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ABSTRAKT 

 

Titel: Vägen till framgång 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Larisa Glazkova och Veronika Larsson 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2011 – januari 

Syfte: Det finns många företag som startas varje år, men bara vissa av dem blir framgångsrika, 

utvecklas och genererar en bra vinst. Många av de nystartade företagen överlever dock inte de 

första åren. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilka faktorer som kan leda till 

framgång för små och medelstora företag i Gästrikland.  

Metod: 559 intervjuenkäter, insamlade under åren 2004-2010, analyserades för att forska fram 

framgångsfaktorer. Detta kompletterades med företagens årsredovisningar via databasen 

Retriever. Sedan utfördes en regressionsanalys på avkastning på eget kapital, avkastning på 

totalt kapital, vinstmarginal, förändring av omsättning, nettoomsättning och framgångsfaktorer 

som nämndes i FRAMFÖR-enkäterna. 

Resultat & slutsats: I enlighet med kvalitativ och kvantitativ metod kom vi fram till ett antal 

faktorgrupper (framåtsträvan, mjuka värden, kunskap/kompetens och ledning/organisation) och 

enskilda framgångsfaktorer (ekonomisk balans, kontaktnät, kompetens, entreprenörskap, 

flexibilitet, laglydighet m fl) som, med stor sannolikhet, ledde till framgång.  

Förslag till fortsatt forskning: Databasen som innehåller enkäternas svar är ett bra underlag 

för framtida forskning och används redan av forskare på Centrum för belastningsskadeforskning 

som underlag för artiklar och uppsatser. Framgång kan mätas med andra variabler än lönsamhet 

och tillväxt. Även lönsamhet och tillväxt kan värderas med olika nyckeltal. Detta ger nya 

möjligheter för statistiska undersökningar. Dessutom kan flera statistiska metoder användas. 

Uppsatsens bidrag: Forskningen visar de viktigaste faktorerna som kan leda till framgång. 

Resultatet kan användas av små och medelstora företag som vill förbättra sin verksamhet eller 

av människor som planerar att starta företag och behöver goda råd.  

Nyckelord: Framgång, ledning, verksamhet, resultat, lönsamhet, företag 

  



ABSTRACT  

 

Title: The way to success 

Level: Final assignment for a Master’s Degree in Business Administration 

Authors: Larisa Glazkova and Veronika Larsson  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2011 – January 

Aim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate 

worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. The purpose of this 

thesis is to identify factors that can lead to success for small and medium-sized enterprises in 

Gästrikland. 

Method: We analysed 559 interview surveys that were collected during the years 2004-2010 

and success factors were defined. Additionally, financial reports from the database Retriever 

were analysed. A regression analysis on return on equity, return on assets, profit margin, 

revenue growth, net sales and success factors was carried out. 

Results & Conclusions: By using qualitative and quantitative methods, we identified some 

group factors (forward quest, soft values, knowledge/skills, and management/organisation) as 

well as some single success factors (economic balance, contacts, competence, entrepreneurship, 

flexibility, law following, etc.) that led to success.  

Suggestions for future research: The database contains survey responses and can form the 

basis for future research. Some researchers from the Centre for Musculoskeletal Research 

already use the database to write articles and essays. Success can be measured by other 

variables than profitability and growth. Profitability and growth can also be measured with 

different ratios. This opens up for new possibilities for further statistical surveys. Furthermore, 

other statistical methods can be used. 

Thesis contribution: The research shows the most important factors that can lead to success. 

The result can be used by small and medium sized companies that want to improve their 

business or by those who are planning to start up a new business and are in need of advice on 

this. 

Key words: success, management, business, result, profit, companies 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Varje år startas många nya företag, men bara vissa av dem blir framgångsrika, utvecklas och 

genererar en tillfredsställande vinst. Många av de nystartade företagen överlever inte de första åren 

därför ville vi undersöka vilka faktorer som kan påverka ett företags framgång. Vi fokuserade på 

lokala företag och inte de största företagen i världen som t. ex. Jim Collins gjorde i ”Good to Great” 

(2001). Vi valde Gästriklands framgångsrika företag som grund för vår forskning. Undersökningen 

tar bara hänsyn till de företag som blev nominerade till de 50 bästa företagen i Gästrikland under 

åren 2004-2010. Målet med studien är att ge råd till små och medelstora företag på hur de kan 

utveckla sin verksamhet . 

Grunden till vår undersökning är projektet FRAMFÖR. Varje år utnämns 100 – 150 företag till årets 

mest framgångsrika företag i Gästrikland. Studenter på Högskolan i Gävle som läser kursen 

”Ledarskap 1 – grundläggande begrepp 7.5 hp” intervjuar dessa företag. Det ställs samma frågor till 

utvalda företag. Studenterna noterar svar på frågorna och lämnar in dem. Sedan sammanställs 

intervjuresultatet och årsredovisningarna för att välja de 50 mest framgångsrika företagen i 

Gästrikland. Projektet väckte stort intresse bland Gävleborna och näringslivet. Varje år 

uppmärksams projektet FRAMFÖR i lokala tidningar. Även andra län i Sverige har visat intresse för 

projektet och vill använda samma modell i sin region. 

En av författarna arbetade med projektet FRAMFÖR under ett halvår och började sammanställa en 

databas som är ett underlag för denna forskning.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan leda till framgång för små och medelstora företag i 

Gästrikland.  

I förlängningen är ett delsyfte med uppsatsen att hjälpa medelstora och små företag att lyckas och 

visa dem olika tänkbara hjälpmedel till framgång: vad de ska satsa på för att maximera nyttan av sin 

verksamhet, vad det är som är viktigt enligt framgångsrika företagare i Gästrikland. 

1.3 Problemformulering 

För att kunna hitta faktorerna vill vi ha svar på följande frågor: 
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- Vad är ”framgång” enligt FRAMFÖR-projektet
1
?  

 Vad tycker de lokala företagen i Gästrikland är viktiga faktorer för en framgångsrik 

verksamhet? 

 Vilka faktorer ska företaget ta hänsyn till om det vill nå framgång?  

 

- Finns det linjära samband mellan faktorer som FRAMFÖR-företagen har nämnt och 

framgång? 

- Vilka faktorer har starkast korrelation med variabeln framgång?  

1.4 Begränsningar 

I denna uppsats undersökte vi bara de företag som nominerades till årets mest framgångsrika 

företagen i Gästrikland under åren 2004-2010. Hänsyn har inte tagits till företagens fortsatta 

verksamhet. Vi gjorde en stor databas men vi valde att studera en fråga från intervjuerna. Denna 

fråga ställdes till Gästriklands företag under år 2004-2010 (projektet startade år 2003 och pågår 

fortfarande). Frågan som vi fördjupar oss i är: ” Vilka faktorer bedömer ni vara de viktigaste för 

företagets framgång/lönsamhet/tillväxt? Vilka egenskaper utmärker en framgångsrik företagare? 

Beskriv kortfattat dina tankar!”
2
 Intervjuerna består generellt av 16 frågor som delvis formulerats 

om men där syftet inte ändrats. Det är svårt att utforska hela databasen i uppsatsen men databasen är 

ett bidrag inför eventuella framtida studier. 

1.5 Disposition 
I kapitel ett beskriver vi kortfattat projektet FRAMFÖR och varför vi ville undersöka företag som 

deltog i projektet under åren 2004-2010. Vi definierar syftet, problemformuleringar och 

avgränsningar.  

I kapitel två behandlas vårt tillvägagångssätt. Vi berättar hur vi skapade Excel-databasen, bearbetade 

intervjuerna och kategoriserade framgångsfaktorerna. Vi använde en statistisk metod, 

regressionsanalys, för att bekräfta samband mellan företagens framgång i forms av 

tillväxt/lönsamhet och de framgångsfaktorer som ledarna nämnde. 

I kapitel tre definierar vi begreppet framgång och lyfter fram forskning inom detta område. 

Anledningen till att kapitlet Metod kommer före kapitlet Teori är att vi vill komma fram till en egen 

lista med framgångsfaktorer och inte bli påverkade av andras åsikter. 

                                                           
1
 FRAMFÖR-projektet är grunden för vår undersökning 

2
 För detaljer se kapitel 2.5.1 
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Kapitel fyra visar undersökningens resultat. Först listar vi de framgångsfaktorer som de mest 

framgångsrika företagen i Gästrikland nämnde under åren 2004-2010 och jämför de faktorerna med 

aktuell forskning. Sedan visar vi resultatet från hypotesprövningen och definierar de 

framgångsfaktorer som, med stor sannolikhet, påverkade företagens framgång. 

I kapitel fem för vi en diskussion och drar slutsatser. 

Kapitel sex behandlar uppsatsens bidrag. 

Slutligen, i kapitel sju ger vi förslag till vidare studier.  
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2. Metod 

2. 1 Val av studieobjekt 

En av författarna, Glazkova Larisa, arbetade tidigare som forskningsassistent vid Högskolan i Gävle 

(HiG). Ett projekt som genomfördes under hennes tid vid HiG var FRAMFÖR-projektet. Uppgiften 

var att studera intervjuer, som studenter på HiG gjorde inom projektet, och sammanställa en databas. 

I första hand kontaktade studenterna företagens ägare för att intervjua dem. Om ägaren inte var 

tillgänglig intervjuades VD eller högsta chefen. Med hjälp av studenternas intervjuer har den ena 

författaren och hennes kollega Anna Åkerdahl skapade en Excel-databas för vidare bearbetning för 

åren 2003-2008. Tanken med vidarebearbetningen var att skapa underlag för vetenskapliga artiklar 

för Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) och avdelningen för ekonomi vid HiG.  

Under hösten 2011 uppdaterade vi databasen med åren 2009 och 2010. Vi valde att analysera 

företagens beteende och ta reda på vilka faktorer som är viktigast för att vara ett framgångsrikt 

företag. Denna information finns tillgänglig från år 2004 och därför omfattar våra studier åren 2004 

till 2010. Undersökningen för år 2011 pågår nu och avslutas i januari 2012. Detta gör det omöjligt 

för oss att komplettera databasen med det aktuella året. Dessutom kan inte vi få tillgång till 

årsredovisningar för år 2011 eftersom de lämnas in under år 2012. 

Utifrån den befintliga Excel databas som skapats ville vi vidareutveckla den databasen och göra en 

egen studie. Det lät intressant att ta reda på de faktorer som ledde till framgång. Dessutom kände vi 

väl anställda inom CBF samt ansvariga lärare från kursen vars studenter gjorde undersökningen. Det 

underlättade datasamlingen samt gav oss tillgång till deras data.  

2. 2 Ansats 

Arbetet som vi utförde inkluderade både kvalitativ och kvantitativ metod. Metoderna utesluter inte 

varandra
3
 och visar de bästa resultaten när de tillämpas parallellt

4
. I detta fall vill vi påvisa vilka 

faktorer, enligt kvalitativ och kvantitativ forskning, som med stor sannolikhet kan påverka företagets 

framgång. 

Vi började med att tillämpa den kvalitativa metoden där vi genom analys av de granskade företagen 

grupperade alla de i intervjuerna nämnda möjliga framgångsfaktorerna. Den kvalitativa forskningen 

karakteriseras av ett teoretiskt utgångsläge. Målet är att förstå verkligheten och aktörernas 

                                                           
3
 McMillan K., Weyers J. (2010), Studera Smart, Pearson Education Limited, s. 127 

4
 Davies M. B. (2007), Doing a successful research project, Palgrave macmillan, s. 25 
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uppfattning om verkligheten
5
 utifrån studieobjektets perspektiv och kunna analysera det undersökta 

fenomenet
6
.  

I vår studie kombinerade vi både induktiv och deduktiv metod vilket kallas för ett abduktivt 

tillvägagångssätt. Ett abduktivt tillvägagångssätt kan beskrivas som en systematisk 

kombination/växelverkan av teori, empiri samt metod i forskningsprocessen för att kunna utveckla 

nya teorier.
7
 Vi utgick från den empiriska undersökningen för att kunna hitta de faktorer som är mest 

relevanta för Gästrikland. Sedan applicerade vi detta på det teoretiska området för att få bekräftelse 

att intervjuerna analyserades rätt. Det gjorde vi genom en statistisk undersökning. 

Kvantitativa metoder används för numeriska data och används oftast när det behövs göras 

mätningar, hypotesprövningar eller undersökning av samband.
8
 Vi ville genom ett urval påvisa 

resultat som skulle kunna bli representativa för hela populationen, dvs. hitta nyckelfaktorer till 

framgång för Gävleborgs län eller likvärdiga län.  

Vi hade empiriska och kvantifierbara data som kompletterades med mjuka värden. Genom att 

analysera och gruppera svaren från de undersökta företagen sammanställde vi en frekvenstabell. 

Denna tabell var ett underlag för kvantifiering av mjuka värden.  

Denna undersökning handlade om att klarlägga företagarnas subjektiva idéer, värderingar samt 

inställningar. Forskningen påbörjades med en analys av svaren som FRAMFÖR hade. Det är därför 

viktigt att poängtera att våra data innehåller kvantitativa och kvalitativa värden. Kvantitativa data 

representeras som mätbara och objektiva, med reala matematiska värden.
9
 De har tagits ifrån 

databasen Retriever, såsom årsredovisning, tillväxt- och lönsamhetsmått.  

Kvalitativa data samlas in genom subjektiv bedömning samt värdering, vilken saknar matematiskt 

värde.
10

 I vårt fall var det enkäter som samlades in för att välja de mest framgångsrika företagen i 

Gästrikland. Slutligen vill vi betona att vi är fullt medvetna om att kvalitativa och kvantitativa 

metoder har sina för- respektive nackdelar.  

                                                           
5
 Bryman A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder (uppl 2:1), Liber AB, Malmö, s.39-46, 340-368 

6
 Larsson S., Lilja J., Mannheimer K., (2005), Forskningsmetoder i socialt arbete, Lund: Studentlitteratur, s. 91-92 

7
 Davies M.B. (2007), Doing a successfull research projekt, Palgrave macmillan, s. 233 

8
 McMillan K., Weyers J. (2010), Studera Smart, Pearson Education Limited, s. 111 

9
 Lantz B. (2011), Den statistiska undersökningen – grundläggande metodik och typiska problem, Studentlitteratur, s. 

31 
10

 Ibid, s. 31-32 
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Kvalitativ metod ger en bättre helhetsbild, den är komplementär men däremot skapar den kopplingar 

mellan teori och metod som inte alltid motsvarar verkligheten. Metoden kan vara rörlig och 

subjektiv
11

. Subjektivitet kan förekomma pga. att vi oftast utgår i hög grad från den egna 

uppfattningen och kunskaper kring ett område. I detta fall kan det vara svårt att få neutralitet samt 

subjektivitet i bedömningen.  

Fördelarna med kvantitativ metod är att det finns regler för hur processen ska utföras på ett enkelt 

sätt med konkreta frågeställningar. Det är rätt enkelt att granska resultatet av data med hjälp av 

statistiska och matematiska regler, där även resultatet kan bli användbart för andra studier. Däremot 

är det inte alltid lätt att hantera statistiska och matematiska redskap. Det kräver kunskap för en 

forskare och även för en utomstående som vill läsa en uppsats. Oftast baseras undersökningen på 

teori och resultatet kan uppfattas som verklighetsfrämmande.
12

 

Ytterligare en viktig sak att nämna, vad gäller statistiska undersökningar, är att det kan förekomma 

felaktigheter, där de vanligaste är mätfel i regression och funktionella fel: 

- Mätfel i regression: mätfel kan förekomma om oberoende variabler mäts på fel sätt
13

, men i 

denna undersökning använde vi data som togs in från årsredovisningar vilka var pålitliga 

källor (se reliabilitet).  

