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Merca tus  AB 
 
Teaching Note  
 

 

 

Synopsis  
Mercatus Engineering AB, a company in Vimmerby/Småland working with environmental 

techniques, grew rapidly during the 1990s when protection of the environment came into 

market. In 1999, the board decided to invest in its staff and in the re-organisation of the 

company. The company claims that this investment was necessary and has led to better 

results. Although such staff training may improve the company atmosphere, it is argu-

able whether actions like these are the primary cause for the increased earnings and 

effectiveness of many companies. It may also be the business cycle.  
 

 

Pedagogiska målsättningar 
1. Att illustrera hur en “seriös satsning på personalen” kan leda till ett företags 

framgång. 

2. Att diskutera Mercatus förmåga att avgöra huruvida man har fördel av 

branschtillväxten eller om företagets tillväxt har åstadkommits på egen hand. 

3. Att kunna applicera FIRO-modellen (”Fundamental Interpersonal Relations           

Orientation”) på ett praktiskt fall. 

4. Att diskutera strategiska vägval och att stimulera funderingar kring framtida 

utmaningar som ett framgångsrikt företag bör reflektera över och reagera på. 

5. Att diskutera ledarskap och olika slags ledarskapsfilosofier. 
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Pedagogiska förslag  
Fallet fokuserar på ett företag inom miljöteknikbranschen. Eftersom många studenter 

kan relatera till miljöproblem finns en stor möjlighet till livliga diskussioner som bör tas 

tillvara.  

Dessutom är personalarbetet som genomfördes på Mercatus något speciellt. Det är 

intressant att diskutera om alla i klassen skulle kunna tänka sig att ställa upp på ett 

sådant projekt där ens personlighet granskas och bedöms inför en hel grupp. Detta kan 

dryftas både från ett lednings- och ett medarbetarperspektiv. 

 
 
Fråga 1: I vilken grad är Mercatus ett kunskapsföretag? Finns det belägg i 
fallstudien som styrker din åsikt? 
Från början var företaget en agentur för produkter och idéer inom miljöteknik, mest 

återvinning och rening av använda processvätskor för industriellt bruk. Själva 

miljötekniken förutsätter en hög grad av expertkompetens kring farliga substanser, 

processer etc. Det flesta medarbetare på Mercatus är högutbildade. 

Företaget har sedan starten servat den tillverkande industrin med systemlösningar 

för spånhantering, återvinning och destruktion. Uppdragen kommer från stora svenska 

och utländska organisationer (t.ex. SKF, ett nytt kontrakt med ett kinesiskt företag etc.).  

Idag har Mercatus egentligen ingen egen tillverkning utan erbjuder istället andra 

företag sin kompetens. I samband med detta framhävs i fallstudien att kunskapsnivån 

hos Mercatus kontinuerligt höjs eftersom nya tekniker och produkter ständigt lanseras. 
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Fråga 2: Hur kan företagsledningen veta att investeringen i personalutveckling har 
varit lönsam? Med andra ord: Vad är ”marknadsföring” och vad är verklighet? 
Ledningen kan med siffror visa att företaget har vuxit efter det att arbetet med 

personalen genomförts (se tabell 1). Dessutom har man fått en rad utmärkelser och blivit 

uppmärksammade i media. Detta gäller både företaget i sin helhet och VD:n Kristina 

Alsér som företagsledare. Den positiva feedbacken har resulterat i ett ökat 

självförtroende. Det var bl.a. därför man vågade ”ta strid” med skattemyndigheten. 

Ledningen påpekar också det förbättrade arbetsklimatet, den låga sjukfrånvaron 

etc. På detta sätt försöker man visa hur långt man har kommit som arbetslag, enligt 

FIRO-modellen. 

Observera dock att mycket av Mercatus framgång kan tillskrivas den lagstadgade 

förändringen: I Sverige måste sedan några år tillbaka alla tillverkningsindustrier uppfylla 

vissa miljökrav, vilket gynnar företag som Mercatus som är en del i en modern 

tillväxtbransch. 

Miljöteknik är idag också en prestigefråga och knuten till politisk korrekthet: 

Industrier försöker påvisa hur miljövänliga de är och kan därigenom skapa en mer 

fördelaktig profil. 

