………………………18	  
Figur	  8	  Great	  Place	  to	  Work	  (2012)……………………………………………………………………19	  
Figur	  9	  Förenklad	  modell	  utifrån	  Great	  Place	  to	  Work	  (2012)……………………...……..19	  
Figur	  10	  Bra	  arbetsplats,	  Microsoft	  (2012)……………………………….………………………..20	  
Figur	  11	  Bra	  arbetsplats,	  SAS	  Institute	  (2012)……………………………………………………21	  
Figur	  12	  Bra	  arbetsplats,	  W.L.	  Gore	  &	  Associates	  (2012)…………………………………….22	  
Figur	  13	  Bra	  arbetsplats,	  Niklas	  Ekstedts	  (2012)………………………………………………..22	  
Figur	  14	  Bra	  arbetsplats,	  Fredrik	  Eriksson	  (2012)……………………………………………...23	  
Figur	  15	  Resultat	  litteratur-‐	  och	  empirisk	  studie………………………………………………..25	  
Figur	  16	  Konklusion	  litteratur-‐	  och	  empirisk	  studie	  i	  jämförelse	  med	  
bakgrundsproblematiken………………………………………………………………………………….28	  



	   1	  

1.0 Inledning 
Med den kunskap jag fått från mina år som studerande på upplevelseproduktion har 
jag känt samband till de erfarenheter jag hade när jag kom till utbildningen. Mina 
arbetserfarenheter har mestadels varit på företag som stått i direktkontakt med 
konsumenten. Från den ICA-butik mina föräldrar driver har jag fått inblick i företags- 
och personalledning vilket fångat min nyfikenhet och mitt intresse. Hösten 2011 gick 
jag en kurs i arbetspsykologi och då utvecklades mitt intresse ytterligare för arbetet 
med individen på en arbetsplats. Inom denna kurs, arbetspsykologi, låg mycket fokus 
på hur arbetet på ett företag ser ut och vad som påverkar arbetsplatsen och 
människorna på den. Tillsammans med mina tidigare arbetserfarenheter såg jag 
likheter med den kunskap jag fått från mina år då jag studerat upplevelseproduktion.  
 
Jag blev därför intresserad av att ta mitt perspektiv med upplevelseproduktion och 
titta närmare på värdskap som för mig är en stor del av upplevelseproduktion. Sättet 
att bemöta människor på och arbeta med sin personal är enligt mig minst lika viktigt 
som värdskapet utåt mot gästerna. Många upplevelser som en kund har, 
sammankopplas med någon eller några människor på ett tjänsteföretag. För att 
personalen ska kunna göra ett bra jobb utåt behöver de trivas i sin roll och den 
arbetsplats de befinner sig på.  
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1.1 Bakgrund  

1.1.1 Upplevelseindustrin och upplevelsesamhället 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) uppmärksammade i 
slutet av 90-talet att satsningarna på de kreativa näringarna tagit allt mer fart 
(Algotson & Daal, 2007). KK-stiftelsen ville framhäva tillväxtpotentialen bland de 
kreativa näringarna och satte upplevelseindustrin som ett begrepp som samlar de 
företag och människor som med ett kreativt förhållningssätt har till uppgift att skapa 
och/eller leverera någon form av upplevelser. De diskuterar kring att människans 
konsumtion av varor och tjänster med koppling till den kulturella sektorn stadigt ökar, 
både sett till tid och kapital. Människor idag lyssnar på allt mer musik, ser allt mer 
film och företag arbetar för att erbjuda sina kunder en helhetsupplevelse. Exempelvis 
säljer de inte bara en mobiltelefon idag utan flera tjänster följer med i köpet, i en 
mobiltelefon finns oftast kamera, musikspelare, tv med mera. I anknytning till trender 
i den fortsatta utvecklingen av tekniken och det kunskapssamhälle vi lever i menar 
Wahlström (2002) att ett upplevelsesamhälle har vuxit fram. Han säger att det svenska 
samhället alltid har stått inför nya utmaningar och förändringar och i många år har 
förändringarna varit stora. Sverige har gått från att vara ett land med ett kollektivt och 
storskaligt industrisamhälle till något som fortfarande är under utveckling och som 
författaren således väljer att kalla för ett upplevelsesamhälle. Jakten går mot att känna 
gemenskap, uppskattning och uppnå självförverkligande vilket är ett kännetecken i ett 
upplevelsesamhälle. I dagens välfärdssamhälle har de flesta människor goda 
förutsättningar för sin fysiska överlevnad och ett materiellt välstånd och letar därför 
efter något mer.  
 
KK-stiftelsen satsning var att stärka kunskapsutbytet och gynna 
kompetensutvecklingen i upplevelseindustrin samt därmed utveckla överskridningen 
branscher emellan. De delområden Algotson och Daal (2007) benämner som 
upplevelseindustrin är: 
 

§ arkitektur 
§ upplevelsebaserat lärande 
§ media     
§ foto        
§ konst       
§ litteratur 
§ måltid 
§ musik 

§ mode 
§ marknadskommunikation 
§ scenkonst 
§ turism/besöksnäring 
§ dator/tv-spel  
§ design  
§ film

 

1.1.2 Upplevelseekonomin 
Pine och Gilmore (1999) menar att en upplevelse är något utöver det man talar om när 
det handlar om tjänster. Med tjänster menar de att man betalar för att få olika typer av 
aktiviteter utförda för egen vinning. Medan upplevelser betalar man för att spendera 
tid att njuta av minnesvärda händelser utförda av ett företag och som påverkar på ett 
personligt plan. Författarna menar att upplevelser tidigare inte har setts som en direkt 
ekonomisk produktion. De anser att det är viktigt att skilja mellan upplevelser och 
service, för att se upplevelser som en egen möjlighet med förutsättningar till ökad 
ekonomisk utveckling. Pine och Gilmore (1999) menar att om samhällena vill 
fortsätta sin ekonomiska utveckling behöver de ta steget mot upplevelser för att lägga 
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till mer värde, då produkter och service inte längre är tillräckligt. Precis som Algotson 
och Daal (2007) beskriver det som sker i upplevelseindustrin erbjuder företagen mer 
än produkten för att ge kunden en helhetsupplevelse då bara en ren produkt inte 
räcker idag. Pine och Gilmore (1999) menar att företag ska skapa särskiljande 
upplevelser kring den produkt de vill sälja. På så sätt får företaget, förutom 
produktens befintliga värde, ett ytterligare ökat värde i produkten. Mer ingår i priset 
vilket leder till att kunden ofta är villig att betala mer. Liksom Algotson och Daal 
(2007) som talar om ett samhälle med mestadels god ekonomi där individen söker 
något mer menar Pine och Gilmore (1999) att i takt med utvecklingen av 
upplevelseekonomin börjar människan att söka efter allt ovanligare upplevelser. Men 
få av dessa kommer gå ifrån att handla om minnesvärda upplevelser som får 
människan att skratta, le och må bra. Människan strävar efter att finna gemenskap och 
uppskattning hos andra menar Algotson och Daal (2007).  
 
Mossberg (2003) påpekar den ökade betydelsen av konsumenten i 
upplevelseekonomin. Hon vill styrka på de samband som finns mellan upplevelse, 
engagemang och kundmedverkan. Hon menar att om kunden vill vara närvarande och 
en medproducent, desto mer individuell och anpassad blir upplevelsen. Mossberg 
(2003) menar att det finns tre dimensioner av upplevelser sett från kunden, som kan 
hjälpa till i utvecklingen:  
 
Kundens deltagande, beskriver Mossberg (2003) som den första dimensionen vilken 
hon delar in i tre olika nivåer: 

§ Mental närvaro, exempelvis se en fotbollsmatch eller film på tv  
§ Fysisk och mental närvaro, exempelvis som åskådare på fotbollsmatch eller 

konsert 
§ Fysisk och mental närvaro samt medproducent, exempelvis som deltagare vid 

körsång eller matlagningskurs  
 
Kundens anknytning och relation till omgivningen ser hon som den andra 
dimensionen. Där underhållning, utbildning, eskapism och estetik spelar roll (Ibid). 
 
Kundens förflyttning som den tredje där upplevelser kan innebära att lämna det 
vardagliga till något utöver det alldagliga och eventuellt en förflyttning i tid och rum 
(Ibid).   
 

1.1.3 Kundens upplevelse 
Mossberg (2003) menar att en upplevelse är en process där personal och andra kunder 
som samtidigt befinner sig i upplevelserummet (se figur 1) påverkar kundens känslor. 
I upplevelserummet bryts skiljelinjerna mellan företaget och kunden, kunden ses mer 
som en medproducent. Vid upplevelser är omgivningen viktig, en kund besöker oftast 
upplevelserummet för nöje och njutning och denne stannar relativt länge. Vid ett 
besök på exempelvis hotell, restaurang, nöjespark får kunden tid att utvärdera tjänsten 
och känna efter hur upplevelsen är och därför blir helheten och omgivningen viktig.  
 