  

- Funktionellt fel: risken att denna typ av fel förekommer är stor eftersom vi analyserade 

statistisk data med hjälp av funktionellt samband (regressionsanalys) men vi granskade och 

uteslöt alla variabler som kunde leda till missvisande resultat.
14

  

 

2.3 Om FRAMFÖR - projektet 

Projektet FRAMFÖR syftar på att välja ut de 50 mest framgångsrika företagen i Gästrikland. 

Arrangörerna är: Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, Mellansvenska Handelskammaren, de fyra 

gästrikekommunerna, MM Partner, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. 

Målet med projektet är: 

                                                           
11

 http://kvalitativmetod.webs.com/, 2011-12-28 
12

 Söderberg B. (2009), Metodfråga – uppsatser om fastighetsförmedling mm., Gävle: Metodkurs C, s. 7 
13

 McMillan K., Weyers J. (2010), Studera Smart, Pearson Education Limited, s. 185 
14

 Dahmström K. (2005), Från datainsamlig till rapport – att göra en statistisk undersökning, Studentlitteratur, s. 339  

http://kvalitativmetod.webs.com/
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- Att utveckla intresset för att göra framgångsrika affärer, 

- Att visa goda exempel, 

- Att lyfta fram företag och entreprenörskap i samhället, 

- Att förbättra attityden till företagande och entreprenörskap, 

- Att erbjuda studenterna en praktisk länk till sina studier. 

Projektet FRAMFÖR har pågått i Gästrikland i 10 år. Studenter som läser kursen ”Ledarskap 1 – 

grundläggande begrepp 7.5 hp”  vid Högskolan i Gävle intervjuar ca 100-150 små och medelstora 

företag som är nominerade till årets mest framgångsrika företag. 

De kriterier som Aktiv Revision använder för att välja ut de nominerade företagen är: 

- att omsättningen är minst 4 miljoner svenska kronor per år, 

- att företaget har minst 4-5 anställda senaste året, 

- att företaget har funnits som aktiebolag i minst 5 år, 

- att företaget har ökat omsättningen med bibehållen eller helst ökad vinst. 

Det finns cirka 900 aktiebolag av 3000 i Gästrikland som lever upp till dessa kriterier. De företag 

som uppfyller kraven rangordnas på basis av sådana faktorer som tillväxt i antal anställda, ökad 

omsättning, försäljningsutveckling, resultat och några andra nyckeltal. Studenterna vid Högskolan i 

Gävle intervjuar de 100-150 företagen som har hamnat högst upp på listan. Syftet med intervjuerna 

är att bedöma mjuka värden såsom kundbemötande, arbetsmiljö och samarbete med leverantörer. En 

revisor från Aktiv Revision, Mikael Johansson, analyserar intervjuerna och sammanväger dem med 

de ekonomiska faktorerna för att välja ut de 50 mest framgångsrika företagen i Gästrikland. Dessa 

50 får sedan ta emot ett diplom som utdelas av landshövdingen på slottet. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.4 Tillvägagångssätt  

 

Figur 1. Egen figur "Tillvägagångssätt" 

I denna uppsats valde vi att endast analysera en fråga från intervjuerna. Det första året (2004) var 

frågan till de nominerande företagen: Vilka egenskaper utmärker en framgångsrik företagare? 

Beskriv kortfattat dina tankar. De följande åren (2005-2010) ändrades frågan till: Vilka faktorer 

bedömer ni vara de viktigaste för företagets framgång/lönsamhet? Båda frågorna har ett liknande 

budskap och vi analyserade svaren från år 2004-2010 i samma tabell. Vi läste alla svar på de två 

frågorna för att vara säkra på att företagen verkligen nämnde framgångsfaktorer även om frågan 

ställdes på två olika sätt. 

Vi ville hitta faktorer bland företagets svar och kategorisera dem. Varje företags svar analyserades 

och de framgångsrika faktorerna lyftes fram. Faktorerna överfördes sedan till en excel databas där 

de klassificerades i mindre grupper beroende på deras ursprung. Till slut fick vi fram åtta 

faktorgrupper som kunde leda företag till framgång. 

För att kunna bevisa att angivna variabler verkligen kan påverka företagets framgång måste vi ha 

bekräftelse av minst en statistisk metod, t.ex. multipel linjär regression. Om det finns ett linjärt 

samband mellan framgång (beroende variabel) och utvalda faktorer (oberoende variabler) då kan vi 

påstå att företagets framgång är en beroende variabel. En beroende variabel betyder att det går att nå 

framgång via vissa faktorer.  

Enkät / Intervju 
(ca 16 frågor) 

Väljer en fråga  

Kategoriserar  Lägger till 559 
årsredovisningar 

Väljer 8 grupper 
med faktorer  

(35 st.) 

Definierar 
framgång: 

lönsamhet och 
tillväxt 

Väljer 5 
nyckeltal för 

framgång 

Hypotes 

prövning 

Framgångs 

faktorer 
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Vi testade samband mellan företagets framgång och faktorer som granskade företag hade nämnt i 

FRAMFÖR. Med hjälp av ett statistiskt program (SPSS) utredde vi om ett samband fanns och hur 

stark korrelationen var mellan variablerna.  

Den aktuella modellen för att analysera variationen i en beroende variabel (responsvariabel) med 

hjälp av flera förklarande variabler är multipel linjärregression.
15

 

Vi började med att testa om det fanns ett enkelt linjärt samband. Vi skulle nöja oss med detta om 

resultatet tydde på flera starka korrelationer mellan beroende och oberoende variabler.   

Syftet med regressionsanalys
16

 är att hitta bästa möjliga estimat för den okända linjen,  

 

                                          

 

som beskriver sambandet mellan respons- och förklaringsvariabel,  

där     ,     … – förklaringsvariablernas värde för i:te observationen, 

    – responsen, ε – residualen.
17

 Koefficienten α är konstant och visar var linjen korsar y-axeln och 

β1, β2 … – är linjens riktningskoefficienter.
18

  

Om en av koefficienterna   är lika med noll kan vi påstå att inget samband finns mellan 

responsvariabel och förklarande variabler. Målet är att estimera koefficienterna så bra som möjligt 

och analysera resultatet (hypoteser). 

Den bästa gissningen på den okända linjen är regressionslinjen.
19

 Koefficienterna α och β skattas 

med hjälp av insamlade data. Skattningen utförs därefter med hjälp av minsta kvadratmetoden i 

SPSS
20

.  

                                                           
15

 Körner S., Wahlgren L. (2005), Statistiska metoder (2uppl.), Lund: Studentlitteratur, s. 13 
16

 Lövås, G. G. 2004. Statistik – metoder och tillämpningar, Oslo: Liber, s. 272 
17

 Ibid, s. 288  
18

 Ibid, s. 288 
19

 Ibid, s. 272 
20

 Ibid, s. 273 
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Ett av de viktigaste momenten i samband med en statistisk undersökning är att ta hänsyn till talet R
2 

(förklaringsvariabel), som anger hur bra modellen passar för data. Ännu bättre att utreda justerade 

R
2
, som anger hur bra modellen passar för populationen som data kommer ifrån. Ju större tal, ju 

bättre modell.  

Analysen var att testa följande hypoteser: 

H0: inget samband mellan variablerna: β = 0 

H1: det finns ett samband mellan variablerna: β ≠ 0 

Vid samband av hypotesprövning kunde två typer av urvalsfel uppstå: 

Typ 1: förkastar sann nollhypotes (konstatera att företagets framgång är beroende variabel när det i 

själva verket bara är en slump). 

Typ 2: accepterar en falsk nollhypotes (vi kan inte påvisa någonting fast det finns samband mellan 

framgång och faktorer som leder till framgång).
21

 

Alla testade faktorerna måste vara oberoende. Detta kontrollerade vi med hjälp av korrelationen, 

mer konkret med hjälp av korrelationsmatris.  

Korrelationen visar styrkan och riktningen mellan variabler. Korrelationen kan bli ett av de värdena 

inom intervallet [-1;1], d.v.s. om ρ = -1 har vi stark negativ korrelation mellan variablerna som är 

riktade åt olika håll, ρ = 0 betyder att det inte finns samband mellan variablerna eller att sambandet 

är icke-linjärt. ρ = 1 tyder på starkt positivt samband då variablerna rör sig mot samma håll.
22

   

Resultatet blev att ett antal faktorer, enligt regressionsanalysen, kunde påverka den beroende 

variabeln framgång. I slutändan sammanställde vi alla variabler som inträffades i teori, enkätanalys 

samt regressionsanalys. 

2.5 Insamling och bearbetning av data 

I detta avsnitt introducerar vi hur datamaterialet samlades in samt vilka källor vi har valt att 

använda. Här kommenteras dessutom vilka bortfall som uppstod vid datainsamling och 

hypotesprövning. 

                                                           
21

 Lövås, G. G. 2004. Statistik – metoder och tillämpningar, Oslo: Liber, s. 212 
22

 Hair J.F., Black W.C., Anderson R.E., Tatham R.L. (2006), Multivariate Data Analysis (uppl. 6), Pearson Prentice Hall, s. 
179, 237 
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2.5.1 Primärdata 

Vi har fått tillgång till enkätintervjuer som genomfördes med de mest framgångsrika företagen i 

Gästrikland under åren 2004-2010. Vi har medvetet valt det mest obearbetade data för att själva 

kunna göra ett urval baserat på vår teori och metod. 

Följande antal företag intervjuades: 

År 2010 – 90 företag, 

År 2009 – 79 företag, 

År 2008 – 66 företag, 

År 2007 – 64 företag, 

År 2006 – 75 företag, 

År 2005 – 94 företag, 

År 2004 – 91 företag. 

Totalt var det 294 företag som deltog i intervjuerna under de åren. Vissa företag har nominerats som 

årets framgångsrika företag mer än en gång. Orsaken till att vi inte har alla 100-150 företag som 

blev kvalificerade till framgångsrika företag är att en del företag inte deltog i intervjun, pga. olika 

anledningar, och därmed inte kom med i urval 2, som genomfördes av Aktiv Revision. Alla företag 

som deltog i intervjun finns med i undersökningen. 

Vad gäller intervjuenkäterna ska det noteras att de är anonyma och vi kommer inte att kunna ge 

konkreta exempel på företag eller svar. Däremot analyserade vi svar och kan visa en generell bild av 

hur resultatet ser ut i sin helhet. Företagsledarna informerades att resultatet i intervjuerna kunde 

publiceras och användas i forskningssyfte.  

Intervjuenkäterna visade oss de mjuka värden som företagen prioriterade. För att komplettera dem, 

hade vi även hårda värden – 559 årsredovisningar. Dessa hämtade vi från Retriever som vi använde 

för att sammanställa en annan databas i SPSS för hypotesprövning. Där har vi valt att pröva fyra 

olika beroende variabler med hänsyn till definition på framgång: lönsamhet samt tillväxt. De utvalda 

nyckeltalen blev: 

- Avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, vinstmarginal (lönsamhet) 
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- Förändring av omsättning (tillväxt)   

De oberoende variablerna är nettoomsättning och framgångsrika faktorer. 

2.5.2 Sekundärdata 

Litteraturstudierna omfattar tryckt material såsom artiklar, böcker, uppsatser etc.
23

 Dessa är 

lättillgängliga
24

 men det finns risk att de bli irrelevanta med tiden pga. ny forskning.  

Vi läste böcker som fanns på biblioteket på Högskolan i Gävle och på Stadsbiblioteket. Sedan letade 

vi efter vetenskapliga artiklar som var relevanta för vår studie. Vi gjorde en lista över böcker och 

artiklar som vi hittade och gjorde en översiktsplan för att ha koll på vilken sekundärdata som fanns 

tillgänglig. 

2. 5.3 Bearbetning av data 

Vi började med att läsa enkäter som fylldes i under/strax efter intervjuerna som studenterna på 

Högskolan i Gävle genomförde under år 2009 och 2010. En av författarna gjorde tidigare en databas 

för åren 2003-2008.  När vi fick ihop en databas med svar på de frågor som värderades i projektet 

valde vi att undersöka frågan närmare om vad som var viktigt för företag för att bli framgångsrika. 

Vi läste igenom svaren och noterade nyckelord för att sedan sortera svaren i olika kategorier. Det 

kunde vara flera nyckelord som företagen upplyste om som ledde till framgång. Vi tyckte att vissa 

företag hade lika nyckelord och de placerades under samma framgångsfaktor. Vi strävade efter att 

vara objektiva och hitta rätt grupp för varje nämnd faktor eller beskrivning som skulle omvandlas till 

ett ord. Vi var medvetna om att våra förförståelser kunde påverka gruppindelningen och att svaren 

kunde tolkas på flera sätt.
25

 Om vi var osäkra på vilken grupp en viss framgångsfaktor skulle tillhöra 

diskuterade vi det med arbetskollegor på Högskolan i Gävle. Samtal med andra människor ger en 

mer objektiv bild
26

. T. ex. när företaget svarade att ledaren skulle ha ”kall hjärna” placerade vi den 

faktorn efter samtal med kollegorna under ”sunt förnuft, analytisk förmåga, tålamod” i faktorsgrupp 

”Ledning/organisation”. 

För att kontrollera att faktorerna hamnade i rätt grupp valde vi att analysera de kategorier som vi har 

kommit fram till i ”Semantic atlas”
27

. ”Semantic atlas” innehåller uppgifter från publicerade 

                                                           
23

 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 45 
24

 Saunders M., Lewis P., Thornhill A.  (2007), Research methods for business students (4th ed), London: Prentice Hall, s. 
189-199 
25

 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 19 
26

 Davies M. B. (2007), Doing a successful research project, Palgrave macmillan, s. 36 
27

 http://dico.isc.cnrs.fr/en/, 2011-12-28 

http://dico.isc.cnrs.fr/en/
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ordböcker och återspeglar mångfalden av språk inom dessa källor. När man skriver ett ord i 

”Semantic atlas” får man en lista över de semantiska relationerna. ”Semantic atlas”-metod kan också 

visa ordet i ett geometriskt rum. Denna flerdimensionella karta visar olika användningar av ordet 

och deras semantiska grannskap. Man kan göra en sådan analys antingen på franska eller på 

engelska. Vi valda det engelska språket. Vi justerade sedan en faktorgrupp och analysen visade att 

resten av faktorerna var placerade i rätt grupp. 

Därefter använde vi Retriever-databasen för att läsa företagens årsredovisningar och notera nyckeltal 

som vi valde i denna undersökning. Vi lyckades att få fram alla 559 årsredovisningar som vi 

behövde. Vi bestämde oss för att analysera ett år i taget och vi fick till slut en ny excel-databas med 

olika blad för varje år (2004-2010) där det stod bolagsnamn, organisationsnummer, bokslutssår, 

avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, vinstmarginal, förändring av omsättning, 

nettoomsättning och framgångsrika faktorer som företagen har nämnt i intervjuerna.  

När vi blev klara med kategoriseringen ville vi kontrollera på ett vettigt sätt att resultatet som vi fick 

verkligen stämde. Vi kvantifierade data och hade en siffra för varje faktorgrupp som visade hur 

många företag som nämnde denna faktor. Detta valde vi att definiera som beroende variabel 

(verkan): avkastning på EK, avkastning på TT, vinstmarginal, förändringar av omsättning. De 

oberoende variablerna blev omsättning och de framgångsrika faktorer som vi kom fram till tidigare i 

undersökningen.
28

 Vi valde att lägga till variabeln omsättning för att förstärka de oberoende 

variablerna.  

