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ABSTRACT 

Titel: FRAMFÖR – ett recept till framgång? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Eric Johansson & Robin Hellgren 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2012-05 

Syfte: I Sverige bedriver många människor företag men hur många är det som 

egentligen vet vad som gör en företagare framgångsrik. Detta fann vi intressant och 

framförallt ville lägga fokus på hur företagen arbetar med att få sin personal att trivas, 

utvecklas och stimuleras. Syftet med studien är att förklara vilka motivatorer 

framgångsrika företag inom Gästrikland arbetar med under låg- och högkonjunktur och 

om det skiljer sig åt mellan konjunkturerna.   

 

Metod: Studien har en induktiv ansats där data som använts är sekundärdata. Den är 

insamlad i form av intervjuer med framgångsrika företag i Gästrikland. För att skapa en 

bättre översikt för läsarna har vi valt att kategorisera svarsalternativen utifrån de svar 

företagen har gett. Vi har presenterat empirin i form av diagram för att läsaren enkelt 

ska kunna utläsa vad företagen har svarat.  

Resultat & slutsats: Det vi kom fram till var att många företag satte värde på 

personalen och dess kompetens och många ansåg att det var deras viktigaste faktor 

till framgång. Därmed är det viktigt att försöka få personalen att trivas, utvecklas och 

stimuleras. Vi fann även vissa skillnader i användandet av motivatorerna mellan 

konjunkturerna.  

Förslag till fortsatt forskning: Många företag ansåg att arbetsmiljö som motivator 

under en lågkonjunktur var mindre viktigt. Det skulle vara intressant att studera vilka 

konsekvenser minskade satsningar på arbetsmiljön under en lågkonjunktur kan ha fått 

på personalen.  

Uppsatsens bidrag: Många företagsledare anser att kompetensen hos personalen är 

den viktigaste faktorn för framgång. Denna uppsats bidrar till en förståelse för hur de 

framgångsrika företagen i Gästrikland arbetar med att få personalen att trivas, 

utvecklas och stimuleras.  

Nyckelord: Motivatorer, FRAMFÖR, Konjunktur, Kompetens, Framgång, Personal 



 

  

 

 

 

ABSTRACT  

Title: FRAMFÖR- a recipe to success?  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Eric Johansson & Robin Hellgren  

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2012–05 

Aim: In Sweden it’s common with running businesses. But how many actually know 

what makes a businessman successful. We found this interesting and mainly we 

focused on what the companies does to motivate their staff. The aim with this study is 

to explain which factors for motivation successful companies in Gästrikland uses 

during both periods of recession and periods of boom, and to explain possible 

differences. 

Method: The study has an inductive approach and the data has already been 

collected. It’s collected by interviews with leaders from successful companies in 

Gästrikland. To make it easier for the readers to understand the data we chose to 

categorize the answers from the companies. We have presented the data with 

diagrams to make it easy for the reader to gather the information. 

Result & Conclusions: Our conclusion was that many companies valued their staff a 

lot and many companies thought that their staff was the most important element for 

the company’s success. It’s therefore important to make the staff thrive, to develop 

and be stimulated.. 

Suggestions for future research: Many companies thought that work environment 

as and an motivator during a recession was less important. It would be interesting to 

study what consequences the reduced investments on the work environment would 

have on the staff. 

Contribution of the thesis: Many business leaders thought that staffs competencies 

was the most important element for success. This thesis contributes to bring an 

understanding on how successful companies in Gästrikland work to make their staff 

thrive develop and be stimulated. 

Key words: Motivators, FRAMFÖR, State of the market, Competence, Success, 

Staff 
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1. Inledning 

Kapitlet introducerar ämnet styrmedel och ger en kort förklaring till varför studien 

genomfördes. Kapitlet presenterar även syftet, avgränsningsområdet samt 

frågeställningarna som utgör grunden för studien. Det finns även en beskrivning om 

låg- och högkonjunktur och vad som orsakar dessa svängningar.  

 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Inom företagandet är det centralt med ekonomistyrning vilket innebär aktivt arbete för 

att försöka styra företaget mot att uppnå sina mål. Till sin hjälp för en företagsledare 

eller företagare finns styrmedel. Det finns olika former av styrmedel, dels formella 

styrmedel som budget och kalkylering som inriktar sig på finansiella mål. Det finns 

dessutom mindre formaliserade styrmedel som inriktar sig mot personalen, som vi valt 

att kalla för motivatorer. Exempel på sådana motivatorer är lärande och företagskultur. 

Dessutom finns det organisationsstruktur som behandlar hierarkin i företaget.  I studien 

kommer vi att lägga fokus på de mindre formaliserade styrmedlen, motivatorerna.  (Ax 

& Johansson & Kullvén, 2009, s. 42) 

Att driva företag är något som många människor gör i Sverige. De allra flesta vill 

bedriva ett företag framgångsrikt, det vill säga ett företag som har god lönsamhet och 

skapar en inkomstkälla under en längre period. 

Hur många är det egentligen som vet vilka faktorer som gör ett företag framgångsrikt? 

Det väckte vårt intresse, att många vill bli framgångsrika men kanske inte riktigt vet vad 

som är signifikativt för ett framgångsrikt företag. Vår tanke är att försöka kartlägga 

vilka motivatorer som dessa företag har använt och försöka få en inblick i hur 

framgångsrika företag arbetar med dessa. 
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1.2 FRAMFÖR – ett projekt 

 

Till grund för studien finns det empiriska material som har samlats in av Högskolan i 

Gävles studenter sedan 2003. (www.hig.se) Projektet kallas för FRAMFÖR och riktar 

sig till framgångsrika företagare inom Gästrikland. FRAMFÖR-företagen utvärderas 

efter att de fått svara på frågor om deras marknadsföring, affärsidé, personalutveckling 

och miljöfrågor. De kriterier som måste uppfyllas för att ett företag ska anses vara 

framgångsrikt och för att bli nominerat är:  

- omsättning på minst 4 miljoner kronor per år, 

- minst 4 anställda senaste året,  

- ska ha funnits som aktiebolag i minst 5 år,  

- lönsamhetsutveckling på minst 4 % senaste året.  

Materialet som samlats in av högskolans studenter sedan 2003 finns samlat i en databas 

som används i forskningssyfte. 

FRAMFÖR bedrivs i ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Mellansvenska 

Handelskammaren, Gästriklands kommuner, Länsstyrelsen, Högskolan i Gävle och 

Aktiv revision. Syftet med utmärkelsen är att öka intresset för framgångsrikt 

företagande, skapa goda exempel, lyfta fram företag och företagande i 

samhällsdebatten, förbättra attityden till företag och företagande och att erbjuda 

studenter en praktisk koppling i sina studier. (www.hig.se, www.svensktnaringsliv.se) 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka motivatorer framgångsrika företag inom 

Gästrikland arbetar med under låg- och högkonjunkturen. Vi ska även studera om 

användandet av motivatorerna skiljer sig åt mellan konjunkturerna. 
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1.4 Frågeställningar 

 

 Vilka motivatorer är återkommande inom de framgångsrika företagen under låg- och 

högkonjunktur? 

 Skiljer sig motivatorerna åt mellan konjunkturerna och vilka skulle i så fall 

förklaringarna kunna vara? 

 

1.5 Avgränsning 

 

I vårt arbete kommer vi att avgränsa oss till att studera ett antal framgångsrika företag 

inom Gästrikland under både en hög- och lågkonjunktur. De år vi har tänkt studera är 

2006 och 2007 som år med högkonjunktur och 2008-2009 som år med lågkonjunktur. 

Vi tycker att kontrasten mellan låg- och högkonjunkturen är intressant att studera 

eftersom finanskrisen drabbade ekonomin och startade en lågkonjunktur. 

Anledningen till avgränsningen är att det skulle vara en för stor datamassa att bearbeta 

om vi skulle ha studerat all data mellan åren 2003-2011. Genom att studera mer än bara 

ett år med hög- och lågkonjunktur blir studien förhoppningsvis mer trovärdig. 

 

1.6 Konjunkturbegreppet 

Avsnittet är tänkt att ge läsarna en förklaring till vad en konjunktur är. Eftersom arbetet 

ska behandla motivatorer i olika konjunkturer finner vi det nödvändigt att beskriva och 

förklara begreppet konjunktur. Vi tar upp det grundläggande för hur ekonomin 

påverkas under konjunktursvängningar.  