En modell för kundens interaktion i upplevelserummet har tagits fram där det centrala 
är kundens deltagande och konsumtion (se figur 1). Modellen har som syfte att visa på 
vad som sker i processen med kundens upplevelse när denne är på plats hos ett företag 
vid sin konsumtion. Med ett upplevelserum menas den fysiska omgivning där tjänsten 
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produceras, levereras eller konsumeras. Ett upplevelserum kan tala lite för sig själv, 
genom exempelvis dekoren och möblerna ger det en signal av vilken typ av rum det 
handlar om. Detta påverkar kundens uppfattning om platsen, personerna och 
produkterna som förväntas finnas. Utformningen av ett upplevelserum kan skapa 
olika känslor hos kunden. Vissa rum kan göra kunden nedstämd och ledsen medan 
andra ger glädje och upprymdhet. Att ha en social gemenskap vid upplevelser spelar 
stor roll, och att känna en tillhörighet. Vid upplevelser önskar därför många att andra 
kunder också finns på plats samt även en önskan om folksamling kan ibland finnas. 
Att andra kunder är närvarande kan vara både en plåga och till glädje men en kund 
som upplever något gör det oftast tillsammans med andra och att ha den sociala 
gemenskapen kan ha stor påverkan på helheten (Mossberg 2003).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, interaktioner som påverkar kundens upplevelse illustrerad av Ann Ahlbom Sundqvist, använd 
av Mossberg, (2003, s 28) 
 
Upplevelser kan beskrivas på olika sätt och ses från olika perspektiv, för Mossberg 
(2003) är det i upplevelserummet viktigt att kunden medverkar under konsumtionen. 
Pine och Gilmore (1999) har tagit fram en modell (se figur 2) utifrån sitt resonemang 
om att upplevelser påverkar gästen genom olika dimensioner. Där de två 
huvudsakliga gäller graden av kundens medverkan eller inte. Ena sidan av modellen 
visar passivt deltagande där gästen inte påverkar eller medverkar i upplevelsen. 
Medan den motsatta sidan visar aktivt deltagande där gästen personligen medverkar 
eller påverkar upplevelsen. Mossberg (2003) har delat in kundens grad av deltagande i 
tre nivåer där hon pratar om att de har mental närvaro, fysisk och mental närvaro 
samt den sista där kunden har fysisk och mental närvaro samt är medproducent. Pine 
och Gilmore (1999) har på liknande sätt gjort en andra axel i modellen (figur 2) En 
vertikal axel där gästens koppling till upplevelsen beskrivs. Där ena sidan, absorption, 
kännetecknas av att en person uppmärksammar en upplevelse genom något av sina 
sinnen. Medan andra sidan, immersion, visar när personen fysiskt blir en del av 
upplevelsen.   
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Figur 2 modifierad efter Pine & Gilmore´s (1999) 4E modell (s. 30)  
 
Det som Pine och Gilmore (1999) menar förenar dimensionerna är de fyra sfärerna 
som finns i mitten och beskriver upplevelsen. Dessa är:  

§ Underhållning, de upplevelser som de flesta ser som underhållande inträffar 
genom våra sinnen när de är passivt deltagande. Underhållning fås exempelvis 
genom att läsa en bok, titta på en teaterföreställning eller lyssna på musik 
(ibid).     

§ Utbildning, Skillnaden vid utbildande upplevelser är att de inkluderar att 
gästen är aktiv. Människan är skapad för att vilja lära sig nya saker och för att 
upplevelsen ska vara riktigt utbildande krävs det att den aktiverar sinnena 
och/eller kroppen (ibid).  

§ Eskapism, en eskapismupplevelse handlar om en ytterligare fördjupning i 
upplevelsen i motsats till underhållning -och utbildningssfären. Upplevelsen 
innebär ett aktivt deltagande för gästen såsom exempelvis ett besök på en 
nöjespark, kasino eller ett aktiverande museum (ibid).  

§ Estetik, i en estetisk upplevelse fördjupar sig gästen än mer i en händelse eller 
omgivning. Men de har själva liten eller ingen medverkan i upplevelsen. 
Upplevelser av den estetiska karaktären är exempelvis gå på museum eller titta 
på konst (ibid). 

 
Många upplevelser innefattar en av de fyra sfärerna i modellen (figur 2) och genom 
att korsa sfärerna och dimensionerna kan upplevelsen utvecklas och värdet för gästen 
öka (Pine & Gilmore, 1999). Som exempel tar författarna upp att många chefer och 
andra utvecklare inom detaljhandel vill göra shoppandet hos dem mer underhållande, 
och de som är ledande på marknaden försöker hela tiden använda så många av 
sfärerna som möjligt i arbetet med sitt företag. 4E modellen (se figur 2) är ett bra 
hjälpmedel för tjänsteföretag som kan ta hjälp av modellen för att förbättra sin 
arbetsplats då författarna menar att de rikaste företagen är de som lyckas omfatta 
upplevelser med alla fyra sfärerna inom modellen, då de berör mitten av den, sweet 

Absorption 

Aktivt 
deltagande 

Passivt 
deltagande 

Immersion 
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spot. Sweet spot menas för alla typer av upplevelser att de har berört alla fyra sfärer, 
underhållning, utbildning, eskapism och estetik. De är ett verktyg i arbetet att skapa 
minnesvärda upplevelser som skiljer sig från den dagliga servicen. Modellen riktar sig 
mot att få kunden att komma tillbaka och besöka företaget om och om igen. För vill 
företagen skapa en rik och spännande upplevelse vill de inte välja en av sfärerna och 
sen stanna där. Utan istället menar Pine och Gilmore (1999) att företagen ska dra 
nytta av alla dimensioner och utforska möjligheterna med dem inom det egna området 
och utveckla den upplevelse företaget vill leverera. Genom att berika sina 
erbjudanden med fler dimensioner och sfärer har de mer att vinna menar författarna. 
Mossberg (2003) har sammanfattat Pine och Gilmores resonemang om de fyra 
sfärerna med ett verb kring varje som beskriver vad personerna vill med den 
upplevelse de tar del av (se figur 3). 
 

 

 

 

 
 
Figur 3 framtagen efter Lena Mossbergs (2003) sammanfattning (s. 53) av Pine och Gilmores (1999) 
4E modell (s.30) 
 

1.1.4 Iscensatta upplevelser 
Företag som sammankopplar sfärerna och dimensionera i Pine och Gilmores 4E-
modell (se figur 2) och uppnår en så kallad sweet spot får därmed möjligheten att 
beröra sina kunder. Pine och Gilmore (1999) menar för att få möjlighet att beröra sina 
kunder så kan arbetet ses som en teater. Kan företagets anställda ta vara på sin roll 
och se sin arbetsplats som en teaterscen kan de nå och engagera sina kunder på ett 
djupare plan. Att iscensätta upplevelser handlar inte alltid om att underhålla kunderna 
utan snarare om att engagera dem. Författarna menar därför att företag ska se på sitt 
yrke från en annan sida och visualisera att de konkurrerar med föreställningar som går 
att se på Broadway eller på en stor basebollarena. Alla typer av verksamheter behöver 
samma form av framförande oavsett bransch och inriktning. Författarna vill visa att 
arbete är en form av teater. De vill dela med sig av teaterns värld för att visa och 
försöka påverka arbetsmarknaden att tänka annorlunda i sitt arbete, se likheter och 
metoder att ta användning av i den bransch man befinner sig i. Författarna vill inte att 
arbetsplatsen ska vara som en teatersalong där teaterstycken spelas upp, utan det 

Genom	  en	  
underhållningsupplevelse	  vill	  man	   Känna	  

Med	  en	  	  
utbildningsupplevelse	  vill	  man	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lära	  

I	  en	  estetikupplevelse	  bara	   Vara	  

I	  en	  eskapismupplevelse	  vill	  man	  	   Göra	  
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författarna menar, är att de anställda spelar en roll i ett välregisserat och verkligt 
drama. Så fort de kommer i kontakt med kunder infaller en typ av teaterspel och 
genom att se sin arbetsplats som en teaterscen kan de spela sin roll på rätt sätt. Det är 
viktigt att de anställda lär sig manuskriptet väl, det vill säga att de kan sina 
arbetsuppgifter och är pålästa. Detta för att kunna ge ett seriöst och bra intryck och nå 
upp till de förväntningar som ställs i den aktuella yrkesrollen. Författarna menar inte 
att de ska gå in i rollen och spela en helt annan person än de själva. Utan att agera 
handlar enligt Pine och Gilmore (1999) om att upptäcka och ta sina egna personliga 
erfarenheter för att frambringa något nytt och användbart på scenen, vilket de anser 
passar att använda även i sin yrkesroll. Författarna anser att använda sig av teater som 
en modell gör att kunden blir en typ av publik och när de anställda börjar agera på 
arbetsplatsen tar de medvetet kontakt med kunderna. De börjar interagera och även de 
vardagliga arbetssysslorna engagerar dem och de påverkas på ett minnesvärt sätt. För 
det är när ett företag ser sin arbetsplats som en tom scen som möjligheterna tar fart. 
 
