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Abstract: This study investigates the reasons that lead to absenteeism and lack of 

motivation, and if there is a link between them. The purpose of this study is to 
analyse how Pacwire AB can improve the       situation when it comes to 
lowering the absenteeism and increase motivation. The employed at Pacwire 
thought the biggest problem was lack in communication. Our conclusion is that 
the leadership therefore needs to be improved. To make this happen, we 
recommend Pacwire to be more involved with the employees, and for example 
rebuild the gym, sponsors sport activities or offers massage.  

       
Keywords: Management, motivation, communication, Pacwire AB. 
 
Abstrakt: I denna studie undersöks anledningarna till sjukskrivningar och brist i 

motivationen hos anställda, samt om det finns ett samband mellan 
sjukskrivningar och brist på motivation. Syftet med denna uppsats är att hjälpa 
Pacwire AB att förbättra Arbetssituationen, sänka frånvaron respektive höja 
motivationen. De anställda tyckte att det största problemet var dålig 
kommunikation med låg motivation som följd. Vår slutsats av projektet är att 
ledarskapet på Pacwire därför bör förbättras. För att projektet ska lyckas krävs 
att företaget engagerar sig och förslagsvis förnyar gym, sponsrar sport aktiviteter 
eller hyr in en massör. 

  
Nyckelord: Management, motivation, kommunikation, Pacwire AB. 



Summary 
 
In today’s stressed business environment more people are registered with long-term 
absenteeism. Long-term absenteeism is becoming a huge problem in the society and is 
neither good for the individual, the working life or the paying government.  
 
In this study we find out reasons for low motivation and absenteeism and investigate if there 
is a link between lack of motivation and absenteeism. The companies are constantly trying to 
cut budgets and to make everything as effective and efficient as possible. But are they cutting 
at the right places? The companies are now starting to react on the high cost of having an 
absent working force, and are open to suggestions to solve this problem. 
 
This work is due from a management project investigating the Swedish company Pacwire’s 
figures about lack of motivation and long-term absenteeism. The study contains theory about 
absenteeism, motivation, management styles and also cases involving other companies 
dealing with this subject.   
 
There is no simple way of dealing with this problem, there are many ways the problems been 
addressed but there is always room for improvements. According to Maslows hierarchy of 
needs safety, affiliation and appreciation is important to reach improvement. Some ways of 
dealing with long-term absenteeism is to motivate the employees by informing them about 
the company, improve the personal ergonomics by job rotations, team building, suitable work 
tools and office equipment. 
 
The empirical study was made as an interview and a questionnaire. We interviewed all four 
departments that are involved in the production. The employees was informed in advance 
that it would be an interview, questions to prepare the employees for the discussion was also 
handed out beforehand. One week after handing out the material the interview took place. 
The interviews was made with four to eight employees in each group, in total five interviews 
was made.    
  
The study gives understanding of the importance of having a happy workforce and how to 
create it. The work also gives suggestions of how to improve the situation at the Pacwire 
factory. An implementation plan will be established to help the company to better be able to 
coop with its problems and to have a functional outcome for both the company and the 
employees. 

 
Our study shows that many respondents were dissatisfied with the communication, and since 
communication is important we recommend that the managers get educated in management 
and leadership.  
 
We recommend that the employees should be given a paid “health hour”. This hour should be 
spent on using for example the gym, go to massage or some other health activity. 
 
To make this project successful, the company needs to improve the gym, be more active in 
sponsoring sports activities and hire a masseur. One suggestion to minimize the costs is to 
contact universities that educate health experts. Some students need practical training and that 
could be a synergy effect for both parts.    
 



Sammanfattning 
 
I dagens stressade samhälle har det blivit mer och mer vanligt att folk är sjukskrivna av olika 
anledningar. Långtidssjukskrivningar har blivit ett stort problem speciellt i de nordiska 
länderna i Europa på senare tid. Sjukskrivningarna är inte bara dåliga för individen, utan 
påverkar både arbetslivet och staten negativt.  
 
I denna studie undersöker vi anledningarna till sjukskrivningar och brist i motivationen hos 
anställda, samt om det finns ett samband mellan sjukskrivningar och brist på motivation. 
Dagens företagare måste ständigt se till att effektivisera för att minska kostnader och 
användningen av resurser. Man kan ibland fråga sig om alla nedskärningar är effektiva i 
längden. Företag har först nu på senare tid fått upp ögonen för den ökade sjukfrånvaron och 
vad man ska kunna göra åt den.  
 
Det finns ingen enkel väg att gå för att lösa den här sortens problem, och det finns alltid plats 
för ytterligare förbättringar. Några enkla åtgärder en företagsledare kan göra för att förbättra 
statistiken vad det gäller sjukfrånvaro är; informera de anställda om organisationen så att de 
ska få en bättre helhets syn, förbättra ergonomin genom att arbeta med jobb rotation, 
samarbetsövningar, anpassade arbetsredskap och kontors verktyg. 
 
Denna studie är gjord ur de anställdas perspektiv, och genom att utgå från ett företag med 
problem med låg motivation och sjukfrånvaro är vår avsikt att kunna hjälpa dem komma till 
rätta med sina problem.  
 
Vi intervjuade alla de fyra avdelningarna som ingår i produktionen på Pacwire. Upplägget var 
så att vi först informerade de anställda om att det skulle genomföras en intervju, samtidigt 
delades förberedelsefrågor inför diskussionen ut i alla fikarum. En vecka senare genomfördes 
intervjuerna. Under varje intervjutillfälle deltog 4-8 anställda, och totalt blev det 5 
intervjutillfällen.   
   
Genom intervjun på Pacwire AB fick vi en god insikt i vilka problem de anställda på fabriken 
ansåg sig ha på sin arbetsplats. Vår studie visar att de anställda upplever att det största 
problemet var dålig kommunikation med låg motivation som följd. Efter att ha analyserat data 
från intervjuerna har vi tagit fram rekommendationer och förslag till förändringar. 
 
Eftersom många respondenter inte var nöjda med kommunikationen och det faktum att 
kommunikation är viktig, rekommenderar vi att ledare utbildas i ämnet. Ledare från de olika 
avdelningarna och personalansvarig kan till exempel gå en utbildning.  
 
Vi anser vidare att de anställda ska erbjudas en betald friskvårdstimme. Tiden ska avsättas till 
att förslagsvis använda företagets gym, gå på massage, eller någon annan friskvårds aktivitet.  
 
För att projektet ska lyckas krävs att företaget engagerar sig och förbättrar/förnyar gym, 
sponsrar sportaktiviteter eller hyr in en massör. Ett förslag för att minimera kostnaden är att 
kontakta högskolor eller universitet med friskvårdsutbildningar. Där kan det finnas personer 
som behöver praktik som exempelvis massör.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till studiens ämne, det problem som ska undersökas 
samt syftet med studien. Slutligen presenteras avgränsningarna och dispositionen. 
 

1.1 Bakgrund 
Anledningen till att detta arbete skrivs är att en av oss vid flera tillfällen jobbat på ett företag 
där arbetsmotivationen var låg. För att hjälpa detta företag ur en ond spiral valde vi att 
undersöka ämnet motivation. Detta för att kunna se vad vi skulle kunna bidra till för att öka 
motivationen och sänka sjukfrånvaron. Vi kom tillsammans med vår handledare på Pacwire 
överens om att studien skulle göras som om den vore gjord av konsulter. Syftet var att 
maximera nyttan för Pacwire och höja vår trovärdighet samt objektivitet. 
 
Motivation är ett ämne som angår alla och ofta kommer upp i diskussioner kring arbete och 
prestation. I ett företag är det viktigt att ledaren kan motivera sin personal. En motiverad 
personal är också avgörande för ett framgångsrikt företag.1 
 
Frågan är hur man motiverar människor att gå till arbetet och göra ett bra jobb. Det som 
motiverar den ena behöver inte nödvändigtvis motiverar den andre. 
 
Vi vill inte göra en allmän beskrivning av motivation utan tänker använda teorier och kunskap 
i syfte att förbättra för valt företag. Därför har vi valt att fokusera och konkretisera på följande 
problemlösning: 

1.2 Problemformulering 
Hur kan Pacwire höja motivationen för personalen och samtidigt sänka sjukfrånvaron? 

1.3 Syfte 
Arbetet syftar till och ge förslag för att öka motivationen och sänka sjukfrånvaron på Pacwire. 
Syftet är att analysera sambandet mellan motivation och sjukfrånvaro.  
 

1.4 Avgränsningar 
Vår studie baseras på intervjuer gjorda på Pacwire AB våren 2005. Vi har valt att avgränsa 
oss till de fyra produktionsavdelningarna: galvan, drageri, underhåll och utlastning på 
Pacwire. De som inte har intervjuats är ledningen och ett par skiftarbetare. Vi anser att de 
över 90 % som har deltagit ger en fullgod bild av situationen på företaget. 

Inga intervjuer har hållits med ledningen men resultaten har presenterats och diskuteras. 
Många förbättringar handlar om god kommunikation. Ledningen har idéer och förslag för att 
förbättra kommunikationen, men projektgruppen har avgränsat sig till de fyra avdelningarna 
för att kunna göra en analys. Projektet har diskuterat vilka resurser som behövs, men inte gjort 
någon fullständig redovisning av hur alla förslag skulle kunna finansieras. För att göra detta 
skulle mycket tid gå åt för att studera Pacwires ekonomiska redovisning.  
Vi gör inte några generella slutsatser, utan utgår från företaget och dess möjligheter. 
                                                 
1  Lundin Stephen C. ”FISH! A remarkable way to boost morale and improve results”. Sid 15. New York. 2000 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till studiens ämne, det problem som ska undersökas 
samt syftet med studien. Slutligen presenteras avgränsningarna och dispositionen. 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel behandlas de metoder och angreppssätt som används i arbetet. Vilket 
vetenskapligt synsätt som används, och hur datainsamlingen gått till samt trovärdigheten. 

Kapitel 3: Teori 

I detta kapitel presenteras olika teorier i ämnet motivation. Kapitlet är uppdelat i fyra 
huvuddelar; del 1 teorier om människans motivation t.ex. Maslows behovspyramid, del 2 kort 
redogörelse om arbetsfrånvaro, del 3 teorier om olika ledarstilar, och del 4 befintliga 
företagsexempel.   

Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel beskrivs vår fältstudie på företaget Pacwire. En presentation av företaget och 
sammanställning av enkätundersökningen som utfördes. 

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel analyseras läget på Pacwire först allmänt och sedan mer specifikt utifrån hur det 
såg ut på de olika avdelningarna. Efter varje analys finns förslag till förbättringar för de olika 
avdelningarna. 

Kapitel 6: Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel diskuteras slutsatserna och de största och mest akuta förändringarna som 
företaget bör göra för att öka motivationen och sänka arbetsfrånvaron. Det finns också en 
implementering av förslag till förbättring samt vad som hänt efter studien.  
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2 Metod 
I detta kapitel behandlas de metoder och angreppssätt som används i arbetet. Vilket 
vetenskapligt synsätt som används, och hur datainsamlingen gått till samt trovärdigheten. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Människor är olika och har naturligt olika preferenser och synsätt. Inom vetenskapen är de två 
största typer av synsätt positivismen och hermeneutiken. Positivismen utgår från absolut 
kunskap som ideal, och hermeneutiken relativiserar kunskapen.2  
 
Positivism innebär kvantitativ och statistisk datainsamling med grunden i empirin. Aguste 
Comte som är fader åt synsättet menade att det går att generera kunskap som är positiv och 
utvecklande för människor. Iakttagelser som är vetenskapliga kan förklara händelseförlopp i 
lagbundna teorier.3   
Enligt positivismen har vi endast två källor till kunskap: 

• Intrycken från våra sinnen 
• Mänsklig logik 

 
Det är alltså vad vi registrerar och hur vi resonerar som bygger upp vår kunskap enligt 
positivismen.4 
 
Hermeneutiken å andra sidan står för kvalitativ och undersökande forskning. Den grundar sig 
i tolknings lära där man studerar den mänskliga existensen. Här ska undersökaren tolka och 
förstå det denne ser och sedan visa det för läsaren. Avbilden är då inte den enda sanna, utan 
den speglar verkligheten på det sättet, just då ur någons ögon. Det betyder att alla inte skulle 
komma fram till samma sak av samma iakttagelse.  
 