1.6.1 Konjunkturcykel 

 

En period bestående av en uppgång, topp, nedgång, botten och sedan en början på en ny 

uppgång av den ekonomiska tillväxten kallas för konjunkturcykel. Dessa är sällan 

regelbundna och ser inte likadana ut. Högkonjunkturers längd kan variera från gång till 

gång, detsamma gäller för lågkonjunkturer. (Ekberg, 2007, s. 257) 
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1.6.2 Högkonjunktur 

 

Att ekonomin svänger är vanligt. På kort sikt finns både snabbare och långsammare 

perioder med tillväxt. Dessa svängningar runt den långsiktiga tillväxten kallas för hög- 

och lågkonjunkturer (Ibid, s. 253) 

En period med hög produktion kallas för högkonjunktur. Det kan till och med råda så 

hög produktion att den potentiella produktionen överskrids. Detta leder till att 

produktionen blir ohållbar eftersom det leder till att resurser förbrukas i den grad att det 

uppstår en brist på resurser. Under en konjunktur uppgång kan företagen öka sin 

produktion, först och främst kan de utnyttja hela sin befintliga kapacitet genom att till 

exempel låta de anställda arbeta övertid eller låta dem arbeta fler skift. 

Eftersom företagen kan öka sin produktivitet tack vare ökad efterfrågan så förbättras 

företagens vinstutsikter. Detta leder till positivitet bland investerare och börserna ökar i 

värde. Samtidigt ökar företagens behov av att investera för att kunna bemöta 

efterfrågan. Investeringarna finansieras ofta av lån på kreditmarknaderna. Detta leder i 

sin tur till ränteuppgång som samtidigt ökas på genom att hushållen ökar sin benägenhet 

till att låna pengar till konsumtion. 

Fortsätter efterfrågan att öka måste företagen börja nyanställa vilket leder till att 

arbetsmarknaden stärks och arbetslösheten sjunker. Tillsammans med en fortsatt 

stigande efterfrågan gör det att kostnaderna ökar. Dessutom kan företagen bli tvungna 

att höja sina löner för att kunna locka till sig kompetent personal, samtidigt som de 

befintliga anställda vill ha mer betalt för att fortsätta sitt arbete på företaget. Om 

kapacitetsutnyttjandet blir så högt att flaskhalsar uppstår, töms lagrena och priserna på 

befintliga produkter stiger tack vare den höga efterfrågan. Pressas det allmänna prisläget 

upp leder det till inflation. 

Uppgången är inte evig, återkommande faktorer gör att uppgången bryts. En är att 

företag har investerat så pass mycket att överkapacitet uppstår. En annan är att 

kreditnivån pressas upp så mycket att efterfrågan på dessa faller, företag och hushåll 

anser det alltså vara för dyrt att låna pengar och börjar amortera av sina skulder istället. 

(Ibid, s. 254-255) 
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1.6.2 Lågkonjunktur 

 

Under en period med lågkonjunktur ligger produktionsnivån under den potentiella 

nivån. Mycket lediga resurser uppstår därför och kapacitetsutnyttjandet är lågt. Under 

en sådan period är företag och hushåll försiktiga i sin konsumtion, de överväger att 

minska sina skulder och vara försiktiga med investeringar.  

Minskad efterfrågan gör att företagen tros göra lägre vinster och därför faller börserna. 

Den minskade efterfrågan gör att företag drabbas av överkapacitet, de måste dra ner på 

sina kostnader för att undvika stora förluster. Anställda blir avskedade vilket gör att 

arbetslösheten stiger. Minskning av kreditmarknaden samtidigt som efterfrågan på 

konsumtionsvaror blir mindre gör att prisnivån och räntan sjunker. Denna nedgång är 

heller inte evig, utan brukar vända när företagens löne- och räntekostnader är på en bra 

nivå och företagen måste börja byta ut utrustning för att den inte ska bli föråldrad. 

Attraktiva priser och låga räntor blir starten på en ny uppgång. (Ibid s. 256) 
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2. Metod  

Metodkapitlets syfte är att diskutera val av metod. Även tillvägagångssätt och 

genomförande beskrivs. 

2.1 Fallstudie 

Vår studie kommer att göras som en fallstudie. En fallstudie karakteriseras av att man 

studerar olika fall ur flera aspekter och gör det fördjupande. En möjlighet är att välja 

exempelvis ett län och där göra en undersökning på djupet. I vår fallstudie kommer vi 

studera hur de framgångsrika företagen inom Gästrikland arbetar med motivatorer.  

(Ibid, s. 127) 

2.2 Induktiv ansats 

 

Studien har en induktiv ansats. En induktiv ansats har sin utgångspunkt i det empiriska 

materialet i studien. (Ibid, s. 85). Anledningen till att vi har valt att utgå från empirin är 

att vårt material är väldigt omfattande och redan insamlat. Vårt arbete har mer varit att 

sammanställa och undersöka empirin än att samla in den. Därför har vi inte tagit fram 

någon teori innan vi skulle undersöka materialet. Tanken med teorin är att den ska ge 

läsaren en inblick inom området motivatorer och dessutom användas i vår analys där 

tanken är att koppla ihop empirin med teorin. 

2.3 Sekundärdata 

För att besvara de frågeställningar och det syfte vi har med vår studie – att se vilka 

motivatorer som de framgångsrika företagen i Gästrikland använder sig av i låg och 

högkonjunktur – kommer denna studie att baseras på sekundärdata. Anledningen är att 

sekundärdata redan finns insamlat vilket underlättar vårt arbete istället för att samla in 

egna data. Tanken är att studera det befintliga materialet för att få en ökad förståelse för 

materialets innehåll och sedan analysera det med hjälp av den teori vi har presenterat. 

(Eriksson, 2011, s. 87) 
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2.4 Kvantitativt eller kvalitativt 

 

Innan en studie genomförs är det vanligt att ställa sig frågan om man ska göra en 

kvalitativ eller en kvantitativ undersökning. Syftet med själva studien och 

problemformuleringen är något som skall ligga till grund för vilken slags metod som 

kommer att användas.  

En kortare beskrivning av de båda metoderna är att en kvalitativ studie består av ord och 

termer medan en kvantitativ består av siffror. Om man exempelvis skall ange olika 

procentsatser på hur någon tycker kan det vara till fördel att använda sig av en 

kvantitativ studie. Är man däremot intresserad av att förstå varför människorna tycker 

som de gör i en fråga kan en kvalitativ studie vara rimlig. (Trost, 2007, s. 21-23) 

I vår studie ska vi användas oss av en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. 

Anledningen är att presentera vårt material i form av diagram som vi själva har skapat 

och som ska beskriva i hur stor utsträckning motivatorerna används. Tanken är att det 

ska visas i procentform för att ge en bild över hur vanligt det är hos framgångsrika 

företag att använda olika motivatorer. Materialet som vi ska använda är insamlat i form 

av intervjuer, det vill säga, det är en kvalitativ undersökning. Tack vare det kan vi 

dessutom använda svar som är av mer kvalitativ art. Många svar är ganska detaljerade 

och tanken är att försöka använda svaren i analysen för att få ett större djup i arbetet. 

Dessutom får vi förhoppningsvis en ökad förståelse för hur framgångsrika företagare 

resonerar kring motivatorer. 

 

2.5 Urval  

 

Fråga om hur stort urvalet ska vara är en viktig del i en studie. En tumregel är att ju 

större urval desto större är sannolikheten att det ska vara representativt för populationen. 

Det går dessutom att göra totalundersökningar där man inte gör något urval av 

populationen utan man undersöker hela populationen. Det som är signifikativt för 

sådana undersökningar är att de är tidskrävande och dessutom resurskrävande. (Trost, 

2007, s. 37) 

Under åren 2006 och 2007 rådde det högkonjunktur i ekonomin, därför har vi valt de 

åren för vår studie.  (www.ekonomifakta.se) Vi valde även åren 2008 och 2009 eftersom 

finanskrisen då drabbade ekonomin och en lågkonjunktur inleddes. Den kontrast som 
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finanskrisen innebar tycker vi utgjorde ett utmärkt läge att undersöka vilka motivatorer 

företag arbetar med och därefter studera eventuella skillnader mellan åren. 

Vi har valt att bearbeta data från två av frågorna i FRAMFÖR-databasen mellan åren 

2006-2009. Dessa data utgörs av svar från företag på frågor som tagits fram av 

Högskolan i Gävle för att kunna bygga denna databas. Vi valde endast två frågor 

eftersom de var mest relevant för vårt syfte med studien. De frågorna behandlar 

motivatorer som de andra frågorna inte gör. Frågorna är: 

 Vilka faktorer bedömer ni vara de viktigaste för företaget framgång/lönsamhet? 

 

 Kan ni kortfattat beskriva vad ni gör för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och 

stimuleras?   

Med hjälp av frågorna är syftet att försöka hitta motivatorer som företagen använder sig 

av i sin verksamhet och som vi senare ska kunna tillämpa på vår teori. 