  



	   8	  

2.0 Problemområde 
Även arbetet bakom scenen av teatern är viktigt för alla företag, det vill säga det 
arbete som sker bakom kulisserna där kunderna inte är medverkande (Pine & 
Gilmore, 1999). Även om det inte utförs mot betalande kunder utan de egna anställda 
så är det arbetet något som speglar av sig och märks utåt mot företagets kunder. För 
chefer handlar mycket av arbetet om att engagera, såväl på som bakom scenen. Några 
som tagit fasta på arbetet bakom scenen, det vill säga inom arbetsplatsen, är Lundin, 
Paul och Christensen (2000). Författarna har tillsammans utvecklat metoden Fish! 
eller Fisk! på svenska. Metoden handlar om att ha ett visst förhållningssätt till sin 
arbetsplats där de menar att det går att välja den inställning man vill ha på sin 
arbetsplats. Exempelvis befinner man sig inte på drömarbetsplatsen för tillfället så går 
det att välja att ha roligt i alla fall. Författarna vill med metoden Fish! visa på att 
individen själv är den som väljer sitt förhållningssätt på arbetsplatsen och väljer sin 
egen dag. Letandet efter den perfekta arbetsplatsen är en vanlig företeelse i samhället. 
Men detta letande tar lätt överhand menar författarna, så det liv som borde levas nu 
idag missas. Lundin, Paul och Christensen (2000) menar att människor bör stanna upp 
och se att det går att trivas och må bra med hur livet ser ut nu. Inom alla finns 
kreativitet och en energi som borde komma fram, för de menar att det finns troligtvis 
inte ett arbete som alltid är helt fantastiskt utan välj istället förhållningssätt till det 
man har. För som individ har man många val och vilka val man gör kan påverka den 
arbetsmiljö man arbetar i. ”Man kan alltid välja hur man gör sitt arbete, även om man 
inte kan välja själva arbetet” (Lundin, Paul & Christensen, s. 31, 2000).  
 
Lundin, Paul och Christensens (2000) metod Fish! har fyra viktiga grenar (se figur 4). 
Grenarna beskriver vad metoden vill säga till de som är anställda på ett företag. Lys 
upp deras dag handlar om att de anställda försöker skapa minnen för sina kunder på 
så många sätt som möjligt. Där engagera kunden är ett nyckelord, få med dem i leken 
så kommer deras dag lysas upp. Kom till arbetet varje dag och välj inställning, det 
handlar om att fråga sig själv vem man vill vara och vilken inställning man vill ha till 
sin arbetsplats. Ha kul och känn att det går att skapa glädje och energi på arbetet. Var 
uppmärksam och kom ihåg att fokusera på kunden. Om personalen har trevligt 
tillsammans men utesluter kunden då uppfattas de inte som uppmärksamma och 
fokuserade på sin kund, så det gäller att fokusera åt rätt håll. 
	  
	  

 
 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Figur 4 modifierad efter Lundin, Paul & Christensen, (2000) metod FISH! (s.71) 
 
Som ledare för ett företag är det viktigt att se helheten och att kunna förmedla den till 
sina anställda så de känner mening med det arbete de utför (Lundin, Paul & 

FISH!	  
Lys	  upp	  
deras	  dag	  

Ha	  kul	  Välj	  
inställning	  

	  	  Var	  uppmärksam	  
–	  fokusera	  på	  
kunden	  
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Christensen, 2000). Författarna menar att ledarna ska visa betydelsen av de anställdas 
arbete, hur viktiga de är för företaget och att deras arbete ger möjligheter till andra 
inom företaget. På samma sätt som om något sköts bra märks det på företaget så 
märks det om något sköts dåligt. Att ha ett öppet förhållningssätt till arbetsplatsen 
menar författarna lättare leder till att de inom företaget kan bli goda vänner och att 
personalomsättningen kan hållas låg. Då personalen har större tendens till att trivas 
med arbetsplatsen och därför stannar längre perioder. Ett arbete som annars kan vara 
ganska slitsamt går med rätt inställning att trivas med och känna stolthet över. 
Författarna talar om att skapa en arbetsplats som är lekfull, innovativ och 
engagerande. Samt en ansvarsfull arbetsplats som vill leda till mer entusiasm, energi, 
produktivitet och kreativitet. Författarna använder engagera som ett nyckelord inom 
Fish! vilket även Pine och Gilmore (1999) talar om. Pine och Gilmore (1999) menar 
att det är viktigt att lyckas engagera såväl kunderna som personalen på arbetsplatsen, 
för att ta bort avståndet mellan personalen och gästerna. Lundin, Paul och Christensen 
(2000) menar att det går att vara ett gäng människor som har roligt utan att det för den 
skull behöver bli respektlöst. Ge kunderna en lyckad dag med leenden och minnen 
som stannar kvar när de går, både hos kunderna och personalen (Pine & Gilmore, 
1999). 
	  

2.1 Värdskapets filosofi av Gunnarsson och Blohm 
Värdskap kan ses som en praktisk filosofi vars grund är människan. Förståelsen för att 
alla är olika men ändå bara människor och att likheterna är många (Gunnarsson och 
Blohm, 2010). Värdskapsfilosofin handlar om konsten att få människor att känna sig 
välkomna. Välkomna andra genom att få dem att känna sig väntade och önskade. Vara 
engagerad, bry sig och glädjas åt någon annans närvaro gör att en annan människa 
känner sig viktig och betydelsefull. Värdskapets bas finns i erfarenheter från 
verklighetens möten människor emellan och 2003 bildades Värdskapet Utveckling AB 
för att tillmötesgå det växande intresset för filosofin om värdskap (värdskapet, 2012). 
Värdskapet Utveckling AB arbetar för att hjälpa dem som vill ge ett gott värdskap utåt 
i sin organisation. De vill visa kraften i en välkomnande värld där värdskap är en 
långsiktig investering, därför vill de finnas för att erbjuda inspiration och kunskap om 
värdskap. 
 
Gunnarsson och Blohm (2010) menar att värdskap handlar om att ha en viss 
inställning i mötet med andra människor som visar sig genom handlingar och ord. H 
viljan att upptäcka den potential som finns i mötet där människor växer och utvecklas 
tillsammans. Författarna vill se en värld där man vågar och vill möta och se varandra 
på riktigt. Ha lusten och nyfikenheten att vilja möta andra människor. Ta sig tiden att 
bjuda in och befinna sig här och nu för att skapa kontakt och ett möte. De menar att 
individen först ska vara villig att möta sig själv för att sedan kunna möta andra. Detta 
gäller både i sin vardag och i sin yrkesroll, kunna säga till sig själv att man har något 
att dela med sig av till andra. Välkomna sina egna känslor samt även våga ge uttryck 
för dem. Författarna menar att förhålla sig till värdskap är en konst för det är inte lätt 
då det ofta handlar om flera olika människors beteenden och attityder. Det går inte att 
själv ha en tillbakalutad attityd och vänta på att något ska ske och handla först då. 
Utan det gäller att ha en aktiv vilja till värdskap. Genom att vara öppen och beredd att 
välkomna människor och möta och lösa problem innan de uppstår. 
 
Författarna menar att företag som har direktkontakt med sina konsumenter har som 
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första uppgift att få dessa personer att känna sig välkomna när de kommer till dem 
(Gunnarsson och Blohm, 2010). Detta görs genom att börja med att se alla som gäster, 
inte kunder, besökare, elever med mera, utan en gäst som kommer till ert företag. 
Författarna menar vidare att möter man andra som gäster gör det en själv till värd. En 
värd som öppnar sina möjligheter för att ge ett gott värdskap. Genom att försöka leva 
med så litet avstånd som möjligt mellan sig själv och andra ökar möjligheten till att 
kunna ge ett bättre värdskap. Ett värdskap som ökar chanserna till ett äkta möte, ett 
möte som blir bortom människans olikheter på ytan. För att kunna ha ett välkomnande 
värdskap mot de konsumenter man möter handlar det om att allra först möta sig själv. 
För i alla möten människan gör möter man sig själv allra först. Detta pratar 
Gunnarsson och Blohm (2010) om i de tre olika scener som de menar att värdskap 
utspelar sig på: 
 
Välkomna andra, är den första scenen där det man tänker, säger och gör är av 
betydelse för att få människor man inte känner att känna sig välkomna.  
 
Välkomna varandra, är den andra scenen där värdskapet istället riktas mot de man 
känner. Det kan exempelvis vara familjemedlemmar, vänner eller kollegor. 
 
Välkomna sig själv, är det tredje scenen där det handlar om att kunna börja med att 
välkomna sig själv. Sina insikter, självkänsla, tankar och självförtroendet och se sitt 
eget värde.  
 
Alla dessa tre scener behövs enligt Gunnarsson och Blohm (2010) för att ett gott 
värdskap ska kunna utövas. De hänger allihop samman och ingen kan plockas bort för 
då kan inte värdskapet finnas. Var och en av dem bidrar till den andra, välkomnar 
man exempelvis inte sig själv kan man inte välkomna någon annan heller. Eller klarar 
man inte av att välkomna de som finns närmast runtikring lär man inte kunna 
välkomna nya människor man träffar. På så sätt hänger de tre scenerna ihop med 
varandra och alla behövs för att ett gott värdskap ska existera.    
 