Vårt arbete tenderar att vila på hermeneutikens synsätt.  

2.2 Kvalitativ – kvantitativ metod 
Det finns två metodiska angreppssätt vid vetenskaplig forskning, ett kvantitativt och ett 
kvalitativt. Den kvantitativa bygger på hårddata t.ex. antal anställda, omsättning och vinst. 
Den kvalitativa baseras på mjukdata som t.ex. funktion, motivation och trivsel.  
 
Det är syftet med arbetet som bör avgöra vilken metod som ska väljas. Det beror på om det är 
mätbart, i så fall är den kvalitativa metoden lämpligast. Är syftet däremot att tyda och förstå 
fenomen är den kvantitativa metoden mest användbar.5   
 
Vi har inriktat oss på att använda den kvalitativa metoden för att kunna tolka utfallet av vår 
studie.  

                                                 
2 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda och raportera.1989, s 133  
3 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003, s 29 
4 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda och raportera.1989, s 133 f 
5 Nyberg, R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. 2000 s. 100 
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2.3 Induktiv – deduktiv ansats 
Induktiv och deduktiv ansats är två olika sätt att koppla teori och verklighet. Undersöker man 
en företeelse utan att först knyta den till teori används en Induktiv ansatts. Något studeras för 
att kunna formulera en egen teori. Använder man en deduktiv ansatts istället utgår 
forskningen från befintliga teorier som sedan testas i verkligheten.6 Från teorin görs hypoteser 
som prövas empirsikt i en studie.7 
 
Vårt arbete har baserats på kvalitativ insamlad primärdata som sedan legat till grund för 
analys och bildandet av egna teorier. Det betyder att vi använt en induktiv ansats. Vi har i 
efterhand studerat befintliga teorier och jämfört med våra slutsatser.  

2.4 Datainsamling 
Information består av antingen primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som 
vi samlar in själv, medan sekundärdata är information som redan finns i litteratur, artiklar och 
på Internet8. Vår primärdata består av intervjuer och diskussioner. Intervjuerna utfördes på 
plats eftersom utfallet blir större och mer pålitligt vid personlig kontakt. Detta gjordes även 
för att underlätta tolkningen av det empiriska materialet. Våra respondenter är alla som jobbar 
på de fyra avdelningarna ”drageriet”, ”galvan”, ”underhåll”, ”buntning utlastning” i fabriken 
på Pacwire. De som inte intervjuats är de anställda på kontoret. Sekundärdata som insamlats 
består av kända teorier från tryckta källor, samt Internet.  

2.4.1 Enkätundersökning  
Att ställa frågor är ofta ett bra sätt att insamla information om hur människor uppfattar saker. 
Syftet är att ta reda på vad individen tycker om en viss företeelse, samt vad den är intresserad 
av. 
 
Vid en standardiserad enkätundersökning ställs samma frågor i exakt samma ordning till varje 
respondent. Det är viktigt att tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria att tolka fritt och i 
vilken ordning frågorna ställs. Detta kallas strukturering9.   
 
För att alla ska få sin röst hörd valde vi att genomföra en  standardiserad enkätundersökning. 
Syftet med det var att alla skulle kunna vara anonyma på mer känsliga ämnen och bidra med 
sin åsikt även om de inte var aktiva i diskussionen. Enkätundersökningen ligger till grund för 
den statistik som vi påvisat. Frågorna är testade på lärare och kamrater för att kunna minimera 
att de skulle tolkas fel. Enkätundersökningen bestod av 23 frågor. De första var personliga så 
som ålder, kön samt antal år på företaget. De följdes av fleralternativsfrågor och avslutades 
med tre mer öppna frågor som diskuterades i små intervjugrupper. 

2.4.2 Intervju  
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer, ett sätt är att ha en strukturerad och 
standardiserad intervju som följer en färdig mall. Ett annat sätt är att ha en mer informell och 
ostrukturerad metod. Intervjuaren och respondenten för då mer ett samtal vilket ger större 
möjlighet att utveckla intervjun10.  
 

                                                 
6 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003 s 14 
7 Ibid s 23 f 
8 Nyberg, R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. 2000 s 73 f 
9 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003 s 71 
10 Saunders, M. m fl., Rresearch methods for business students 2003, s 246 f 
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Vi har använt oss av grupp intervjuer eller diskussioner där de självstyrande grupperna fick 
diskutera fram svaren delvis gemensamt. Storleken på grupperna var mellan 2 och 6 personer. 
Frågorna baserades utifrån enkätundersökningen som gjordes individuellt. Tillvägagångssättet 
användes för att både få individens uppfattning, samt en mer komplett bild av gruppens åsikt. 
För att få bästa resultat så valdes så trevliga omständigheter som möjligt och bjöd därför på 
fika under mötet. Före intervjun har vi tränat på att ställa frågor inom ämnet och hur man bäst 
formulerar frågor som inte är allt för öppna och är lätta att analysera.   

2.5 Trovärdighet 
Vid vetenskaplig forskning är det viktigt med hållbara och giltiga resultat för att studien ska 
vara godtagbar. Det är viktigt att kunna argumentera för trovärdigheten i informationen och 
tolkningen av denna. Tolkningen får inte bygga på förutfattade meningar eller allmänna 
slutsatser. För att styrka trovärdigheten krävs att de som utför studien handlar på ett korrekt 
sätt. Med korrekt handlingssätt menar man engagemang, relevans av valt ämne, intresse och 
att informationen som inhämtas är uppriktig11.  

2.5.1 Validitet – tillämplighet 
Validitet används för att kontrollera om data som används vid en studie är trovärdig. Det 
handlar om i vilken mån som resultatet stämmer överens med verkligheten. Detta begrepp 
passar till kvantitativa undersökningar och enligt Patell inte till kvalitativa undersökningar12.  
Detta med anledning av den mer komplexa information och tolkande miljö som en kvalitativ 
studie innebär.  
 
Vid en kvalitativ studie är begreppen tillämplighet, rimlighet och trovärdighet bättre. Med 
tillämplighet menas att välja det tillvägagångssätt och upplägg som lämpar sig bäst till 
studiens syfte. Som tillvägagångssätt kan man använda deltagande och observationer, 
diskussioner och intervjuer13.  
 
Vårt arbete består av fyra gruppdiskussioner och en enkätundersökning. Vid diskussionerna 
fördes anteckningar som stöd för tolkning av det som sades och slutsatser som vi kom fram 
till. Vi var båda närvarande personligen vid diskussionerna och hade en framträdande roll 
genom att diskutera och hålla samman diskussionen.  
 
Fördelen med att vara närvarande vid diskussionerna är att man märker respondenternas 
kroppsspråk. Genom kroppsspråket kan man se om stämningen är trygg och avslappnad. 
Diskussionerna flöt på bra och allvar blandades med humor. Eftersom en av oss tidigare 
arbetat på företaget fick vi mer förståelse för de anställda och vi kände oss välkomna. Detta 
tror vi ledde till att diskussionen kunde bli mer avslappnad, en annan fördel med att Frida 
jobbat på Pacwire var att hon hade förståelse och kunde ha förståelse för hur de anställda 
tänkte.     
 
För att få struktur på data som samlats in gjordes en sammanställning av svaren. Detta i syfte 
att ta reda på hur många som svarade på varje fråga, om någon misstolkat någon fråga och om 
någons svar kan tolkas på flera sätt. 
 

                                                 
11Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003 s 80 
12 Ibid s 77 
13 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003 s  77 f 
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Efter att ha strukturerat all data analyserades den. Frågor med flervalsalternativ analyserades 
först utifrån ett statistiskt perspektiv. Nästa steg var att diskutera vad svaren betydde och hur 
det påverkade personalen och företaget. De frågor som besvarades med respondenternas egna 
ord krävde mer tid för att analysera. För att inte komma fram till fel slutsatser undvek vi att 
göra antaganden om hur respondenten tänkte, istället användes data som var tydlig och 
entydig. De svaren som kunde tolkas på flera sätt diskuterades, men vår tolkning har inte 
använts som om det vore den enda korrekta. Ovanstående handlingar menar vi har lett till en 
ökad rimlighet i arbetet. 

2.5.2  Källkritik 
Källkritik handlar om informations äkthet. När verkligheten inte studerats själv finns det en 
risk att informationen blir vinklad eller oriktig. Författarna till arbetet hämtar information från 
en källa som i sin tur har studerat verkligheten. Det är nu källkritiken kommer in för att 
avgöra vad som hänt längs vägen: 
verklighet – källa – forskare.14  
 
Källkritik är en urvalsmetod för den eller de som skriver. Först samlas den information in som 
författarna anser sig behöva, sedan rensar de bort det material som inte verkar vara relevant.15 
Urvalet görs genom värdering och kontroll av huruvida källan är äkta eller inte. Här är det 
viktigt att ta ställning till om källan och/eller forskaren har någon annan avsikt än att skildra 
verkligheten. Forskaren bedömer källans tendens och bakgrund och kan avgöra om 
informationen är värdefull.16 
 
För att minimera förvrängningar som uppkommit av att informationen passerat flera led har vi 
jämfört flera böcker och webbsidor. Vissa teorier ligger långt bort i tid och rum. För att få en 
så opartisk bild som möjligt har vi jämfört nya och gamla källor. Vi anser också att vår 
användning av Internet har gjort att vi fått en större bredd av författare. Dessutom har 
information som tryckts gått genom ett steg till nämligen publicistens, som också kan ha haft 
synpunkter eller krav för att trycka boken. 
 
Vi valde att intervjua så många som möjligt på fabriken för att få ett så trovärdigt resultat som 
möjligt. Vi har genom detta haft möjligheten att kritiskt ta del av respondenternas beskrivning 
av situationen. Frågorna skickades inte ut i förväg för att undvika att någon skulle säga vad de 
skulle svara. Istället skickade vi ut ett välkomst brev några dagar innan med ämnen de kunde 
fundera över. Detta gjordes för att väcka intresset, samt ge de som skulle intervjuas tid att 
tänka efter.  
 
Respondenterna var i ungefär samma ålder och den övervägande delen var män. Skulle 
gruppen vara annorlunda uppbyggd skulle antagligen också resultatet ha varit annorlunda. 
Detta har dock ingen betydelse i vår studie eftersom den syftar till att studera förhållandet på 
Pacwire och inte att ge en generell bild av motivation. 
 
Slutligen vet vi att alla har olika kultur och synsätt, så även vi. Därför har vi valt den 
hermeneutiska metoden som grundar sig på förståelse. Vi har även diskuterat med vår 
handledare i syfte att vara så objektiva som möjligt.   
 

                                                 
14 Alveson, M. Sköldberg, K., Tolkning och reflektion 1994, s 123 f 
15 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda och raportera,1989, s 82 
16 Alveson, M. Sköldberg, K., Tolkning och reflektion, 1994, s 123 f 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras teorier i ämnet motivation. Kapitlet är uppdelat i fyra huvuddelar; 
del 1 teorier om människans motivation t.ex. Maslows behovspyramid, del 2 kort redogörelse 
om sjukfrånvaro, del 3 teorier om ledarstilar, och del 4 befintliga företagsexempel.   