Anledningen till att bearbeta alla företags svar på frågorna var ett önskemål om att få ett 

större urval. Urvalets storlek varierar mellan sextiofyra och sjuttionio företag. På det 

material som fanns dokumenterat gjorde vi en totalundersökning. Tidsmässigt var det 

krävande att bearbeta alla företagens svar på de två frågorna, men vi anser detta viktigt 

för att studiens trovärdighet förhoppningsvis skall förstärkas. 

 

2.6 Validitet 

En definition på begreppet validitet är att mätinstrumentet verkligen mäter det som man 

avser att mäta. Ska det mätas antalet bilar som passerar en korsning ska mätningen 

enbart ta med bilar och inte blanda in cyklar och fotgångare. (Eriksson, 2011, s. 60) 

I frågorna avser vi att mäta motivatorer som företagen arbetar med för att personalen 

ska trivas, utvecklas och stimuleras och vad som företagen anser vara deras viktigaste 

faktor för framgång.  Vi anser oss ha mätt det som vi hade avsett att mäta. 

 

2.7 Reliabilitet 
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Begreppet reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge både tillförlitliga och stabila 

utslag. Med det menas att en undersökning bör få samma resultat även om en annan 

person gör undersökningen och om undersökningen sker på en annan tidpunkt. Skulle 

det vara samma resultat oavsett om det är en annan person som undersöker eller om det 

sker på en annan tidpunkt, då är studien utförd med hög reliabilitet. (Ibid, s. 61) 

I studien har vi undersökt alla företag som finns i materialet under åren som vi har valt. 

Detta menar vi gör att vår studie får anses ha god reliabilitet. Skulle vi göra om 

undersökningen skulle vi få samma svar eftersom vi tar hänsyn till alla företag och 

lämnar inga utanför studien. Om undersökningen skulle ha skett om ett år framåt i tiden 

hade inte heller spelat någon roll eftersom materialet fortfarande är det samma. Vi anser 

därför att vår studie har hög reliabilitet och är oberoende av tidpunkt och undersökare. 

 

2.8 Datainsamling och bearbetning 

 

Utifrån befintlig data ska vi bearbeta två frågor i materialet och därmed alla svar på 

dessa två frågor. Utifrån svaren ska vi bilda kategorier i vilka vi ska sorterat in de svar 

företagen har lämnat. Företagens svar kommer troligtvis ha många olika formuleringar 

men svaren kan förhoppningsvis sorteras in i samma kategori. Till exempel kan ett 

företag svara att ergonomi är viktigt för att personalen ska trivas medan ett annat 

prioriterar lugn och ro. Dessa två exempel ska vi sortera in under kategorin arbetsmiljö. 

Detta för att inte få en för stor mängd svarskategorier som vi tror blir för svår att hantera 

och för svår att tyda för läsarna. 

Personalens kompetens är en viktig faktor för framgång och är en betydande kategori 

hos de framgångsrika företagen. Vi har som tanke att presentera hur stor del av alla 

företag som tycker att kompetensen är en av de viktigaste faktorerna för deras 

framgång. Därefter har vi valt att studera närmare hur företagen arbetar för att få sin 

personal att trivas, utvecklas och stimuleras. Till hjälp för det har vi svar från 

företagsledare på hur de arbetar med att få sina medarbetare att trivas, utvecklas och 

stimuleras. Därför väljer vi att presentera företagens viktigaste faktor för framgång först 

i empirin för att sedan fördjupa oss i företagens arbete med att vårda personalen. 

I analysen ska vi koppla det empiriska materialet till den teori vi har presenterat. Vi ska 

använda oss av intervjuerna med företagsledarna för att ge konkreta exempel på vad de 

gör för att sin personal ska trivas, utvecklas och stimuleras. Vi har utgått från varje 
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kategori och ska försöka beskriva de samband som finns mellan det empiriska 

materialet och teorin som finns i arbetet. Vi ska även använda företagsledarnas svar och 

försöka tolka vilka motivatorer som kan finnas på företagen och vad de kan bidra med. 

  

2.9 Metodkritik 

 

Materialet från FRAMFÖR-databasen är baserade på svar från företagsledare och är 

därför uteslutande ur deras perspektiv. Det behöver inte betyda att de anställda på 

företaget upplever det på samma sätt som företagsledaren. Företagsledarnas svar 

behöver inte vara tillförlitliga då en företagsledare troligtvis vill måla upp en positiv 

bild av företaget. Anledningen till att vi inte har gjort intervjuer med personalen är att vi 

använt data från några år tillbaka, vilket gör det problematiskt att intervjua anställda om 

just det året. Det är inte säkert att de som var anställda då är anställda på samma företag 

nu. Samtidigt kan det vara svårt att minnas detaljer om hur företaget arbetade med att få 

personalen att trivas, utvecklas och stimuleras från fem-sex år tillbaka i tiden. 

Eftersom alla intervjuerna är gjorda av olika personer finns risk att tolkningar av svaren 

kan vara olika från företag till företag. Vid intervjuerna handskrevs svaren i enkäten av 

intervjuaren, detta kan ha gjort att något av det som företagsledaren berättat inte kommit 

med. Den som utförde intervjun kan ha hört fel, inte hunnit med att skriva ned vissa 

svar eller tolkat vissa svar på ett annat sätt än vad intervjupersonen menade. Materialet 

utgörs alltså av det som intervjuaren har antecknat ned under intervjun. Har personen 

missat något värdefullt blir vårt arbete indirekt drabbat då företag kan ha använt sig av 

fler motivatorer än som går att utläsa av materialet. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet syftar till att genom befintliga teorier ge en förståelse för vad motivatorer är 

och vilka typer av motivatorer som vi anser är aktuella med empirin som utgångspunkt. 

Teorin har dels fungerat som ett hjälpmedel för oss att få förståelse för ämnet men den 

ligger även till grund för vår analys av teori och empiri. 

3.1 Teoretisk avgränsning 

 

Eftersom vår studie handlar om motivatorer i framgångsrika företag har vi valt att 

beskriva vad motivatorer kan vara i teoriavsnittet. Orsaken till att skriva om 

motivatorerna är att vi har utgått ifrån frågeenkäten som används av studenterna vid 

intervjuerna med de framgångsrika företagen. Enkäten ligger till grund för vårt arbete 

och därför anser vi det viktigt att försöka presentera relevant teori för att underlätta för 

läsaren samt för att vi själva ska kunna koppla samman teori med empiri. Vi är 

medvetna om att begreppet motivatorer används i flera sammanhang. Innebörden av 

dessa i vår studie kan skilja sig från dess innebörd i andra studier och texter. 

Anledningen till att vi valt att beskriva företagskultur är att vi ansåg det utgöra en viktig 

del av företagets framgång. I FRAMFÖR-materialet fanns flera svar som gick att 

jämföra med den uppfattning vi hade av företagskultur innan vi började skriva denna 

uppsats. Företagskultur anser vi utgör en viktig del i ett framgångsrikt företag och vill 

därför beskriva ämnet lite närmare för de som inte är insatta i ämnet.  

Lärande organisationer valde vi att beskriva för att om ett företag ska fortsätta vara 

framgångsrikt under en längre period, tror vi det ställs krav på att kunskaperna i 

företaget förs vidare inom organisationen. Vi ville ha med denna del för att kunna 

förklara om företag i enkäten svarade att deras personal har möjlighet till utveckling. 

Human Resource Management-delen, används för att det finns frågor i enkäten som är 

direkt kopplade till HRM. Genom att använda denna teori är tanken att studera företags 

arbete med HRM och om det skiljer sig åt mellan låg- och högkonjunktur. Det vore 

intressant att studera om företag verkligen vågar förlita sig till individen trots att 

företaget har det tufft ur ett ekonomiskt perspektiv. Frågan är om företagen i exempelvis 

en lågkonjunktur vågar lita på sin personal eller om de hellre lägger fokus på att 

överleva för stunden och möjligtvis väljer att minska sin personalstyrka. 
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Orsaken till att beskriva ett högpresterande team är att vi föreställer oss att det är något 

som kan skapa ett framgångsrikt företag. Vi är medvetna om att ett företag inte blir 

framgångsrikt enbart på grund av ett fungerande team utan att det är betydligt fler 

aspekter som spelar in. Att arbeta i team är något vi uppfattat som populärt bland 

företag och ett högpresterande sådant är något som kan utgöra en viktig del för ett 

framgångsrikt företag.  