 

Fråga 3: Hur skulle du beskriva ledarskapet på Mercatus? 
Organisationen på Mercatus beskrivs som icke-hierarkisk, dvs. utan fasta roller (med 

undantag för VD:n Kristina Alsér). Man försöker se till att medarbetarna i möjligaste mån 

själva bestämmer över sina uppgifter. 

Ledningen är också mån om sina medarbetare. Enligt ledningens uppgift är 

arbetsklimatet öppet och kunskapsflödet gott. Man anpassar arbetsuppgifterna enligt 

individuella intressen. 

Några tecken på ledningens engagemang för sina medarbetare är att man 

uppmuntrar till kontakt med högskolor och universitet och har schemalagd 

internutbildning. Dessutom finns det förmåner som t.ex. massage en gång i månaden, 
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fria träningskort samt en så kallad personlig ”kompetenscheck” på 15.000 kronor per år 

för att främja den personliga utvecklingen.  

 

Fråga 4: Hur anser du att vardagen i en tillväxtindustri som t.ex. miljöteknik skiljer 
sig från andra industrier? Finns det några risker i sådana branscher? 
Här finns olika svarsmöjligheter. 

Vardagen präglas av stor framåtanda och ofta också av personligt engagemang 

från medarbetarnas sida. I och med den kontinuerliga tillväxten finns det dessutom 

möjlighet till särskilda personalåtgärder som annars inte skulle vara möjliga (se ovan, 

fråga 3). 

Rekryteringen är för det mesta inget problem, som man ser i fallet med Mercatus 

(sida 6): Till och med i avlägsna orter är det möjligt att attrahera nya medarbetare om 

företaget har en stark profil. 

Risken är dock att marknadstrenden vänder eller att konkurrenterna så småningom 

hinner ikapp. Tillväxten beror således mycket på den allmänna marknadsutvecklingen 

(jfr. t.ex. IT-branschens uppgång och fall under 1990-talet). 

 

Fråga 5: Vad tycker du själv om FIRO-modellens användbarhet? Ge argument och 
exempel. 
Olika svarsalternativ möjliga. Några diskussionspunkter: 

FIRO-modellen verkar passa bra för mindre arbetsgrupper. Det är inte säkert att 

det går att genomföra ett FIRO-projekt med större arbetslag. 

I Mercatus-fallet verkar FIRO ha fungerat. Det finns dock exempel där sådana 

teamutvecklingsprogram har misslyckats helt, bl.a. därför att medarbetarna har vägrat 

att lämna ut sig på detta personliga sätt eller att de inte ville genomgå en sådan artificiell 

utvecklingsprocess. 
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Fråga 6: Vilka erfarenheter har företagsledningen haft med personlighetstesten? 
Man har kommit fram till en skala om olika personlighetstyper med två ytterligheter: den 

drivande/utåtriktade och den analytiska/inåtvända personlighetstypen. Man har funnit att 

det ofta uppstår missförstånd mellan just dessa extremer.  

På Mercatus har man dock lärt sig att hantera skillnader i personligheterna hos 

personalen. Framför allt har man kommit fram till att alla personlighetstyper kan 

integreras i arbetsprocessen. 

 

Fråga 7: Hur har begreppet ”lagarbete” förändrats inom företaget? 
Med hjälp av FIRO-modellen har det skapats en medvetenhet om att det finns olika 

stadier i samarbetet. FIRO kan därför betraktas som ett analytiskt redskap. 

I början av personalträningsprogrammet insåg man snabbt att man befann sig i ett 

stadium av ”falskt gemyt” fastän man trodde sig vara mycket närmare varandra (se sida 

5). Utifrån detta kunde sedan en personalutvecklingsprocess inledas. 

Idag är man medveten om att man gjort framsteg enligt FIRO-modellen, men man 

vet samtidigt att det återstår en del utvecklingsarbete.  

Ett viktigt tecken på det nya lagarbetet är att det inte finns några fasta roller inom 

företaget längre, utan man har en flexibel inställning vad gäller arbetsuppgifter och 

problem. 

  