3.1 Motivation – vad är det? 
Definitionen på motivation är enligt svenska akademiens ord bok: 
” …sammanfattning(en) av de motiv som bestämma en viljeakt; den i föreställningar o. 
känslor o. d. bestående orsaken till en viss reaktion…” 17 
 
Enligt Richard Hackman och Greg Oldhams ”job characteristics theory” är motivation och 
hur jobbet är designat viktiga delar i hur de anställda arbetar. Om människor trivs på sitt 
arbete och känner sig motiverade jobbar de hårdare och är mer trogna mot företaget18. Med 
andra ord leder högre motivation till att företag presterar bättre. Låg motivation däremot kan 
orsaka sjukfrånvaro, och i vissa fall till och med längre sjukskrivningar. Det finns åtgärder 
som kan göras för att öka motivationen på en arbetsplats. Detta kommer att presenteras i 
kapitlet om teori tillsammans med teori angående motivation. 
 
Ledare måste kunna förstå vad som motiverar deras personal för att företaget ska kunna göra 
topp prestationer, eftersom motivation direkt påverkar produktiviteten. Motivation är en 
uppsättning av olika processer som leder en person mot sitt mål.  
 
Teorier som handlar om människor är mer ansatser än teorier, eftersom faktorerna som 
motiverar en person kanske inte alls motiverar en annan. Människan är alldeles för komplex 
för att teorier i ämnet stämmer för alla, teorierna kan däremot ses som teorem dvs. en viss 
generell kunskap för hur det borde vara19. 
 

3.1 Maslows behovs pyramid 
Maslows behovs pyramid har fem nivåer av behov20.  Man börjar längst ned på trappan med 
de mest grundläggande behoven och kan sedan stegvis ett steg i taget komma upp till de mer 
sofistikerade behoven21. När en nivå uppfyllts beror helt på individen och dess preferenser. 
 
Nivå 1 Fysiologiska behov 
Nederst i behovshierarkin finns de fysiologiska behoven, så som hunger, törst, sömn etc.  
 
 
Nivå 2 Trygghetsbehov 
Behovet av säkerhet och trygghet kommer enligt Maslow på andra nivån. Att känna en stabil 
tillvaro utan våld och kriminalitet. På arbetarplanet handlar det om att ha en stabil 
anställning.22 
                                                 
17 Svenska akademins webb baserade ordbok (refererad  2005-12-11) 
18 Hellriegel, D m fl. Management – A competency- based approach, 2002, s 386 
19 King, J. m fl,. international management and marketing, s 40  
20 Bilaga 1. Mashlows behovs trappa 
21 http://ollie.dcccd.edu/mgmt1374/book_contents/4directing/motivatg/motivate.htm (refererad 2005-03-14)  
22 Bakka, J. m fl., organisationsteori, 2001, s 163 
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Nivå 3 Sociala behov 
Sociala behov berör behovet av tillhörighet. Vänskap, sociala grupper och andra typer av 
känslomässiga relationer är på den här nivån viktigt för individen. På arbetsplatsen uppfylls 
dessa genom att arbeta i grupper, delta i någon av företagets sportaktiviteter och festligheter.23  
 
Nivå 4 Behov av självrespekt 
Här finns en strävan för självkänsla och självhävdelse. Detta nås med bekräftelse från andra 
samt att individen börjar värdesätta sina prestationer och sig själv.24 För att 
arbetsmotivationen ska nå denna nivå är det viktigt att individen får arbetsuppgifter som bäst 
motsvarar dennes kompetens. Då blir arbetet bra och ledare ger beröm för väl utfört arbete 
vilket ger individen självrespekt.    
 
Nivå 5 Självförverkligande 
Det här är den högsta nivån i vilken individen utvecklar sin fulla potential. Att förverkliga 
drömmar och mål blir en del av att bredda sina möjligheter. Kopplas denna nivå till 
arbetsmotivation finns aspekter som utmanande uppgifter och utvecklingsarbete.25 
 
Har nivå 5 nåtts är det ingen garanti att det är så för all framtid. Rubbas de lägre nivåerna 
måste dessa återigen tillfredsställas innan nivå 5 kan nås igen. Maslow hävdar även att alla 
människor inte kommer upp till den högsta nivån.  
 

3.2 McClelland 
Till grund för denna teori ligger till viss del freuds psykologiska studier26. McClellands 
inlärda behov delar upp motivation i behov av; makt, bekräftelse och prestation. Med inlärda 
behov menar man behov som en individ fått genom uppfostran och livs erfarenheter. Enligt 
McClelland kan människan alltså motiveras på tre olika sätt27.  
 
Makt som motivation:  
Individer ser nästan alla situationer som en möjlighet att få kontroll eller dominera över andra. 
De gillar att ha inflytande över andra samt gillar att förändra situationer även om det inte är 
nödvändigt. 
 
Bekräftelse som motivation: 
Dessa personer är oftast vänliga och gillar att socialisera sig med andra. Detta kan däremot 
distrahera dem från att göra sina sysslor. 
 
Prestation som motivation: 
Individen är äregirig och ser det som viktigt att nå sina uppsatta mål. Dessa personer gillar 
också att ha kontroll över situationer de befinner sig i, samt få snabb respons på saker de 
gjort.28 

                                                 
23 Bakka, J. m fl., organisationsteori, 2001, s 163 f 
24 Ibid, s 163 f 
25 Ibid, s 164.f 
26 Madsen, K. B., Motivation, 1969, s 38 f 
27 Bilaga 2: McClellands behovsteori 
28 Bilaga 2: McClellands behovsteori 



9 

3.3 Hawthornes ljus test 
Ett känt exempel på en beteende studie är en studie som utfördes 1924-1933 i Hawthorne 
utanför Chicago. Företaget Western Electric gjorde ett test för att se om bättre ljus 
förhållanden ökade produktiviteten. Studien utfördes genom att de anställda delades upp i två 
grupper, en test grupp och en kontroll grupp. I test gruppen höjde man ljusstyrkan, medan 
man i kontroll gruppen lät den vara som tidigare. Resultatet visade att produktiviteten hade 
ökat i testgruppen, men att den även hade ökat i kontrollgruppen där man inte hade ändrat 
förhållandena. Vidare tests utfördes där man sänkte ljusstyrkan för test gruppen, och även då 
höjdes produktiviteten.  
 
För att få klarhet anlitade företaget tre forskare vid Harvard, Elton Mayo, Fritz Roethlisberger 
och William Dickson. De gjorde två grupper med 6 kvinnor i varje, för test gruppen ändrade 
de förhållanden som tex längden på kafferaster. I kontrollgruppen ändrades ingenting, 
återigen ökade produktiviteten för båda grupperna. Forskarna kom fram till att den ökade 
produktiviteten inte berodde på psykiska saker, utan av komplexa känsloreaktioner. Båda 
grupperna kände sig utvalda och stolta, detta ledde till att de kände sig mer motiverade.  
 
Forskarnas slutsats var att när anställda ges speciell uppmärksamhet leder detta troligen till att 
produktiviteten ökar oberoende av hur arbetsförhållandena förändras. Detta fenomen är känt 
som Hawthorne effekten.29    
 

3.4 Arbetsfrånvaro 
Arbetsfrånvaro är ett problem som ökat de senaste åren och har blivit extremt kostsamt för 
företagen. Sjukfrånvaro är den största delen av arbetsfrånvaron. Andra former av frånvaro kan 
vara att personer går tidigare från jobbet.  
 

3.4.1 Sjukfrånvaro 
Det finns många kategorier efter vilka studier av sjukfrånvaro kan klassificeras, t.ex. 
samhällets, försäkringskassans, sjukvårdens, arbetsgivaren och den berörda individen. I detta 
avsnitt är perspektivet utifrån arbetsgivaren och den anställde. Detta har gjorts utifrån att 
behandla områdena: historia och ekonomi. Vi har begränsat oss ifrån de medicinska, 
filosofiska, rättspsykologiska, och psykologi områdena.  
 
Det som studeras är riskfaktorer för sjukfrånvaro, sjukskrivningsregler, kostnader och 
konsekvenser av sjukfrånvaro. Informationen är strukturerad främst på arbetsplatsnivå, men 
historiska och juridiska delar på nationell och i vissa jämförelsefall internationell nivå. 
 
Det är viktigt att komma ihåg vid diskussioner av sjukfrånvaro att de flesta personer som har 
en diagnostiserad sjukdom inte är sjukskrivna. Det är endast den sjukdom som leder till 
nedsättning av arbetsförmågan, i förhållande till kraven på det egna arbetet, som berättigar till 
sjukskrivning.30  
  

                                                 
29 Hellriegel, D m fl. Management – A competency- based approach, 2002, s 55 
30 SBU., Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis, 2003, s 12. 
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3.4.1.1 Historik 
Nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa är ett problem som alltid funnits, och som varje 
samhälle har varit tvungna att lösa. I bondesamhället kunde detta lösas inom storhushållen, då 
människor brukade sin egen jord. När fler personer ställde sig till förfogande på den öppna 
arbetsmarknaden behövdes nya lösningar. Nu när individen fick klara sig själv blev ett 
inkomstbortfall på grund av sjukdom alvarligt för försörjningen. Detta ledde till att människor 
ville sprida risken, och lösningen blev sjukförsäkringar. Sjukförsäkringen är en del av 
socialförsäkringssystemet, dit hör också bland annat pensionsförsäkring och 
arbetslöshetsförsäkring.31 
 
I nutid har sjukfrånvaron ökat stadigt både för kvinnor och för män i Sverige. I figuren nedan 
redovisas utvecklingen av antalet sjukdagar över 30 dagar. 
 

 
Figur 1: Sjukfrånvaro >30 dagar. Antal kvinnor och män,i tusental, 1981–2002. (Källa RFV.) 
 

                                                 
31 Riksförsäkringsverket, RFV. Socialförsäkringsstatistik. Fakta 2002. (Refererad 2005-11-20)  
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För att få en tydligare bild är en jämförelse av sjukskrivningar i olika länder relevant. Figuren 
nedan beskriver grafiskt utvecklingen i 7 Nordeuropeiska länder 
 

 
 
Figur 2:  Sjukfrånvaro enligt Arbetskraftsundersökningar 1990–2001. 
 
Som framgår av figurerna ovan så finns det en tydlig trend på ökad sjukfrånvaro. I Sverige 
ökade antalet sjukfrånvarande från 3,7 år 1998 procent av befolkningen (16-64 år) till 5,5 år 
2002 procent av befolkningen (16-64 år). (Se bilaga 5).  Med frånvarande menas frånvarande 
från arbete på grund av sjukdom under hela eller del av veckan.32 
 

3.4.1.2 Kostnader 
Det är försäkringskassan som betalar ut ersättning till sjukskrivna. Finansieringen består inte 
av premier baserade på risken för sjukdom. Istället debiteras försäkringspremier på 
arbetsgivare i form av schablonpåslag på lönekostnaden. I Sverige är således sjukersättning 
ingen renodlad försäkring utan en statlig transförering av skatter.  
 
Ersättningen från försäkringskassan är 80 procent av lönen, utöver det får fackanslutna ca 10 
procent från sin avtalsförsäkring.  
 
Enligt Riksförsäkringsverkets uppgifter uppgick den totala sjukpenningkostnaden år 2001 för 
sjukfall som varat 15 dagar eller längre till 38,3 miljarder kronor.33 Snittet per 
sjukpenningsfall 2001 var 37 800 kronor och för utbrändhet 57 200 kronor. Anledningen att 
utbrändhet blev mycket dyrare är att den varade fler dagar och att inkomsten i snitt var högre 
än andra sjukdomskategorier.34 
 

                                                 
32 SCB. ”sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV 2003:4 s 7 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0201/1998I02/AM0201_1998I02_BR_AM76ST0304.pdf s.7 
33 RFV. Vad kostar olika sjukdomar? Sjukpenningkostnader. RFV redovisar 2002:2   
34 RFV. Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet, RFV analyserar 
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Från samhällets syn så tillkommer kostnaden för bortfall av de tjänster och varor som de 
sjukskrivna skulle kunna bidra med. Dessutom så minskar konsumtionen eftersom 
ersättningen är mindre än den normala inkomsten.  
 