Sammanställningen av den senaste databasen gjorde vi i SPSS. Allt resterande arbete genomförde vi 

i detta statistiska program, dvs. vi testade korrelationssamband och körde regressionsanalys för 

hypotesprövning. SPSS är ett analytiskt verktyg som ofta används inom forskningen
29

. Med hjälp av 

statistik kan man analysera data, visa sannolikhet (dock ej bevis) och bekräfta argument
30

. 

Tredje steget var ”komparation”.
31

 Vi ville jämföra vårt resultat med tidigare forskning. Orsaken till 

att vi valde att göra empirin före litteraturstudierna är att vi inte ville bli påverkade av andra forskare 

och författare. Vi ville komma fram till en egen lista över framgångsrika faktorer och ville inte bli 

                                                           
28

 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 36 
29

 Davies M. B. (2007), Doing a successful research project, Palgrave macmillan, s. 118 
30

 McMillan K., Weyers J. (2010), Studera Smart, Pearson Education Limited, s. 95 
31

 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 41 
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påverkad av andras åsikter. Målet var att vara så objektiva som möjligt, att hitta svaren som återkom 

och kunna placera dem i samma grupp. Det var våra empiriska data som styrde forskningen.  

Vi letade efter liknande forskning i Sverige och utomlands och vi hittade böcker och artiklar om 

framgångsrika företag och hur de lyckades med att nå framgång. Källorna ska vara oberoende och 

inte bygga på varandra samt ta hänsyn till hur gammal källan detta är
32

. 

Ett bra sätt att presentera den kvantitativa analysen är att skapa tabeller eller figurer
33

. Därför har vi 

diagram, tabeller och figurer i alla delar av uppsatsen. 

2.5.4 Validitet och reliabilitet 

När forskning genomförs bör fokus läggas på reliabilitet och validitet.
34

 Tillförlitlighet och 

användbarhet av en undersökning redogör för reliabilitet.
 35

 Reliabilitet granskar om undersökningen 

är konsekvent, dvs. om undersökningen ger samma resultat oberoende av vem som gör 

undersökning samt när i tiden undersökningen genomförs
36

. Metoden bör vara tillförlitlig, dvs. 

resultatet bör inte vara en slump.
37

 

 

Vi vill notera att vår undersökning baseras på studenternas intervjuer och vi vet inte hur noggranna 

studenterna var när de ställde frågor och antecknade svaren. Vi valde att lita på enkäterna eftersom 

aktörer som Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, Mellansvenska Handelskammaren, de fyra 

gästrikekommunerna, MM Partner, Länsstyrelsen i Gävleborg och Högskolan i Gävle ligger bakom 

studien. För att öka reliabiliteten i uppsatsen använde vi data från årsredovisningar (vilka granskas 

av analytiker eller revisorer) för statistiska undersökningen. Årsredovisningarna hämtade vi från 

Retriever-databasen. Alla aktiebolag lämnar sina årsredovisningar till Bolagsverket och Retriever 

hämtar all data därifrån. Retriever är ledande i Norden på mediebevakning, medieanalys och 

företagsanalys.
38

  

 

                                                           
32

 McMillan K., Weyers J. (2010), Studera Smart, Pearson Education Limited, s. 93 
33

 Berge B.-M., Hult A. (1999), Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examinationsarbeten, 
Undervisningsserien från pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr 17 1999, s. 18 
34

 Kent R.D., Weismer G., Kent J.F., Rosenbek J. C. (1989), Toward phonetic 
intelligibility testing in dysarthria,  Journal of speech and hearing disorders 54, s. 482- 
499 
35

 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 70 
36

 Malterud K. (1998), Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, Lund: Studentlitteratur, s. 17-34 
37

 Eriksson L.T., Wiedersheim - Paul F. (2006), Att utreda forska och rapportera, Liber AB: Malmö, s.23 
38

 http://retriever.se/om-retriever.html, 2012-10-05 

http://retriever.se/om-retriever.html
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Med validitet anses granskning som bekräftar att vi verkligen mäter det vi ska mäta
39

, dvs. att vi 

använder rätt information i rätt sammanhang
40

.  

 

I studier är mätinstrumentet i fokus, dvs. det spelar ingen roll hur bra data vi har samlat in om 

instrumentet ger felaktiga resultat.
 41

 Mätinstrumentet i vårt fall var lämpliga nyckeltal. Vi läste 

litteratur inom redovisningsområdet och valde fyra nyckeltal som vi ansåg var relevanta för 

undersökningen.  

2.6 Analys 

 

Figur 2. Egen figur ”Metod”  

 

  

                                                           
39

 Malterud K. (1998), Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, Lund: Studentlitteratur, s.22 
40

 Eriksson L.T., Wiedersheim - Paul F. (2006), Att utreda forska och rapportera, Liber AB: Malmö, s.59-61 
41

 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 73 

Analys av FRAMFÖR-databas, vilka faktorer som 
företagen nämner mest av alla (urval av högsta 

frekvens) 

Multipel linjär regressionsanalys: 
Y(framgång, beroende 
variabel)=X1+...+X30 

(oberoende variabler, utplockade 
utifrån databasen) 

Framgångsrika  

faktorer 
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3. Teori 

3.1 Framgång 

”Strävan efter att bygga upp ett företag och bli förmögen utvecklas senare till stolthet över företaget 

men kan också beskrivas med begrepp som tradition och plikt”.
42

  

3.1.1 Begreppet framgång 

Begreppet framgång innebär att lyckas
43

, dvs. att nå det önskade positiva resultatet
44

. Det definieras 

också som uppfyllandet av ett resultat, syfte eller ändamål.
45

 Vad som är framgång för en företagare 

kan avvika från vad det är för någon annan ledare. Gladwell
46

 och Tollgerdt-Andersson har 

poängterat att en stor del av framgång bygger på talang, men det finns även andra faktorer att 

lyckas.
47

  

Ett framgångsrikt företag kännetecknas enligt Chung
48

 av en god kännedom av sin verksamhet, 

konkurrenternas sysselsättning, marknadens efterfrågan samt det som skiljer företaget från andra. 

För de flesta företagen är största målet att ge avkastning till ägare och investerare. Ju större 

avkastning ju mer framgångsrikt bedöms företaget att vara.
49

 Men vissa studier påpekar att 

finansiella mått inte bör vara avgörande för bedömning på hur företaget har lyckats på lång sikt.
50

  

Begreppet ”framgång” är perspektivberoende och i vårt fall utgår vi från företagarens perspektiv.  

3.1.2 Avgränsningar i definition en framgång 

I denna forskning definierades framgång i första hand utifrån FRAMFÖR- projektets definition och 

utvecklade djupare begreppsförklaring på variabeln framgång.  

FRAMFÖR - projektet utgick ifrån dessa punkter när de definierade framgång:  

- avkastning,  

                                                           
42

 Platen M., De framgångsrika familjerna: att skapa och bevara förmögenheter, Stockholm: Ekerlid, 1995, s.22 
43

 Svenska Akademiska Ordlista, 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista, 2012-01-04 
44

 Cambridge Dictionaries, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/success, 2012-01-04, 11:41 
45

 Oxford Dictionaries, http://oxforddictionaries.com/definition/success#m_en_gb0826150 , 2012-01-04, 11:45 
46

 Gladwell M. (2008), Framgångsfaktorn som skapar vinnarna, Falun: Nordstedts, s. 68-111 
47

 Tollgerdt-Andersson I. (2010), Passion: Nyckeln till framgång, Bjärehalvön: Tollgerdt Förlag, s. 136-140 
48

 Chung K. (1987), Management critical success factors, Newton: Allyn and Bacon, s. 53-58 
49

 Cameron, K. (1986), Effectiveness as paradox: consensus and conflict in conceptions of organizational effectiveness, 
Management Science, Vol. 32 (5), s. 539–554 
50

 Meskendahl S. (2010), The Influence of Business Strategy on Project Portfolio Management and its Success – A 
Conceptual Framework, International Journal of Project Management, Vol. 28 (8) s. 807-817 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/success
http://oxforddictionaries.com/definition/success#m_en_gb0826150
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- nettoomsättning,  

- aktiekapital,  

- kassalikviditet,  

- en positiv produktionsökning under de senaste fyra åren.
51

 

Som vi har nämnt tidigare, för att ett företag skulle kunna vara med i projektet borde det ha en 

omsättning över fyra miljoner, ha minst fyra anställda och företagets verksamhet skulle ha funnits 

över fem år. Slutligen borde det finnas tillväxt i omsättning eller antal anställda det senaste året. 

För att kunna genomföra en kvantitativ undersökning behövde vi visa studiens resultat numeriskt. 

Två viktiga faktorer för företagets värde och framgång är lönsamhet och tillväxt
52

 som bl. a. dessa 

forskare använt sig av: Kim Hiang Liow
53

, Dawna L. Rhoades
54

, Benson Honing
55

, Carmen Galve-

Górriz och Vicente Salas-Fumás
56

. 

Både lönsamhet och tillväxt är omfattande och kan inte uttryckas i en enda variabel, därför 

begränsade vi oss till ett antal nyckeltal. Som beroende variabler valde vi avkastning på eget kapital 

(EK), avkastning på totalt kapital (TT), vinstmarginal och förändringar av omsättning. Kim Hiang 

Liow använder bl a avkastning på EK och avkastning på TT.
57

 De andra mest använda måtten på 

tillväxt är vinstmarginal och förändring av omsättning
58

. 

 

 

 

                                                           
51

 Ruth A. (2010), Arbetsmiljöarbete hos framgångsrika mikro, små och mellanstora företag – utifrån företagsledarnas 
beskrivning, D-uppsats, Högskolan I Gävle, s. 9 
52

 Varaiya, N., Kerin, R.A., & Weeks, D. (1987), The relationship between growth, profitability and firm value, Strategic 
Management Journal, 8(5), s. 487-497 
53

 Liow K.H. (2010), Firm value, growth, profitability and capital structure of listed real estate companies: an 
international perspective, Journal of Property Research, Vol.27 No.2 June 2010, s. 119-146 
54

 Rhoades L. Dawna (2006), Growth, customer service and profitability Southwest style, Managing Service Quality, 
Vol.16 No.5 2006, s. 542 
55

 Honig B. (1998), What determines success? Examining the human, financial, and social capital of Jamaican 
microentrepreneurs, Journal of Business Venturing 13, s. 373 
56

 Galve-Górriz C., Salas-Fumás V. (2011), Growth strategies, professionalization, ownership structure and performance 
across generations of a family firm, African Journal of Business Management, Vol. 5(9), s. 3600 
57

 Liow K.H. (2010), Firm value, growth, profitability and capital structure of listed real estate companies: an 
international perspective, Journal of Property Research, Vol.27 No.2, June 2010, s. 125-126 
58

 Larsson V., Sjögren S. (2010), Analys av företagstillväxt i Gävleborgs län, D-uppsats, Högskolan i Gävle, s. 6 
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Här nedan följer en grafisk modell som beskriver hur vi gått tillväga för att välja ut nyckeltal: 

 

Figur 3. Egen figur ”Definition på framgång enligt FRAMFÖR-projektet” (Första kolumnen är hämtat från Annika Ruth uppsats
59

) 

 

3.1.3 Vad kan påverka framgång? 

Framgångsfaktorer definieras enligt Rockhart
60

 som kritiska faktorer vilka kommer att ge 

konkurrenskraftiga fördelar i samband med ett bra resultat. Om faktorer fungerar utvecklas företaget 

successivt. Det är ett stort jobb att planera, utforska och beakta framgångsfaktorer. Det finns ett 

antal varierande teorier: teoretiska samt empiriska som presenterar många olika faktorer. Vi 

studerade en mängd av dessa och sammanställde dem i en kronologisk tabell:  
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Definition på framgång enligt Framför-projektet 

Avkastning 

Nettoomsättning 

Aktiekapital 
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Positiv 
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Viktigaste faktorer enligt 
företagsekonomi  

Lönsamhet 

Tillväxt 

Valda nyckeltal 
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vinstmarginal, 
avkastning på TT, 
avkastning på EK 

Tillväxt: 
procentuella 
ökningen i 
omsättningen, antal 
anställda  
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Teoretiska studier Empiriska studier 

Avots (1969) Rubin och Seeling (1967) 

Jonason (1971) Baker, Murphy och Fisher (1983) 

Archibald (1976) Pinto och Slevin (1987) 

Martin (1976) Morris och Hough (1987) 

Markus (1981) Pinto och Prescott (1988) 

Hughes (1986) Magal, Carr och Watson (1988) 

Schultz, Slevin och Pinto (1987) Nutt (1989) 

 Pinto och Slevin (1989) 

 Pinto och Prescott (1990) 

Collings (2001) Barker (1983) 

 

 Morris (1987) 

 

 Platen (1995) 

 Collings (2001) 

 Stridh och Swärdh (2006) 

 

Tabell 1. Presentation av artiklar och böcker skrivna om framgångsfaktorer (refererar delvis till Belassi
61

) 

Vi kommer endast att beskriva de teorier från tabellen ovan som har bidragit med ny kunskap eller 

studier som skiljer sig från äldre forskningar. Vi börjar med att presentera pionjärforskningen om 

framgångsfaktorer och fortsätter sedan med övriga teorier.  

3.2 Pionjärforskning 

Rubin och Seeling var bland de första som klassificerade faktorer i framgång och misslyckande.  De 

undersökte hur effekten av en projektledares erfarenhet påverkade företagets framgång. Teknisk 

förmåga användes som ett mått på framgång. Det visade sig att en projektledares tidigare erfarenhet 
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hade minimal påverkan på resultat, samtidigt som storleken på tidigare lyckade projekt påverkade 

ledarens förmåga.
62

 

Rubins och Seeling forskning följdes av en teoretisk studie av Avots. Han gjorde antaganden och 

identifierade orsaken till varför projektet misslyckades. Avots drog slutsatsen att orsaken till att 

projektet misslyckades var att fel projektledare utsågs. Dåligt planerade projekt avslutades och ledde 

till misslyckanden.
 63

  

Baker, Murphy och Fisher fortsatte med analys och experiment inom Rubin och Seelings forskning. 

De föreslog att vissa variabler (tid, kostnad och förmåga) skulle bytas ut (mot bara förmåga). De 

kom fram till att framgång berodde på tydliga mål och engagemang. Dessutom bör ledningen vara 

tillgänglig för anställda och uppskatta deras kunnande.  Ledare ska ta ansvar för planering, kontroll 

och ekonomi. Det ska vara lätt att starta en verksamhet eller projekt. 
64

 

Senare gjorde Hughes en kontroll för att urskilja faktorer som påverkar projektets resultat. Enligt 

honom misslyckades oftast de projekt som hade felaktiga ledningsprinciper, som saknade 

kommunikation och mål.
65

 

Vi anser att Morris och Houghs forskning kring komplexa projekt också ger ett bidrag i detta 

sammanhang. Studien var baserad på stora komplexa projekt med stora finansieringsmöjligheter, 

men som var dåligt vårdade vilket ledde till misslyckande. De har identifierat makro- och 

mikroekonomiska faktorer. De externa faktorerna är politik och samhälle. Ledare bör sätta tydliga 

mål för projektet, använda moderna teknologier, ordna finansiering och hålla tidsramar. För att 

lyckas med projektet eller verksamheten ska fokus ligga på lösningen.
66

 

Schultz, Slevin och Pintovar var bland de första som klassificerade kritiska faktorer i strategiska och 

taktiska grupperingar. Resultatet påverkas av dessa två grupper i olika faser av genomförandet. Den 

strategiska gruppen inkluderar faktorer som projektuppdrag, stöd från högsta ledningen och 
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projektschemaläggning samtidigt som den taktiska gruppen består av faktorer som klientsamråd, 

personalurval och utbildning.
 67

 

I sin uppföljning identifierade Pinto och Slevin framgångsfaktorer och deras relativa betydelse för 

varje skede av ett forsknings- och utvecklingsprojekts livscykel.
 