3.2 Tidigare forskning 

 

Thomas J. Peters och Robert H. Waterman Jr är författarna till bästsäljaren ”In search of 

excellence” som de skrev 1982. De började studera olika företag och ledningsfilosofier 

för att försöka hitta gemensamma nämnare bland de mest framgångsrika företagen. De 

hittade åtta attribut som speglade dessa stora, ständigt växande företag; 

”mästarföretagen”. De åtta attributen var: 

1. Tonvikt på handling – saker blir gjorda i mästarföretagen. 

2. God kundkontakt – många av de framgångsrika företagen får de bästa 

produktidéerna från sina kunder, det gäller att lyssna noga och ofta. 

3. Självständighet och entreprenörskap – i de framgångsrika företagen finns många 

ledare och innovatorer, sådana som Peters & Waterman kallar för kämpar. 

4. Produktivitet genom motiverade medarbetare – mästarföretagen behandlar sina 

anställda som den viktigaste delen för företagets produktkvalitet. 

5. Motivera medarbetarna – delta själv – till exempel att cheferna visar sig och inte 

bara övervakar från distans. 

6. Bliv vid din läst – de håller sig till sådan verksamhet som de behärskar. 

7. Enkel form, liten ledning – enkla organisationsstrukturer, det behövs till 

exempel ingen formell matrisorganisation för framgång.  

8. En organisation som är både fast löslig – mästarföretagen är båda centraliserade 

och decentraliserade. Samtidigt som de fått ned självstyret till verkstadsgolvet är 

de mycket noga med central styrning när det gäller företagets viktigaste 

värderingar.  

Peters & Waterman Jr kom i sina studier av företagen fram till att de rationella 

verktygen för företagsledning inte längre räcker till. Det behövs något utöver de 

rationella verktygen. Det Peters & Waterman Jr kom fram till var att företagen med den 

bästa företagskulturen uppnådde den bästa, långsiktigt hållbara lönsamheten. (Peters, 

Thomas J. & Waterman Jr, Robert H. 1982) 
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3.2.1 Jim Collins 

 

Collins har skrivit ”Good to Great” där han undersöker hur stora och välkända företag 

lyckats nå sin framgång. Collins studerade de elva mest framgångsrika företagen i 

världen och kunde därmed kartlägga de faktorer som har gjort företagen framgångsrika. 

I Collins studie kom han fram till att det finns faktorer som kan påverka företagens 

resultat positivt. (Morris, M.J, 1985, s. 8-30) 

I studien kom Collins fram till att ledarskapet är en viktig del i framgångsreceptet. De 

ledare som hade lyckats bäst i de elva företag som Collins undersökt var ledare som var 

tysta, blyga och självutplånande men som däremot hade en enorm vilja och var väldigt 

ödmjuka. (Ibid, s. 26-27) 

Collins kom fram till att rätt personal är något som ligger till grund för företagens 

framgång. Det krävdes att de var rätt person på rätt plats för att få personalen att vara 

tillräckligt motiverade för att göra ett bra jobb. (Ibid, s. 92-93)  

I en annan studie gjord av Collins där han undersökte företagskulturer i arton par av 

företag. Paren var uppbyggda av ett visionärt företag som var format kring en central 

ideologi i företaget och ett annat framgångsrikt företag som han jämförde med. Han 

fann att det visionära företaget var mer lett av en sorts kärnideologi, det vill säga 

kärnvärderingar och en känsla av mening att driva företaget för fler anledningar än att 

bara tjäna pengar. Till exempel tog han upp Procter & Gamble’s hängivenhet för 

utmärkta produkter som företaget är uppbyggt kring. (Collins, 1995) 

 

3.2.2 Michael John Morris 

 

Morris har i sin forskning beskrivit faktorer som kan ligga till grund för tillväxten hos 

mindre företag.  

Service hos kunderna är en faktor som Morris tar upp. Morris menar att det är viktigt att 

ett företags kunder är nöjda med den produkt de får för att bli en återkommande kund. 

(Morris M.J, 1985, s.11) 

En annan faktor som Morris tar upp är människorna/personalen. Personalen är 

exempelvis nyckeln till att maskiner och andra saker ska fungera fullt ut. Morris skriver 

att det är viktigt för företagen att hitta rätt personal men också att behålla den befintliga 

personalen som finns på företaget. (Ibid, s.29-30) 
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Morris menar att en annan viktig faktor för tillväxten är arbetsmiljön hos företagen. 

Arbetsmiljö kan exempelvis betyda att företagen tar hänsyn till den fysiska statusen hos 

sin personal och dessutom har en säkerhet på arbetsplatsen så att inte personalen 

riskerar att skadas i arbetet. (Ibid, 1985, s. 29-30) 

3.3 Motivatorer som styrmedel 

 

För att företag ska kunna styra i riktning mot exempelvis ekonomiska mål behövs det 

hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan utgöras av styrmedel, av olika karaktär. Det 

förekommer tre klassificeringar av styrmedlen och dessa är formella styrmedel, 

organisationsstruktur och mindre formaliserade styrmedel, som vi kallar för 

motivatorer. I vårt arbete kommer vi lägga fokus kring motivatorerna då vi anser dessa 

vara mest intressant att analysera samtidigt som dessa former av styrmedel förekommer 

allt mer och mer. Motivatorer brukar karakteriseras som mjuka styrmedel. De mjukare 

styrmedlen har under de senaste två årtiondena fått allt större genomslag. Orsakerna till 

det är många, en orsak är att ett missnöje fanns mot det traditionella ledningssynsättet. 

(Ax & Johansson & Kullvén, 2009, s. 42)  

 

3.3.1 Företagskultur 

 

Företagskultur kan kort och bildlikt beskrivas som någonting som sitter i väggarna på 

ett företag. Någonting som påverkar hur de anställda i företaget omedvetet agerar, tar 

beslut och hur deras attityd är. En företagskultur som stämmer överens med personalens 

värderingar ger en känsla av trygghet inom organisationen. (Alvesson, 2009, s. 30) Den 

är ofta något djupt liggande, som kan leda till att personalen utvecklar ett gemensamt, 

omedvetet, tillvägagångssätt på hur man uppfattar och förstår i företaget. (Linnenleucke 

& Griffiths, 2009) 

Ax & Johansson & Kullvén (2009, s. 50-51) tar upp några exempel på vad en 

företagskultur kan utmärkas av. Det kan handla om hur man kommunicerar med 

varandra i företaget. Till exempel om man använder ett speciellt språk och har en viss 

jargong i företaget. Även ceremonier kan vara en del av kulturen. Hur man rekryterar 

personal och jobbar med belöningssystem är fler exempel. 
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Krona & Skärvad (1999, s. 83-87) knyter av till Ken Blanchard och menar att det är 

många faktorer som ska fungera tillsammans för att kunna bilda en framgångsrik 

företagskultur. Oavsett vilken position en anställd har i företag så agerar och tänker han 

eller hon som en ledare. Känna stolthet, engagemang och ansvar för problem som 

uppstår i företaget och drivkraft att lösa dessa är fler saker som kännetecknar ett 

framgångsrikt företag. 

 

Blanchard anser att framgången hos ett företag vilar på fyra pelare. Dessa pelare är: 

- Kunderna, vilka verkligen ska tycka om sin leverantör, inte bara tillfredställas av 

bra service. De ska behandlas på ett sätt som gör dem hängivna till företaget. 

 

- Ägarna, de verkliga ägarna som brinner för att företaget utvecklas ska kunna 

förvänta sig en etisk riktig avkastning. 

 

- Medarbetarna ska kunna arbeta i en miljö som är både motiverande och kreativ 

samt att de ska kunna känna ett större intresse för arbetet är bara för företagets 

bästa. Det ska känna att målen de strävar efter har ett personligt intresse för dem. 

 

- Externa intressenter, det vill säga kreditgivare, säljare, distributörer, även 

konkurrenter och till sist även samhället i stort. Det är viktigt att ha bra 

relationer mellan dessa intressenter och förtroendet i relationen ska vara 

ömsesidigt. 