3.4.2 Förebyggande av sjukfrånvaro 
De höga kostnaderna är en av de viktigaste anledningarna till att sjukfrånvaron har fått stor 
betydelse för arbetsgivare. Det är nu ledarskap eller management blir av intresse för företag.  
 
Det finns flera teorier om vilka metoder ledare kan använda för att förebygga frånvaro. En av 
de viktigaste faktorerna är arbetsmiljön, och det finns en logisk positiv koppling mellan en bra 
arbetsmiljö och låg frånvaro. Bra miljö har också positiv effekt på hälsan.  
 
Att agera i tid och förebygga sjukfrånvaro är något som är både etiskt och fördelaktigt för 
företag. Tecken på att personalen inte fungerar bra eller att det är något annat problem är: 
 

• Tendenser på ändring i beteendet och att en person börjar fungera sämre i grupp. 
• Trender av korta frånvaroperioder, t.ex. borta på fredagar och måndagar. 
• Drog påverkan 
• Medarbetare stöter ut en person genom att t.ex. inte prata på kaffe raster och 

liknande. 
• Minskat intresse för arbete och mer oorganiserat arbete. 
• Skilsmässor och andra familjeproblem35 
 

För att lösa dessa problem är det viktigt med bra kommunikation mellan anställd och 
arbetsledare. Något som är viktigt är att ledaren tar sig tid att prata med de anställda. Ett 
exempel är att pratar med en anställd som har mycket arbetsfrånvaro, utan att ta upp 
personliga och praktiska ämnen. Denna uppmärksamhet kan göra den anställde mer 
motiverad. Att ha kontakt med sin ledare och känna att företaget bryr sig kan få den anställda 
att känna sig mer behövd, och genom det motivera sig själv till att utföra ett bättre jobb. 

 
Det är viktigt för en ledare att motivera, men ledaren måste vara lite på sin vakt eftersom det 
också är viktigt att medarbetarna kan motivera sig själva. 

 
För att få anställda mer motiverade att arbeta är det åtgärder saker man kan tänka på: 

• Se över arbetsmiljön 
• Se över den tekniska utrustningen 
• Vidareutbilda och vidareutveckla personalen 
• Tillåta flexibla arbetstider i den mån det går. 
• Variera arbetsuppgifter och tillämpa rotation.36 

3.5 Ledarstilar 
Vad innebär det för uppgifter att vara chef? Svaret är ofta att chefer gör en hel del. Här följer 
några exempel på vad företagsledare gör: 
 

                                                 
35 www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/rehabguiden/förebygga 2005-03-04 
36 Ibid  
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• En företagsledare utför ett massiv mängd av arbete. De jobbar i hög takt och ofta 
mycket över sina schemalagda arbetstider.  

• De arbetar med många olika saker samtidigt och blir ofta tvungna att hoppa från ett 
problem till ett annat. 

• De utför sitt ledarskap med begränsade tids resurser, och ofta även med begränsad 
vetskap angående ny information. De måste även ofta jobba emot deadlines och andra 
påtryckningar, vilket inte sällan leder till att de måste kunna fatta snabba beslut.  

 
Samtidigt som de utför alla dessa uppgifter ska de också kontrollera och påverka människor 
nedåt, uppåt och i sidled37.  
 
Det finns många olika ledarstilar. Ledarstilarna påverkas ofta hela produktionen på ett företag. 
Därför är det viktigt att sätta rätt ledare på rätt position. Ledarstilarna som kommer att tas upp 
i arbetet är: 

• Fyra ledarskapsteorier 
• X och Y teorin  

 

3.5.1 De fyra ledarstilarna38 
Efter att ha observerat ledarstilar i åratal har dr: Adizes Ishak identifierat fyra ledarstilar som 
han döpt till; produceraren, administratören, entreprenören och integratören. Många 
människor har lite av varje av dessa egenskaper i sitt sätt att leda. Ingen kan däremot vara lika 
bra i alla fyra sätten att styra. De flesta har en dominant stil, samt ofta en andra stil som är 
nästan lika stark som den första. När man anställer en ny ledare kan det vara på sin plats att 
först utvärdera vilken sorts ledare jobbet kräver, och sedan sätta upp kravmallen efter det.  

3.5.1.1 Produceraren 
Produceraren är individualisten som har drivkraften och disciplinen som krävs för att se till att 
resultat produceras. Rastlös, aktiv och alltid upptagen, produceraren har lite tid för småprat. 
Direkt och korrekt, den typiska produceraren är ofta bakom kulisserna och styr och ställer. 
Många producerare är attraherade av hög intensiva avdelningar så som försäljning. De är för 
upptagna för att ”slösa tid” med möten. De föredrar att slippa småpratet och gå direkt på att få 
jobbet gjort.  

3.5.1.2 Administratören 
Administratören ser till att regler finns på plats och följs, att planering görs ser 
administratören också som viktigt. Exakt och precis, administratören skapar metoder och 
procedurer för att vara säker på att saker blir ”rätt” gjorda. Analytisk och logisk, 
administratörer städar även upp andra människors slarvighet. De gillar att hålla organisationen 
på en stabil nivå, men är också villig att göra saker mer sakta och noga. Administratörer 
passar bra till områden som kräver mycket systematik och precision, så som räkning. 

3.5.1.3 Entreprenören  
Entreprenören är en idé person som alltid frågar sig varför? eller varför inte? En vision 
människa med drömmar, planer och scheman. Entreprenören leder också andra till att 
förverkliga sina idéer som de aldrig förverkligat annars. Succé för en entreprenör kräver både 
kreativitet och risk. Ibland blir de uttråkade med de kortsiktiga lösningarna och vill istället 
                                                 
37 Harold, L. Homa, B., managerial psychology, 1988 s 223 
38 Adizes Ishak., Ledarskapets Fallgropar, 1997 s 8-20 
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syssla med de långsiktiga visionerna. Entreprenörer är karismatiska och genererar nya projekt, 
syn på problem eller till och med synen på att göra affärer. 

3.5.1.4 Integratören  
Integratören är människoorienterad. En integratör värderar social harmoni högt, och strävar 
efter att jobba i grupper samt hålla konflikter borta. Ledaren gör detta genom att fokuserar på 
lyhördhet och goda relationer. Besluten ska fattas efter samhörighet och möjlighet att påverka 
för arbetstagarna. 
 
Michael Maccoby en känd psykoanalytiker har en motsvarande uppdelning men beskriver 
ledarna som: experten, försvararen, självutvecklaren och hjälparen. 
 

3.5.2 X och Y teorin 
Douglas Mc Gregor, en Amerikansk sociopsykolog utvecklade Maslows motivationsteori 
genom att lägga till ytterligare en tanke. Nämligen den att perspektivet, från vilket en chef ser 
andra människor bestämmer hur han agerar39. Tillvaron beter sig som vi förväntar oss. En 
chef som misstror sina medarbetares kompetens kommer att uppmärksamma situationer som 
ger stöd för denna uppfattning. Chefens attityd riskerar även att väcka gensvar i form av 
osäkerhet, passivitet och trots från medarbetarna40. 
 
Mc Gregor skrev redan om den kända x och y teorin i sin bok ”the human side of enterprise” 
1960. Denna teori hänvisas ofta till även idag när man diskuterar om management och 
motivation.  MC Gregors x och y teori är en användbar och enkel påminnare om de naturliga 
reglerna som finns för att leda människor. Dessa regler glöms ofta bort i det dagliga ledandet. 
Mc Gregor menade i sin teori att det fanns två olika sätt att styra människor. Många ledare 
tenderar att hamna i teori X kategorin41.  
 
Teori X innebär ett auktoritärt ledarskap som bygger på disciplin. Grundsynen är att 
människor är lata och inte gillar att arbeta. Personalen måste därför tvingas arbeta genom 
bestraffning av oönskat beteende. I denna teori vill inte människor ta ansvar och måste styras 
mot företagets mål. 
 
En ledare i teori X är: 

• Resultat- och deadline inriktad. 
• Kommenderande och frågar aldrig om synpunkter. 
• Förespråkare av envägskommunikation. 
• Ej tacksam och visar inte uppskattning för utfört arbete. 

 
Teori X ledarskapet ger enligt Mc Gregor dåliga resultat. Det kan förklaras av en osäkerhet 
eller trots hos personalen. 
Ledarskapet i teori Y främjar delaktighet och utgår ifrån att arbete är naturligt och roligt. 
Denna teori menar också att människor anpassar sig till att vara självkontrollerande och 
målinriktade. 
 
En ledare i teori Y har inställningen att: 

                                                 
39 Bolman, L. G., &Deal , T. E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1995 s 133 
40 Graner, R, Personalgruppens psykologi, 1994 s 108 
41 www.businessballs.com/mcgregor.htm 
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• Arbete är naturligt 
• Individen har självdisciplin 
• Individen accepterar ansvar 
• Individen är kreativ i sin problemlösning42 

 
Teori X och Y har fått kritik för att vara alldeles för generell och svår att använda i 
praktiken.43  
 

3.6 Sammanfattning av teori.  
Del 1 som handlar om människors motivation ger oss en bild av att fysiska ting inte är det 
mest väsentliga. För att öka motivationen och ändra beteende är det enligt teorin viktigt att 
människor känner uppskattning, trygghet, respekt och en grad av självförverkligande. 
Människor motiveras på olika sätt, t.ex. makt, bekräftelse eller prestation. Kunskap om hur de 
anställda känner motivation torde därför vara viktigt för företag. Detta för att kunna ha rätt 
person på rätt plats och få medarbetare att prestera och må bättre. 
 
Del 2 behandlar arbetsfrånvaro, och det är något som blivit kostsamt för företagen de senaste 
åren. Detta är inte bara ett företags problem, utan även ett samhälleligt problem att allt fler 
känner sig otrygga, stressade och otillräckliga. Kostnaderna för sjukskrivningarna delas upp 
mellan företagen och försäkringskassan. En allt större del av arbetsfrånvaron uppkommer av 
andra anledningar än traditionella sjukskrivningar. I dagens samhälle är anledningarna till 
sjukskrivningar mer psykiska och dessa sjukdomar brukar i regel ta längre att bota, därför 
kostar de mer. 
 
Del 3 behandlar ledarstilar. Dr Adizes menar att det finns fyra olika ledarstilar: Produceraren, 
administratören, entreprenören och integratören. Olika ledarstilar passar olika bra i olika 
organisationer, och en person kan vara en blandning av olika ledarstilar. Teorin tyder på att 
det är viktigt att känna igen vilken ledarstil som används och vilken som passar 
organisationen bäst. 
 

4 Empiri  
 
I detta kapitel beskrivs vår fältstudie på företaget Pacwire, samt företagsexempel. En 
presentation av företaget och sammanställning av enkätundersökningen som utfördes. 
Kapitlet är uppdelat på två delar: en presentation av företaget, följt av en tolkning av svaren 
från undersökningen.  
 

4.1 Företagsexempel – En förstudie 
Nedan följer en redovisning av tre företags motivations arbete följt av en verklig berättelse 
från en fiskmarknad. De fyra exemplen är gjorda i en separat studie och är baserad på 
intervjuer gjorda av författarna. Eftersom de bara är exempel kommer de endast att 
kommenteras kort och det kommer inte att finnas någon full redogörelse om hela studien.   
 

                                                 
42 www.businessballs.com/mcgregor.htm 
43 Bakka, F.J mfl., Organisationsteori, Liber ekonomi, Malmö, 1999 s124 
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Berättelsen från fiskmarknaden handlar om hur motivationen höjdes med hjälp av attityds 
förändringar.  

