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FÖRORD 
 

 
FÖRORD 

Vi vill inleda denna C-uppsats med att tacka alla de personer som stöttat oss samt bidragit 
med rådgivning och värdefulla synpunkter under arbetets gång. Framför allt vill vi tacka de 
respondenter som genom sitt deltagande gjort den empiriska undersökningen möjlig. Utan 
dem hade vi inte kunnat slutföra uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Daniel Örtqvist 
samt våra opponenter som kontinuerligt bidragit med konstruktiv kritik, stöd och råd. 
 
Vi hoppas att läsaren ska finna uppsatsen intressant och förhoppningsvis lära sig något nytt. 
 
 
Luleå Tekniska Universitet den 25 maj 2004 
 
 
 
_______________________  _______________________  

Therése Olsson     Victoria Schön 
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SAMMANFATTNING 

Under andra hälften av 1900-talet har intresset för det intellektuella kapitalet ökat drastiskt. 
Detta beror främst på den teknologiska och kulturella utvecklingen i samhället, vilket har 
bidragit till att de enskilda individerna inom organisationerna blivit mer uppmärksammade. 
För att organisationer ska bli mer konkurrenskraftiga behöver de anställdas kompetenser 
kontinuerligt uppdateras och nya erfarenheter byggas upp. Genom att de anställda delar med 
sig av sina kompetenser och erfarenheter till övriga inom organisationen kan samtliga ta del 
av dessa. 
 
Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur organisationer styr relationen mellan 
humankapital och strukturkapital. Vi genomförde en fallstudie på två tjänsteföretag inom 
redovisnings- och revisionsbranschen. De resultat som framkom av vår undersökning pekar 
mot att motivation och lojalitet är faktorer som påverkar styrningen av relationen mellan 
humankapital och strukturkapital. 
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ABSTRACT 
During the second half of the twentieth century the interest in intellectual capital has 
increased drastically. This is mainly caused by the development of technology and culture in 
society, which means that individuals within organizations have attracted more attention. For 
organizations to become more competitive they need to continuously update the competence 
and knowledge of their employees. If the employees share their competence and knowledge 
among the others in the organization, they can take advantage of each others´ qualities. 
 
The purpose of this essay was to increase the understanding of how organizations manage the 
relationship between human capital and structure capital. We carried out a case study of two 
service companies in the accounting and audit trade. The result of this essay shows that 
motivation and loyalty are factors that influence the management of the relationship between 
human capital and structure capital. 
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1 INLEDNING 
Detta inledande kapitel börjar med en problemdiskussion där samhällsförändringen under 
andra hälften av 1900-talet kortfattat beskrivs. Sedan följer en redogörelse för vikten av 
kompetens och kunskap i organisationen samt organisationers ökade intressen för dess 
intellektuella tillgångar. Efter problemdiskussionen presenteras syftet med uppsatsen, vilka 
avgränsningar som gjorts samt definitioner av viktiga begrepp.  

1.1 PROBLEMDISKUSSION 
Under flera årtionden har det samhälle som växte fram under industrialismen övergått till ett 
kunskapssamhälle1. Förändringen som skett beror till stor del på den teknologiska och 
kulturella utvecklingen2. Det nya samhället, som ofta benämns den nya ekonomin eller 
kunskapsekonomin, präglas av ekonomiska värden i människors medvetande. Sådana värden 
kan till exempel vara kunskap, kompetens, information, värderingar, attityder och tillit. Bern 
definierar kunskapsekonomin som en ekonomi där det samlade immateriella kapitalet utgör 
mer än hälften av det totala kapitalet. Den ekonomiska samhällsutvecklingen har gått från en 
fysisk till en immateriell ekonomi. Enligt Bern kan detta liknas vid Maslows behovstrappa 
som innebär att individens behov går från fysiska till immateriella allt eftersom stegen på 
trappan uppnås.3 
 
Under industrialismen ansågs de viktigaste resurserna vara de fysiska och finansiella 
tillgångarna, individerna uppfattades som maskiner och styrdes som sådana4. I 
kunskapsekonomin har de mänskliga och immateriella resursernas betydelse för företagen 
ökat betydligt5. Fokus ligger på de enskilda individernas behov, både organisationens 
anställda och dess kunder. De anställda måste motiveras och utvecklas för att kunna tillgodose 
och förstå varje kunds behov och önskemål.6 
 
På grund av den teknologiska utvecklingen har organisationers kompetenser blivit allt 
viktigare och mer betydelsefulla7. Mänskligt kunnande används i allt som tillverkas samt för 
hur det tillverkas och därmed ses kompetens som ett konkurrensmedel för en organisation. 
Kompetens och information är färskvaror som ständigt måste förnyas, därför är det 
nödvändigt att kontinuerligt investera i såväl personal som affärsrelationer och nya processer.8 
Även Blomé anser att kompetens i form av kunskap och erfarenhet inom organisationen kan 
ge fördelar genom att effektivisera arbetssätt och skapa innovativa tjänster och produkter9. 
 