Även i deras forskning framgår att 

ledningens stöd är en viktig framgångsfaktor. Det ska vara rätt typ av ledare som kan lösa 

uppkommande problem, följa tidschema, rekrytera kunnig personal och följa upp verksamheten. 

Kunden står i fokus och det ska vara ett kontinuerligt samarbete med kunden. För övrigt är det 

viktigt med politisk stabilitet.
68

 

Pinto och Prescotts gjorde en liknande studie där de analyserade projektets livscykel och jämförde 

den taktiska och den strategiska betydelsen. De bevisade att framgångsfaktorerna varierar beroende 

på stadier i projektets livscykel och de framgångsmått som används. När externa framgångsmått 

används dominerar taktiska faktorer i hela projektet.
 69

 

3.3 Övrig forskning 

3.3.1 Jim Collins 

Jim Collins bok ”Good to Great” (2001) undersöker hur stora världskända företag uppnått framgång. 

Även om vår studie fokuserar på små och medelstora företag väljer vi att ta med Collins 

framgångsfaktorer eftersom boken ”Good to Great” betraktas som en ”klassiker”. Här nedan följer 

en överblick över Collins framgångsfaktorer som gäller stora företag. 

Kan ett lagom bra företag utvecklas till ett företag i världsklass? Vad kan orsaka förändring i 

företagets utveckling? En av de mer populära böckerna om framgång är “Good to great” av Jim 

Collins. Han utforskade de elva mest framgångsrika företagen i världen och kartlade de faktorer som 

gjorde dessa företag till mästare. Studierna som gjordes av Collins påvisar att det finns faktorer som 

kan tänkas ha stort inflyttande på hur företaget lyckas använda sin potential fullständigt. Alla dessa 

faktorer kan i samverkan leda till ett positiv resultat.
70
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J. Collins har med hjälp av kvalitativa och kvantitativa analyser undersökt ett antal företag som hade 

förmåga att utvecklas till att bli ett framgångsrikt företag. Studierna påvisade att en av de viktigaste 

faktorerna var ledarskap. Han och hans team blev överraskade av den typ av ledare, som studierna 

visade var den bästa, som kallas ”nivå 5-ledare”: tysta, blyga och självutplånande men som hade en 

enormt stor professionell viljestyrka och ödmjukhet.
71

 ”Nivå 5-ledare” betyder den högsta nivån i 

hierarkin av chefsegenskaper.
72

 

Ledarna har i första hand tagit hänsyn till ”rätt personal” - rätt person på rätt plats - det är företagets 

viktigaste tillgång enligt Collins. I detta fall skulle frågan om motivering uteslutas, d.v.s. 

motivationen skulle ersättas med den inre driftkraft som ”rätt person” hade. Detta ersätter 

ledningens målsättning vad det gäller anställda till hur de kan undvika att släcka människors 

engagemang. Genom denna handling skapar ledningen en trygg miljö.
73

 

 “Faktum är att jag inte vet vart vi ska, men en sak vet jag. Om vi kan få rätt människor med på 

resan, och om vi kan placera rätt människor på rätt plats och om fel människor stiger av, så kan vi 

lista ut hur vi gör för att nå ett resmål utöver det vanliga.”
74

 Den tredje faktorn var målsättning. 

Användning av rätt koncept som studierna påvisade ledde en stor del av de undersökta företagen till 

goda framsteg. I detta fall kunde konceptet förklaras med hjälp av tre dimensioner: 

- Det man kan bli bäst på (meningen med detta koncept är inte att vara den bästa inom sitt 

område utan att ”komma till insikt om vad man kan bli bäst på”)
75

 

- Det som utgör kärnan i företagets affärsmodell (hitta och beräkna avgörande nyckeltal för 

företaget) 

- Det företaget brinner för; djup och äkta passion leder till framgång.
76

 

För att nå resultatet bör konceptet utföras på bästa sätt och allt som inte har något att göra med 

konceptet bör undvikas.
77
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3.3.2 Joel Arthur Barker 

Enligt Barker så finns det tre faktorer som leder till framgång: fulländning, innovation och 

förutseende. Alla de faktorerna är nödvändiga. Det första grundläggande begreppet är fulländning. 

För att kunna vara med i spelet måste företaget ha förmågan att konkurrera samt inneha olika delar 

av fulländningen såsom kvantitativa analyser och rapporter, kontinuerliga positiva förädlingar och 

ha som mål att förbättra verksamheten
78

. 

Innovationen ger möjlighet till konkurrensfördelar. Kombinationen av innovation och strävan efter 

fulländning ger kraftfullt resultat.
79

 Om företaget vill vara med bland de främsta bör det kämpa för 

det.  I värsta fall måste företaget anpassa sig efter sina konkurrenter om de är marknadsledande och 

kopiera dess metoder. Detta drar ner vinstmarginalen vilket leder till försämrad 

konkurrensförmåga.
80

  

Den sista faktorn ger företaget tillgång till information om ”rätt tid och rätt plats”. Den gör att bra 

idéer inte kommer för tidigt eller för sent. Alla faktorer sammanlagt hjälper till att förutse vad 

kunderna behöver, utveckla samtliga produkter eller tjänster samt framställa aktuella produkter eller 

tjänster på ett fulländat vis.
81

 

3.3.3 Michael John Morris 

Författaren tar upp olika faktorer som kan skapa tillväxt i mindre företag. Utifrån Morris synpunkt 

signalerar tillväxt framgång givet att företaget har varit på marknaden under de senaste åren.  

Den första faktorn som tas upp av Morris är service åt kunderna. Kunderna måste vara nöjda med de 

produkter och tjänster som företagen tillhandahåller och sannolikt bli återkommande kunder.
82

  

Enligt Morris är den säkraste resursen som företaget har människorna. Alla maskiner och tillbehör 

beror helt på personalens kompetens. Personalen bör vara motiverad och detta kan skapas t. ex. 
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genom positiv tillväxt i företaget. Rätt personal är dessutom ett problem som lyfts upp även här. Hur 

skapar en arbetsgivare rätt personal och hur gör han/hon för att behålla den?
83

 

Arbetsmiljö kan vara en av de framgångsrika faktorerna. Den goda relationen mellan företagare och 

personalen är ett tecken på en god arbetsmiljö. Det är även viktigt att den fysiska miljön där arbetet 

utförs är utformat så att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter utan att riskera skador av olika 

slag. Personalen trivs på sin arbetsplats och har alltid sin ledare ”på plats” för att ställa en fråga och 

få ett tydligt svar. Chefen finns på golvet också för att få en känsla av solidaritet med sina anställda. 

Ju större företaget är desto svårare är det att få en bra relation mellan ledning och anställda.
84

 Den 

rättvise chefen bör behandla sina anställda på ett korrekt sätt. Så tänker alla medarbetare, poängterar 

Morris. Det är viktigt i relationen mellan anställda och ledning att lagar och förordningar följs.
85

 

Strategisk planering för resultat innebär att ledningen i första hand bör meddela alla anställda om 

det syfte som ska nås med hjälp av en plan. Även om syftet modifieras under arbetsprocessen är det 

viktigt att medarbetarna är medvetna om åt vilket håll de bör sträva. Att planera vilka metoder som 

ska användas och meddela om vilka resurser som kan tänkas införskaffas eller som redan finns att 

använda är en viktig del av arbetsprocessen.
86

  

3.3.4 Margaret von Platen 

Boken handlar om de framgångsrika familjeföretagen, deras erfarenhet, attityder och strategier. 

Författaren fokuserade på små och medelstora företag och inte de största. Von Platen lyfter fram 

några faktorer som hjälper företag att vara framgångsrika. Exempel på dessa är ett personligt 

arbetsgivaransvar, entreprenörens drivkraft, fokusering, framsynthet och försiktighet. 

Von Platen ställde en fråga över vilka företag som har blivit förmögna. Det första svaret på denna 

fråga var att ett av de företag som hade en förmögenhet inte hade tagit några lån. Det bekräftar att 

företaget har varit lönsamt under ett antal år och har genererat pengar för att expandera genom att 

öka kapitalomsättningshastigheten.   

Framsynthet och försiktighet är en väsentlig punkt på väg till rikedom enligt författaren. Företagare 

vill alltid driva sin verksamhet rationellt. Små företagare måste vara särskilt uppmärksamma på 

marknadens efterfrågan och anpassa utbudet till minsta förändring. Det är enormt positivt om 
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företagare kan förutse vilka produkter och tjänster som kommer att bli aktuella på marknaden, som 

Kinnarp gjorde med kontorsmöbler. Deras expansion löpte ihop med den offentliga sektorn.
87

 

Hennes & Mauritz kom med klädmode efter krigsåren och gjorde succé bland tonåringar.
88

  

Vissa företagare tycker att pengar är den bästa mätstickan för att mäta framgång, t.ex. Jan Nordlund 

på CMA. Ingvar Kamprad tycker också att pengar är ett enormt stort drivmedel. Där poängterar han 

att det inte är pengarna för att konsumera som är i fokus, utan pengarna som ska uppfylla ett mål.
89

   

Fokus är en av faktorerna som bör leda till framgång. Företagarens engagemang och företagets 

verksamhetsområde bör samspelas. Så fort företagaren engagerar sig i andra projekt och tappar 

fokus på sin egen verksamhet bli det förlust.
90

 

3.3.5 Kicki Stridh och Mia Swärdh91 

Kicki Stridh och Mia Swärdh har i sin modell tagit upp 627 företag som har deltagit i kurs - 

programmet ”Kraft”. Detta program undersökte företag som har ökat sin lönsamhet, funnit nya 

produkter eller tjänster, nya marknader och säkrat fortsatt tillväxt och uthållighet. Fokus var på små 

företag och ledarskap. 

Författarna har upplyst en del om faktorerna som är intressanta för denna uppsats, dylika som 

kompetensutveckling, affärsutveckling och tillväxt. De faktorerna var inlagda i projekt som en bas, 

högskolor och universiteten har hjälpt till att utveckla företag utifrån teoretiska underlag. Många 

små företag har sammanlagt byggt en stark modell för tillväxt, de har professionaliserat sin ledning 

och som resultat har de utvecklats från framgångsrika till mycket framgångsrika företag.  

 

3.4 Klassifikation av framgångsfaktorer 

För att kunna få mer rättvisande bild över framgångsfaktorer lade vi till fyra extra teorier med deras 

forskningsresultat. Sammanfattning presenteras nedan i tre tabeller (första representerar 

pionjärforskning, den andra – senare forskning, samt den tredje – extra teorier): 
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Tabell 2. Framgångsaktorer från Pionjärforskning (refererar delvis till Belassi
92

) 

Pinto och 

Slevin (1989) 

Morris och 

Hough (1987) 

Högsta 

ledningens stöd 

Projektens mål 

Kund 

konsultation 

Teknologi 

Personal 

rekrytering 

Politik 

Uppfylla 

tidsplanen 

Samhället 

Samarbete med 

kunden 

Uppfylla 

tidsplanen 

Uppföljning och 

återkoppling 

Finansiering 

Kommunikation  Fokus på 

lösningen 

Problemlösning  

Typ av ledning  

Styrka och 

politik 

 

Miljö  

 

Tabell 3. Egen tabell “Övrig forskning” 
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Collins (2001) 

 

Barker (1993) 

 

Morris (1985) 

 

Von Platen (1995) Stridh och Swärdh 

(2006) 

 

Nivå 5-ledare 

 

Förutseende  

 

Service åt 

kunderna 

  

 

Framsynthet och 

försiktighet 

Kompetens 

utveckling  

Effektiv ledare Innovation      Människorna 

 

Ett personligt 

arbetsgivaransvar  

Affärsutveckling 

 

Kompetent 

ledare 

Fulländning Arbetsmiljö  

 

Entreprenörens 

drivkraft  

Tillväxt 

”Rätta” 

anställda 
 Den rättvise 

chefen  

 

Fokusering  

Målsättning  Strategisk 

planering för 

resultat 
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Tabell 4. Extra teorier (refererar delvis till Belassi
93

) 

Martin
94

 

(1976) 

Locke
95

 (1984) Cleland och King
96

 

(1983)  

Sayles och 

Chandler
97

 

(1971) 

Baker, Murphy och 

Fisher (1983)  

Definiera 

målet 

Målmedvetenhet Projektsammanfattning Projektledarens 

kompetens 

Tydliga mål 

Välj projekts 

organisation 

Ledning i fokus Verksamhetsidé Planering Engagemang 

Allmänt stöd 

från ledningen 

Ledningens 

behörighet 

Högsta ledningens stöd Kontrollsystem 

och ansvar  

Ledning på plats 

Organisation 

och delegering 

Upprätta 

kommunikation 

och rutiner 

Finansiella stöd Uppföljning och 

återkoppling  

Finansiering 

Val av 

anställda 

Upprätta 

kontrollmekanism 

Logistik Engagemang Anställdas förmåga 

Fördelning av 

resurser 

Möte Anläggningens stöd  Estimering av 

kostnader 

Beslutvägar 

för kontroll 

och 

informations-

vägar 

 Marknadsinformation  Minimisera start – up 

svårigheter 

Planering och 

granskning 

 Planering   Planering och kontroll 

  Ledarutveckling och 

utbildning 

 Socialorientering  

  Organisation och 

Manpower 

 Byråkratifritt 

  Förvärv   

  Information och 

kommunikation 

  

  Recension   
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I diagrammet nedan visar vi de framgångsfaktorer som nämns i flera teorier: 

 

Figur 4. De mest återkommande faktorerna (sammanfattning av teoridelen) 
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4. Resultat och analys 

4.1 Kategorisering 

4.1.1 Kategoriöversikt (resultat 1) 

När vi läste igenom företagarens svar kategoriserade vi nämnda faktorer i olika grupper.  De svaren 

hamnade till slut i någon/några av följade faktorgrupper: 

- Kundkontakt 

- Kunskap/kompetens/personal 

- Ledning/organisation 

- Framåtsträvan 

- Mjuka värden/arbetsmiljö 

- Ekonomi 

- Logistik 

- Tur 

Vår slutdatabas innehöll följande framgångsfaktorer:  

Kundkontakt och samarbetspartner: 

- service, kundnöjdhet, kundvård, tillgänglighet 

- kontaktnät, kommunikation 

- marknadsföring, varumärke, rykte, konkurrenskraft 

- koll på omvärlden och marknad, världsfaktorer 

Kunskap och kompetens: 

- kompetens, kunskap, erfarenhet, rätt medarbetare, personal 

- medvetenhet om företaget, styrkor och svagheter 

- samarbetsförmåga 

Ledning/organisation: 

- ledarskap, organisation, struktur i företaget 

- laglydighet, moral 

- sunt förnuft, analytisk förmåga, tålamod 
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- affärsidé, vision 

- beslutsfattande, pålitlighet (stå för vad man säger) 

- kvalité 

- miljö 

- flexibilitet 

Framåtsträvan: 

- utveckling 

- positivitet, tro, stolthet 

- mod 

- vilja, drivkraft 

- engagemang, motivation, delaktighet 

- målsträvan, tävlingstagande 

- långsiktighet 

- entreprenörskap, innovation, kreativitet 

- envishet 

Mjuka värden: 

- personalvård 

- arbetsklimat 

- lyhördhet 

- ödmjukhet 

Ekonomi:  

- ekonomisk balans, ekonomisk översikt, ekonomiskt kunnande 

- bra lön 

- stabilitet 

Logistik: 

- logistik 

- sortiment (rätt varor i rätt tid) 

- effektivitet 
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Tur 

4.1.2 Framgångsfaktorer från FRAMFÖR-studien och deras avspegling i teori 

Sammanfattningsvis kan vi visa resultatet från den första delen av undersökningen i diagrammet 

nedan: 

Diagram 1. Framgångsfaktorer från FRAMFÖR-enkäter 

 

Den viktigaste delen, enligt de undersökta företagen i Gästrikland, är att ta hand om kunden. Det 

kan vara sådana saker som att ge bra service, försöka tillfredsställa kunden, vara tillgängliga, bygga 

upp ett kontaktnät eller ha goda färdigheter i kommunikation. De företag som strävade efter att vara 

framgångsrika var också tvungna att ha koll på omvärlden och förändringarna på marknaden. Det är 

värt att marknadsföra varumärket och att sprida goda rykten om företaget och dess 

produkter/tjänster.  