Gunnarsson och Blohm (2010) beskriver verksamheter och människor som är 
välkomnande i sitt sätt genom värdskapets sex grunder (se figur 5). De menar att 
basen är själva tjänandet. Där värdar och företag är de som är värdskapet genom att 
de har en vilja att tjäna andra och vill göra det bästa i ett möte med någon annan. 
Helheten är viktig att se som värd, se att det finns ett samband mellan hur man beter 
sig och gästens upplevelse av det företag man representerar. Det tredje grundsteget är 
dialog, där värden alltid lyssnar och försöker förstå en annan människas behov. Fjärde 
steget är ansvar. Där man som värd bär ett ansvar att vara öppen och aldrig döma 
någon annan. Det femte steget är omtänksamhet där värden i alla lägen är beredd att 
använda sin impuls för sin omtänksamhet gentemot andra. Det sista steget i 
grundstapeln är kunskap. Som värd ska man veta vad man pratar om och alltid vara 
öppen och nyfiken på att få ny kunskap att använda i möten med andra människor.  
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Figur 5 framtagen utifrån Gunnarsson och Blohms (2010) 6 grunder för värdskap (s.35) 
 

2.3 Värdskap på arbetsplatsen 
Det är mänskligt att ha tankar och känslor om att man befinner sig på fel arbetsplats 
ibland menar Gunnarsson och Blohm (2010). Innovatörerna till metoden Fish! 
(Lundin, Paul och Christensen, 2000) anser att sökandet efter den perfekta 
arbetsplatsen lätt tar överhand och man missar det man redan har. Gunnarsson och 
Blohm (2010) anser även de att man bör vända på dessa tankar oftare och vara nöjd 
med den tid som är nu. Istället för att ha en dyster inställning och enbart se det som är 
fel. Gunnarsson och Blohm (2010) menar att det går att se arbetsplatsen som ett ställe 
man går till flera dagar i veckan och gör det man blir tillsagd att göra, får pengar och 
går hem. Men trevligare vore att se arbetsplatsen som ett ställe med möjligheter, där 
man kan uttrycka och utveckla sin talang. Deras resonemang stöds av Lundin, Paul 
och Christensens (2000) metod Fish! som säger att även om man inte befinner sig på 
drömarbetsplatsen för tillfället så går det att välja att ha roligt i alla fall. Individen 
bestämmer själv över sin dag och sin inställning varje dag. Istället för att klaga på 
arbetet och önska sig därifrån menar Gunnarsson och Blohm (2010) att det är bättre 
att försöka finna en mening med det arbete som utförs och hitta glädje i det. Söka 
efter vad det är som ändå gör att man kliver upp och går till arbetet. 
 
Pine och Gilmore (1999) skriver om att likna sin arbetsplats vid en teaterscen, där de 
anställda ser sig själva som delar i ett välregisserat drama, vilket även Gunnarsson 
och Blohm (2010) liknar de anställda med när de kommer till arbetet. De anställda 

Värdskapets grunder 

Kunskap	  

Omtänksamhet	  

Ansvar	  

Dialog	  

Helhet	  

Tjänande	  
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byter om och blir en del av ett team, de lämnar en bit av sig själv och kliver in i en 
roll. En roll som gör dem redo att möta kollegor och gäster. Oberoende av vad man 
arbetar med så menar Gunnarsson och Blohm (2010) att värdskap är ett 
ställningstagande i att se människan i alla man möter och behandla dem därefter. På 
ett företag ser gästen produkterna och de anställda som delar till en och samma helhet. 
Denna helhet är det första som gästen möter, de enhetliga kläderna, logotypen och 
skyltar med mera som visar vilka företaget är. De anställda som står i direktkontakt 
med sina konsumenter blir en del av gästens upplevelse. Gästen får en relation till den 
anställde som därmed förknippar sin upplevelse eller produkt med den anställdes 
personlighet.  
 
Värdskapets grund är att tjäna en annan människa enligt Gunnarsson och Blohm 
(2010). De anställda på företag behöver tjäna varandra och stå upp för varandra som 
ett team. Författarna menar att alla behöver vara tillsammans för att gemensamt kunna 
bjuda på ett gott värdskap till gästerna. För att kunna göra det måste man som person 
först välkomna sig själv, för att sedan kunna öppna sig och välkomna andra. De 
menar att på en arbetsplats som står i direktkontakt med sina kunder är det viktigt att 
personalen mår bra och har en vilja att bemöta sina kunder. För alla på företaget 
kanske inte står i direktkontakt med gästerna och då är det viktigt att ha ett bra 
värdskap internt mellan varandra för att det ska fungera och synas utåt. Det som 
gästerna ser är ett resultat av hur de inom företaget tar hand om varandra, det yttre 
värdskapet är en spegelbild av hur det inre värdskapet fungerar. När en gäst 
uppskattar värdskap från en person och ett företag vill de genast att andra ska kunna ta 
del av detta och rekommenderar kanske företaget vidare till sin omgivning. 
Gunnarsson och Blohm (2010) menar att ett företag som lyckas med sitt värdskap får 
behålla sina kunder och utvecklas framåt då fler och fler blir nyfikna på 
verksamheten. 
 

2.2 Syfte och Forskningsfråga 
Syftet är att studera om ett upplevelseproduktionsperspektiv med värdskap i förgrund 
har relevans för vad en bra arbetsplats kan innebära. 
	  

1. Vilka	  egenskaper	  definierar	  en	  bra	  arbetsplats?	  
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3.0 Metod 
3.1 Metodteori och vetenskapligt förhållningssätt 
Metodteori binder samman det vetenskapliga förhållningssättet med metodläran 
(Hartman, 2004). De två metodteorierna som används är antingen kvantitativa eller 
kvalitativa. Inom det hermeneutiska förhållningssättet är en kvalitativ metodteori allra 
vanligast. En kvalitativ undersökning kan vara av flera olika karaktärer i form av 
insamling av data och hur den analyseras. Undersökningen görs för att forskaren har 
ett intresse för något och vill undersöka det närmare. Studier görs i den livsvärld som 
människan lever i och vetskap fås genom att tolka det som observeras. Till skillnad 
från det hermeneutiska förhållningssättet med kvalitativ metodteori finns det 
positivistiska förhållningssättet där vanligtvis kvantitativa undersökningar används. 
Patel & Davidsson (2011) beskriver det som raka motsatsen där det istället menas att 
kunskapen som söks ska vara verklig, förbättra samhället och vara tillgänglig för våra 
sinnen och vårt förnuft. Samt att den kvantitativa undersökningen ska vara säker 
genom att bygga på iakttagelser som är logiskt prövbara.  
 
I denna studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts, då jag försökt tolka 
människans livssituation utifrån mina tidigare erfarenheter. Metodteorin har därmed 
varit kvalitativ, jag anser det lämpligast för att få fram den empiri som krävs för att ge 
bäst resultat. Det kvalitativa förhållningsättet passar in i min metod för att arbetet 
började med att jag sökte bland den empiri som redan finns och såg omvärlden som 
subjektiv. Jag har själv redan en viss förkunskap i ämnet och utgår från mitt egna 
perspektiv som upplevelseproducent vilket ger min vinkel i arbetet. Studien är 
kvalitativ då jag är en del av och finns nära det som studerats och söker efter 
kvaliteter. Hermeneutiken är enligt Patel och Davidsson (2011) inte ute efter att 
förklara olika fakta utan mer att förstå andra och den egna livssituationen genom att 
tolka uttryck som tal, handlingar och det skrivna språket. Enligt författarna ses 
förförståelsen för ämnet som en tillgång vid tolkning av resultatet. 
 

3.2 Validitet och reliabilitet 
Validiteten vid kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen. Att tolka och 
förstå innebörden av världen vi lever i, beskriva uppfattningar och företeelser. 
Reliabiliteten bör ses i förhållande till situationen som är vid undersökningstillfället. 
Om undersökningen hittar det unika i situationen men det blir olika svar vid flera 
undersökningar ses det som bättre än att alltid få samma svar (Patel & Davidsson, 
2011).   
 
Patel och Davidsson (2011) menar att validiteten vid kvalitativ studie berör hela 
forskningsprocessen på så sätt att forskaren tillämpar och använder sin egen förståelse 
i processen. Validiteten i datainsamlingen beror på hur forskaren får ett trovärdigt 
underlag, hur denne fångar informationen och ser motsägelser och de som är 
svårtolkat. Denscombe (2009) anser vidare att skriftliga källor inte bara kan 
accepteras som de är, ta dem inte för givet utan fastställ validiteten. Dokument taget 
från Internet ska granskas liksom böcker och tidskrifter men med än mer energi och 
noggrannhet främst för att fastställa trovärdigheten.  
 
Denscombe (2009) beskriver de för- och nackdelar som finns med att använda sig av 
dokument vid forskning: 
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+ Tillträde, dokument är relativt enkelt att få tag på och de innehåller en 
stor mängd information. 