Blanchard menar fortsättningsvis att en företagskultur som är framgångsrik sätter tre 

värderingar högst. Dessa tre är etik, ansvar och lönsamhet. Viktigt är att lönsamheten 

inte sätts först då det är lätt att stirra sig blint på det och då tappa fokus på det som är 

viktigt för företaget. Ungefär som en idrottsman som fokuserar för mycket på resultatet 

istället för sitt eget spel. Ledare är mycket viktiga i denna process. De ska utveckla en 

känsla hos medarbetarna som gör att de förstår vad som förväntas av dem och vilka mål 

som finns i organisationen. Ledarna ska kunna skapa och behålla denna kultur i 

företaget och kunna förstå hur medarbetarna tänker och känner.(Krona & Skärvad, 

1999, s. 88) 

En ledares uppgift är också att försöka styra de anställdas tankar; idéer och 

föreställningar. Detta gäller även vid mer tekniska sysslor som budgetfrågor och arbete 
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med informationssystem. Det krävs att personer har liknande föreställningar om hur 

detta arbete ska utföras för att det ska fungera väl. (Alvesson 2009 s. 30) 

 

3.3.2 Lärande organisationer  

Idén bygger på att individer i en organisation ska påverkas av omgivningen i företaget 

till att göra ett bättre arbete. Med bättre arbete menas till exempel att utföra arbetet med 

högre kvalitet och på kortare tid. Lärande kan även betyda att individer lär sig nya 

arbetsuppgifter. (Ax & Johansson & Kullvén, 2009, s. 51) Andra sätt att beskriva 

lärande är genom att säga att lärande är en beteckning för hur en individ kontinuerligt 

tar till sig information och kunskaper. (Annica Isacsson, 2008) 

Troligtvis är det individerna som lär sig först och sedan sprider kunskapen vidare till 

andra i företaget. De för vidare erfarenheter och fungerande rutiner till andra och då har 

en så kallad lärande organisation kommit igång. (Ax & Johansson & Kullvén, 2009, s. 

51) 

Arbetsrotation, mentorskap och utbildning används för att utveckla personalen, men det 

som är de lärande organisationernas centrala mål är det lärande som kommer från 

erfarenheter eller praktiskt utfört arbete, learning on the spot. Särskilt när en 

organisation vill uppnå ett lärande som ska leda till upptäckter av problem, avvikelser 

och svagheter som i sin tur leder till förnyelse och förbättring. (Ax & Johansson & 

Kullvén, 2009, s. 51-52) 

Denna sorts lärande har både för- och nackdelar anser Flach (2006, s. 134-135). Till 

fördelar räknar han den direkta koppling till arbetet lärandet har. Kravet 

arbetssituationen har och dess problem samt själva arbetsprestationen kan gynnas 

genom att erfarenheterna förs vidare till andra i företaget.  

Det innehåll arbetet har tillsammans med dess utformning har stor betydelse för hur bra 

lärmiljö arbetet har. Uppdelning av arbetsuppgifterna hindrar individen till ett effektivt 

lärande i sitt arbete. Om möjligheten att se arbetet i sin helhet begränsas kan de bidra till 

en passiv inställning hos den anställde när det kommer till lärande och utveckling. Även 

avsaknad av problemlösning i arbetsuppgifterna kan ha negativa konsekvenser för 

lärandet menar Flach.  
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Viktiga faktorer för att kunna utnyttja lärandet till fullo är att ha mål för arbetet, 

problemlösning i arbetet, inslag av samarbete samt en miljö präglad av feedback och 

stödjande klimat. Några åtgärder som bör beaktas enligt Flach (2006, s. 136) är att 

avlägsna sådant som hindrar en medarbetares inlärningsprocess. Han menar att 

rutinbaserat arbete, otrygg miljö och en godtycklig uppgiftsplanering är sådana hinder 

som bör avlägsnas i organisationen. 

En annan viktig del för att åstadkomma utveckling i företaget är att ha ett gemensamt 

engagemang. Detta skapas via en gemensam vision hos de anställda på företaget och är 

en stark kraft. Visioner är en aspekt som driver människor framåt. De skapar en bild 

bland de anställda på företaget och skapar samhörighet och samverkan på arbetsplatsen 

när de arbetar mot samma visioner. Även om de anställda har samma visioner är det inte 

samma sak som att de har en gemensam vision. Det är den gemensamma visionen som 

skapar lärande i organisationer och fungerar då som ett mål för utvecklingen. Den 

kännetecknas av en inställning bland medarbetarna på företaget som säger att det är 

”deras företag” och inte enbart ledningens eller ägarnas företag. Gemensamma visioner 

på arbetsplatsen är en viktig grund för att tilliten mellan människor och gruppkänslan på 

företaget stärks. Genom att gemensamt sträva mot uppsatta mål samt att bli bättre, 

utvecklar personalen sig inom sina verksamhetsområden. Detta kan i sin tur leda till att 

företaget blir bäst på sin marknad och kan denna kunskap föras vidare i en lärande 

organisation så finns möjligheter att företaget blir framgångsrikt under en lång period. 

(Senge, 1995, s. 191-193) 

  

3.4 Human Resource Management – vårdande av humankapitalet 

 

I organisationer får personalen allt större fokus och ses som en än viktigare resurs än 

någonsin tidigare. En förklaring till detta tros vara den globala ekonomin som förändrar 

konkurrensvillkoren och därför behoven av förändring. Organisationen måste vara 

anpassningsbar i och med detta förändringstryck och därför anses personalen vara en 

viktigare resurs än tidigare. Effektivare arbetsinsatser blir viktigare då konkurrensen är 

större och arbetsformerna består till stor del av lagarbete samtidigt som organisationer 

strävar efter att uppnå större flexibilitet och kvalitet. (Flach, 2006, s. 21) 
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HR-perspektivet har enligt Bolman & Deal (2005, s. 151) några grundläggande 

antaganden: 

- Organisationer ska finnas till för att uppfylla människans behov och inte 

tvärsom. 

 

- Organisationer och människor behöver varandra då organisationer behöver nya  

ideér, energi och kunskaper. Människor behöver lön och möjligheter att 

utvecklas och göra karriär, vilket organisationer kan erbjuda. 

 

- Kommer inte människor och organisationer överens blir minst en av dessa två 

parter lidande. Antingen utnyttjar organisationen människor eller så blir det 

tvärtom. I vissa fall blir båda parter lidande. 

 

- Är däremot överensstämmelsen mellan individ och system god så tjänar båda 

parter på det. Människorna får ett arbete som känns meningsfullt för dem som 

gör att de känner sig nöjda och utför ett gott arbete. I gengälld får organisationer 

den energi och kunskap som människor kan bidra med. 

Human resource management skulle kunna beskrivas som att man ska attrahera och 

effektivt välja personal i verksamheten. Personalen ska utvecklas och vårdas, både för 

att göra organisationen bättre men även för att främja individens utveckling då dennes 

mål och behov är viktiga. (Flach, 2006, s. 29). 

Aktiviteter inom human resource management är strategiskt viktiga för ett vårdande och 

utvecklande av personalen. Det är troligt att ett utövande av HRM är viktigt för att 

företaget ska skapa ett specifikt humankapital som länkas ihop med företagets mål och 

leder till att prestationsförmågan ökar. (Buller & McEvoy, 2011) Effekten som HRM 

har på företagets prestation kan dock vara svår att mäta. I synnerhet när företagets 

prestation mäts i rent ekonomiska termer. (Gooderham & Nordhaug, 2010) 

 

3.4.1 Motivation 

 

Arbetsmotivation menar Flach (2006, s. 187) är den energi som vi lägger ner i arbetet, 

den ambition som vi har för att söka nytt eller behålla vårt arbete eller vår vilja att 

anstränga oss för att göra goda arbetsinsatser. En medarbetares motivation är en 
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nyckelresurs i varje organisation och har den största betydelsen för en verksamhets 

framgång och produktivitet. Resursen motivation är variabel och den påverkas bland 

annat av ledningens föreställningar och handlande. Flach skriver att det finns studier 

som påvisar att förhållandet mellan den bäste och den sämste i de flesta organisationer 

brukar vara 2:1 eller till och med mer. Den bäste är med andra ord dubbelt så bra som 

den sämste. Det beror till viss del på medarbetarnas kunnande och lämplighet att göra 

men till mycket stor del, som forskning övertygande har visat, beror det på deras 

motivation. 

Genom ett motivationsfrämjande ledarskap och välorganiserade arbetsprocesser, som 

till exempel diskutera personalmål, engagemang från ledare att personalen ska arbeta i 

grupper för att få ta del av erfarenheter och för att tillfredsställa sociala behov. Även att 

fira uppnådda mål med personalen demonstrerar uppmärksamhet på deras betydelse i 

företaget. (Thompson, Juliana, 2012) Det kommer att ge effektivitet i form av vinst, 

kundnöjdhet och kostnadsbesparingar. (Flach, 2006, s. 188)  

I ett vetenskapligt sammanhang definieras arbetsmotivation som den ”energigivande 

kraft” som startar en persons arbetsrelaterade beteende. Kraften syftar på både inre 

faktorer som behov, värderingar och attityder och yttre faktorer. Kraften visar sig 

genom individens ansträngning för sina arbetsuppgifter och dennes resultat i arbetet. 

Det är dock viktigt att nämna att ansträngning inte är samma sak som motivation. 