Morris och Hough betonade att det var viktigt att ge kunden god service eftersom nöjda kunder 

skulle komma tillbaka. Vi vill tillägga att ryktet om företaget sprids genom kunder. En missnöjd 

kund kommer att berätta till sina bekanta vilken dålig service han fick. En nöjd kund däremot tipsar 

andra om företaget. Pintovar samt Pinto, Slevin och Schultz skrev att företaget borde samarbeta med 

sina kunder och ha fokus på kunderna för att bli framgångsrikt. För att tillfredsställa kunder ska 

företaget förutse vad kunderna behöver och erbjuda de aktuella produkterna (Barker och Platon). I 

FRAMFÖR-undersökningen angav 52 av 294 företag (18 procent) att ”koll på omvärlden och 

marknad” är en framgångsfaktor. Cleland och King kom fram till att förutom marknadsinformation 

borde företaget kunna hantera all sorts information för att vara uppdaterad. Dessutom ska företaget 

behärska kommunikation generellt, t. ex. företaget förväntas att kunna kommunicera med 

medarbetare, leverantörer eller kunder. De projekt som misslyckades saknade kommunikation, skrev 

Kundkontakt 

Kunskap/kompetens 

Ledning/organisation 

Framåtsträvan 

Mjuka värden 

Ekonomi 

Logistik 

Tur 
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Hughes. Vi märkte, när vi sammanställde FRAMFÖR-databasen, att framgångsrika företag i 

Gästrikland ofta kopplade ihop kommunikation och kontaktnät. Företagsledare och anställda 

skapade kontakter genom kommunikation och dessa kontakter ledde till framgång.     

Nästa viktiga kategori är kompetens och kunskap. Denna kategori, förutom kunskap och 

kompetens, består av erfarenhet, rätt anställd på rätt plats, medvetenhet om företagets styrkor och 

svagheter och en bra samarbetsförmåga. 

I teoridelen framgick att kompetens var en viktig framgångsfaktor både för stora och för små 

företag. Collins analyserade de största företagen i världen och fann att rätt personal inte behövde 

någon särskild motivering för att engagemang redan fanns hos de anställda. Morris undersökte 

mindre företag och hans resultat skiljer sig från Collins. Morris tycker att personalen behövde 

motiveras för att genomföra sitt arbete professionellt och för att företaget ska behålla 

personalstyrkan. Företaget bör välja rätt människor, påstår Martin, Barker, Murphy och Fisher, och 

dessutom utbilda dem enligt företagets koncept, tilläger Schult, Slevon och Pintovar. De anställda 

ska behärska sitt område (Pinto och Slevin). Förutom anställdas förmåga och kunnande ska även 

ledaren vara kompetent, säger Sayles and Chandler. I FRAMFÖR-studien svarade 172 företag (59 

procent) att kompetens, erfarenhet och rätt medarbetare ledde till framgång och den 

framgångsfaktorn hamnade på första platsen i rankningen som gjordes med stöd av enkäterna. Det 

som skiljer framgångsrika företag i Gästrikland från vår teoretiska studie är att företag som deltog i 

FRAMFÖR-projektet tyckte att anställdas och ledarens erfarenhet spelade en stor roll i 

verksamhetens framgång. Erfarenhet lyfts inte fram som en framgångsfaktor i de teorier som vi har 

beskrivit. Däremot anser Rubin och Seelings i deras undersökning att ledarens tidigare erfarenhet 

inte påverkar resultatet. 

Ledning och organisation är tredje största faktorn enligt FRAMFÖR-enkäterna. Företagets ledare 

skall kunna analysera, ha tålamod, följa lagen, kunna fatta ett beslut, stå vid sitt ord, vara flexibel 

och ha sunt förnuft. Företaget skall ha en lönsam affärsidé, framtidsvisioner, ta hänsyn till miljö och 

sträva efter att ha god kvalité på sina produkter/tjänster.  

Ledning som framgångsfaktor hamnade på första plats i de andra forskningarna. Nästan alla teorier 

nämnde ”ledning” som en viktig del av framgång. Lockes teori baseras helt på ledningen och 

förmågan att leda projektet. Först och främst ska det vara rätt sorts ledare (Avots) som kan sätta 

tydliga mål, planera och följa upp projekt, säger Morris, Hough, Martin, Pinto och Slevin. Baker, 
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Murphy och Fisher påstår att ledaren, förutom att kunna sätta tydliga mål och planera, ska vara 

engagerad och ha koll på ekonomi. Ledningen ska vara tillgänglig för anställda, ge dem feedback 

och uppskatta deras kunnande. Morris resultat visar också att för att lyckas med företaget ska chefen 

vara tillgänglig för sina medarbetare och förmedla företagets planer. Det framgår i flera teorier 

(Schultz, Svelin och Pintovar; Pinto och Slevin; Martin; Cleland och King) att ledningen ska stödja 

sina medarbetare under hela processen. Martin tilläggar att ledaren ska kunna delegera 

arbetsuppgifter och ansvar. För att hela processen ska fungera på ett effektivt sätt måste det finnas 

en verksamhetsidé, skriver Cleland och King. I FRAMFÖR-studien kallade vi denna för ”affärsidé”. 

31 företag (11 procent) i Gästrikland angav att en affärsidé var en utgångspunkt för verksamheten 

och den borde beskriva tydligt vad företaget strävade efter så att samarbetspartner, anställda och 

kunder kunde förstå företagets planer och visioner. En av Morris och Houghs framgångsfaktorer är 

problemlösningen. I FRAMFÖR-studien ingår problemlösningen i ”beslutsfattande”. Gästriklands 

framgångsrika företag tyckte att ledaren måste kunna fatta kloka beslut och självklart lösa de 

uppkommande problemen. För att kunna göra det bör ledaren ha sunt förnuft, analytisk förmåga och 

tålamod. Collins beskriver att den högsta ledaren, som har bra förutsättningar att lyckas, är tyst, 

blyg, ödmjuk och har en professionell viljekraft. I FRAMFÖR-studien märkte vi att åtta företag 

angav ”ödmjukhet” som en framgångsfaktor.  

Framåtsträvan omfattar utveckling, tro, våga, vilja, drivkraft, motivation, engagemang, delaktighet, 

långsiktighet, innovation, kreativitet, envishet och målsträvan.  

Engagemang anses som en framgångsfaktor av Sayles och Chadler; Baker, Murphy och Fisher. 

Collins forsningsresultat visar att ledarna på de största företagen brinner för verksamhetsidén och att 

de övriga anställda är självmotiverade. Framgångsrika företag i Gästrikland ansåg att engagemang 

borde finnas hos alla anställda men, till skillnad från Collins, behövde medarbetarna motiveras av 

ledningen eller chefen som, i sin tur, borde haft den drivkraften och viljan som krävs. En av von 

Platens framgångsfaktorer är ”entreprenörens drivkraft” och hennes forskningsresultat stämmer 

överens med vår. Förutom engagemang ska företaget utvecklas kontinuerligt. Detta sker genom 

affärsutveckling, kompetensutveckling och tillväxt, menar Stridh och Swärdh. Cleland och King 

tycker att förbättring sker genom ledarutveckling och utbildning. Många företag som deltog i 

FRAMFÖR-studien anordnade utbildningar för personalen och såg till att utvecklingen skedde 

ständigt. 18 företag (6 procent) angav att framgång berodde på hur innovativ och kreativ 

företaget/ledaren eller affärsidén var. Det framgår även i Barkers och Collins teorier. 
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Den fjärde faktorgruppen är mjuka värden såsom arbetsmiljö, personalvård, ärlighet, lyhördhet och 

ödmjukhet. Den gruppen beskriver hur trivsamt det är att arbeta på företaget. Enligt ledarna på 

framgångsrika företag i Gästrikland spelade arbetsmiljö en viktig roll i verksamheten. Det var inte 

bara lön som motiverade de anställda. De mjuka värdena däremot tar ingen stor plats i tidigare 

forskning. Den enda tidigare undersökningen som lyfter fram arbetsmiljö som en väg till framgång 

är Morris forskning. Han påpekar att det ska vara trivsamt på arbetsplatsen samt att det ska finnas 

goda relationer mellan medarbetare. 

Kategorin ekonomi finns också på listan men inte på toppen som man skulle kunna tro. Sådana 

faktorer som ekonomisk balans i företaget, ekonomisk översikt, bra lön och stabilitet redovisas i 

denna kategori. 

Ordnad finansiering är grunden för framgång, tycker Morris och Hough; Cleland och King samt 

Baker, Murphy och Fisher. Von Platen skriver i sin bok att om företaget inte har tagit lån tyder det 

på att företaget har varit lönsamt i ett antal år. Under dessa år har företaget genererat pengar och 

expanderat genom att öka kapitalomsättningshastighet. Vi vill notera att vi inte håller med von 

Platon och även framgångsrika företag kan behöva ta lån. Martin menar att fördelning av resurser 

påverkar framgång och 20 företag (7 procent) som deltog i FRAMFÖR-intervjuerna höll med 

Martin. 23 framgångsrika företag (8 procent) i Gästrikland nämnde stabilitet som en 

framgångsfaktor. Oftast menade de ekonomisk stabilitet inom företaget. Men företagets 

välbefinnande kan även påverkas av världens eller landets stabilitet. Politisk stabilitet nämndes inte i 

FRAMFÖR-enkäterna. Däremot lyfter flera forskare (Pinto och Slevin; Morris och Hough; Barker, 

Murphy och Fisher) upp det som en faktor som påverkar företagets framgång. 

Den sista stora kategorin är logistik som innehåller själva logistiken, sortimentet och effektiviteten. 

Det är bara Cleland och King som har lyft upp ”logistik” som en framgångsfaktor. De andra 

teorierna nämner inte logistiken men det framgår i två av dem (Barker; Cleland och King) att det ska 

vara rätt sortiment och sortiment är en del av logistik. Von Platon skriver att företaget ska vara 

uppmärksamt och anpassa utbudet till de små förändringarna; det är efterfrågan som styr 

verksamheten. 

Endast fem företag (2 procent) under de sju åren ansåg att tur hade betydelse för företagets 

framgång. 
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4. 2 Resultat från hypotesprövning (Resultat 2) 

Regressionsanalys genomfördes och en del av resultaten konstaterade att t-värde av vissa variabler 

hamnade i förkastelseområdet (signifikant på 10 % -nivå, dubbelsidig test, tα/2 = 1,645
98

), vilket 

betyder att nollhypotesen kunde förkastas (H0: inget samband mellan variablerna: β = 0). Detta i sin 

tur styrker hypotesen H1: det finns ett samband mellan variablerna: β  ≠ 0, dvs. att framgång uttryckt 

i lönsamhet och tillväxt är en beroende variabel. 

Vi tog endast upp de relevanta resultaten. I Appendix 2 bifogade vi tabeller från regressionsanalysen 

med en lista innehållandes information om vilka variabler som uteslöts från undersökningen av 

SPSS pga. låg korrelation med den beroende variabeln. Vissa år faller bort från den statistiska 

undersökningen pga. förklaringsvariabeln inte varit stark nog. (se kap. 2.4).  

Vi sammanförde slutresultaten i tabellen (se Appendix 3). Kolumn ett presenterar aktuella året, 

kolumn två visar vilken variabel testades som beroende och i kolumn tre de variablerna som 

sannolikt har påverkan (mer eller mindre) på det beroende variabeln. I samband med resultatets 

skivande kontrollerades korrelation mellan de oberoende variablerna (den ska vara lika med noll 

eller nära noll).  

Oberoende variabler undersöktes i två delar. Den första delen representerade faktorgrupper 

(markerade med grön text i tabellen, Appendix 3). Den andra gruppen inkluderade alla enskilda 

variabler från resultat 1. 

4.3 Bekräftar eller avvisar den kvantitativa undersökningen den kvalitativa 

studien? 

Steg nummer ett var att jämföra stora faktorgrupper från resultat 1 och 2. Vi använde diagram nedan 

för en analys. Vi gjorde procentuell fördelning av grupperna för att resultaten skulle kunna vara 

jämförbara. Vi observerade frekvensen av faktorgrupperna i regressionsanalysen för att kunna göra 

en procentuell fördelning.   

                                                           
98

 Gujarati D.N., Porter D.C. (2009), Basic econometrics, McGraw-Hill International Edition, s.879 
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Diagram2. Resultat 1 

 

Diagram3. Resultat 2 (med hänsyn till resultat 1) 

 

Det första och viktigaste resultatet är att fyra faktorgrupper av sju bekräftades med den statistiska 

undersökningen. Faktorgrupperna ”kundkontakt”, ”ekonomi”, ”logistik” och ”tur” uteslöts från 

statistiska undersökningen. Detta betyder att kategoriseringen som vi gjorde i resultat 1 var relativt 

korrekt. Procentfördelning av vikter i grupper avviker någorlunda från resultat 1 men detta kan bero 

på att företagarnas syn på faktorgrupper inte stämmer riktigt med verklig indelning eller att valda 

statistiska metoder ger avvikelse.  
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Steg nummer två var att testa alla faktorer från resultat 1 och välja de som bekräftades med resultat 

2. Vi använde samma princip som i analysen ovan och sammanställde en tabell för att jämföra 

rankning mellan resultat 1 och 2 (se Appendix 4). 

Enligt tabellen kan vi konstatera att vissa variabler som företagarna tog upp var icke relevanta enligt 

statistiken. Det kan bero på företagarnas subjektiva bedömning eller avvikelser i 

regressionsanalysen.  