+ Kostnadseffektivt, Går att få tag på en stor mängt till lågt pris. 
+ Beständighet, dokument är oftast varaktiga och fortsatt tillgängliga. 
− Trovärdighet, forskaren måste vara noga med att bedöma dokumentets 

trovärdighet speciellt fakta från Internet som kan vara otidsenlig eller 
ej granskad. 

− Sekundär, dokumenten är oftast uppbyggda och producerade för annat 
ändamål än forskarens syfte. 

− Sociala konstruktioner, dokument bygger troligtvis på författarens 
egna tolkningar och inte verkligheten.  

 
Utifrån detta är slutsatsen dragen att fördelarna med användning av dokument i 
forskningen väger över nackdelarna. Nackdelarna med studien var klara för mig och 
togs i beaktning men i studien av vad som definierar en bra arbetsplats behövdes 
framförallt tillträde. Vilket nåddes enklast med litteratur- och empirisk studie inom 
den bestämda tidsramen som var utsatt och att kostnaderna ville hållas låga. De 
skriftliga källor som använts har valts ut noggrant samt att de dokument som tagits 
från Internet granskats extra noggrant för att fastställa deras trovärdighet. I den 
teoretiska studien över definitioner av bra arbetsplatser så behövdes dokument som 
även fast de inte var helt nya var beständiga.  
 
Validiteten och reliabiliteten i studien anser jag är god då jag tolkat data som jag 
uppfattat dem utifrån mitt perspektiv, vilket jag ansett varit en styrka för detta arbete 
då det var mitt perspektiv det skulle studeras utifrån. Uppfattningarna är mina utifrån 
situationen vid undersökningstillfället och kan därmed bli annorlunda vid omgjord 
studie. 
 

3.3 Litteraturstudie 
Innan ett forskningsarbete inleds måste man läsa på inom sitt valda område bland 
tidigare dokumentation (Backman, 2008). Litteraturgranskning blir början på 
forskningsprocessen för att hjälpa till att finna brister och luckor i kunskapen. Med en 
litteraturstudie får man en bakgrund och överblick av vad som redan finns inom 
forskningsområdet. I detta fall har litteraturstudie använts för att introducera läsaren 
till upplevelseproduktion. De data som samlats in och granskats har gjorts utifrån 
mina egna intressen och förkunskap inom ämnet samt att modeller har granskats och 
tolkats av mig själv vilket kan påverka vid omgjord studie.  
 
För att samla information till en teoretisk bakgrund om vad som definierar en bra 
arbetsplats har dokument använts i form av vetenskapliga artiklar. Dessa har hittats 
med hjälp av Luleå Tekniska Universitets databas över artikelsökning. Främst är de 
nyckelorden som används: bra arbetsplats, välbefinnande och personal (fri 
översättning).  
 

3.4 Empirisk studie 
För att studera hur arbetsplatser ser ut idag har empiri genererats med hjälp av 
tidskrifter och Internet. Hemsidor på Internet ses som en form av dokument, som ett 
alternativ för insamling av data, som sedan analyseras gällande dess innehållande 
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texter och bilder (Denscombe, 2009). Studiens empiri har genererats utifrån 
nyckelordet: bra arbetsplatser samt med en specifik inriktning mot tjänstefaktorn 
(hotell & restaurang). 
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4.0 Resultat 
Här presenteras resultatet från den litteraturstudie som gjorts samt resultatet från den 
empiriska studien. Ur varje studie har de mest framstående begreppen frambringat 
modeller vilka färgkodats för att skilja dem åt. Begreppen från litteraturstudien är rosa 
=    medan begreppen från empiriska studien är gröna =   
 

4.1 Teoretiskt resultat 
Det goda arbetet som Johansson (2009) tittat på är en styrande teori som utvecklades 
i Sverige under 1980-talet. Teorin visar på användbara mallar för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö och därmed en bra arbetsplats. Författaren Johansson (2009) tittar i 
sin studie på det goda arbetet i förhållande till nya teoretiska sammanhang. Han 
menar att ett bra arbete och en bra arbetsplats är något som kräver ständig uppdatering 
i vårt samhälle där ny teknik och andra förändringar ständigt sker. Baptiste (2008) har 
gjort en undersökning angående betydelsen av att de anställda ska må bra på sin 
arbetsplats. Författaren menar att vid utvärdering av företag ligger fokus ofta på hur 
de ekonomiska affärerna går, ifall företaget går med vinst eller inte. Baptiste (2008) 
har studerat företag från en annan vinkel, nämligen hanteringen av de mänskliga 
resurserna på arbetsplatsen. Där personalens välbefinnande har studerats och vilken 
påverkan det har på deras egen prestation och därmed företagets framgång.  
 
Resultatet av studien visar tydligast på betydelsen av ledningens beteende (Baptiste, 
2008). Målet för de företag som vill ha en bra arbetsplats bör vara att ta tillvara på den 
personalstyrka som finns. Författaren menar att företag bör inte enbart arbeta efter 
ekonomiska mål utan minst lika mycket mot de anställdas välbefinnande. Personalens 
välbefinnande på den egna arbetsplatsen är ett stort steg på vägen mot framgång, både 
för den enskilde individen samt hela företaget. Resultatet visar att de anställda vill ha 
en god relation med ledningen i form av stöd och tillit (se figur 6) vilket gynnar 
arbetsplatsen och de anställdas trivsel. Genom att utstråla stöd och tillit till de 
anställda tenderar det till motiverad och engagerad personal. Är relationen bra mellan 
ledning och anställda sker utveckling, arbetsplatsen förbättras och därmed 
prestationerna. Författaren menar att de företag som arbetar med sina anställda och 
deras välbefinnande kommer bli gynnade i sin framgång, inte bara ekonomiskt.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 6 framtagen utifrån Baptiste (2008) studie om betydelsen av företags arbete med sina anställda 
 
Vilken arbetsplats som helst, oavsett om den är statligt ägd, privatägd eller har 
människor som arbetar ideellt kan bli en bra arbetsplats enligt Levering (2004). För 
det stora målet för en arbetsplats behöver inte vara att skapa en plats där alla älskar 
sitt arbete över allt annat (Thottam et al 2005). Det företag bör göra är att 
uppmärksamma sina anställda för att se vad deras behov är. Så alla på arbetsplatsen 
kan känna välbefinnande i sina arbetsuppgifter. En arbetsplats som arbetar för att 

God relation 
ledning - anställd 

Stöd och tillit 
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deras personal ska känna välbefinnande resulterar enligt Baptiste (2008) i att de 
anställda blir lyckliga. Ledningen bör arbeta med den anställdes självförtroende och 
avsikt med sin valda arbetsplats. Författaren menar att anställda mår bättre av att 
känna syfte och mening av att vara på arbetsplatsen. En människa som mår bra 
presterar bättre och trivs med sitt arbete vilket kommer visa sig genom den anställdes 
attityder och beteenden gentemot kunderna och arbetskamraterna. Thottam och hans 
medförfattare (2005) beskriver att människan, oavsett yrke, är ute efter en upplevelse 
på sin arbetsplats. De säger att de anställda som älskar sina arbetsplatser är de som 
utmanas av sitt arbete. Levering (2004) beskriver vidare att de flesta vuxna människor 
spenderar större delen av sitt liv på arbetet, vilket gör att upplevelsen av arbetsplatsen 
påverkar mycket i deras liv. Att gå till arbetet vill många ska vara något de ser fram 
emot och inget som känns jobbigt och tynger när dagen är över. Thottam och hans 
medförfattare (2005)  anser att det är chefernas ansvar att de anställda ska känna sig 
uppskattade så de ska känna mening med det de gör. Samt att de anställda trivs med 
sina kollegor på arbetet. Författarna menar även att lyckliga personer på en bra 
arbetsplats inte bara är lyckliga i sina liv utan det blir också avgörande för företagens 
atmosfär. Levering (2004) anser att organisationsstrukturen inte är av värde, utan 
istället anser han att det är ledningens beteende och attityd som är det viktiga. Hur de 
inom ledningen förbinder sig med sina anställda. Men arbetet med en bra arbetsplats 
börjar dock med att alla inom företaget, från ledningen till varenda medarbetare, vill 
ha en trivsam arbetsmiljö att vistas i. 
 
Levering (2004) talar om personalomsättning som en betydande faktor på 
arbetsplatser som fungerar bra. Lyckosamma företag har ofta lyckas med att hålla 
nere sin personalomsättning, det vill säga att de får sin personal att stanna långa 
stunder och därför inte behöver byta ut dem så ofta. Författaren menar att det är 
kostsamt att byta ut sin personal oavsett bransch. Nya personer ska läras upp vilket 
kan ta tid och företag som istället är omtänksamma och värdesätter sin personal får 
ofta ett gott rykte kring detta vilket lättare kan leda till att de får högre kvalitet på den 
nya personal som väljer att söka sig till företaget i fråga. De arbetsplatser som ses som 
en bra arbetsplats, lyckas även med personalens arbetsmoral, vilket innebär att de är 
lojala sitt arbete och är mer benägna om att ge bättre service.  
 