4.1.1 Företag X 
Företag X (som inte vill medverka med sitt namn) är ett medelstort företag, med ca 280 
anställda. Företaget utför legotillverkning av elektronikprodukter. På företaget tror man på att 
låta personalen ha möjlighet att utföra olika friskvårdsaktiviteter på och utanför arbetstid. 
Inställningen är att det i längden ska bli mer ekonomiskt att på detta sätt få en friskare 
personal. 
 
På företaget finns en heltidsanställd sjukgymnast. Denne har en egen mottagning dit 
personalen kan gå om de exempelvis har någon skada. 
 
Under kontorstid har de anställda möjlighet att ta kortare uppehåll i produktionen för att ha 
pausgymnastik. De flesta på företaget utför ett monotont och stillasittande arbete. En gång i 
veckan ges även de anställda, på arbetstid, möjlighet att åka till det lokala träningscentret för 
att delta på olika träningspass. 
 
Även efter arbetstid anordnas aktiviteter för de anställda. En gång i veckan finns det möjlighet 
att spela innebandy och badminton. Förutom detta uppmanas de anställda att delta på olika 
idrottsevenemang. Företaget går då in och betalar eventuella startavgifter.  
 
Utöver dessa aktiviteter som anordnas, både under och efter arbetstid, erbjuds de anställda att 
lösa ut ett årskort på Friskis & Svettis verksamhet på det lokala träningscentret. Två gånger i 
veckan kommer det även frukt till arbetsplatsen.  
      

4.1.2 Swedbank 
Swedbank är ett stort företag med ca 1200 anställda. Företaget arbetar med börs och finans. 
Nästan allt arbete utförs på arbetsterminaler, således ett stillasittande arbete. 
 
Företaget har en policy att personalen ska erbjudas friskvård. Syftet med all fritids och 
friskvårdsverksamhet är att verka för god hälsa och livskvalité hos personalen samt att främja 
trivseln på arbetsplatsen. Företagets fritids- och friskvårdsverksamhet ska genom anpassad 
organisation, målinriktad utbildning och effektiv information leda till ett brett utbud av 
aktiviteter inom detta område.44 För att leva upp till de ställda målen finns det en 
friskvårdsansvarig på varje grupp om ca 15-20 personer. Deras arbete är ideellt vid sidan av 
ordinarie arbetsuppgifter. Varje år anordnar företaget utbildningsträffar för dessa personer. 
Genom föreläsningar och prova - på aktiviteter ökar inspiration inför friskvårdsarbetet. 
 
Alla anställda på företaget har rätt till 1500 kr per person och år. Utdelning av pengarna görs 
inte till den enskilde, utan till olika gruppaktiviteter. Grupperna får själva bestämma vilka 
aktiviteter de vill göra, och vid vilka tillfällen. Exempel på vad grupperna använder pengarna 
till är, bowling, boule, go-cart och kajakpaddling. Utöver gruppaktiviteter finns det 
gemensamma aktiviteter som omfattar alla på företaget. Det är den friskvårdsansvarige på 
varje grupp som får och ska förmedla informationen om dessa aktiviteter. 
 

                                                 
44 Företagshälsan Swedbank. Refererat från lokalt intranet.   
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Ett par gånger om året är det friskvårdsveckor, som är till för alla på företaget. Olika 
aktiviteter går då att delta i under en veckas tid. Exempel på aktiviteter är yoga, spinning, 
lunchpromenad och badminton. 
 
I företagets lokaler finns en squash och innebandyhall, ett gym, solarier, och en simbassäng. 
Det finns även möjlighet att boka tid för massage. Priset på 50kr är subventionerat av 
företaget som debiteras det fyrdubbla. Även träningskort rabatteras för anställda på företaget.  
     
Andra hälsa och motivations höjande åtgärder är fruktkorgar på alla avdelningar, samt höj och 
sänkbara bord. 
 

4.1.3 TV4 Gävle 
TV4 Gävle är ett företag med 90 anställda. Företaget är ett nyhetsmedia med journalister och 
säljare. 
 
Företaget har en policy att ha en god och trygg arbetsmiljö. Allt arbetsmiljöarbete skall syfta 
till att minimera alla former av ohälsa vad gäller den fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljön.  
 
Målen för arbetsmiljöarbetet ska definieras såväl kortsiktigt som långsiktigt. Dessa mål ska 
göras kända för alla anställda. Arbetsgivarens representant ansvarar tillsammans med 
platschefer, som till sig har fått arbetsmiljöansvar delegerat, för att arbetsmiljöarbetet planeras 
och organiseras så att det blir en del av den löpande verksamheten. 
 
Friskvårds och motivations arbete består av att samtliga anställda erbjuds gratis friskvård i 
form av betalt träningskort på valfri anläggning. Det finns även tillgång till fruktkorgar på 
arbetsplatsen som företaget tillhandahåller. För att motverka förslitningsskador har företaget  
höj och sänkbara bord. 
En ytterligare åtgärd för att höja arbetsviljan är att kvinnliga anställa som jobbar tidiga 
morgnar och sena kvällar erbjuds fri taxitransport till och från arbetet för att öka säkerheten 
hos den anställde.  
 

4.1.4 Fiskmarknaden  
Att öka moralen hos sina arbetare och samtidigt förbättra resultatet är en ekvation som många 
ser som omöjlig. Det finns ett exempel på en organisation som lyckats bra med det, nämligen 
en fiskmarknad i Canada. Denna marknad har det skrivits flera böcker om och det finns till 
och med företagsutbildningar som utgår från denna filosofi som växte fram på en 
fiskmarknad. Detta var tidigare en fiskmarknad som vilken annan som helst, personalen hade 
jobbat där väldigt länge och såg arbete som ett nödvändigt ont för att kunna försörja sig.  
 
När denna fiskmarknad fick en ny ledare förändrades arbetsplatsen totalt. Den nya ledare som 
var något av en nytänkare hade funderat mycket på hur man skulle kunna förbättra både 
lönsamheten och situationen för de som arbetade på fiskmarknaden. Han började med att lära 
känna personalen genom personliga samtal, och kom genom det fram till att alla egentligen 
ville ha en rolig arbetsplats med nya utmaningar.  
 
Det samma verkade gälla för kunderna. Kunde man då inte göra köpandet av fisk till en 
upplevelse och förknippa handlingen med något roligt? Jo, det var precis vad som var målet 
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med förändringen av fiskmarknaden. Personalen instruerades i att målet med arbetet skulle 
vara att uppmuntra sina kunder till att ha en bra dag. Han gav personalen stort 
handlingsutrymme, bara det ledde till att kunderna blev nöjda och kände att de gjort något 
roligt. På kort tid blev jobbet på fiskmarknaden något mycket mer än bara sälja fisk. Fiskarna 
användes som rekvisita för något som mer liknade en teater än en fiskmarknad. Snabbt 
förändrades den grå fiskmarknaden till något mer likt ett nöjesfält. Där roliga historier 
blandades med uppträdanden där fiskar kastades och fula fiskar visades upp för imponerade 
barn. Något som var extra viktigt var att alla kunder skulle få uppmärksamhet och få ta del av 
upplevelsen.  
 
Denna förändring ledde på kortsikt till att både arbetsmoralen och resultatet ökade. Att 
personalen fick en trevligare arbetsplats ledde också på längre sikt till att de blev gladare och 
hade mindre sjukfrånvaro.45     

4.1.5 Kommentarer till exemplen 
 
De som utnyttjar de friskvårdsresurser som finns mår bra. Det stora problemet är att nå ut till 
dem som inte gillar att röra på sig och inte är kost intresserad. Friskvårdssatsning har i dessa 
fall gett resultat i form av piggare och friskare medarbetare. 
Vid en rundfrågning på företagen fanns förslag på hur friskvård kunde bli effektivare och ger 
exempel som 

- schemalagd friskvårdtimme 
- mer satsning på massage 
- vattengympa 
- ge hälsoombudet tiden som behövs 
- ha kurser i kost och hälsa 
- ha varierat och lättillgängligt utbud av aktiviteter 

 

4.2 Intervjun 
Vi intervjuade alla fyra avdelningarna som ingår i produktionen, dessa är; galvan, underhåll, 
utlastning och drageri.  Upplägget var så att de anställda först informerades om ämnet och att 
en enkätundersökning skulle genomföras. En vecka senare gjordes enkätstudien som följdes 
av en gruppdiskussion med förutbestämda frågor.46  
 

4.3 Pacwire AB47 
Redan 1923 startade företaget som senare skulle komma att bli Pacwire AB, de började med 
att producera spik för den svenska marknaden. 1945 bytte man ägare och namnet var då 
Gunnebo AB. Åren gick, och 1952 hade man utvecklat sitt koncept till att även producera 
emballagetråd. Antalet anställda vid den här tiden var 100 st och man producerade 6000 ton 
emballagetråd och 3500 ton spik. 1967 hade Gunnebo Ab växt ur sina gamla lokaler och 
behövde något större, de flyttar då till Söråker där företaget nu har sina lokaler.  
 
1986 blir företaget uppköpt och blir med det första grundpelaren i det som kom att bli Berg 
group48. Sedan dess har Pacwire gått relativt bra och har kunnat hävda sig mycket bra på 

                                                 
45 Lundin Stephen C. ”FISH! A remarkable way to boost morale and improve results”. New York. 2000 
46 Bilaga 3 Enkäten och resultat från undersökningen. 
47 www.pacwire.se 
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världsmarknaden. 1999 blir Pacwire ISO 9002-certifierat, och detta hoppas man i framtiden 
ska leda till en konkurrensfördel. 2002 Slår pacwire ett försäljningsrekord och producerar 
över 20 000 ton emballagetråd. 
 
 Idag är Pacwires produktion endast fokuserad på emballagetråd. Med den långa erfarenhet 
och gedigna kunskap de skaffat sig, har de fördelen att de kan erbjuda kundspecifika 
anpassningar och lösningar till sina kunder som finns över hela världen. Kunderna finns i 
pappersindustri, textil fiber och återvinningsindustrin.  
 
Arbetet på Pacwires fabrik är indelat i fyra självstyrande grupper vars namn är; Galvan, 
drageri, underhåll, utlastning samt ett kontor där allt administrativt arbete sköts.  
De fyra avdelningarna är uppdelade efter olika led i produktionen. Hela produktionen är som 
en linje som börjar med att galvan för in tråden i produktion och tvättar den. Drageriet är den 
avdelning som ser till att tråden förzinkas och får den hållfasthet kunden vill ha. När tråden är 
klar tar buntning, omlastning hand om tråden och ser till att den buntas ihop för att senare 
levereras till rätt kund. Underhåll är avdelningen som består av elektriker och personal som 
kan konstruera nya maskiner och laga gamla.    
 
Företagets affärsidé lyder:  

• Pacwire skall vara erkänd och godkänd balningstrådsleverantör hos cellulosaindustrin över hela 
världen.  

• Vi skall kunna tillverka och sälja emballagetråd på det mest kostnadseffektiva sättet känt.  
• Vi ska kunna erbjuda hjälp och kunnande till våra kunder på hela hanteringssystemet kring 

balningstråd.  
• Pacwire bör hålla personlig och intensiv kontakt med samtliga kunder men också med presumtiva.  
• Vi skall sätta kunden i centrum och hålla den absolut bästa servicegraden av alla aktörer på marknaden.  
• Vi skall besitta sådan kunskap att vi alltid kan styra så att önskad kvalitet kommer fram ur vår 

produktion.  

Pacwire skall dessutom öka sin kunskap om annan förzinkad tråd än den för balning, och sedan agera på de 
marknaderna.  
 

4.4 Respondenter 
De som har medverkat vid enkätstudien är 29 stycken av Pacwires anställda. Vi namnger inte 
någon som deltagit eftersom det inte har någon relevans för studien. Vi har delat upp 
respondenterna genom att jämföra svaren från de fyra avdelningarna. Detta för att det är 
enklast att jämföra de som jobbar på samma avdelning och gör samma sak. 
 