Däremot underbyggs ansträngningen av den motivation som skapas av behov eller mål 

och en förväntan hos individen att en prestation ska leda till ett arbetsresultat och 

belöning. (Ibid, s. 60) 

Återkoppling är något som är centralt för att skapa motivation hos människor. Liten 

eller ingen feedback alls är för många människor frustrerande och minskar 

motivationen. Det kan få den enskilde individen att tänka: ”Är det ingen som märker 

något som jag gör?”. Genom att mätning kan detta undvikas. Ett team som mäter sin 

effektivitet, ser sin framgång och upptäcker sina framgångar skapar motivation hos sina 

medlemmar då de kan se att deras insats har en betydelse. (Chang, 1995, s. 8) 

 

3.4.2 Ansvarsfördelning 

 

Sociala belöningar i företag är lika viktiga som belöningar av ekonomiska slag men de 

är inte lika hårt reglerade i avtalen som de ekonomiska kan vara. Exempel på sociala 

belöningar är: 
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- ökat inflytande över den egna arbetssituationen 

- frihet och ansvar på arbetsplatsen 

- att ibland få arbeta i hemmet 

- fria former för utveckling 

- att den som gör jobbet får äran av resultatet  

-  

De här formerna av sociala belöningar är till för att få personalen motiverad till att göra 

ett bättre arbete. (Svensson, 2007, s. 20-21) 

 

3.5 Högpresterande team  

 

Ett högpresterande team arbetar dynamiskt och använder sin energi till att producera. 

Det är ett team med självförtroende där medlemmarna är medvetna om sina starka och 

svaga sidor för att uppnå målet. Ett högpresterande team har medlemmar som litar på 

varandra och försöker skapa motivation hos varandra. 

Högpresterande team har vissa gemensamma beståndsdelar, några av dessa är följande. 

- Slår tydligt fast sitt övergripande mål och syfte. 

- Arbetar kreativt 

- Inriktar sig på resultat 

- Klara roller och ansvar 

- Välorganiserat 

-  Bygger på individuella starka sidor 

- Utvecklar teamanda och stödjer varandra 

- Kommunicerar öppet 

- Utvärderar sin egen effektivitet 

(Chang, 1997, s. 5-12) 

 

3.6 Vinstdelning 

 

Vinstdelning och bonussystem har båda visat sig ha positiva effekter på vinster och 

resultat samtidigt som personalen blir mer motiverad till att göra ett bra jobb för 

företaget. (Bolman & Deal, 2005, s. 182) 
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4. Empiri 

Kapitlet består av en sammanställning av det empiriska material som vi samlat in 

genom FRAMFÖR-materialet. Vi presenterar först betydelsen av personalens 

kompetens bland företagen för att sedan fördjupa oss i hur företagen arbetar för att 

personalen ska trivas, utvecklas och stimuleras. Vi kommer att presentera materialet i 

diagram som vi själva har framställt. 

4.1 Viktiga faktorer för företagens framgång 

 

I det här avsnittet kommer vi att behandla begreppet kompetens. Begreppet kompetens 

är brett; i studien ligger fokus på personalens kunskap, förmåga att utföra ett arbete av 

hög kvalitet samt deras förmåga att bemöta kunder väl. För varje år har över femtio 

procent av företagen svarat att kompetensen är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn, 

därför har vi valt fokusera på begreppet kompetens. (Bilaga 1) De övriga svar som 

företagen lämnat handlar om andra faktorer än personalen, till exempel kundrelationer 

och kvalitet och de hör inte till vårt syfte med studien och därför läggs inte fokus på 

dem. 

Exempel på hur framgångsrika företagare resonerar om hur stor betydelse deras 

personal har för företaget är Stefan Andersson på Gävle Persienn & Markis AB som 

säger att personalen utan tvekan är deras viktigaste faktor och att företaget inte kunnat 

existera utan dem. Lennart Holmgren på Bernö Trädgårdscentrum AB anser att: ”Rätt 

personal, med rätt attityd och som ges möjligheter att utvecklas” är viktigast för dem.  

 

4.2 Personalvård – trivsel, utveckling och stimulans 

 

Detta avsnitt handlar om vad företagen gör för att personalen ska trivas, utvecklas och 

stimuleras. Det ska ge en bild över vilka verktyg företagen använder sig för att motivera 

sin personal i arbetet. 

De svar från företagsledarna som finns i FRAMFÖR-materialet har vi kategoriserat. Ett 

företag kan ha svarat att de jobbar med flera av de kategorier vi har valt och därför utgör 

inte summan av procentsatserna i diagrammen etthundra procent. Ett alternativ behöver 

inte utesluta att de arbetar med något annat alternativ. Diagrammen som presenteras 
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kommer att visa hur stor del av FRAMFÖR-företagen som använder de olika 

styrmedlen under varje år. 

Kategorierna vi valt för frågan: ”Kan ni kortfattat beskriva vad ni gör för att 

medarbetarna ska trivas, utvecklas och stimuleras?” är: 

- Möten/dialog 

- Aktiviteter 

- Ansvarsfördelning 

- Utbildningar 

- Vinstdelning 

- Bra arbetsmiljö 

Möten/dialog är till exempel personalmöten av olika slag eller löpande dialog med 

personalen där de kan säga vad de tycker och ge förslag till förbättring under andra 

tidpunkter än just under mötena. Aktiviteter är exempelvis friskvård, personalfester, 

nöjesaktiviteter och liknande. Med ansvarsfördelning menas att personalen får ta ansvar 

för olika delar av verksamheten för att på så vis få stimulans i sitt arbete. Med 

utbildning menas att personalen får möjlighet att delta på utbildningar. Vinstdelning 

betyder att personalen till exempel får en bonus om företag redovisar en vinst. Med bra 

arbetsmiljö menas till exempel att de anställda har fint personalrum och möjlighet till 

god ergonomi. 

Anledningen till att vi har valt de kategorierna är att de är återkommande svar i 

materialet. Ett fåtal företag har inte lämnat ett svar som enligt oss är ett svar på frågan 

och vi har därmed inte kunnat kategorisera svaret bland de kategorier vi har valt. Vi 

presenterar hur stor andel av företagen som arbetar med de kategorier vi har valt ut i 

procent för att det ska bli möjligt att kunna jämföra svaren från år till år. Detta gör vi för 

att det är olika många företag för varje år som finns i datamaterialet. Vi kommer först 

att presentera år 2006 och 2007 då de åren representerar högkonjunkturen. Därefter 

presenterar vi år 2008 och 2009 som är år med lågkonjunktur. 
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Fråga 1: Kan ni kortfattat beskriva vad ni gör för att medarbetarna ska trivas, 

utvecklas och stimuleras? 

År 2006 

 

Under 2006 svarade 75 företag på frågan. Diagrammet visar hur stor del av företagen 

som använder sig av de olika kategorierna för att medarbetarna ska trivas, utvecklas 

och stimuleras. 

 

År 2007

 

År 2007 svarade 64 företag på frågan 
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År 2008 

 

År 2008 svarade 66 företag på frågan. 

 

 

År 2009 

 

År 2009 svarade 79 företag på frågan. 
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5. Analys  

I detta kapitel är tanken att försöka förklara motivatorerna som företagen använder 

med hjälp av den teori som vi har presenterat. Kapitlet kommer dessutom att förklara 

vilka tänkbara konsekvenser användandet av motivatorerna kan ha för företagen. 

 

Den första kategorin som företagarna har svarat att de använder sig av är 

möten/dialoger. Krister Bäck VD på Maximal Aluminiumfönster anser att det är viktigt 

att föra en dialog med personalen och lyssna på vad de har att säga för att få dem att 

trivas på arbetsplatsen. Att kommunicera öppet med sina anställda med en viss jargong 

är något som kan vara en typ av företagskultur. (Ax & Johansson & Kullvén) Att ha 

möten och dialoger med sin personal kan alltså skapa en viss företagskultur som kan ha 

en positiv påverkan på företaget. En öppen dialog och en öppen kommunikation är 

något som är vanligt förekommande under de fyra åren vi studerat framförmaterialet.  

Kent Nilsson, ägare av Triennium använder denna typ av styrmedel för att motivera sin 

personal. Han gör det genom att ha öppna dialoger med personalen och dessutom låta 

dem vara med och ta beslut. ”Det är vikigt att dagligen se människor, att ge dem 

feedback för att medarbetarna känner sig uppskattade” säger Kent. Feedback en viktig 

del av lärandet i en organisation. Genom att ha en miljö som präglas av feedback och ett 

allmänt stödjande klimat går det att utnyttja lärandet till fullo i organisationen. (Flach) 

Det kan vara så att en individ lär sig något helt själv på arbetsplatsen och i sitt möte med 

chefen sprids den kunskapen vidare till andra medarbetare. Därmed har en lärande 

organisation kommit till stånd. (Ax & Johansson & Kullvén) Det är något som är fullt 

möjligt med hjälp av alla de möten och dialoger som dessa framgångsrika företag har 

med sin personal. Att ha en dialog med sin personal kan anses vara en framgångsnyckel, 

det för mycket positivt med sig. 