Levering (2004) har tre punkter för en bra arbetsplats (se figur 7) där han genom 
intervjuer med anställda kom fram till att det mest framstående som medarbetarna vill 
ha på sin arbetsplats är att de kan lita på sin ledning, samt att ledningen även kan lita 
på sina anställda tillbaka. Detta anser han därför vara den viktigaste punkten för att 
uppnå en bra arbetsplats. Resultaten av hans intervjuer blev även att de anställda vill 
ha en god stämning på arbetet där man gillar varandra samt att de anställda vill kunna 
känna stolthet för det de gör. Lundberg (2008) menar att medmänniskor såsom 
ledningen på ett företag kan inspirera och påverka den stolthet (se figur 7) som de 
anställda känner på sin arbetsplats. Stolthet skapas nämligen utifrån utlåtande från 
andra människor samt den egna självuppskattningen. Författaren menar att personal 
som känner stolthet för sitt arbete tenderar prestera bättre, ha bättre utstrålning och 
ökad delaktighet och engagemang. Lundberg (2008) menar att det är ledningens 
ansvar att se vikten av stolthet på arbetsplats och förstå att de kan vara med att 
påverka så att personalen får känna, uttrycka och förmedla sin stolthet.  
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Figur 7 framtagen utifrån Leverings (2004) punkter om en bra arbetsplats 
	  

4.2 Empiriskt resultat 
Här presenteras vad som definierar en bra arbetsplats utifrån dokumentstudien. Först 
redogörs ett institut som årligen arbetar med att prisbelöna de bästa arbetsplatserna 
enligt personalen själv och efter det presenteras empiriskt resultat från utvalda 
arbetsplatser.   

4.2.1 Great Place to Work 
Great Place to Work är ett institut som varje år delar ut pris till de bästa 
arbetsplatserna runtom i världen. Detta institut har jag studerat för att se vad de 
definierar som en bra arbetsplats. Great Place to Work grundades i USA av två 
journalister som ombads hitta de 100 bästa arbetsplatserna att arbeta för i landet. 
Vilket har resulterat i 25 års forskning i ämnet och idag finns Great Place to Work i 
45 av världens länder med mer än 10 miljoner medarbetare. 2002 startades de i 
Sverige och deras utveckling fortsätter där de utvecklar, utvärderar och rankar de 
bästa arbetsplatserna varje år utifrån de anställdas egna omdömen (Great Place to 
Work institute, 2012).  
 
Great Place to Work (2012) har en tro om att alla arbetsplatser kan vara en utmärkt 
arbetsplats och detta vill de gärna vara med och bidra till. De vill lyfta fram och hylla 
de företagsledare som lyckas skapa en trivsam arbetsplats, dessa är hjältar menar 
institutet, hjältar som ger hopp till andra. Great Place to Work arbetar efter ett positivt 
förhållningssätt där fokus ligger på bra arbetsplatser och att uppmuntra andra att följa 
i deras spår.  
 
Institutet Great Place to Works (2012) forskning under alla år som de analyserat 
medarbetares egna uppfattningar av sin arbetsplats har resulterat i en modell (se figur 
8). Modellen används globalt av institutet och lämpar sig i alla typer av branscher och 
medarbetargrupper, och den är grunden för de rankningar som institutet gör varje år 
av världens bästa arbetsplatser. Med den teori och kunskap institutet besitter idag 
mäter de beteenden och psykosociala förhållanden på de arbetsplatser som tävlar om 
att bli årets bästa arbetsplats.  
 
 

De anställda ska kunna lita 
på dem de arbetar för 

De anställda känner stolthet 
för det de gör 

De anställda gillar dem de 
arbetar med 
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Figur 8 framtagen av Great Place to Work institute, (hämtad från 
http://www.greatplacetowork.se/index.php, 2012-05-04)  
 
För att förklara Great Place to Works modell lite förenklat (se figur 9) så är deras 
kärna tillit. Tillit menar de är kärnan som gör skillnad för alla organisationer runtom i 
världen oavsett skillnader i bransch och kultur. Samarbete och innovation bygger på 
tillit vilket kan förbättra verksamhetsresultat hos företag om tilliten ökar. Great Place 
to Work (2012) bygger vidare med att tillit fås genom trovärdighet från ledningens 
sida, respekten som de anställda känner att de behandlas med och hur rättvist de 
förväntar sig bli behandlade. Modellen är vidare uppbyggd med den stolthet de 
anställda känner för sitt arbete och den gemenskap de upplever mellan varandra inom 
företaget Great Place to Work, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9, förenklad modell framtagen utifrån Great Place to Works (2012) grundmodell se figur 8 
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Ambitionerna i den fortsatta utvecklingen för Great Place to Work institute (2012) är 
att bygga bra relationer på en arbetsplats. Där nyckelorden är tillit, stolthet och 
gemenskap, vilket ska hjälpa organisationer att arbeta med sina relationer. Istället för 
att upprätta en rad anställningsförmåner och arbetsmetoder ska relationerna bidra till 
förbättring i organisationens affärsmässiga prestationer. Institutet säger att arbetet 
inom företagen inte handlar om vad företagsledarna gör utan hur de gör det. Great 
Place to Work vill att ”en utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att de anställda har 
förtroende för chefer och ledare, att de är stolta över det de gör och trivs med 
människorna de arbetar med” (Robert Levering, grundare Great Place to Work, läst 
2012-05-04) 
 

4.2.2 Framträdande arbetsplatser 2012 
Här presenteras empiriskt resultat om de vinnare som Great Place to Work utsett 
2012. De delar in företagen i tre storleksordningar: stora-, medelstora- och 
småföretag. Jag har valt att ta med vinnarna i de tre kategorierna för att se hur de 
arbetar för att skapa en bra arbetsplats då de bevisligen har lyckats enligt Great Place 
to Work (2012). 
 
På listan över stora företag rankar Great Place to Work de som har mer än 250 
stycken anställda. I Sverige var 2012 års vinnare bland de stora företagen Microsoft 
(Great Place to Work institute, 2012). Microsoft Sveriges VD Per Adolfsson berättar 
att företaget ser sina anställda på företaget som sin största tillgång och de vill därför 
arbeta för att de ska ha en miljö där deras kreativa tankar och entreprenörskap kan ta 
sig i uttryck. Adolfsson förklarar att deras arbetsplats ska vara ett ställe där varje 
anställd kan utvecklas och nå sin individuellt fulla potential (se figur 10). Inom 
företaget Microsoft är kontakten nära mellan cheferna och de anställda och man har 
regelbundna samtal för att bygga på kommunikationen och utvecklingsmöjligheter för 
den individuelle medarbetaren. Adolfsson menar att kommunikation är en stor 
avgörande faktor till en lyckad arbetsplats (se figur 10). Är kommunikationen bra blir 
människan glad. Se individen på arbetsplatsen (se figur 10) och låt dem känna att de 
har en egen utvecklingsplan, för då kommer de kunna ha det trevligt och bra 
tillsammans (Microsoft, 2012).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur	  10,	  framtagen	  utifrån	  Microsofts	  (2012)	  värderingar	  om	  vad	  som	  bygger	  deras	  arbetsplats	  
 
Vinnare bland medelstora företag år 2012 är SAS institute som är ledande inom 
beslutsstöd med avancerad analys (Great Place to Work, 2012). Kerstin Wejlid HR-
chef på företaget tar upp kommunikation som en stor betydelse för medarbetarnas 
trivsel (se figur 11). Trivselfrågan är ett hårt arbete som kommer från deras ledarskap 
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och den positiva företagskulturen har även den skapats av ett gediget arbete (SAS 
Institute, 2012). SAS Institute (2012) grundades i USA 1976 och filosofin som de än 
idag arbetar efter är att behandla sina anställda som om de gör skillnad för arbetet. För 
behandlas de anställda på det sättet kommer det resultera i att de gör skillnad också. 
Kärnan i företagets arbete är därför att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder (se 
figur 11), vilket i slutändan ger ett bra resultat för företaget. Företaget arbetar efter att 
se sina anställda (se figur 11) och det är viktigt att de känner sig uppmärksammade 
oavsett arbetsuppgift och att de känner förtroende. Ledarskapet handlar mycket om att 
förstå att olika personligheter och erfarenheter kompletterar varandra, vilket gör alla 
lika viktiga för de slutgiltiga resultaten för företaget.  
 