Nedan följer en grafisk illustration av åldersfördelningen på deltagarna i enkätstudien, 
fördelning per avdelning och antal år respondenterna har jobbat på Pacwire. Informationen är 
lämnad av respondenterna i de första tre frågorna. 

                                                                                                                                                         
48 Bilaga 4 Organisations schema berg group www.pacwire.se 
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Som framgår av graferna är de flesta arbetarna över 40 år och har arbetat på företaget i mer än 
11 år.  

4.5 Presentation av enkät och intervju material 
 
I denna del presenteras enkät och intervju material från Pacwire först allmänt och sedan mer 
specifikt utifrån hur det såg ut på de olika avdelningarna. Efter varje analys finns förslag till 
förbättringar som de anställda kommit med på de olika avdelningarna. 
Det var många som tyckte att kommunikationen med ledningen var dålig och ingen tyckte att 
den var perfekt. Detta tycker projektgruppen är det största hindret för att kunna öka 
motivationen. Bristande kommunikation kan leda till missförstånd, minskat förtroende och 
minskad motivation. Diskussionen visade att det finns intresse och engagemang, vilket ger 
positiva effekter på motivationen.  Nedan visas resultatet på några viktiga frågor.   
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Figur 3 Illustration av svaren på frågorna 4,7 och 21 
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På frågan om ergonomi skulle kunna sänka sjukfrånvaron svarade alla medverkande ja. Det 
var även ergonomin som var viktigast för de tillfrågade för att förhindra sjukfrånvaro. Några 
förslag för att förbättra ergonomi och hälsa är att ha ett bra hälsoprogram. T.ex. med massage 
och friskvårds tid för träning på gym. 

4.5.1 Miljön på Pacwire 
På frågan vad grupperna tycker om miljön på Pacwire svarade de flesta att det snabbt blev 
skitigt men att det är ganska naturligt på en fabrik av det här slaget. Det finns emellertid ett 
behov av en förbättrad arbetsmiljö. Punkterna som diskuterades var: 

 
• Bättre ventilation (särskilt på Galvan) 
• Bättre belysning/placering av befintlig belysning. 
• Renare arbetsplats 

 

4.5.2 Säkerhet och hälsa - de anställdas förslag 
Ljudnivån på fabriken är hög. Det var många som hade funderingar över öronskydden och det 
fanns önskemål om bättre passning av hörsel kåpor och öronproppar. Det finns de som har 
problem med t.ex. eksem i öronen och det vore därför önskvärt att få öronproppar som är mer 
lämpade för dagligt bruk. Vad det gäller hörsel kåpor ser vissa det som en självklarhet att man 
ska få radio i dem samtidigt som andra funderar om det är farligt att gå omkring med radio i 
öronen dagligen. Ute i fabriken vore det också bättre om hörlurarna var anpassade så att tal 
släpps igenom men inte buller. Det ansågs bra att hörlurarna var reducerade i pris även om det 
vore välkommet med ännu billigare och mer anpassade lurar.  
 
Intervjusvaren visar följande: 

• Hälsokontroller saknas och ses som en brist i säkerheten (sista kontrollen var 1994 för 
vissa) Detta har gett en känsla av personalen att företaget inte bryr sig om deras hälsa. 
Det verkar även saknas information om Pacwires hälsopolicy. 

 
• Ingen i personalen vet något om ett program för friskvård. När vi berättade lite om det 

kom de med flera förslag på åtgärder, 
 

 
• Massage och cirkelträning är förslag som kom fram under diskussionen. Denna sorts 

träning bör då vara närvaro kontrollerad på för att fånga upp alla. Ett förslag var även 
att alla anställda skulle få ett personligt träningsprogram att utföra på arbetstid. 

 
• Ett förslag som projekt gruppen kom upp med var att se om det är möjligt att 

förhandla med gymmet på Ala skola. Om det är möjligt skulle personalen kunna få gå 
dit och träna utanför arbetstid om de så vill. Denna förmån vore ett alternativ till gym 
kort i Timrå eller stan eftersom inte alla har tillgång till bil. 

 
• De flesta har inte fått någon hjälp med att förbättra sin ergonomi på arbetsplatsen, 

detta är en något som borde ses över med tanke på att så många har svarat att de har 
förslitningsskador eller har monotona arbetsuppgifter.  

 
• När det gäller uppföljning av sjukskrivningar svarade 75 % att den var dålig och att 

det inte fanns någon rehabiliteringsplan. De svarade även att kontakten med företaget 
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under frånvaron inte var så bra. Alla tror att det går att minska sjukskrivningar genom 
förbättrad ergonomi och friskvård. Nästan alla tror även att sjukskrivningar kan 
minskas genom ökad motivation.  

 

4.5.3 Aktiviteter, kommunikation och information 
 

• Många vill ha mer aktiviteter tillsammans och vill ha förslag och stöd från ledningen. 
• Uppföljning av genomförda aktiviteter ses som obefintlig/ otillfredsställande. 
• Aktiviteter borde vara bättre planerade tidsmässigt (julbord 23 dec?) 
 

Exemplet med att städa upp i fabriken och använda skrot pengarna till en fest var en sak som 
alla såg fram emot. Ett förslag på något att göra tillsammans som skulle förena nytta med nöje 
är att tillsammans lära sig mer om motivation och vad som motiverar en själv på bästa sätt.  
 
En positiv sak som kom fram var att man verkar ha insyn i vad de andra grupperna jobbar 
med. Detta skapar förståelse och en bättre helhets bild på produktionen. Något som var 
efterfrågat var en större inblick i hur företaget styrs ekonomiskt för att lättare kunna se sig 
själv ur ett ännu större perspektiv och förstå varför saker blir som det blir.   
 

• De anställda skulle vilja att kommunikationen mellan anställda och ledning vore 
bättre. Det finns en känsla av att de finns en uppdelning i ”vi” och ”dom”. Efter 
enkätundersökningen kom det fram att kommunikationen mellan arbetare och kontor 
inte var tillfredställande. Tittar man på organisations schemat så verkar det inte finnas 
någon formell personal chef, och även om det finns det så är det efterfrågat att denna 
ska avsätta tid för att vara ”personalchef”. I detta ingår det att lyssna på vad 
personalen har för förslag och se till att de har det så bra som möjligt under sin 
arbetstid. 

 
 
• Förtroendet för ledningen är svagt. Det vore bättre för allas del om det kunde ”lagas” . 

Det handlar om respekt från bådas håll. Ett sätt att försöka laga ett förtroende är att 
verkligen bevisa att man har förståelse för varandra. Det är även ur förtroende 
synpunkt viktigt att inte lova mer än man kan hålla, dock inte sagt att man ska säga 
”nej” för att slippa ta konsekvensen av att ha lovat något. Förslagen som kom upp 
under diskussionen var varken tidskrävande eller kostsamma, utan handlade om 
småsaker som att visa uppskattning. Det finns flera exempel på aktiviteter som skulle 
ha skett men som inte har genomförts ännu, till exempel:  

 
o Datorskärm med uppdaterad information om det aktuella läget. 
o Utbildning finansierat av EU bidrag 
o Truckutbildning  

 
Information om vad som händer med de olika aktiviteterna når inte grupperna som 
därför inte vet om de är inställda eller försenade etc. Detta skapar onödiga 
spekulationer och ibland irritation, samt innebär att energi läggs ner på fel saker. Det 
var många som svarade att de ville utbilda sig. Anställda sa även att de slutat lägga 
fram förslag eller liknande eftersom så många av deras förslag inte tagits på allvar. 
Men detta handlar inte bara om att det ska förbättras från ena hållet, det är minst lika 
viktigt att de andra tar sin del i ansvaret. 
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• På frågan hur motiverade personalen var för sitt arbete svarade de flesta att den var ok, 

dvs. 3 av 5 möjliga på skalan. Många av förslagen vi fick var förslag på förbättringar 
som egentligen inte behöver kosta något. Det mesta handlade om praktiska saker som 
skulle ändras bara man tar dem på allvar när det kommer på tal. På frågan vad som 
motiverar en bäst på arbetsplatsen blev svaret arbetsgruppen. 

 
• En sak som kom upp under diskussionen var att förtroendet mellan grupperna inte var 

tillfredställande. Exempel på incidenter är att det fattades pengar i godis lådan varje 
gång den tömdes. Ett annat exempel är att frukt vid flera tillfällen har försvunnit ur ett 
fika rum. Det har funnits förslag att företaget ska erbjuda fruktkorgar till 
avdelningarna för att öka trivseln men förslaget har fått avslag.  

 
• Vad det gäller avtackning vid pension eller liknande kom förslaget upp att ha någon 

sorts rutiner för det, så att det blir lika för alla. En önskan om samarbete mellan 
kontoret och den avdelning som har den som ska gå i pension kom även fram. 

 
• Mer än hälften ser att information om företaget är bristfälligt och två tredjedelar av de 

anställda på avdelningarna svarade att det kändes som om de hade en otrygg 
anställning. 

 
• Många vill ha veckobrevet tillbaka, men med mer information som rör företaget och 

dess helhet. Andra händelser som de vill bli informerade om är: 
 Studiebesök 
 Inkomna order, hur mycket som är draget, nya kunder etc. 
 Övriga nyheter 
 Något citat/visdoms ord 
 Allmän information om hur det går 

 
Många tycker även att det vore trevligt att den som lämnar över veckobrevet tar sig några 
minuter att prata om läget mm för att undvika att rykten sprids på grund av bristfällig 
information. En annan sak som är viktig är att det inte ska vara skrivet i negativ form. ”Bara” 
är ett ord som kanske inte borde användas. Många har sagt att de skulle bli mer motiverade 
om det fanns morötter och att beröm skulle delas ut när de gjort något bra.   
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer resultatet av empirin analyseras och kopplas till teorin. Detta för att 
kunna svara på syftet och diskutera vad som händer i företaget angående sjukfrånvaro och 
motivation hänger ihop.    
 
Att Pacwire är ett litet företag med få anställda på ledningsnivå gör det svårare att vara en bra 
ledare eftersom det är så många olika sysslor som måste utföras av få personer. Detta är något 
det inte går att göra något åt, men det kan leda till att ledaren har mindre expertkunskap i att 
utföra vissa sysslor.  
 
Ett av problemen som uppstått på Pacwire är att kommunikationen inte utförts på bästa 
möjliga sätt. Som det är nu är det bara det mest nödvändiga som är kommunicerat mellan 
ledning och anställda. Detta är något som leder till missförstånd. Ledarstilen på Pacwire anser 
vi enligt de fyra ledarstilarna i teorin vara produceraren mer än integratören(se teori om 
ledarstilar sid. 3.5.1). Detta baserar vi på att produktionen på flera punkter går före bra 
kommunikation på Pacwire. 
 
De förslag som diskuterades fram under diskussionerna är rimliga och förbättrad arbetsmiljö 
skulle medföra en klart förbättrad hälsa och trivsel. Enligt Maslow och teorin om 
behovstrappan är det viktigt att de anställda känner att arbetsmiljön är god och att deras behov 
är tillfredställda. Det var inte i första hand materiella ting som var de viktigaste, utan att det 
fanns en god dialog mellan de anställda och de på kontoret. Detta kan kopplas till hur viktigt 
det är med delaktighet.  
 
Med tanke på hur många som säger sig ha förslitningsskador vore det bra om företaget såg 
över sitt friskvårdsprogram. Det skulle om det fungerade minska rehabiliterings kostnader och 
ge personalen större förtroende för företaget, samtidigt som det skulle innebära en trygghet. 
Det som är bra är att det har kommit igång en diskussion kring vad som kan göras angående 
friskvård. Ergonomi är också något som är viktigt för att bekämpa sjukfrånvaron. Små 
förbättringar kan få stora effekter bara man tar det på allvar. Detta stöds av de 
exemplifieringar av företag som finns i teoridelen.  
 