Slutligen kan vi, med stor sannolikhet, konstatera att variablerna som bekräftades med kvalitativa 

och kvantitativa metoder har följande rankning: 

- Ekonomisk balans (tillhör grupp Ekonomi, togs upp i teori av Martin, Morris, Baker, 

Cleland och King) 

- Kontaktnät/kommunikation (tillhör grupp Kundkontakt, togs upp i teori av Pinto och 

Slevin; Martin; Locke; Cleland och King) 

- Kompetens (tillhör grupp Kunskap/Kompetens, togs upp i teori av Collins; Stridh och 

Swärdh; Sayles och Chandler) 

- Entreprenörskap (tillhör grupp Framåtsträvan, togs upp i teori av Barker och von Platen) 

- Flexibilitet (tillhör grupp Ledning/Organisation) 

- Laglydighet (tillhör grupp Ledning/Organisation, togs upp i teori av Morris) 

- Kvalité (tillhör grupp Ledning/Organisation) 

- Arbetsklimat (tillhör grupp Mjuka värden, togs upp i teori Morris) 

- Engagemang (tillhör grupp Framåtsträvan, togs upp i teori Baker, Murphy och Fisher; Sayles 

och Chandler) 

- Personalvård (tillhör grupp Mjuka värden, togs upp i teori av Morris) 

- Stabilitet (tillhör grupp Ekonomi, togs upp i teori av Morris och Hough) 

- Målsträvan (tillhör grupp Framåtsträvan, togs upp i teori av Morris och Hough; Collins; 

Locke) 

 

Vi har fått svar på våra frågor och kan med stor sannolikhet rekommendera att ta hänsyn till dessa 

faktorer.     
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5. Slutsats och diskussion 

Forskningen kring FRAMFÖR -projektet är unikt eftersom den fokuserar på små och medelstora 

framgångsrika företag i en region i Sverige. Ägare, vd och chefer som intervjuades delade med sig 

av de värderingar som, de tror, gav dem framgång inom respektive bransch.  

Vi analyserade svaren från enkäter och kategoriserade variabler i stora grupper: kundkontakt, 

kunskap/kompetens, ledning/organisation, framåtsträvan, mjuka värden, ekonomi och logistik. 

Denna kategorisering visade sig vara nära den teoretiska indelning som forskare har gjort de senaste 

åren. Den statistiska metoden bekräftade, med stor sannolikhet, att gruppindelning var relativt rätt 

(fyra av åtta faktorgrupper uteslöts).  

Den viktigaste delen som företagarna i Gästrikland nämnde var Kundkontakt. Denna faktorgrupp 

togs upp av Morris och Hough; Pintovar; Pinto, Slevin och Schultz mm. Däremot, enligt den 

statistiska undersökningen, var den variabeln utesluten (t.ex. på företagarnas subjektiva bedömning, 

mätfel i den statistiska metoden osv.). Det intressanta är att när vi testade enskilda faktorer förekom 

det kontaktnät/kommunikation (variabel som tillhör grupp Kundkontakt) bland de bäst korrelerade 

variablerna med den beroende variabeln framgång. Detta kan bero på att just denna faktor har stor 

påverkan på företagets framgång.  

Den andra variabeln var Kunskap/Kompetens. Denna variabel var viktig även enligt Collins, Martin, 

Barker, Murphy mm. Variabeln bekräftades i regressionsanalysen med nästan lika procentfördelning 

(19 % i resultat 1 och 17 % i resultat 2). Även den enskilda variabeln kompetens från grupp 

Kunskap/Kompetens fanns bland de viktigaste enligt den statistiska undersökningen.    

Ledning/Organisation tog plats nummer tre i resultat 1, enligt FRAMFÖR-enkäterna. Ledning som 

framgångsfaktor hamnade på första platsen i de andra studierna: Morris, Hough, Martin, Pinto och 

Slevin. Nästan alla teorier nämnde ”ledning” som en viktig del av framgång. Detta bekräftades även 

av regressionsanalysen som placerade faktorn på andra plats med samma procentfördelning. Även 

tre enskilda faktorer från denna grupp var bland de viktigaste enligt statistiken (flexibilitet, 

laglydighet, kvalité).   

Framåtsträvan var nästa gruppfaktor i överensstämmelse med FRAMFÖR-enkäterna. Denna faktor 

togs även upp i följande teorier: Sayles och Chadler; Baker, Murphy och Fisher m fl. Det intressanta 

var att denna faktor blev, enligt den kvantitativa analysen, en av de viktigaste. Denna faktorgrupp 

blev en av de mest återkommande under regressionsanalysen, vilken tydde på just den 
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faktorgruppens stora betydelse. Även enskilda variabler från denna grupp var med i listan, såsom 

engagemang, målsträvan och entreprenörskap. 

Enligt ledarna på framgångsrika företag i Gästrikland spelade faktorgruppen Mjuka värden en viktig 

roll i verksamheten men det var inte den viktigaste. Denna faktorgrupp tog inte stor plats i tidigare 

forskning men bekräftades av statistiken. Enligt resultat 2 tog denna faktorgrupp en ledande roll. 

Variablerna personalvård och arbetsklimat, som tillhör gruppen, var bland de viktigaste 

framgångsfaktorerna. 

Ekonomifaktorgruppen ligger längre ner i listan enligt enkätundersökningen. Finansiering var 

grunden för framgång, enligt Morris och Hough; Cleland och King samt Baker, Murphy och Fisher. 

Statistiken uteslöt variabeln från undersökningen, men tog upp den enskilda variabeln Ekonomisk 

balans som den viktigaste variabeln för framgång. Endast den variabeln och variabel stabilitet (som 

nämndes några gånger av FRAMFÖR-företagen) har en stark korrelation med de beroende 

variablerna.  

Logistik placerades på näst sista platsen. Variabeln diskuterades inte så mycket inom teorin, endast 

enstaka forskare tog upp den (Barker; Cleland och King). Även statistiken uteslöt variabeln från 

undersökningen. 

En till faktorgrupp som inte bekräftades av statistiken var tur. Den oberoende variabeln tur hade låg 

korrelation med den beroende variabeln framgång i enlighet med statistiken. 

Resultatet uppvisade att följande faktorer är de betydelsefullaste och visar vägen till framgång och 

en företagare som vill lyckas med sin verksamhet bör koncentrera sig på dessa faktorer:  

Tunga förklaringsfaktorer Lätta förklaringsfaktorer 

Ekonomisk balans Kvalité 

Kontaktnät/kommunikation Arbetsklimat 

Kompetens Engagemang 

Entreprenörskap Personalvård 

Flexibilitet Stabilitet 

Ladlydighet Målsträvan 
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Vi märkte en intressant tendens i vårt arbete som skiljde sig från tidigare empirisk forskning. De 

framgångsrika företagen i Gästrikland satt trivsam arbetsmiljö och personalvård i fokus. Även små 

företag gav sina anställda förmåner, t.ex. fruktkorg, gemensamma resor, träningskort osv.  Det 

upptäcktes när vi kategoriserade svaren och bekräftades i regressionsanalysen. Arbetsmiljöfrågor har 

en stor betydelse i Sverige och det gör att mjuka värden prioriteras högt av framgångsrika företag. 

Det var bara Morris som tog upp arbetsmiljö som en framgångsfaktor. 

Framåtsträvan som en framgångsfaktor ansågs vara viktigare i Gästrikland än i andra delar av 

världen där liknande undersökningar genomförts. Enligt de företag som intervjuades av studenter på 

Högskolan i Gävle skulle entreprenören ha positiv inställning, vara envis och våga starta en 

verksamhet samt våga förändra den. De företagare som blev nominerade till de mest framgångsrika 

företagarna i Gästrikland är engagerade i företaget och branschen i sin helhet. De har en enorm 

driftkraft och är tävlingsinriktade.  Vi anser att det är dyrare att driva ett företag i Sverige än t. ex. i 

andra europeiska länder. Dessutom kan företag inte byta ut sina anställda lika enkelt som i andra 

länder om de vill. Detta gör att en del av de människor som har innovativa idéer föredrar att vara 

anställd på ett annat företag än att starta eget. En anställd har ett skyddsnät i form av olika förmåner 

såsom garanterad lön, lagstadgad semester varje år, pensionsavsättningar till framtida pension, 

försäkringar av olika slag, etc. Detta innebär att det är relativt dyrt att ha någon anställd i Sverige. 

Det blir ännu dyrare för företagaren om den anställde blir sjuk då arbetsgivaren måste stå för sjuklön 

under viss tid samt lön till den som gör den sjukskrivnas arbetsinsats. Detta kan vara en förklaring 

till varför företagen i Gästrikland lägger resurser på arbetsmiljö och personalvård. 

Det var intressant att se att de externa faktorerna som politik, samhälle och världsekonomi har lite 

påverkan på framgång, enligt de intervjuer som gjordes med framgångsrika företag i Gästrikland. Vi 

anser att det kan bero på att Sverige är ett tryggt land att leva i. Stabilitet nämndes som en 

framgångsfaktor efter finanskrisen 2008. Annars tyckte inte företagen i Gästrikland att politisk 

situation påverkade deras verksamhet och framgång. Att Sverige är ett land med god infrastruktur 

och att Sverige har den lägsta graden av korruption i världen är två av flera faktorer som bidrar till 

god stabilitet i samhället, vilket är gynnsamt för företagare. 
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6. Uppsatsens bidrag 

Denna uppsats visar de viktigaste faktorerna som kan leda till framgång. Resultatet kan användas av 

små och medelstora företag som vill förbättra sin verksamhet eller av människor som planerar att 

starta företag och behöver goda råd. De faktorer som togs upp i uppsatsen spelade en betydande roll 

för de företag som nominerades att vara året mest framgångsrika företag i Gästrikland. Deras 

erfarenhet kan tillämpas av andra företag och personer i ledande befattningar. 
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7. Förslag till vidare studier 

Databasen som innehåller enkäternas svar är ett bra underlag för framtidens forskning.  Databasen 

används av forskare på CBF som underlag för artiklar och uppsatser.  

Vi analyserade i vår studie framgångsfaktorer som företag i Gästrikland nämner. Databasen 

innehåller ca 16 omfattande frågor och några av de frågorna har även delfrågor. Det ger en stor 

valmöjlighet för eventuell forskning. Man kan även undersöka mer ordentligt varför 

framgångsfaktorer i Sverige skiljer sig från resten av världen. T. ex. ledarskap är den viktigaste 

framgångsfaktorn i nästan alla andra forskningar men i vår undersökning hamnar ledarskap och 

organisation först på tredje plats. 

Eventuella förbättringar kan göras om vårt resultat kompletteras med en annan statistisk metod, t.ex. 

icke-linjär regressionsanalys. Den skulle öka undersökningens validitet.   

Framgång kan mätas med andra variabler än lönsamhet och tillväxt. Även lönsamhet och tillväxt 

kan värderas med olika nyckeltal. Detta ger nya möjligheter för statistiska undersökningar.  

Vi vill gärna forska vidare inom detta område och skriva artiklar. 
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Appendix 1. Rankning (kategorier och antal företag)
 

 

Rankning (kategori) Antal företag Procent 

Kundkontakt 197 67 

Kunskap/kompetens 172 59 

Ledning/organisation 157 53 

Framåtsträvan 111 38 

Mjuka värden 108 37 

Ekonomi 88 30 

Logistik 80 27 

Tur 5 2 
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Appendix 2. Regressionsanalys  

 

2010 
 

Uteslutande variabler 

 
- ödmjukhet 

- medvetenhet om företaget, styrkor och svagheter 

- mod 

- vilja, drivkraft 

- målsträvan, tävlingstagande 

- långsiktighet 

- envishet 

- sunt förnuft, analytisk förmåga, tålamod 

- beslutsfattande, pålitlighet 

- miljö 

- tur 

 

Regressionsanalys 4 
 

Y = Vinstmarginal 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645
99

) 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,102 2,390  6,318 ,000 

VAR00006 -2,528E-

005 

,000 -,154 -1,300 ,199 

Ekonomisk 

balans (V7) 

-7,832 3,779 -,225 -2,072 ,043 

VAR00008 -12,110 8,842 -,146 -1,370 ,176 

VAR00009 -1,452 9,215 -,018 -,158 ,875 

VAR00010 3,195 7,414 ,092 ,431 ,668 

VAR00011 11,750 8,233 ,491 1,427 ,159 

                                                           
99 Gujarati D.N., Porter D.C. (2009), Basic econometrics, McGraw-Hill International Edition, s.879 
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VAR00012 -2,600 7,836 -,054 -,332 ,741 

VAR00013 1,376 8,057 ,023 ,171 ,865 

VAR00014 1,962 4,831 ,061 ,406 ,686 

VAR00015 2,996 6,206 ,051 ,483 ,631 

VAR00017 -9,517 8,485 -,545 -1,122 ,267 

VAR00019 -6,983 6,257 -,184 -1,116 ,269 

Utveckling 

(V20) 

-23,097 8,641 -,837 -2,673 ,010 

Positivitet (V21) -26,128 7,924 -,541 -3,297 ,002 

VAR00024 2,727 8,617 ,056 ,316 ,753 

Entreprenörskap 

(V27) 

-32,123 13,231 -,388 -2,428 ,018 

Ledarskap (V29) 15,279 8,357 ,363 1,828 ,073 

VAR00030 6,662 8,776 ,158 ,759 ,451 

VAR00032 2,096 7,403 ,036 ,283 ,778 

Kvalité (V34) 12,464 6,812 ,586 1,830 ,072 

VAR00036 -,065 5,871 -,002 -,011 ,991 

VAR00037 -4,292 4,101 -,231 -1,047 ,300 

VAR00038 -6,133 4,609 -,212 -1,331 ,188 

VAR00039 -,149 4,841 -,005 -,031 ,976 

VAR00040 -,582 5,315 -,020 -,109 ,913 

VAR00044 -9,043 8,188 -,448 -1,104 ,274 

VAR00046 5,783 8,634 ,333 ,670 ,506 

Framåtsträvan 

(V47) 

30,200 9,254 1,262 3,263 ,002 

VAR00048 -10,566 7,299 -,579 -1,448 ,153 

VAR00049 -2,496 4,699 -,143 -,531 ,597 

a. Dependent Variable: VAR00004 
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2008 
 

Uteslutande variabler  

 
- medvetenhet om företaget, styrkor och svagheter 

- utveckling 

- mod 

- vilja, drivkraft 

- entreprenörskap, innovation, kreativitet 

- envishet 

- beslutsfattande, stå för vad man säger 

- tur 

 

Regressionsanalys 2 
 

Y = Avkastning på EK 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37,930 72,165  ,526 ,603 

VAR00006 ,001 ,001 1,340 1,104 ,278 

VAR00007 -161,124 109,313 -,394 -1,474 ,151 

VAR00008 -

1421,49

9 

1226,971 -1,237 -1,159 ,256 

Stabilitet 

(V9) 

-208,778 126,527 -,485 -1,650 ,109 

VAR00010 -35,467 173,148 -,078 -,205 ,839 

VAR00011 25,036 152,157 ,055 ,165 ,870 

VAR00012 108,413 191,221 ,204 ,567 ,575 

VAR00013 208,012 271,309 ,353 ,767 ,449 

VAR00014 215,930 269,638 ,407 ,801 ,430 

VAR00015 19,015 331,167 ,017 ,057 ,955 

VAR00016 405,684 495,309 ,353 ,819 ,419 

VAR00017 -45,664 74,186 -,163 -,616 ,543 
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VAR00019 -105,620 97,838 -,179 -1,080 ,289 

VAR00020 -296,656 309,656 -,362 -,958 ,346 

VAR00024 -214,455 197,798 -,524 -1,084 ,287 

VAR00025 -346,666 406,605 -,423 -,853 ,401 

VAR00026 -195,938 288,709 -,170 -,679 ,503 

VAR00029 -74,629 219,821 -,111 -,340 ,737 

VAR00030 -280,732 397,655 -,343 -,706 ,486 

VAR00031 -524,759 603,083 -,456 -,870 ,391 

VAR00032 92,476 273,195 ,137 ,338 ,737 

VAR00034 -21,591 177,947 -,063 -,121 ,904 

VAR00035 -88,131 254,509 -,077 -,346 ,732 

VAR00036 115,947 136,142 ,142 ,852 ,401 

VAR00037 -21,881 92,548 -,077 -,236 ,815 

Kontaktnät 

(V38) 