Den andra kategorin som företagarna har svarat att de använder är utbildningar. Per 

Hellström VD på Privab uttrycker sig på följande sätt: ”Vi ser till att medarbetarna får 

åka iväg på kurser och utbildning, personalen måste utvecklas för att företaget ska gå 

framåt och vi sätter av pengar till detta”. Personalen anses vara en viktigare resurs än 

tidigare (Flach) och det något som Per Hellström har förstått. Av svaret att döma som 

Hellström lämnat vårdar Privab sitt humankapital i form av utbildningar. Privab har följt 

detta tankesätt och försöker lyssna på sin personal och förstå vilka mål som deras 
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personal har och på så vis skapa motivation hos dem. (Flach) Det kan vara en av 

anledningarna till att företaget blivit framgångsrikt. 

Aktiviteter, utanför arbetsplatsen, av olika slag är något som många företagare har 

svarat att de använder sig av. Aktiviteter kan användas av olika anledningar men en 

anledning enligt Tomas Hellgren på Hellgrens Bygg är att skapa en samhörighet bland 

medarbetarna. De vill komma varandra närmare och skapa en teamkänsla bland 

personalen. Ett högpresterande teams medlemmar litar på varandra och försöker själva 

skapa motivation. (Chang) Detta kan vara en av orsakerna till att Hellgrens Bygg har 

sina aktiviteter. Att skapa en trygghet hos sin personal och få dem att själva motivera 

varandra. Genom sina aktiviteter kan en företagskultur skapas på arbetsplatsen. Det 

finns forskning på att företagskultur är djupt liggande i organisationen och kan leda till 

att personalen gemensamt utvecklar hur man ser på företaget. (Linnenleucke & 

Griffiths) 

Aktiviteterna är något som kan ligga till grund för denna företagskultur eftersom 

medarbetarna kan träffas gemensamt på ett ställe utanför arbetsplatsen och på så vis få 

möjlighet att komma närmare varandra. En stark samhörighet kan leda till att personalen 

verkligen brinner för sitt arbete, de kan se sitt arbete som någon meningsfullt och det 

skapas en kultur på arbetsplatsen där alla verkligen vill vara med och bidra till 

företagets framgång. 

Ansvarfördelning använder många framgångsrika företag. Bato Hibner som är VD på 

Fartygsservice berättar att alla på företaget ska ta ansvar för vad de gör, både positiva 

och negativa saker. Att ta ansvar är en sorts belöning. (Svensson) Denna form av 

belöning är något som skapar engagemang hos personalen då de får känna sig delaktiga 

och medarbetarna kan känna att de utför ett meningsfullt arbete. (Boman& Deal) Skulle 

ansvarsfördelning ske i form av att en medarbetare enbart har ansvar för en produkt från 

början till slut finns risk att lärandet i organisationen blir drabbat. Det blir ett 

rutinbaserat arbete och lärandet kan drabbas negativt. Det i sin tur kan leda till att 

utvecklingen av företaget kan saktas ned. (Flach) 

Bra arbetsmiljö och vinstdelning har några fåtal företagare svarat att de använder sig av 

i sin styrning. Lars Olof Skytt som är VD på Åshammars Hyvleri berättar att på deras 

företag använder de sig av vinstdelning. Personalen får dela på 1 % av vinsten som 

företaget gör. Det brukar vara 12000-13000kr per anställd. Vinstdelning syftar till att 

skapa ett större engagemang hos personalen och ses som ett motivationsverktyg. 



 

  

28 

 

(Bolman & Deal) Denna typ av motivationsverktyg kan vara något som skapar 

engagemang och delaktighet hos personalen. Att få möjlighet att få en klumpsumma 

utbetalt i form av en bonus kan skapa motivation hos personalen. 

Kurt Fransson VD på Byggteknik styrker Skytts påstående. Båda företagen anser att 

vinstdelningen är något som är behövligt för organisationerna, det skapar engagemang 

hos personalen vilket är en anledning till att det har blivit ett framgångsrikt företag. 

Vinstdelning kan också innebära att företaget firar framgången tillsammans. 

(Thompson) Genom att dela vinsten mellan personalen och visa sin uppskattning kan 

motivation hos personalen skapas.  

Alla motivatorer kan ha inverkan på personalens motivation. I de framgångsrika 

företagen kan motivatorerna vara en framgångsfaktor eftersom många företag som anses 

vara framgångsrika använt sig av motivatorerna; aktiviteter, möten/dialog, bra 

arbetsmiljö, vinstdelning, utbildningar och ansvarsfördelning. Efter att ha studerat de 

framgångsrika företagen går det att se ett samband mellan de som är framgångsrika och 

vad de värdesätter. De flesta företag försöker att motivera sin personal eftersom de anser 

att personalens kompetens är en deras viktigaste faktor för framgång.   
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5.1Resultat av sammanslagning av konjunkturerna 

 

Här ska vi redogöra för en sammanslagning av år 2006 och 2007 som en högkonjunktur 

och år 2008 och 2009 som en lågkonjunktur. Tanken är att vi vill jämföra dessa två 

konjunkturer för att se om det är något som skiljer mellan åren.  

Kan ni kortfattat beskriva vad ni gör för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och 

stimuleras? 2006 & 2007  

 

 

 

Kan ni kortfattat beskriva vad ni gör för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och 

stimuleras? 2008 & 2009  
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5.2 Analys av skillnaderna mellan konjunkturerna 

I detta kapitel ska vi jämföra de två konjunkturerna med varandra och studera om det 

finns några skillnader mellan användandet av motivatorerna i låg- och 

högkonjunkturerna och vad eventuella skillnader kan bero på. 

 

Mellan låg och högkonjunkturen har det skett vissa förändringar i användandet av 

motivatorerna. Motivatorn möten/dialog har ökat något. Det användes i 42,4 % av 

företagen i högkonjunkturen medan den i lågkonjunkturen användes som motivator i 

53,8 % av företagen. En orsak till denna ökning kan vara att företagen vill få personalen 

att känna sig trygga. Vid en lågkonjunktur är det lätt att en orolighetskänsla sprids inom 

personalen. (Byggnads och Byggchefernas arbetsmilöenkät 2009) Denna känsla kan 

bygga på att personalen känner sig osäkra på om de ska få vara kvar på företaget eller 

inte. I en artikel med SAS Institute förklarar de att det är viktigt att kommunicera med 

personalen under lågkonjunkturen för att ge dem rätt förutsättningar till att prestera på 

arbetsplatsen. Genom att skapa en större trygghet lyckades de dessutom göra ett bra 

resultat i lågkonjunkturen. (www.sas.com)  

Detta är något som kan jämföras med FRAMFÖR-företagen i Gästrikland. Det kan 

möjligtvis vara så att FRAMFÖR-företagen har försökt göra på liknande sätt. Att de har 

ökat sin kommunikation med personalen för att hela tiden uppdatera dem om företagets 

status. En till anledning till ökad kommunikation kan vara att personalen måste prestera 

på topp för att företaget ska kunna behålla sin personal under lågkonjunkturen. 

(www.it24.se) Outnyttjade resurser kostar pengar och i lågkonjunkturer vill företagen 

undvika onödiga kostnader i största möjliga mån. 

Vid en närmare betraktelse av hur användandet av utbildningarna har förändrats under 

konjunkturerna går det att med hjälp av diagrammen att utläsa utbildningarna har 

minskat under lågkonjunkturen. Vid högkonjunkturen mellan år 2006-2007 svarade 

50,4 % av företagen att de använder sig av utbildningar som en motivator medan under 

lågkonjunkturen 2008-2009 använde 46,9 % av företagen utbildningar som en 

motivator. Vid en lågkonjunktur är det vanligt att ett företag kostnadssparar. Utbildning 

kan drabbas negativt av detta. Utbildningen kostar pengar för företagen och det är 

kanske inte riktigt där fokus ligger under lågkonjunkturer för många företag. Företagen 
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kanske prioriterar att ha kvar hela sin personalstyrka istället för att lägga pengar på att 

utbilda en del av personalen och säga upp en annan del. 

”Utbilda personalen i lågkonjunkturen” är ett citat från arbetslivsforskaren Siv Their. 