Inom kunskapsekonomin är det primära kapitalet bundet till individen och till den kompetens 
denne besitter. Organisationens totala kompetens består framförallt av att förverkliga, styra 
och påverka den enskilde individens kompetens10. För att motivera de anställda att dela med 
sig av sin kompetens samt få dem att stanna kvar inom organisationen är det viktigt att göra 

                                                 
1 Juell-Skielse, G. & Askerfelt, K. (1997) s. 6  
2 Johansen, R. & Swigart, R. (1996) s. 12 
3 Bern, L. (2002) s. 8, 16, 23 
4 Blomé, A. (2000) s. 6 
5 Åkerberg, A. (1993) s. 31 
6 Blomé, A (2000) s. 6 
7 Sveiby, K-E. (1995) s. 15 
8 Juell-Skielse, G. & Askerfelt, K. (1997) s. 11 
9 Blomé, L. (2000) s. 44 
10 Åkerberg, A. (1993) s. 2-3 
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dem delaktiga och ge dem möjlighet att påverka organisationens framväxt11. Genom att få de 
anställda stolta över att tillhöra organisationen, att relationerna inom organisationen är bra 
eller att de anställda får möjligheter att utvecklas som individer är andra exempel på hur de 
anställda kan motiveras12. Detta görs för att säkra organisationens totala kompetens och 
lärande genom den individuella kompetensen. Eftersom individerna innehar större kompetens 
än själva organisationen är organisationen beroende av sina anställda.13  
 
I takt med att antalet kunskapsföretag ökar har fokuseringen mer och mer lagts på individerna. 
Detta har lett till att organisationer börjat intressera sig för immateriella tillgångar såsom 
forskning och utveckling, programvara, utbildning, patent och varumärken14. På grund av att 
organisationer innehar dessa ”dolda” tillgångar har det bokförda värdet som baseras på 
”synliga” tillgångar avvikit från marknadsvärdet, vilket har givit upphov till begreppet 
intellektuellt kapital15. Det intellektuella kapitalet är ingen ny företeelse eftersom individers 
förmågor alltid har nyttjats. Begreppet i sig har dock fått en större innebörd i och med att 
intresset för individerna och dess förmågor har ökat.16 
 
Det intellektuella kapitalet delas vanligtvis in i humankapital, strukturkapital och kundkapital. 
Humankapitalet består bland annat av de anställdas kunskaper och förmågor att uppfylla 
kundernas behov medan strukturkapitalet omfattar det som finns kvar då de anställda lämnat 
organisationen för dagen. Kundkapitalet är värdet av pågående och framtida affärsrelationer 
och avspeglar organisationens förmåga att uppfylla kundbehovet. Den grundläggande idén är 
att humankapitalet använder strukturkapitalet för att bygga upp kundkapitalet. Genom att 
använda samtliga tre kapital kan hela organisationen vidareutvecklas och förbättras, vilket till 
sist påverkar även det finansiella kapitalet.17 
 
Eftersom organisationen inte kan äga humankapitalet måste detta tas tillvara och utvecklas för 
att organisationen ska kunna nyttja dessa resurser utan att vara beroende av de enskilda 
individerna. Genom att strukturera humankapitalet kan organisationen öka sitt strukturkapital 
och på så sätt skapa långsiktiga konkurrensfördelar.18 Relationen mellan humankapital och 
strukturkapital finns inte i någon större utsträckning omskriven i litteraturen. Vi anser därför 
att det är av intresse att undersöka hur organisationen omvandlar humankapitalet för att få det 
att utgöra en del av organisationens strukturkapital. 
 
Detta leder till följande problemformulering: 
Hur kan organisationer styra relationen mellan humankapital och strukturkapital, för att få 
humankapitalet att stanna kvar inom organisationen? 

                                                 
11 Åkerberg, A. (1993) s. 25 
12 Bern, L. (2002) s. 99 
13 Åkerberg, A. (1993) s. 32, 36 
14 Johansson, U. & Skoog, M. (2000) s. 5 
15 Blomé, A. (2000) s. 64 
16 Sveiby, K-E. (1995) s. 177 
17 Blomé, A. (2000) s. 64-65 
18 Juell-Skielse, G & Askerfelt, K. (1997) s. 11 
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1.2 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur organisationer kan styra relationen 
mellan humankapital och strukturkapital, för att behålla den kompetens de investerar i. Detta 
genom att; 

� Beskriva hur humankapital och strukturkapital är uppbyggda samt hur relationen dem 
emellan ser ut 

� Undersöka styrningen av relationen mellan humankapital och strukturkapital 
� Analysera hur organisationer kan styra relationen mellan humankapital och 

strukturkapital 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Det intellektuella kapitalet utgörs av tre delar; humankapital, strukturkapital och kundkapital. 
I teorikapitlet nämner vi samtliga tre men vi fördjupar oss enbart i humankapital och 
strukturkapital. Vi anser inte att kundkapitalet är relevant att studera med tanke på uppsatsens 
syfte. 