425,630 118,848 ,520 3,581 ,001 

VAR00039 151,202 103,629 ,285 1,459 ,155 

VAR00040 -80,241 106,881 -,164 -,751 ,459 

VAR00043 118,918 122,044 ,355 ,974 ,338 

VAR00044 -44,670 180,887 -,130 -,247 ,807 

VAR00045 -175,346 244,855 -,482 -,716 ,479 

VAR00046 61,291 75,520 ,217 ,812 ,423 

VAR00047 265,178 250,163 ,728 1,060 ,298 

VAR00048 -43,766 192,748 -,147 -,227 ,822 

VAR00049 56,010 98,785 ,198 ,567 ,575 

a. Dependent Variable: VAR00002 

 
 

Regressionsanalys 4 
 

Y = Vinstmarginal 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,669 3,831  3,046 ,005 

VAR00006 -8,662E- ,000 -1,705 -1,419 ,166 
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005 

VAR00007 -4,965 5,804 -,226 -,855 ,399 

VAR00008 60,037 65,141 ,974 ,922 ,364 

VAR00009 -2,698 6,717 -,117 -,402 ,691 

VAR00010 -3,736 9,193 -,153 -,406 ,687 

VAR00011 15,805 8,078 ,646 1,957 ,060 

VAR00012 -1,578 10,152 -,055 -,155 ,878 

VAR00013 -12,184 14,404 -,386 -,846 ,404 

VAR00014 -4,686 14,315 -,165 -,327 ,746 

Ödmjukhet 

(V15) 

31,139 17,582 ,505 1,771 ,087 

VAR00016 -38,897 26,297 -,631 -1,479 ,150 

VAR00017 1,081 3,939 ,072 ,275 ,786 

VAR00019 7,323 5,194 ,232 1,410 ,169 

VAR00020 -17,666 16,440 -,402 -1,075 ,291 

Engagemang

(V24) 

-18,809 10,501 -,857 -1,791 ,083 

VAR00025 13,140 21,587 ,299 ,609 ,547 

VAR00026 -14,384 15,328 -,233 -,938 ,356 

VAR00029 7,925 11,671 ,219 ,679 ,502 

VAR00030 27,735 21,112 ,631 1,314 ,199 

VAR00031 43,721 32,018 ,709 1,365 ,182 

VAR00032 -12,228 14,504 -,338 -,843 ,406 

VAR00034 9,312 9,447 ,505 ,986 ,332 

VAR00035 -5,555 13,512 -,090 -,411 ,684 

VAR00036 -3,579 7,228 -,081 -,495 ,624 

VAR00037 -2,862 4,913 -,187 -,582 ,565 

VAR00038 -2,925 6,310 -,067 -,464 ,646 

VAR00039 2,421 5,502 ,085 ,440 ,663 

VAR00040 1,192 5,674 ,045 ,210 ,835 

VAR00043 -,439 6,479 -,024 -,068 ,946 

VAR00044 6,337 9,604 ,344 ,660 ,514 

VAR00045 8,930 13,000 ,457 ,687 ,497 

VAR00046 -2,060 4,009 -,136 -,514 ,611 

VAR00047 18,585 13,281 ,952 1,399 ,172 

VAR00048 -12,361 10,233 -,774 -1,208 ,237 

VAR00049 1,295 5,245 ,085 ,247 ,807 

a. Dependent Variable: VAR00004 

 



53 
 

Regressionsanalys 5 
 

Y = Förändring av omsättning 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 34,884 13,463  2,591 ,015 

VAR00006 ,000 ,000 -1,283 -1,136 ,265 

VAR00007 -30,778 20,392 -,375 -1,509 ,142 

VAR00008 207,637 228,893 ,901 ,907 ,372 

VAR00009 -38,076 23,604 -,442 -1,613 ,117 

Logistik (V10) -72,328 32,301 -,791 -2,239 ,033 

VAR00011 -40,906 28,385 -,447 -1,441 ,160 

Personalvård 

(V12) 

-68,497 35,672 -,644 -1,920 ,064 

VAR00013 -59,418 50,613 -,504 -1,174 ,250 

VAR00014 -78,305 50,301 -,736 -1,557 ,130 

VAR00015 -51,778 61,780 -,225 -,838 ,409 

Kompetens 

(V16) 

-157,657 92,400 -,684 -1,706 ,098 

VAR00017 -10,055 13,840 -,179 -,727 ,473 

VAR00019 2,583 18,252 ,022 ,142 ,888 

VAR00020 47,137 57,767 ,287 ,816 ,421 

VAR00024 15,424 36,899 ,188 ,418 ,679 

VAR00025 46,492 75,853 ,283 ,613 ,545 

VAR00026 19,388 53,859 ,084 ,360 ,721 

VAR00029 54,575 41,008 ,404 1,331 ,193 

Laglydighet 

(V30) 

209,966 74,183 1,279 2,830 ,008 

VAR00031 147,380 112,506 ,640 1,310 ,200 

VAR00032 33,579 50,965 ,248 ,659 ,515 

Kvalité (V34) 61,613 33,196 ,895 1,856 ,073 

Miljö (V35) 104,798 47,479 ,455 2,207 ,035 

VAR00036 3,693 25,397 ,022 ,145 ,885 

VAR00037 -26,199 17,265 -,458 -1,517 ,140 

VAR00038 -,684 22,171 -,004 -,031 ,976 
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VAR00039 ,786 19,332 ,007 ,041 ,968 

VAR00040 -1,159 19,939 -,012 -,058 ,954 

VAR00043 31,243 22,768 ,465 1,372 ,180 

Logistik (V44) 64,064 33,745 ,930 1,898 ,067 

VAR00045 54,107 45,678 ,741 1,185 ,246 

VAR00046 -1,524 14,088 -,027 -,108 ,915 

VAR00047 -3,912 46,668 -,054 -,084 ,934 

Ledning (V48) -66,072 35,957 -1,107 -1,837 ,076 

VAR00049 11,124 18,428 ,196 ,604 ,551 

a. Dependent Variable: VAR00005 

 
 

 

 

 
 



55 
 

2007 
 

Uteslutande variabler  
 

- personalvård 

- ödmjukhet 

- medvetenhet om företaget, styrkor och svagheter 

- positivitet, tro, stolthet 

- mod 

- målsträvan, tävlingstagande 

- långsiktighet 

- entreprenörskap, innovation, kreativitet 

- envishet 

- sunt förnuft, analytisk förmåga, tålamod 

- miljö 

- flexiblilitet 

- tur 

 

Regressionsanalys 4 
 

Y = Vinstmarginal 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,280 3,193  3,532 ,001 

VAR00006 2,240E-

005 

,000 ,297 1,387 ,174 

VAR00007 1,839 7,517 ,070 ,245 ,808 

VAR00008 -11,891 9,671 -,171 -1,230 ,227 

VAR00009 -8,308 10,254 -,258 -,810 ,423 

VAR00010 -,320 9,035 -,013 -,035 ,972 

VAR00011 11,989 9,350 ,482 1,282 ,208 

VAR00012 7,345 9,602 ,148 ,765 ,450 

VAR00015 -8,481 11,477 -,122 -,739 ,465 
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VAR00017 -3,802 3,526 -,220 -1,078 ,288 

VAR00019 -2,008 7,496 -,049 -,268 ,790 

VAR00020 -8,736 11,433 -,245 -,764 ,450 

VAR00023 -16,218 13,767 -,233 -1,178 ,247 

VAR00024 -9,398 10,243 -,230 -,917 ,365 

VAR00029 -13,366 9,762 -,192 -1,369 ,180 

VAR00030 -4,091 7,151 -,082 -,572 ,571 

VAR00032 4,246 6,133 ,132 ,692 ,493 

VAR00033 -13,794 9,897 -,198 -1,394 ,172 

VAR00034 1,399 4,779 ,073 ,293 ,771 

VAR00037 -4,537 3,120 -,262 -1,454 ,155 

Kontaktnät 

(V38) 

18,323 8,961 ,263 2,045 ,049 

VAR00039 -4,624 3,975 -,202 -1,163 ,253 

VAR00040 -3,875 10,443 -,078 -,371 ,713 

VAR00043 ,504 9,166 ,020 ,055 ,956 

VAR00044 -10,053 9,776 -,531 -1,028 ,311 

Mjuka värden 

(V45) 

10,216 4,567 ,286 2,237 ,032 

Kunskap (V46) 6,308 3,775 ,350 1,671 ,104 

VAR00047 5,703 10,971 ,177 ,520 ,607 

VAR00048 -1,069 5,132 -,054 -,208 ,836 

VAR00049 -,060 3,729 -,003 -,016 ,987 

a. Dependent Variable: VAR00004 

 
 

Regressionsanalys 5 
 

Y = Förändring av omsättning 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,474 10,988  -,225 ,823 

VAR00006 ,000 ,000 ,471 2,185 ,036 

VAR00007 -35,417 25,867 -,396 -1,369 ,180 
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VAR00008 -11,443 33,279 -,048 -,344 ,733 

Stabilitet (V9) -62,176 35,286 -,565 -1,762 ,087 

VAR00010 -39,665 31,089 -,487 -1,276 ,211 

VAR00011 -5,871 32,174 -,069 -,182 ,856 

VAR00012 25,611 33,041 ,151 ,775 ,444 

VAR00015 6,103 39,494 ,026 ,155 ,878 

VAR00017 13,413 12,132 ,227 1,106 ,277 

VAR00019 -9,213 25,794 -,066 -,357 ,723 

VAR00020 -26,543 39,343 -,217 -,675 ,504 

VAR00023 -24,068 47,373 -,101 -,508 ,615 

VAR00024 -20,867 35,248 -,149 -,592 ,558 

VAR00029 5,898 33,591 ,025 ,176 ,862 

Laglydighet 

(V30) 

-45,983 24,608 -,271 -1,869 ,070 

Affärsidé 

(V32) 

39,766 21,105 ,361 1,884 ,068 

VAR00033 -52,934 34,057 -,222 -1,554 ,129 

VAR00034 6,273 16,446 ,095 ,381 ,705 

VAR00037 12,110 10,737 ,205 1,128 ,267 

VAR00038 44,207 30,836 ,186 1,434 ,161 

VAR00039 -,397 13,679 -,005 -,029 ,977 

VAR00040 -14,706 35,937 -,087 -,409 ,685 

VAR00043 38,283 31,542 ,450 1,214 ,233 

VAR00044 31,724 33,641 ,491 ,943 ,352 

VAR00045 -4,992 15,716 -,041 -,318 ,753 

VAR00046 -2,913 12,989 -,047 -,224 ,824 

VAR00047 28,762 37,753 ,261 ,762 ,451 

VAR00048 3,339 17,659 ,049 ,189 ,851 

VAR00049 -15,632 12,833 -,256 -1,218 ,232 

a. Dependent Variable: VAR00005 
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2005 
 

Uteslutande variabler 

 
- bra lön 

- samarbetsförmåga 

- positivitet, tro, stolthet 

- vilja, drivkraft 

- envishet 

- miljö 

 

Regressionsanalys 2 
 

Y = Avkastning på EK 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -63,576 94,392  -,674 ,503 

VAR00006 -3,502E-

005 

,001 -,009 -,054 ,957 

Ekonomisk 

balans (V8) 

947,195 193,327 1,439 4,899 ,000 

VAR00010 288,892 182,320 ,215 1,585 ,119 

VAR00011 -247,782 264,370 -,185 -,937 ,353 

VAR00012 -107,286 207,792 -,110 -,516 ,608 

VAR00013 241,161 248,675 ,210 ,970 ,336 

VAR00014 45,948 251,898 ,037 ,182 ,856 

VAR00015 241,282 294,561 ,224 ,819 ,416 

VAR00016 212,919 419,857 ,102 ,507 ,614 

VAR00017 -121,292 668,325 -,041 -,181 ,857 

VAR00018 -9,933 140,616 -,016 -,071 ,944 

VAR00019 2,106 485,681 ,001 ,004 ,997 

VAR00021 -85,483 423,172 -,079 -,202 ,841 
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Mod (V23) 1012,503 572,383 ,345 1,769 ,082 

VAR00025 -1,614 336,769 -,001 -,005 ,996 

VAR00026 347,708 538,811 ,118 ,645 ,521 

VAR00027 205,121 350,885 ,070 ,585 ,561 

VAR00028 272,336 312,445 ,131 ,872 ,387 

VAR00030 -28,261 365,378 -,010 -,077 ,939 

VAR00031 17,356 199,840 ,013 ,087 ,931 

VAR00032 -46,698 319,104 -,016 -,146 ,884 

VAR00033 -114,644 173,533 -,112 -,661 ,512 

VAR00034 -63,967 195,226 -,037 -,328 ,744 

VAR00035 39,357 151,839 ,056 ,259 ,796 

Flexibilitet 

(V37) 

-1268,445 377,655 -,432 -3,359 ,001 

VAR00038 -122,178 121,288 -,198 -1,007 ,318 

VAR00039 -176,355 153,090 -,131 -1,152 ,254 

VAR00040 142,820 123,584 ,140 1,156 ,253 

VAR00041 -277,780 196,666 -,257 -1,412 ,163 

VAR00042 -64,307 279,071 -,022 -,230 ,819 

Ekonomi (V44) -896,347 203,888 -1,347 -4,396 ,000 

VAR00045 92,954 224,794 ,129 ,414 ,681 

VAR00046 -122,906 285,628 -,141 -,430 ,669 

VAR00047 81,000 142,495 ,127 ,568 ,572 

VAR00048 -111,251 394,560 -,128 -,282 ,779 

VAR00049 103,031 159,587 ,167 ,646 ,521 

VAR00050 177,377 132,533 ,295 1,338 ,186 

a. Dependent Variable: VAR00002 

 
 

Regressionsanalys 3 
 

Y = Avkastning på TK 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,999 6,284  1,432 ,158 

VAR00006 4,832E- ,000 ,182 1,127 ,265 
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005 

Ekonomisk 

balans (V8) 

59,441 12,871 1,394 4,618 ,000 

VAR00010 10,035 12,138 ,116 ,827 ,412 

VAR00011 ,388 17,600 ,004 ,022 ,982 

VAR00012 10,415 13,834 ,165 ,753 ,455 

VAR00013 19,798 16,555 ,267 1,196 ,237 

VAR00014 -4,016 16,770 -,050 -,239 ,812 

VAR00015 2,931 19,610 ,042 ,149 ,882 

VAR00016 3,526 27,952 ,026 ,126 ,900 

VAR00017 -7,472 44,493 -,039 -,168 ,867 

VAR00018 -2,695 9,361 -,068 -,288 ,774 

VAR00019 -19,039 32,334 -,141 -,589 ,558 

VAR00021 -31,241 28,172 -,447 -1,109 ,272 

VAR00023 25,714 38,106 ,135 ,675 ,503 

VAR00025 -11,272 22,420 -,117 -,503 ,617 

VAR00026 17,553 35,871 ,092 ,489 ,627 

VAR00027 -,673 23,360 -,004 -,029 ,977 

Entreprenörskap 

(V28) 

37,203 20,801 ,275 1,789 ,079 

VAR00030 -,925 24,325 -,005 -,038 ,970 

VAR00031 -1,596 13,304 -,018 -,120 ,905 

VAR00032 -5,733 21,244 -,030 -,270 ,788 

VAR00033 -16,371 11,553 -,247 -1,417 ,162 

VAR00034 1,182 12,997 ,011 ,091 ,928 

VAR00035 -5,518 10,109 -,122 -,546 ,587 

Flexibilitet 

(V37) 