Diskussionen på Pacwire visade att lojaliteten till sin arbetsgrupp är hög. Att de anställda trivs 
bra i sina grupper är något som företaget borde värna om eftersom detta ger gratis motivation. 
Att tillhörighet är viktigt stärks även av Maslows behovspyramid om uppfyllandet av sociala 
behov. För att ytterligare stärka banden i gruppen kan företaget anordna grillning på lunchen, 
sport aktiviteter eller festligheter.  
 
Vad det gäller trygg anställning svarade de flesta att de inte såg sig ha en trygg anställning. 
Det tror vi till stor del beror på att man är osäker om vad som kommer att hända i framtiden. 
Detta skulle kunna minimeras genom att man har rak och klar information och 
kommunikation. Ingen kan se in i framtiden med de faktorer som går att förutspå borde 
presenteras innan det blir för mycket spekulationer. 
 
Angående sjukfrånvaro är det emellertid så att det fortfarande är många företag som inte har 
satt in åtgärder för att lösa problemen. Om företag är medvetna om problemen, varför görs då 
ingenting åt det? Svaret ligger ofta i att det saknas kunskap om hur mycket arbetsfrånvaro 
kostar och vad man kan göra åt det.  



25 

 
Företag tänker ofta på kortare sikt än vad som krävs för att lösa problemet på lång sikt. Många 
ledare är snabba på att skylla ifrån sig om det går dåligt. Detta är en paradox eftersom det är 
de som har resurser och ansvar för företaget.  
Exempel på andra små förbättringar är även att förhandla med den lokala lunchrestaurangen 
om att ha frukt som man kan ta med sig efter lunchen.   
 
 

5.1 Avdelningsanalyser 
I detta avsnitt kommer avdelningarna analyseras var för sig. Förslag kommer också att lämnas 
för vad som kan förbättras specifikt på varje avdelning. 
 

5.1.1 Drageri avdelningen 
Drageriet var en avdelning som hade en bra diskussion med många förslag till förbättringar. 
Det som märktes tydligt var att gruppen var väldigt sammansvetsad och att det var gruppen 
som motiverade mest till arbete. Kommunikationen mellan ledning och det andra skiftet har 
försämrats med anledning av en facklig fråga. Det är synd att detta uppstått och förslaget var 
att ta in en oberoende medlare för att få slut på denna onödiga konflikt. Det märktes också 
tydligt att kommunikationen mellan drageriet och kontoret inte var den bästa. Detta leder till 
irritation. 
 
Här är några förslag till förbättringar som är baserade på diskussionen: 

- Få tillbaka veckobrevet för att minimera kommunikations problem 
- Ha en mer öppen tvåvägs kommunikation istället för bara order. 
- Undvika för ledningen att ge falska förhoppningar 
-  Förbättring av ergonomi 
- Radio och kommunikation i hörlurarna 

 

5.1.2 Underhåll avdelningen 
Denna grupp var mest drivande när det gäller friskvårdsfrågor. Förslag och initiativ för att 
starta massage och cirkelträning fanns. Detta är något Pacwire verkar stötta. De tyckte att det 
var bra att de fått friskvårdspengar i form av presentkort och hoppas på att friskvårdspengar 
ska ges regelbundet en gång per år. Denna grupp vill även att det borde anordnas aktiviteter 
efter arbetstid. Ett förslag var bowling eller liknande. Skrotinsamlingen tyckte de var ett 
jättebra initiativ och alla verkar se fram emot festen. Även i denna grupp verkade 
kommunikationen mellan avdelningen och kontoret vara bristande på vissa ställen och ord 
som ”stopp kloss” kom fram. 
 
Här är några förslag till förbättringar som är baserade på diskussionen: 

- Massage och cirkelträning 
- Aktiviteter utanför arbetstid T.ex. bowling 
- Info om utbildnings program  
- Datorskärm med företags data  
- Utvecklingssamtal med klara syften 
- Bättre gehör för inkommande förslag 
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5.1.3 Buntning utlastning avdelningen 
Denna grupp hade även den en bra och givande diskussion med bra och konkreta förslag till 
förbättringar. Eftersom buntning utlastning är den sista avdelningen i produktions kedjan så är 
det ofta olika bud från olika håll vad som ska göras. Detta ställer till en del problem för 
gruppen, och en bättre struktur på kommunikationen uppifrån är efterfrågad. En sak som ses 
som bra är att en hel del förändringar har gjorts den sista tiden, men det finns fortfarande 
saker att göra. Finlands kryssningen var något som uppskattades mycket, det som var synd var 
att informationen kring aktiviteterna var lite bristfällig. 
Något som bör tas upp är problemet med att konfidentiell information har en förmåga att 
läcka ut på ett oacceptabelt vis. Detta har lett till att viljan att säga något minskat drastiskt. 
Det har även hänt flera gånger att de anställda gjort som den ena ledaren sagt för att sedan bli 
utskälld av den andra för att något gjorts fel. 
 
Här är några förslag till förbättringar som är baserade på diskussionen: 

- Lyssna på förslag innan de avslås på grund av att de kostar pengar. 
- Ta sekretessen på allvar 
- Friskvårds tid  
- Ergonomi förbättringar 
 

Det finns även några oklarheter som borde klaras ut 
- Fortsättning och uppföljning av de personliga samtalen. Vad hände med det?  
- Vidareutbildningen som påbörjades? 
 

5.1.4 Galvan avdelningen  
I denna grupp var det två mindre diskussioner med anledning av skift gång. Trotts det blev 
diskussionen givande med många bra förslag till förbättring. Personalen på Galvan var mest 
angelägna att förbättra arbetsmiljön. Ett av de stora problemen är luften, många säger sig vara 
omotiverat trött efter en dags arbete. De skulle gärna se mer regelbundna hälsokontroller med 
tanke på miljön de befinner sig i. Denna grupp skulle också vilja att sammanhållningen och 
kommunikationen med kontoret skulle förbättras. Av dem som jobbar skift var det också 
efterfrågat med månadslön istället för timlön, detta eftersom det ibland är stora skillnader från 
månad till månad. 
 
Här är några förslag till förbättringar som är baserade på diskussionen: 

- Friskvårds plan för anställda, särskilt för att undvika ryggproblem mm.  
- Bättre fläktar och smidigare utsug.  
- Förbättrad belysning 
- Renare lokaler 
- Mer aktiviteter med de andra avdelningarna 
- Bättre bemötande vid synpunkter och förslag 
- Rapportering och uppföljning av lovade förbättringar 
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6 Slutsats och rekommendationer 
 
I detta kapitel diskuteras våra slutsatser och de  förändringar som vi anser att företaget bör 
göra för att öka motivationen och sänka arbetsfrånvaron. Det finns också en implementering 
av förslag till förbättring samt vad som hänt efter studien.  
 
Ämnet motivation och arbetsfrånvaro har varit ett aktuellt ämne i media under lång tid och att 
det finns ett rigoröst regelverk angående den anställdes rättigheter. Trots detta så finns 
fortfarande stora problem med sjukfrånvaro och bristande motivation att utföra arbete. Detta 
medför stora kostnader för individ företag och samhälle. Efter att ha genomfört denna studie 
har vi kommit fram till att även Pacwire har problem med sjukfrånvaro och motivation.   
 
En av anledningarna till att problemen är så stora är att förbättringar vad det gäller detta 
kräver tid, och att företag ofta använder resurser att planera långsiktigt. Företag fokuserar 
istället på att förbättra nästa månads- eller kvartalsresultatet.   
 
Nu när grundläggande fakta finns om vad de som arbetar på Pacwire tycker är det ett bra 
tillfälle att sätta sig ner och fundera ut vad man kan göra för att förbättra för framtiden. Många 
av rekommendationerna återfinns specificerade i respektive analys ovan. 
 

6.1 Förslag till förändringar 
För att förbättra motivation och minska arbetsfrånvaron har vi utifrån litteraturen och det 
empiriska underlaget valt att komma med förslag till implementering av förebyggande 
åtgärder. 
 
Eftersom många respondenter inte var nöjda med kommunikationen och det faktum att 
kommunikation är viktig rekommenderar vi att ledare utbildas i ämnet. Ledare från de olika 
avdelningarna och personalansvarig kan till exempel gå en kort utbildning. Om detta inte är 
möjligt kan det räcka med att seriösa samtal förs mellan chef och avdelningar för att förbättra 
förtroendet från båda sidor samt utbyta relevant information. 
 
Vi anser vidare att de anställda ska erbjudas en betald friskvårdstimme. Tiden ska avsättas till 
att förslagsvis använda företagets gym, gå på massage, eller någon annan friskvårds aktivitet. 
För att projektet ska lyckas krävs att företaget engagerar sig och förbättrar/förnyar gym, 
sponsrar sport aktiviteter eller hyr in en massör. Ett förslag för att minimera kostnaden är att 
kontakta högskolor eller universitet med friskvårdsutbildningar. Där kan det finnas personer 
som behöver praktik som exempelvis massör. 
 
En metod som man kan använda sig av för att minska monotont arbete är arbetsrotation 
rotation. Om de olika avdelningarna kunde variera sina arbetsuppgifter genom att tillämpa 
rotation är det möjligt att vissa förslitningsskador skulle kunna minskas. 
 
Ett sista förslag är att ställa ut fruktkorgar i avdelningarnas fikarum. Denna gest visar att 
företaget uppskattar personalen och vill främja hälsan. Detta förslag är inte heller särskilt 
kostsamt och inköpen kan göras av någon utvald i den självstyrande gruppen.  
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6.2 7 månader senare 
Drygt 7 månader efter undersökningen gjordes ett återbesök för att ta reda på vad som hänt 
under denna tid. I juni 2005 fick både ledning och anställda ta del av resultatet av 
undersökningen samt våra kommentarer till förbättringar. Direkt efter att analyserna kommit 
ut i respektive fikarum blev det diskussioner angående ämnet, både om saker som tagits upp 
och annat som de ville skulle ha större tyngd. Tiden gick och eftersom Frida Ålund jobbade 
på fabriken hela sommaren fanns det tid till att reflektera över om några förändringar 
genomförts eller inte. En stor förbättring som kändes av var att hela arbetsstyrkan kändes mer 
positiv till sin arbetssituation. Det kändes att personalen hade förtroende för Frida och jag 
hade många diskussioner med både ledning och anställda om vilka förbättringar som skulle 
kunna göras.  
 
Små förändringar som att rusta upp fikarum, försöka äta tillsammans på luncherna mm, var 
saker som de anställda tagit tag i själva för att förbättra sin egen arbetssituation. Att företaget 
anammat att låta de som vill gå på friår är också en sak som verkar få positiva konsekvenser. 
Eftersom så lite tid har gått och alla inte kommit tillbaka från sina friår är det svårt att säga 
vad detta kommer att få för konsekvenser i framtiden. En positiv sak som man redan nu kan 
se är att det är positivt att få in nytt folk på en fabrik där de flesta har jobbat väldigt länge. 
Genom nya människor kommer nya idéer och erfarenheter som kan leda till nytänkande.  
 
Vad det gäller ergonomin så verkar det som att alla fått sig en tankeställare. Ergonomiska 
ryggbälten har köpts in för dem som känner på sig att de överbelastar sin rygg dagligen i sina 
arbetsuppgifter. Nyligen har man också hyrt in en massage stol på prov. Visar det sig att 
denna används och blir omtyckt kommer företaget att köpa in en. En av avdelningarna har 
också fått som uppgift att inreda det gamla sjukrummet så att det känns trevligare att gå dit för 
lite massage när man har tid över.  
 