1.4 DEFINITIONER 
Genomgående i denna uppsats finns ett antal centrala begrepp som kan definieras på flera 
olika sätt. Nedan presenteras hur vi definierar dessa begrepp i denna uppsats. 
 
Humankapital är individuell erfarenhet och kompetens som bidrar till att skapa innovationer 
och kreativitet inom organisationen. Humankapitalet ägs av individen. 
 
Strukturkapital är den organisatoriska kompetens som skapas genom att individer delar med 
sig av sina erfarenheter och kompetenser med hjälp av till exempel databaser och manualer. 
 
Intellektuellt kapital är summan av organisationens humankapital och strukturkapital som ger 
organisationen konkurrensfördelar. 
 
Kompetens är individens eller organisationens aktuella och potentiella kapacitet och 
erfarenhet samt förmåga att utföra en uppgift på ett visst sätt. Detta begrepp kommer att delas 
in i individuell och organisatorisk kompetens. 
 
Motivation är den drivkraft hos individen som gör att denne handlar i en viss riktning, 
beroende på individens behov eller önskemål. 
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2 METOD 
I detta kapitel redogör vi för den metod som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av forskningsansatsen. Därefter följer en diskussion om den valda 
undersökningsansatsen samt en redogörelse för den datainsamlingsmetod som använts. I 
slutet av kapitlet behandlas de metodproblem som uppstått under arbetets gång. 
Målsättningen med metodkapitlet är att beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra vår 
undersökning. Detta för att undersökningens resultat ska kunna värderas av utomstående 
samt för att ge tillräckligt underlag till en eventuell testning av dess resultat. 

2.1 FORSKNINGSANSATS 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar; positivismen och hermeneutiken. Positivismen 
har sitt ursprung i naturvetenskapen och innebär en strävan efter absolut kunskap. Lösningen 
på ett sanningsproblem är att rensa bort all obekräftad kunskap för att få kvar en säker grund 
som kan användas för att bygga upp vetskapen. Enligt positivismen kan människan tillföra sig 
kunskap på två olika sätt; genom iakttagelser med samtliga sinnen eller genom logisk 
uträkning. Detta kräver att människan är kritisk och inte rättar sig efter fakta som inte kan 
anses vara säkerställda med rimlig grad av sannolikhet.19 Ett positivistiskt synsätt innebär att 
händelser beskrivs på ett sakligt och objektivt sätt, men att försök till förklaringar av 
händelserna undviks20. 
 
Hermeneutiken används mest inom humanvetenskaperna och innebär att en människa kan 
tolka och förstå en annan människas handlingar. Enligt hermeneutiken uppfattar människan 
inte verkligheten enbart genom sina sinnen utan måste även göra tolkningar.21 En individs 
tolkningar av verkligheten beror på biologiska, kulturella och språkliga faktorer, och påverkas 
av individens förväntningar och fördomar22. Medan positivister gärna studerar ett objekt del 
för del, vill hermeneutiker förstå objektets helhet för att på så sätt komma till insikt23. 
Lindholm definierar den positivistiska uppfattningen som att beskriva och förklara det 
aktuella undersökningsområdet och den hermeneutiska uppfattningen som att tolka och skapa 
förståelse. Vidare anser han att båda dessa uppfattningar ingår i all kunskapsutveckling och i 
alla vetenskapliga ansatser. För att kunna tolka och förstå ett resultat krävs en beskrivande och 
förklarande grund.24 
 
Syftet med denna uppsats är främst att tolka och öka förståelsen, men för att göra detta 
använde vi även beskrivande och förklarande metoder. Vår strävan var inte inriktad på att 
skapa någon absolut kunskap utan på att försöka skapa en helhetsförståelse. Vi ansåg därmed 
att vår vetenskapliga syn var mer präglad av det hermeneutiska synsättet än det positivistiska. 