-73,864 25,142 -,389 -2,938 ,005 

VAR00038 ,270 8,075 ,007 ,033 ,973 

Kontaktnät 

(V39) 

-18,626 10,192 -,214 -1,828 ,073 

Marknadsföring 

(V40) 

14,208 8,228 ,214 1,727 ,090 

VAR00041 3,912 13,093 ,056 ,299 ,766 

VAR00042 -10,474 18,579 -,055 -,564 ,575 

Ekonomi (V44) -58,923 13,574 -1,367 -4,341 ,000 

VAR00045 -12,368 14,966 -,264 -,826 ,412 

VAR00046 ,356 19,015 ,006 ,019 ,985 

VAR00047 9,786 9,487 ,238 1,032 ,307 

VAR00048 13,575 26,268 ,240 ,517 ,607 
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VAR00049 11,589 10,624 ,290 1,091 ,280 

VAR00050 1,035 8,823 ,027 ,117 ,907 

a. Dependent Variable: VAR00003 

 

 

Regressionsanalys 4 
 

Y = Vinstmarginal 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 
 

 

Coefficients
a
 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,978 1,981  3,522 ,001 

VAR00006 1,928E-

005 

,000 ,233 1,426 ,159 

Ekonomisk 

balans (V8) 

11,850 4,057 ,894 2,921 ,005 

VAR00010 ,507 3,826 ,019 ,133 ,895 

VAR00011 3,678 5,548 ,136 ,663 ,510 

VAR00012 4,259 4,361 ,217 ,977 ,333 

VAR00013 ,362 5,219 ,016 ,069 ,945 

VAR00014 -4,143 5,287 -,167 -,784 ,437 

VAR00015 -6,783 6,182 -,312 -1,097 ,277 

VAR00016 -,548 8,812 -,013 -,062 ,951 

VAR00017 -13,355 14,026 -,226 -,952 ,345 

VAR00018 -1,509 2,951 -,122 -,511 ,611 

VAR00019 5,314 10,193 ,126 ,521 ,604 

VAR00021 -8,902 8,881 -,410 -1,002 ,321 

VAR00023 -1,371 12,013 -,023 -,114 ,910 

VAR00025 -,695 7,068 -,023 -,098 ,922 

VAR00026 10,388 11,308 ,176 ,919 ,362 

VAR00027 -6,873 7,364 -,116 -,933 ,355 

Entreprenörskap 

(V28) 

12,209 6,557 ,291 1,862 ,068 

VAR00030 -1,194 7,668 -,020 -,156 ,877 

VAR00031 ,536 4,194 ,020 ,128 ,899 
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VAR00032 -1,871 6,697 -,032 -,279 ,781 

VAR00033 -4,097 3,642 -,199 -1,125 ,265 

VAR00034 3,671 4,097 ,106 ,896 ,374 

VAR00035 -2,289 3,187 -,162 -,718 ,476 

VAR00037 -8,105 7,926 -,137 -1,023 ,311 

VAR00038 ,511 2,546 ,041 ,201 ,842 

Kontaktnät (39) -6,997 3,213 -,259 -2,178 ,034 

VAR00040 1,975 2,594 ,096 ,761 ,450 

VAR00041 1,796 4,127 ,083 ,435 ,665 

VAR00042 1,771 5,857 ,030 ,302 ,764 

Ekonomi (V44) -12,397 4,279 -,925 -2,897 ,005 

VAR00045 -4,872 4,718 -,335 -1,033 ,306 

VAR00046 6,468 5,995 ,368 1,079 ,285 

VAR00047 3,539 2,991 ,277 1,183 ,242 

VAR00048 3,475 8,281 ,198 ,420 ,676 

VAR00049 2,094 3,349 ,169 ,625 ,534 

VAR00050 -2,108 2,782 -,174 -,758 ,452 

a. Dependent Variable: VAR00004 

 
 

Regressionsanalys 5 
 

Y = Förändring av omsättning 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,784 11,166  -,249 ,804 

Nettoomsättning 

(V6) 

,001 ,000 ,822 7,137 ,000 

VAR00008 21,842 22,869 ,206 ,955 ,344 

VAR00010 32,210 21,567 ,149 1,493 ,141 

Logistik (V11) 54,390 31,274 ,252 1,739 ,087 

Effektivitet 

(V12) 

68,013 24,581 ,432 2,767 ,008 

Personalvård 73,502 29,417 ,398 2,499 ,015 
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(V13) 

Arbetsklimat 

(V14) 

92,817 29,798 ,468 3,115 ,003 

Lyhördhet (V15) 155,527 34,845 ,895 4,463 ,000 

Ödmjukhet 

(V16) 

169,329 49,667 ,504 3,409 ,001 

Kompetens 

(V17) 

-215,187 79,059 -,455 -2,722 ,009 

VAR00018 ,307 16,634 ,003 ,018 ,985 

VAR00019 52,482 57,453 ,156 ,913 ,365 

Utveckling 

(V21) 

-190,743 50,059 -1,098 -3,810 ,000 

VAR00023 -84,246 67,710 -,178 -1,244 ,219 

Engagemang 

(V25) 

-157,767 39,838 -,657 -3,960 ,000 

Målsträvan 

(V26) 

-244,277 63,738 -,517 -3,833 ,000 

VAR00027 -21,774 41,508 -,046 -,525 ,602 

VAR00028 25,562 36,961 ,076 ,692 ,492 

VAR00030 -4,672 43,222 -,010 -,108 ,914 

VAR00031 1,418 23,640 ,007 ,060 ,952 

Sunt förnuft 

(V32) 

81,599 37,748 ,173 2,162 ,035 

VAR00033 -29,689 20,528 -,180 -1,446 ,154 

VAR00034 22,627 23,094 ,082 ,980 ,331 

VAR00035 -1,136 17,962 -,010 -,063 ,950 

Flexibilitet 

(V37) 

-93,950 44,675 -,199 -2,103 ,040 

VAR00038 15,050 14,348 ,152 1,049 ,299 

VAR00039 -,817 18,110 -,004 -,045 ,964 

VAR00040 -2,855 14,619 -,017 -,195 ,846 

VAR00041 -,859 23,265 -,005 -,037 ,971 

VAR00042 14,445 33,013 ,031 ,438 ,663 

VAR00044 -36,190 24,119 -,338 -1,501 ,139 

Logistik (V45) -75,211 26,592 -,646 -2,828 ,006 

Mjuka värden 

(V46) 

-137,972 33,788 -,982 -4,083 ,000 

VAR00047 7,178 16,856 ,070 ,426 ,672 

Framåtsträvan 

(V48) 

177,164 46,674 1,261 3,796 ,000 
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VAR00049 -9,105 18,878 -,092 -,482 ,631 

VAR00050 -15,183 15,678 -,157 -,968 ,337 

a. Dependent Variable: VAR00005 

 
 

  



65 
 

2004 
 

Uteslutande variabler 

 
- stabilitet 

- logistik 

 

Regressionsanalys 4 

 

Y = Vinstmarginal 

Dubbelsidig test, på 10%-nivå (1,645) 

 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 9,808 4,838  2,027 ,048 

Nettoomsättning 

(V6) 

7,400E-

005 

,000 ,257 2,186 ,033 

VAR00009 -6,848 13,157 -,058 -,520 ,605 

VAR00012 11,839 15,373 ,101 ,770 ,445 

VAR00013 14,116 13,876 ,120 1,017 ,314 

Arbetsklimat 

(V14) 

11,242 5,382 ,287 2,089 ,042 

VAR00015 6,750 4,097 ,239 1,648 ,106 

Ödmjukhet 

(V16) 

11,541 4,237 ,458 2,724 ,009 

Kompetens 

(V17) 

-20,040 5,977 -,406 -3,353 ,002 

VAR00018 2,574 7,701 ,090 ,334 ,740 

VAR00019 6,528 9,831 ,095 ,664 ,510 

VAR00020 10,333 8,452 ,239 1,223 ,227 

VAR00021 -,244 5,665 -,006 -,043 ,966 

VAR00022 1,281 6,797 ,026 ,189 ,851 

VAR00023 8,866 5,682 ,245 1,560 ,125 

VAR00024 -7,996 5,698 -,204 -1,403 ,167 

VAR00025 7,163 4,795 ,228 1,494 ,141 



66 
 

Målsträvan 

(V26) 

12,680 4,984 ,362 2,544 ,014 

VAR00027 -23,270 14,695 -,278 -1,583 ,119 

VAR00028 3,401 4,633 ,097 ,734 ,466 

VAR00029 ,814 5,716 ,018 ,142 ,887 

Ledarskap (V30) -17,095 6,808 -,436 -2,511 ,015 

Laglydighet 

(V31) 

-10,871 6,518 -,265 -1,668 ,101 

VAR00032 ,844 6,468 ,021 ,130 ,897 

VAR00033 -8,749 6,146 -,223 -1,424 ,161 

VAR00034 5,288 7,277 ,088 ,727 ,471 

VAR00035 -9,541 8,114 -,177 -1,176 ,245 

VAR00036 20,418 22,477 ,174 ,908 ,368 

VAR00037 -6,049 9,472 -,088 -,639 ,526 

VAR00038 -3,454 7,877 -,129 -,438 ,663 

VAR00039 -6,697 5,782 -,163 -1,158 ,252 

VAR00040 -9,130 18,718 -,078 -,488 ,628 

VAR00041 -1,138 7,939 -,030 -,143 ,887 

VAR00042 -6,817 8,617 -,114 -,791 ,433 

VAR00044 2,849 4,110 ,081 ,693 ,491 

Mjuka värden 

(V46) 

-18,716 5,903 -,750 -3,171 ,003 

VAR00047 -3,100 8,022 -,117 -,386 ,701 

VAR00048 -8,138 5,970 -,325 -1,363 ,179 

VAR00049 10,204 6,252 ,414 1,632 ,109 

VAR00050 1,560 8,895 ,063 ,175 ,861 

a. Dependent Variable: VAR00004 
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Appendix 3. Resultat från hypotesprövning 
 Beroende variabel Oberoende variabler 

År 2010 Vinstmarginal (Lönsamhet) - ekonomisk balans, ekonomisk 

översikt, ekonomisk kunnande;  

- utveckling;  

- positivitet, tro, stolthet;  

- entreprenörskap, innovation, 

kreativitet;  

- ledarskap, organisation, struktur i 

företaget;  

- kvalité;  

- framåtsträvan 

 

År 2008 Avkastning på EK (Lönsamhet) - stabilitet;  

- kontaktnätt 

 Vinstmarginal (Lönsamhet) - ödmjukhet, 

- engagemang, motivation, delaktighet 

 

 Förändring av omsättning 

(Tillväxt) 
- logistik; 

- personalvård; 

- kompetens; 

- laglydighet, moral; 

- kvalité; 

- miljö; 

- logistik
*
; 

- ledning; 

År 2007 Vinstmarginal (Lönsamhet) - kontaktnät, kommunikation; 

- mjuka värde; 

- kunskap; 

 Förändring av omsättning 

(Tillväxt) 
- stabilitet; 

- laglydighet, moral; 

- affärsidé, vision; 

År 2005 Avkastning på EK (Lönsamhet) - ekonomisk balans, ekonomisk 

översikt, ekonomiskt kunnande; 

- mod
*
; 

- flexibilitet; 

- ekonomi
*
; 

 Avkastning på TK (Lönsamhet) - ekonomisk balans, ekonomisk 

översikt, ekonomiskt kunnande; 

- entreprenörskap, innovation, 

kreativitet; 

- flexibilitet; 

- kontaktnät, kommunikation; 

- marknadsföring, varumärke, rykte, 

konkurrenskraft; 

- ekonomi
*
; 
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 Vinstmarginal (Lönsamhet) - ekonomisk balans, ekonomisk 

översikt, ekonomiskt kunnande; 

- entreprenörskap, innovation, 

kreativitet; 

- kontaktnät, kommunikation; 

- ekonomi
*
; 

 Förändring av omsättning 

(Tillväxt) 
- nettoomsättning; 

- logistik
*
; 

- effektivitet; 

- personalvård; 

- arbetsklimat; 

- lyhördhet; 

- ödmjukhet
*
; 

- kompetens; 

- utveckling
*
; 

- engagemang, motivation, delaktighet; 

- målsträvan, tävlingstagande; 

- sunt förnuft, analytisk förmåga, 

tålamod; 

- flexibilitet; 

- logistik
*
; 

- mjuka värde
*
; 

- framåtsträvan; 

År 2004 Vinstmarginal (Lönsamhet) - nettoomsättning; 

- arbetsklimat; 

- ödmjukhet
*
; 

- kompetens; 

- målsträvan, tävlingstagande; 

- ledarskap, organisation, struktur i 

företaget; 

- laglydighet, moral; 

- mjuka värde; 
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Appendix 4. Procentfördelning 
Rankning (enhet) 

enligt Resultat 1 

Antal 

företag 

%
100

 

  

Rankning (enhet) 

enligt Resultat 2 Frekvens 

% 

Kompetens 163 55 

  
Kompetens 3 6,67 

Service 148 50 

  
Service 

 

0 

Kvalité 102 35 

  
Kvalité 2 4,44 

Ekonomisk balans 73 25 

  
Ekonomisk balans 4 8,89 

Arbetsklimat 55 19 

  
Arbetsklimat 2 4,44 

Koll på omvärlden 52 18 

  
Koll på omvärlden   0 

Marknadsföring 50 17 

  
Marknadsföring 1 2,22 

Sortiment 42 14 

  
Sortiment 1 2,22 

Engagemang 41 14 

  
Engagemang 2 4,44 

Utveckling 41 14 

  
Utveckling 1 2,22 

Lyhördhet 40 14 

  
Lyhördhet 1 2,22 

Logistik 37 13 

  
Logistik 1 2,22 

Kontaktnät 35 12 

  
Kontaktnät 4 8,89 

Ledarskap 32 11 

  
Ledarskap 1 2,22 

Personalvård 31 11 

  
Personalvård 2 4,44 

Affärsidé 31 11 

  
Affärsidé 1 2,22 

Stabilitet 23 8 

  
Stabilitet 2 4,44 

Målsträvan 21 7 

  
Målsträvan 2 4,44 

Samarbetsförmåga 21 7 

  
Samarbetsförmåga   0 

Effektivitet 20 7 

  
Effektivitet 1 2,22 

Entreprenörskap 18 6 

  
Sunt förnuft 1 2,22 

Sunt förnuft 16 5 

  
Entreprenörskap 3 6,67 

Mod 14 5 

  
Mod   0 

Ärlighet 12 4 

  
Ärlighet   0 

Vilja 11 4 

  
Vilja   0 

Flexibilitet 11 4 

  
Flexibilitet 3 6,67 

Beslutsfattande 9 3 

  
Beslutsfattande 1 2,22 

Ödmjukhet 8 3 

  
Ödmjukhet 1 2,22 

Laglydighet 8 3 

  
Laglydighet 3 6,67 

Envishet 7 2 

  
Envishet   0 

Långsiktighet 6 2 

  
Långsiktighet   0 

Tur 5 2 

  
Tur   0 

Medveten 5 2 

  
Medveten   0 

Bra lön 4 1 

  
Bra lön   0 

Miljö 3 1 

  
Miljö 1 2,22 

      
45 

  

                                                           
100

 Det var 294 företag som deltog i intervjuerna under åren 2004-2010. 