Wejlid på SAS Institute (2012) berättar om andra grunder de har inom företaget, de 
arbetar nämligen även mycket med sin öppenhet och tydlighet (se figur 11). De 
arbetar för ett tydligt teamarbete och en ömsesidig respekt (se figur 11) mellan dem 
som finns inom SAS Institute. De ser vikten i att tala med de anställda och återkoppla 
både med konstruktiv kritik och beröm. Samt att inte slappna av i arbetet utan hela 
tiden bygga vidare på sina värderingar och den positiva företagskultur de lyckats 
komma upp till (SAS Institute, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur	  11	  framtagen	  utifrån SAS Institutes (2012)	  värderingar	  om	  vad	  som	  bygger	  deras	  arbetsplats 
 
Priset till småföretagarna gäller de med 20-49 stycken medarbetare på företaget. 
2012 års pris gick till W.L. Gore & Associates Scandinavia som bland annat startade 
upp Goretex-materialet (Great Place to Work, 2012). Företaget började 1958 och har 
alltid varit teambaserat samt arbetat för individen med mycket kommunikation mellan 
varandra. W.L Gore & Associates vill locka fram de anställdas fulla potential och 
kreativa sida för att få deras förmåga att hjälpa företaget till goda resultat. De 
anställda följer fyra grunder i sitt arbete som ska vara till hjälp, där jag valt att ta med 
tre av dem (se figur 12). Behandla varandra med rättvisa både inom företaget samt de 
som man kommer i kontakt med. Uppmuntra och hjälp varandra att växa i sin 
kunskap och sin skicklighet med andra inom företaget för att ta beslut gällande hela 
organisationen (W.L. Gore & Associates, 2012, fri översättning) 
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Figur	  12	  framtagen	  utifrån W.L. Gore & Associates (2012)	  värderingar	  om	  vad	  som	  bygger	  deras	  
arbetsplats 
 

4.2.3 Företag i direktkontakt med konsument  
Här presenteras empiriskt resultat om två företagare som är utvalda utifrån 
nyckelorden och för att de står i direktkontakt med konsumenten vilket är en 
inriktning jag valt att ta med utifrån intresse och relevans.  
 
Blomquist (2012) har intervjuat två krögare i Stockholmsområdet, Niklas Ekstedt och 
Fredrik Eriksson. De är två stycken som arbetar med sin personal och tror att 
eftertraktad och åtråvärd personal är bra för deras bransch. Krögarna pratar om ett 
utbrett personalproblem inom deras bransch dit det inte är svårt att få personal utan 
det svåra är att få dem att stanna. Det är tuffa arbetsförhållanden med dålig 
löneutveckling och lite förmåner som är en del av problematiken i att krogarna har det 
svårt att fylla sin verksamhet med kompetent personal. Författaren beskriver att 
anställda inom branschen som är över 26 år har en fördubblad arbetsgivaravgift vilket 
gör att ung och oerfaren personal många gånger måste komma i första hand. Vilket 
bidrar till att många kommer och går och inte blir långvariga inom yrket.  
 
Liksom många andra anser de två krögarna att en förändring måste göras för att bryta 
den negativa trenden inom krogbranschen, för att kunna få personalen att stanna. 
Ekstedt är krögare på Ekstedt och Restaurang 1900, han säger att trivsel är en 
grundförutsättning för personalen (se figur 13), de ska få veta när deras arbete 
uppskattas. Ekstedt berättar även om sin tro på betydelsen av utveckling i form av ny 
kunskap (se figur 13), där anställda hos honom får gå kurser så de kan bredda och 
bygga på sitt kunnande.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Figur	  13	  framtagen	  utifrån	  Niklas	  Ekstedts	  värderingar	  om	  vad	  som	  bygger	  hans	  arbetsplats	  
 
Eriksson, krögare på Långbro värdshus, har infört utvecklingssamtal som utförs 
regelbundet som ett steg i att personalen ska kunna utvecklas inom sitt arbete. På 
Långbro Värdshus har de startat Långbro Healty and Lucky Club, där de varje vecka 

Trivsel 
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gör någon aktivitet med de anställda som vill (se figur 14). Han beskriver att de 
skapar glädje och engagemang. Dessa olika aktiviteter samt förmågan att lyssna på sin 
personals önskemål och drömmar bygger upp hans verksamhet (se figur 14). 
 

 
  
 

 
 
 
 
Figur	  14	  framtagen	  utifrån	  Fredrik	  Erikssons	  värderingar	  om	  vad	  som	  bygger	  hans	  arbetsplats 
	  

4.3 Diskussion 
Här presenteras en sammanfattning av resultatet som den teoretiska- och empiriska 
studien gett utifrån forskningsfrågan. Även här används färgkoderna för att tydligare 
visa resultaten. Begreppen från litteraturstudien är rosa =          medan begreppen från  
empiriska studien är gröna =   
 

4.3.1 Vad definierar en bra arbetsplats? 
Great Place to Work (2012) som varje år delar ut pris till de bästa arbetsplatserna 
utifrån vad de anställda själva tycker, anser liksom både Levering (2004) och Thottam 
med medförfattare (2005) att alla arbetsplatser kan vara en bra arbetsplats (se 
figur 15). För att utveckla en bra arbetsplats menar Baptiste (2008) att företag ska 
arbeta med sina anställda. Han beskriver att betydelsen av välmående hos de anställda 
har relevans för företagens framgång i de fall han studerat.  
 
Baptiste (2008) menar att det viktigaste i det interna arbetet med de anställda är det 
egna beteendet, att det arbetas för att det ska skapas bra relationer med alla som finns 
inom företaget. Bra relationer menar författaren bidrar till trivsel (se figur 15) och 
välmående, och han menar att de som trivs på sin arbetsplats presterar bättre. 
Författaren menar att ha en arbetsplats man trivs på är för de flesta viktigt då stor del 
av livet tillbringas där. Det är ledningens ansvar att skapa en bra trivsel på 
arbetsplatsen och se till att personalen trivs och gillar varandra menar Levering (2004) 
och det är dessa ledare som Great Pace to Work (2012) vill lyfta fram och hylla med 
sina utmärkelser till de bästa företagen varje år. Krögaren Niklas Ekstedt (2012) anser 
att trivsel är en grundförutsättning hos företag för att få sin personal att stanna kvar 
hos dem (se figur 15). Baptiste (2008) anser att de som trivs i sin roll har bättre 
beteende och attityd vilket kommer smitta av sig på de övriga anställda samt vidare ut 
mot kunderna. Kärnan på SAS Institutes (2012) är att de arbetar efter att skapa nöjda 
medarbetare som i sin tur ger nöjda kunder.  
 
Baptiste (2008) menar att skapas goda relationer mellan ledning och de anställda 
uppstår tillit (se figur 15). Tillit gynnar arbetsplatser på så sätt att alla kan lita på 
varandra inom företaget. Great Place to Work (2012) har en kärna i sitt arbete, vilken 
är tillit. De menar att tillit är det som gör företag nyskapande och förbättrar deras 
framgångar. Levering (2004) anser att personal ska känna tillit för sin ledning och 
ledningen ska i sin tur kunna lita på sina anställda. Om personalen känner att de har 

Aktiviteter 

Lyssna 
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stöd och förtroende från ledningen blir det mer mån om att göra ett bra arbete och de 
känner sig mer motiverade. Kan ledningen bygga upp ett förtroende från den anställde 
bidrar det till ökad trivsel för båda parter (Baptiste, 2008). För att kunna ha en nära 
kontakt med de anställda är kommunikation en stor del på arbetsplatsen för Microsoft 
(2012) och de har regelbundna samtal mellan varandra för att bygga vidare på 
kontakten. Även SAS Institute (2012) tar upp kommunikation som en stor betydelse i 
deras arbete. De menar att det är viktigt att kommunicera om vad som fungerar dåligt 
men även om saker som fungerar bra.  
 
En bra arbetsplats bygger upp individens självförtroende, någon som mår bra med sig 
själv vill prestera bättre och det bidrar till en stolthet (se figur 15) för det arbete som 
utförs (Baptiste, 2008). Det är nämligen de andra på arbetsplatsen med ledningen i 
spetsen som påverkar den stolthet som de anställda känner (Lundberg, 2008). Deras 
utlåtande skapar stoltheten och på så sätt bidrar till personalens utstrålning och 
beteenden. De anställda vill för egen del kunna känna stolthet för det de gör menar 
Levering (2004) och Great Place to Work (2012) har med stolthet som en av sina 
värderingar i sitt arbete. Stoltheten som de anställda känner menar Baptiste (2008) 
bygger upp den tillit de vill ha från ledningens sida. Författaren menar att det är 
viktigt att förstå sina anställdas mening med att de är på arbetsplatsen, för att veta vad 
varje individ vill uppnå och på så sätt få dem att känna stolthet. Microsoft (2012) tar i 
sitt arbete fasta på betydelsen av att se sina anställda och deras behov. Det är viktigt 
att förstå individens personliga utveckling och därför vill de ha en arbetsplats där 
varje enskild anställd ska kunna utvecklas och nå sin egen potential. Niklas Ekstedt 
(2012) berättar om sin syn på betydelsen för den individuelles egen utveckling. Han 
arbetar med att ge sin personal bredd och ny kunskap för att de ska utvecklas framåt. 
SAS Institute (2012) uppmärksammar även de sina anställda och arbetar efter att 
förstå individen. De menar att alla är viktiga på arbetsplatsen med sina tidigare 
erfarenheter och den personlighet de har. Det är tillsammans som personalen 
kompletterar varandra och gör bra slutresultat.  
 