Problemet med kommunikationen däremot är det inte säkert att den blivit bättre. 
Uppdelningen mellan ”kontor” och ”golv” är fortfarande inrotade som vi kunde förstå det. 
Enligt ledningen borde det vara omöjligt med kommunikationsproblem på ett så litet företag. 
Men verkligheten säger en annan sak, och detta är något som vi inte kan ändra.        
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
En liknande studie på samma företag längre fram i tiden som uppföljning skulle vara 
intressant för att se om något förändrats. Har något av förslagen genomförts, och har 
attityderna förändras? Det vore också intressant att göra en studie på ledningen för att se 
vilken ledarskaps typ som används och om det är den optimala för företagets bästa.  
 
Ett annat förslag till fortsatta studier kan vara att undersöka samma sak fast på ett annat 
företag, detta skulle ge en bredare förståelse och möjlighet att jämföra nytt empiriskt material 
med litteraturen. 
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Bilaga 3: Enkäten och resultat från undersökningen 
 
Resultat på enkätundersökningen  
 
Undersökning på Pacwire utförd den 3 maj 2005.  
 
I rapporten kommer svaren utvärderas och diskuteras. De frågor som var oklara i 
undersökningen har vi kommenterat efter presenterat resultat. 
 
Totalt har 29 stycken svarat på enkäten 
 

 
1. Vilken avdelning jobbar du på? 

Underhåll      Buntning omlastning          Galvan                    Drageri   
    7 st.  5 st.       5 st.  12 st. 
 
 
2. Hur gammal är du? 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 
  4 st.   4 st.   10 st.   9 st.    2 st. 
 
3. Hur många år har du arbetat på Pacwire? 

0-2 år 3-5 år 6-10 år fler än 11 år 
  5 st.  3 st.  8 st.  13 st. 
 
 
 
4. Svara på en skala från 1 till 5 på följande frågor 
                                                                                               Lite/inte alls                     mycket 

Till vilken grad känner du dig motiverad på arbetsplatsen?                          1     2     3     4     5 
Är kommunikationen mellan fabriksanställda och kontorsanställda  
tillfredställande?                  1     2     3     4     5 
Tas man på allvar av de ansvariga om man kommer med ett förslag?          1     2     3     4     5 
 
Resultat:  

Fördelning första delfrågan, 29 svarande 

1 2 3 4 5 

Procent 7%  17,3% 48,3% 24% 3,4% 

Antal 2st 5st 14st 7st 1st 

 

Fördelning andra delfrågan, 26 svarande 

1 2 3 4 5 

Procent 27% 42% 23% 8% 0% 

Antal 7st 11st 6st 2st 0st  
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Fördelning tredje delfrågan, 27 svarande 

1 2 3 4 5 

Procent 22% 26% 37% 11% 4% 

Antal 6st 7st 10st 3st 1st 

 

5. Vem vänder du dig till när du har synpunkter angående din arbetssituation? 

Facklig representant Självstyrande gruppen Personal chefen Annan 
           3 st.                                  4 st.                                    12 st.                     11 st. 
                                                                                                                            Lars Westlund 
                                  Produktions chef 
                    Förman 
                    Arbetsledning 
30 svarande   
2 svarade två gånger. Osäkert vem de ser som personal chef. Det kan vara Flemming eller 
Gunnar. 
                
 

6. Har du vetskap om vad de andra grupperna och kontoret har för arbetsuppgifter? 

Ja, ungefär Ja mycket Ja, men jag skulle vilja veta mer Nej
  
Procent    62%     17%     14%   7%   
Antal 18st     5st     4st   2st 
 
29 svarande 
 
 
7. Får du tillräckligt med information om hur det går för Pacwire? 

Ja Nej  Bara när det går dåligt Bara när det går bra 
Procent 38% 48% 14%  0% 
Antal 11st 14st 4st  0st 
 
29 svarande 
 
8. Känner du att du har en trygg anställning inom Pacwire? 

 Ja Nej 
Procent 34,5% 65,5% 
Antal 10st 19st 
 
29 svarande 
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9. Vet du något om motivations teorier eller hur man kan förbättra den egna 
motivationen? 

Ja Ja, men jag skulle vilja veta mer Nej 
Procent 11% 41%   48% 
Antal 3st 11st   13st 
 
27 svarande 
 
 
10. Vad känner du dig motiverad av på jobbet?  

Rangordna med siffror 1 är det som ger mest motivation  
 
En bra arbetsgrupp   1 

Konstruktiv feedback av produktionschefen 4 

Arbetsuppgifterna (t.ex. arbetsrotation) 3 

En bra arbetsmiljö   2 

Annat Arbetstid, lön, fast arbete   

 

28 svarande 

Fråga 10: Det var oklart hur frågan skulle besvaras. Tänkt var att de skulle rangordna från 1-4 
eller 5 (annat), men många rangordnade varje fråga efter hur viktig de tyckte den var. Därför 
har vi analyserat frågan i två steg och gjort en avvägning hur det skulle sett ut om den hade 
besvarats som det var tänkt. 

 

11. Skulle du vara intresserad av att vidareutbilda dig genom Pacwire? 

Ja Nej 
Procent 78,5% 21,5% 
Antal 22st 6st 
 
28 svarande 
 
 
 
12. Har du några monotona arbetssysslor i ditt arbete? 
 Ja Nej 
Procent 46,5% 53,5% 
Antal 13st 15st 
 
28 svarande 
 
Om ja vilken/vilka: Buntning, omläggning, svetsning, uppklippning av buntar, skivbyten 
 
13. Har du haft problem med förslitnings eller belastningsskador?  

Ja Nej 
Procent 45% 55% 
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Antal 13st 16st 
 
 29 svarande 
 
Om ja, i vilken form? Axlar, rygg, armar och knän 
 
14. Känner du till om Pacwire har ett program för friskvård och hälsa? 

Ja Nej 
Procent 10% 90% 
Antal 3st 26st 
 
29 svarande 
 
Om ja hur tycker du att det funkar? Dåligt/ inte alls 
 
15. Har du fått hjälp med att förbättra din ergonomi på arbetet? 

Ja Nej 
Procent 14% 86% 
Antal 4st 24st 
 
28 svarande 
 
Om ja hur (t.ex. nya - verktyg, arbetsrutiner, maskiner) Verktyg (får konstruera själv), trucken 
har mini ratt. 
 
16. Om du har varit sjuk en längre period under de senaste 5 åren, hur många veckor i 
rad har du varit borta? Om du inte varit sjuk hoppa då till fråga 21. 

Mindre än 2 veckor 2-7 veckor 8-12 veckor Fler än 12 veckor 
Antal 5st  4st 2st 3st 
 
14 svarande 
 
 
17. Följdes frånvaron upp? 

Ja av personalansvarig?  Nej Ja av annan F-kassa 
 
Antal 3st   8st 2st 
 
13 svarande 
 
18. Diskuterades åtgärder för rehabilitering?  

Ja Nej 
Antal 3st 11st 
 
14 svarande 
Om ja vilka Sjukgymnast, omplacering, f-kassa. 
 
19. Blev du informerad om vad som hände på Pacwire? 

Ja Nej 
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Antal 4st 10st 
 
14 svarande 
 
20. Hur upplevde du att kontakten var med Pacwire när du var sjukskriven? 
Hade ingen kontakt    Mycket bra kontakt 

1       2      3      4      5 
Antal 3st 8st 2st 1st 0st  
 
14 svarande 
 
 

21. Tror du att det går att sänka långtidssjukskrivningar  

Ja Nej 

1. Ja, om motivationen skulle höjas på arbetet?          Procent 91% 9% 
    Antal 21st 2st 

 
23 svarande 
 
2. Ja, Om ergonomi och friskvård skulle förbättras? Procent 100% 

      
28 svarande 
 
Om ja vilket av alternativen tror du skulle ha bäst effekt?     Alternativ 1                Alternativ 2 

Procent 20% 80% 
Antal 5st 20st 

 
25 svarande 
 
Svaren på fråga 22 och 23 finns att hitta i allmän analys 
 
22. Har du några förslag på hur man kan öka motivationen eller sänka sjukfrånvaron?  
 

23. Har du övriga kommentarer till enkätundersökningen eller projektet att öka 

motivationen och minska tiden för långtidssjukskrivningar? 
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Bilaga 4: organisationsschema berg group
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Bilaga 5: Sjukfrånvaro i Sverige 1998-2002 
 

 
Tabell hämtad från SCB. ”sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV 2003:4 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0201/1998I02/AM0201_1998I02_BR_AM76ST0304.pdf 
s 7  
 
 
Bilaga 6 : Juridik 
De som är berättigade till ersättning vid sjukfrånvaro i Sverige är anställda och egenföretagare 
från 16 års ålder. I Sverige gäller en karrens dag och det krävs läkarintyg från dag 8.49 För att 
få ersättning från sjukpenningförsäkringen krävs i Sverige att en sjukdom eller skada sätter 
ner arbetsförmågan med minst en fjärdedel. 
 
Det finns ingen formell bortre gräns för varaktigheten på sjukskrivningen och ersättningen 
beskattas i sin helhet.  
 
För företaget är lagar och förordningar angående arbetsmiljö, anställningsskydd och sjuklön 
av intresse. I Sverige är dessa lagar: lagen om allmän försäkring, arbetsmiljölagen, lagen om 
anställningsskydd, och sjuklönelagen. Dessa beskrivs i korthet nedan. 
 
                                                 
49 Arbetsförmedlingen www.ams.se (refererad 2005-12-19) 
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Det har ovan beskrivits att anställda i Sverige har ett försäkringsskydd. Detta skydd är 
lagstiftat i lagen om allmän försäkring (1962:381, AFL). I denna står att försäkringen består 
av sjukförsäkring som även innefattar rehabilitering. Det är också i denna lag som det står att 
det är försäkringskassan som ska handha försäkringen.50 
 
Beträffande arbetsmiljön står bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1150, AML). 
Så här skriver arbetsmiljöverket om arbetsmiljölagen: 
 
”Arbetsmiljölagen ger de grundläggande kraven i arbetsmiljöarbetet. Medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS) mer i detalj anger de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan 
exempelvis gälla vissa slag av risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De 
utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter.”51 
 
I första kapitlet första paragrafen av lag (1977:1160) går att läsa: 
 
”1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö.”52 
 
För att efterfölja lagen ska företag enligt andra kapitlet verka så att: 
 

• De har en tillfredsställande arbetsmiljö med hänsyn till arbetets natur och den sociala 
och tekniska utvecklingen i samhället. 

• Arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. 

• Arbetstagaren ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

• Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att arbetstagaren inte utsätts 
för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 

• Det eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete 
samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

• Det eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig 
utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

 
Lagen om anställningsskydd (1982:80, LAS) handlar om arbetstagarens skydd och rättigheter. 
I lagen behandlas vilka uppgifter som arbetsgivaren måste ge ut t.ex. arbetsuppgifter, hur 
länge anställningen gäller, och begynnelselön. Det står också vilka regler som gäller för 
uppsägning. För både arbetstagare och arbetsgivare gäller minst en månads uppsägningstid 
och det högst lagstiftade är sex månaders uppsägningstid (efter 10 års anställning)53 
 
Vid avsked står i första kapitlet 18 § att: avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har 
åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 
 
Vid sjukdom som innebär att atbetstagaren har en nedsatt arbetsförmåga tar sjuklönelagen 
(1991:1047) vid. Första § lyder: 
 
”En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra 
anställningsförmåner” 
                                                 
50 Rixlex. Lagen om allmän försäkring, SFS 1962:381.  
51 http://www.av.se/regler/arbetsmiljolagen/default.shtm 
52 Rixlex. Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 
53 Rixlex. Lagen om anställningsskydd, SFS 1982:80, kapitel 1 11 §  
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Några andra förutsättningar för att få sjuklön är att arbetstagaren inte ådragit sig sjukdomen 
vid uppsåtligt brott, eller medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktig eller vilseledande 
uppgift angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön.54 

                                                 
54 Rixlex. Sjuklönelagen, SFS 1991:1047, kapitel 1 5 § 
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