Hon anser att det är viktigt att våga satsa i lågkonjunkturen och att utbilda personalen är 

en viktig del i satsningen. (www.nyteknik.se) Siv anser att utbildning hos annan än det 

egna företaget är dyrt men tycker istället att företag bör ha en internutbildning som inte 

kostar lika mycket. Även om vårt material visar att företagen har minskat sina 

utbildningar till personalen finns det människor som anser att utbildning är något som 

bör ökas i en lågkonjunktur. Orsaken till att företag i vårt material har minskat sina 

utbildningar kan ha att göra med att företagen är små, med relativt få anställda och liten 

omsättning. Det kan innebära att företagen helt enkelt inte har de ekonomiska 

möjligheterna att våga satsa i lågkonjunkturen. Fokus kanske istället ligger på att 

överleva och att ha råd med löner, hyra och andra fasta kostnader. 

Aktiviteterna har ökat från högkonjunkturen till lågkonjunkturen. Det är dock ingen 

speciellt märkbar skillnad mellan åren. 60,4 % av företagen använder sig av aktiviteter 

som motivatorer under högkonjunkturen och 64,1 % i lågkonjunkturen. En av 

anledningarna till ökningen kan vara att försöka stärka gruppen.”Det är tufft att behålla 

gruppens motivation när medarbetare måste sluta samtidigt som vi som är kvar får ökad 

arbetsbelastning ” säger Salomeh Tafazoli på Volvo Lastvagnar. (www.nyteknik.se) 

Genom dessa aktiviteter som till exempel kan vara att äta middag tillsammans efter 

arbetstid eller att gå på idrottsevenemang kan ge de anställda en samhörighet där det 

skapas en teamkänsla där alla vill dra sitt strå till stacken. I en enkät som Byggnad och 

Byggnadscheferna har tagit fram skriver de att det blivit sämre stämning på 

arbetsplatsen samtidigt som arbetarna har blivit oroliga för att mista jobbet. (Byggnads 

och Byggchefernas arbetsmiljöenkät 2009) 

På grund av att det kan uppstå en sämre stämning på arbetsplatsen kan det vara till 

fördel att ha aktiviteter med sin personal och det kan vara en anledning till att 

aktiviteterna har ökat i lågkonjunkturen. Aktiviteter är resurskrävande, men genom att 

lägga aktiviteterna efter arbetstid kan man med små enkla medel höja stämningen 

ganska markant hos personalen. Förhoppningsvis ger det också en ökad motivation. 

Ansvarsfördelningen är något som har minskat mellan hög- och lågkonjunkturen. Från 

31,7 % i högkonjunkturen till 23,4 % i lågkonjunkturen. Per Agelii, f.d VD på Connecta 

menade att en viktig del i en lågkonjunktur var att aldrig släppa kostnadskontrollen. 
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(www.privataaffarer.se) Att många av företagen i vårt material väljer sig att använda 

mindre av motivatorn ansvarsfördelning under lågkonjunkturen är något som kan bero 

på att de vill ha kontroll över sina kostnader. De högst ansvariga på varje företag kan 

vilja ha en större kontroll över de kostnader som företaget har och genom att dra in på 

ansvar hos till exempel underchefer kan företagets ledning ha större inflytande. De kan 

kan bli försiktigare i och med oroligheterna på grund av det sämre ekonomiska läget. 

Besluten som ska fattas kan behöva gå igenom ledningen i högre grad än tidigare. I det 

stora hela kan det handla om kontroll från ägare eller styrelsen för företaget och därmed 

minskas ansvarsfördelningen. Problemet med detta kan vara att minskat ansvar kan leda 

till irritation hos personalen. Minskat ansvar kan betyda lägre lön och en missnöjd 

medarbetare. 

Det som är mest tydligt att företagen drar in på under en lågkonjunktur är investeringar i 

arbetsmiljön. I högkonjunkturen var användandet 9,4 % medan det enbart var 3,4 % i 

lågkonjunkturen. Arbetsmiljön är något som har prioriterats lågt av FRAMFÖR-

företagen i lågkonjunkturen mellan år 2008-2009. Byggnad och Byggnadschefernas 

miljöenkät (2009) menar att många företag spar in på arbetsmiljön för att istället kunna 

hålla ett lägre pris till kunderna och på så vis bli attraktivare och sälja mera. (Byggnads 

och Byggchefernas arbetsmiljöenkät 2009) I en lågkonjunktur kan det vara så att 

företagen väljer att lägga fokus på annat än att köpa in exempelvis ny inredning och nya 

arbetskläder. I grunden kan det bero på de knappa resurserna som företagen har och 

därför prioriteras annat såsom löner och hyra före investeringar i arbetsmiljön. 

Europeiska arbetsmiljöbyrån är motståndare mot nedskärningar av arbetsmiljön och 

varnar år 2008 för att skära ned på arbetsmiljön. Jukka Takala uttrycker sig på följande 

vis: ”Det finns ingen poäng med att göra kortsiktiga vinster som leder till långsiktiga 

problem”. Med det menar han att det kan vara bättre att göra en kortsiktig förlust under 

rådande lågkonjunktur. De konsekvenser en dålig arbetsmiljö för med sig kan kosta mer 

än vad besparingarna inbringar. En sämre arbetsmiljö menar Takala medför högre risk 

för arbetsrelaterade olyckor, sjukskrivningar samt medarbetare som byter jobb. 

(www.osha.europa.eu) Detta är något som får anses intressant, att FRAMFÖR-företagen 

överlag har skurit ned på arbetsmiljösatsningar och ändå lyckats varit framgångsrika 

under konjunkturen. Det kan vara en kortsiktig framgång om man ska tro på Takala men 

det är något som denna studie inte kan svara på då den inte inriktar sig på att studera 

detta närmare. 
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Vinstdelningen är den motivator som är använd i ungefär samma utsträckning. 9,4 % i 

högkonjunkturen och 9 % i lågkonjunkturen. Att de inte skiljer sig speciellt mycket kan 

förklaras genom att det inte spelar någon roll när företaget arbetar med vinstdelning, 

eftersom personalen enbart får ta del av eventuell vinst. Därmed är det inga resurser 

som behöver betalas ut under året, det är inga kostnader utan det är snarare en motivator 

till att få medarbetarna att ha lönsamhetsfokus och vara effektiv. 
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6. Slutsats 

Denna del är tänkt att kort beskriva vad vi har kommit fram till i vår studie och där 

frågan om vi uppfyllt syftet skall besvaras. 

Syftet med denna studie var att förklara vilka motivatorer framgångsrika företag i 

Gästrikland arbetar med under låg- och högkonjunkturer samt studera om det skiljer sig 

åt mellan konjunkturerna. Under studiens gång har vi kommit fram till vilka motivatorer 

som företagen använder för att motivera sin personal. I diagrammen som visas har vi 

kartlagt vilka motivatorer som de framgångsrika företagen använder sig av i den dagliga 

verksamheten. Vi har dessutom jämfört dessa med varandra och kommit fram till att det 

finns skillnader mellan motivatorerna under låg- och högkonjunktur.  

Rent generellt kan vi dra slutsatsen att FRAMFÖR-företagen blir mer försiktiga med att 

dela ut ansvar under lågkonjunkturen. De vill också minska företagets kostnader som 

läggs på saker som arbetsmiljösatsningar och utbildningar till personalen. Företagen vill 

dessutom ha en närmare kommunikation med sin personal under lågkonjunkturen. Det 

vi tycker är intressant är att alla dessa företag är framgångsrika enligt kriterierna för att 

få vara nominerade för FRAMFÖR och företagen har klarat av lågkonjunkturen på ett 

bra sätt, vilket tyder på att dessa sätt att leda företagen kan vara ett recept för framgång. 

Det är en lärdom vi kommer att ta med oss till framtida arbetsgivare. 

Kan ni kortfattat beskriva vad ni gör för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och 

stimuleras? 2006 & 2007    2008 & 2009 
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7. Förslag till fortsatta studier 
 

Något som vi författare skulle föreställa oss intressant i en fortsatt studie vore att göra 

en undersökning på de företag som minskad sina satsningar på en bra arbetsmiljö. 

Under lågkonjunkturen satsade inte företag i FRAMFÖR-materialet på arbetsmiljön lika 

mycket som under högkonjunkturen och det hade varit intressant att se om denna 

minskning har påverkat bland annat sjukskrivningar, personalomsättning och olycksfall. 
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Bilaga 1 

 

Vilka faktorer bedömer ni vara de viktigaste för företaget framgång/lönsamhet? 

2006 & 2007  

 

 

 

Vilka faktorer bedömer ni vara de viktigaste för företaget framgång/lönsamhet? 

2008 & 2009  
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