Resultatet av studierna har visat dessa tre gemensamma begrepp: trivsel, tillit och 
stolthet (se figur 15). Förutom dessa finns andra likheter samt olikheter i strävan mot 
en bra arbetsplats. Gemensamt för samtliga är att arbetet utgår från individen (se 
figur 15). Baptiste (2008) anser att en arbetsplats bör utgå från välbefinnande hos sina 
anställda. De anställdas välbefinnande bidrar till stor del till framgång för såväl 
individen själv som för företaget. De företag som får bevis för att de är en bra 
arbetsplats av Great Place to Work (2012) har uppnått goda psykosociala förhållanden 
samt har en arbetsmiljö som är trevlig. Thottam och hans medförfattare (2005) menar 
att företag måste uppmärksamma sina anställda, se dem och deras individuella behov. 
På SAS Institute (2012) arbetar man efter att se sina anställda. Personalen ska känna 
sig uppskattade för det de gör och uppmärksammade som person. Genom att se 
individen och ha en bra relation menar W.L. Gore & Associates (2012) att de kan 
locka fram kreativitet hos personalen. På så sätt kan de tillsammans nå personens fulla 
potential och dennes möjlighet att växa. Både Ekstedt och Eriksson (Blomquist, 2012) 
berättar att de hjälper sin personal att växa genom att låta dem utvecklas på 
arbetsplatsen genom att kunna ta del av ny kunskap och individuella samtal för att 
uppmärksamma åt vilket håll de vill utvecklas. Eriksson (Blomquist, 2012) har startat 
upp aktiviteter för sina anställda, vilket har lett till ökad glädje och engagemang från 
de anställda. Gemensamt bland dessa resultat är att de alla utgår från individen, att 
individen på arbetsplatsen ska känna välbefinnande och möjlighet till utveckling.  
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Figur 15 framtagen utifrån resultaten av teoretiska och empiriska resultaten  
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5.0 Konklusion 
Här presenteras resultatet av den teoretiska- och empiriska studien i jämförelse men 
bakgrundsproblematiken. Även här används färgkoderna för att tydligare visa 
resultaten där begreppen från litteraturstudien är rosa =          medan begreppen från 
empiriska studien är gröna =          och begreppen som bakgrundsproblematiken, 
upplevelseproduktionsperspektiv med värdskap i förgrund, har genererat i har 
färgkodats i turkos =   
 
Gunnarson & Blohm (2010) anser att värdskapets grund är människan. Att se 
individen (se figur 16) och dess behov är viktigt att uppmärksamma vilket var 
gemensamt svar bland samtliga studerade arbetsplatser i den empiriska studien. På en 
arbetsplats ska den anställda känna att de egna behoven blir sedda och Baptiste (2008) 
anser att arbetet på en arbetsplats ska utgå från den anställdes välbefinnande. Pine och 
Gilmore (1999) vill jämföra arbetsplatsen med en teaterscen, där personalen är delar 
av ett välregisserat drama. De anser att arbetet bakom kulisserna på en arbetsplats, det 
vill säga det som händer bakom scenen där kunderna inte är med är viktigt att ta till 
vara på för alla typer av företag. De menar att det som sker bakom kulisserna speglar 
av sig utåt mot kunderna och därför gäller det att det finns en bra arbetsplats i 
bakgrunden. Gemensamt för mesta delen av resultaten från de teoretiska och 
empiriska studierna är utgångspunkten att alla kan skapa en bra arbetsplats (se 
figur 16) oavsett inriktad bransch. Om de som styr företaget kan bygga upp en stark 
grund på arbetsplatsen där de förstår innebörden av att arbeta med sin personal kan de 
tillsammans skapa en bra arbetsplats. Gemensamt för resultaten av den teoretiska 
studien visade sig vara för att bygga upp en bra arbetsplats ska det finnas trivsel, tillit 
och stolthet. Resultaten av den empiriska studien visar likheter med detta genom 
Great Place to Works tre nyckelord, vilka är gemenskap, tillit och stolthet. Dessa tre 
begrepp är sammansatta i en modell (se figur 16) där sambanden mellan dem visas. 
Gemenskap och trivsel är ihop placerade då slutsatsen är att gemenskap skapar trivsel 
och trivsel skapar gemenskap. Great Place to Work (2012) menar att en arbetsplats 
där relationerna och trivseln är bra bygger upp självförtroendet hos den anställde 
vilket inger en stolthet hos personalen för det arbete de utför. Stoltheten bygger sedan 
upp en tillit gentemot ledarna som i sin tur kan känna tillit till de anställda. Att ha 
gemenskap och trivsel på arbetsplatsen handlar om att ha rätt inställning (se figur 16) 
till det man gör (Lundin, Paul & Christensen, 2000). Författarna menar att det varje 
dag går det att välja den inställning man vill ha på sin arbetsplats. Med en bra 
inställning går det att trivas på arbetsplatsen, bara man väljer att må bra där man är för 
stunden. Med rätt inställning till det man gör går det att vända det tråkiga eller dåliga 
arbetet till något bra och känna stolthet över det. 
 
Pine och Gilmore (1999) anser att ledningens ansvar är att engagera (se figur 16) sina 
anställda så att de i sin tur kan och vill engagera kunderna utåt. För i alla människor 
finns energi som ledningen behöver hitta för att ta fram individens kreativitet. 
Författarna menar att ser de anställda sitt arbete som en teaterscen med massa 
möjligheter så ökar chanserna för att kunna engagera sina kunder. Engagera dem på 
ett djupare plan eftersom det uppstår kontakt och personalen påverkar kunden på ett 
minnesvärt sätt. För Lundin, Paul och Christensen (2000) med metoden Fish! är 
engagera ett nyckelord där det handlar om att få med sig kunderna och ha roligt 
tillsammans.  
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Värdskapet vill med sin filosofi förmedla att man ska välkomna (se figur 16) andra 
och få dem att känna sig betydelsefulla, att de är väntade och önskade (Gunnarson & 
Blohm). Lundin, Paul och Christensen (2000) menar att det är viktigt för ledningen att 
förmedla att det som personalen gör är av betydelse. Personalen ska kunna känna 
mening med arbetet de utför (Baptiste, 2008). Genom att ge ett bra värdskap bryr man 
sig om en annan människa och visar att det som personen gör är betydelsefullt och 
viktigt (Gunnarson & Blohm). I strävan med att välkomna andra på en arbetsplats 
måste arbetet börja men att välkomna sig själv, för välkomnar man inte sig själv först 
är det svårt att öppna sig och välkomna någon annan. Välkomna därefter de som finns 
runtikring, på arbetsplatsen, välkomna varandra. Detta är grundstenarna för att 
personalen och företaget sedan ska kunna vara öppna och välkomna andra som 
kommer till arbetsplatsen.  
 
Vid arbete för en bra arbetsplats är det viktigt för de som leder företaget att se att alla 
som är där är delar av en helhet (se figur 16). Gunnarsson och Blohm (2010) menar 
att de anställda på ett företag måste förstå sambanden mellan det de gör och hur 
företaget uppfattas, upplevelsen för kunderna utåt. Det spelar ingen roll om det är 
produkter eller personer som kunden möter, det tillhör deras helthetsupplevelse av 
företaget och därför är ett fungerande bra värdskap från personalen av betydelse. Ett 
värdskap innehåller en människa, den upplevelse som känns fulländad gör det för att 
det finns en människa bakom allting och det är denna människa som påverkat just den 
situationen. Allt annat runtikring kan vara perfekt men det är människan som gör 
upplevelsen.  
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Figur 16 framtagen utifrån resultaten av teoretiska och empiriska resultaten i jämförelse med 
bakgrundsproblematiken 
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6.0 Avslutning 
Genom att arbeta med att uppnå en bra arbetsplats med utgångspunkt från individen 
kan personalomsättningen hållas låg. För med ett öppet förhållningssätt med individen 
som grund leder det lättare till att trivseln och gemenskapen är god vilket tenderar till 
att personalen mår bra och vill stanna längre inom arbetsplatsen (Lundin, Paul & 
Christensen, 2000). Företag som är omtänksamma och värdesätter sin personal får 
ofta ett gott rykte och lojala arbetare som är benägna om att ge bra service (Levering, 
2004). För att personalen ska kunna ge ett gott värdskap utåt behöver det interna 
värdskapet fungera först (Lundberg, 2008). Denna studie har visat att 
upplevelseproduktion har relevans för det interna arbetet på en arbetsplats och Pine 
och Gilmore (199) menar att den anställde ska ses som en artist, med arbetsplatsen 
som en tom teaterscen där denne ska agera. 
 
Vid omgjord forskning skulle intervjuer eller enkätstudier mot utvalda företag vara 
intressant som metod, som komplettering till litteratur- och empirisk studie som gjorts 
i detta fall. Det skulle vara intressant för att se vad det resultatet skulle ge för bild av 
vad som definierar en bra arbetsplats. Exempel på fortsatt forskning skulle kunna vara 
att visa perspektivet på värdskap för företag för att studera vad de anser, om det är 
något de skulle kunna ha användning av i sitt arbete med att etablera en bra 
arbetsplats.  
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