                                                 
19 Thurén, T. (2000) s. 14-15 
20 Molander, J. (2003) s. 166 
21 Thurén, T. (2000) s. 46-48 
22 Molander, J. (2003) s. 170 
23 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994) s. 63 
24 Lindholm, S. (1999) s. 17-18 
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2.1.1 Deduktiv metod 
Det finns tre sätt att gå tillväga för att dra slutsatser av en undersökning, induktion, deduktion 
samt en kombination av dessa. Den induktiva metoden innebär att slutsatser dras utifrån 
empirisk data, medan den deduktiva metoden utgår från befintliga teorier som jämförs med 
empirin. Genom att kombinera metoderna ställs tänkbara hypoteser upp, vars giltighet prövas 
med hjälp av empirin.25 
 
Deduktion, som är den metod vi använt för att dra slutsatser av vår undersökning, innebär att 
en logisk och tankemässig slutledning genomförs26. Utifrån befintliga teorier om intellektuellt 
kapital, kompetens, motivation och lojalitet som presenteras i ett teorikapitel har vi skapat en 
analysmodell. Denna modell har legat till grund för jämförelser och analyser med de 
empiriska data vi fått fram av den genomförda undersökningen. 

2.1.2 Kvalitativ metod 
För att genomföra en undersökning krävs att ett val av forskningsmetod görs. En kvalitativ 
undersökning används för att omvandla sådant som observeras, rapporteras eller registreras 
till skrivna ord, genom att skapa en helhet och ett sammanhang.27 Det som står i centrum är 
forskarens egna tolkningar och uppfattningar om informationen28. En kvantitativ 
undersökning strävar istället efter att mäta olika företeelser som kan omvandlas till siffror och 
mängder29. Utifrån dessa siffror görs statistiska analyser, i syfte att förklara och beskriva 
informationen30. Kvantitativa undersökningar används för att generalisera medan de 
kvalitativa används i exemplifierande syfte31. 
 
Med tanke på undersökningens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning i form 
av intervjuer på två tjänsteföretag. Vi valde denna metod därför att vi ville rikta in oss på 
organisationers mjuka data framför de hårda för att på så sätt skapa en helhetsförståelse. 

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 
Enligt Denscombe finns det fem olika undersökningsansatser; survey, fallstudier, experiment, 
aktionsforskning samt etnografi32. Att välja fallstudie som undersökningsansats är ett 
strategiskt beslut som står i relation till undersökningens skala och omfattning33. En fallstudie 
är en undersökning som inkluderar endast ett eller ett fåtal undersökningsobjekt som studeras 
ur olika aspekter34. Genom att göra en fallstudie kan förhållanden upptäckas som eventuellt 
inte synliggjorts om en annan undersökningsansats valts. En ytterligare fördel med fallstudien 
är att fler källor, data och forskningsmetoder kan användas i undersökningen.35 Nackdelar 
med en fallstudie är att den är känslig för kritik när det gäller trovärdigheten i de 

                                                 
25 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) s. 200 
26 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) s. 200 
27 Denscombe, M. (2000) s. 203-204 
28 Holme, I.  & Solvang, B. (1997) s. 76 
29 Denscombe, M. (2000) s. 203-204 
30 Holme, I. & Solvang, B. (1997) s. 76 
31 Svenning, C. (2000) s. 110 
32 Denscombe, M. (2000) s. 3 
33 Denscombe, M. (2000) s. 43 
34 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) s. 106 
35 Denscombe, M (2000) s. 41-43 
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generaliseringar som görs, att den fokuserar mer på processer än på mätbara resultat samt att 
det kan vara krävande att skaffa sig tillträde till fallstudiens miljö36.  
 
Vi valde fallstudie som undersökningsansats i vår uppsats eftersom vi ville studera de utvalda 
objekten mer ingående och ur olika aspekter. De två objekt som valdes ut för vår 
undersökning studerades ur olika aspekter genom att intervjuer gjordes med både personer i 
ledande befattningar samt med anställda i företagen. 

2.2.1 Val av fallstudieobjekt 
Eftersom vi valt att göra en kvalitativ undersökning gjorde vi ett selektivt urval av 
fallstudieobjekten. Slumpmässigt urval används främst vid kvantitativa undersökningar. Vid 
ett selektivt urval bestäms vilka krav eller kvalitéer som är viktiga för undersökningsobjekten 
och utifrån dessa krav väljs sedan objekten ut.37 Urvalet gjorde vi genom att söka på 
Affärsdata. För att sökresultatet inte skulle bli alltför omfattande valde vi att avgränsa oss till 
redovisnings- och revisionsföretag i Norrbotten. Vårt krav var att antalet anställda på 
företagen skulle vara mellan fem och tjugo.  
 
Anledning till att vi gjorde avgränsningen med företagets säte och antalet anställda var för att 
vi inte ville ha alltför stora företag. Genom detta kunde undersökningen av de valda företagen 
göras mer ingående genom att företagsledning och anställda befann sig inom samma byggnad. 
Varför vi avgränsade oss till tjänsteföretag berodde på att vi ansåg att dessa företag svarade 
bra mot uppsatsens problem. Sveiby anser att tjänsteföretag är mer beroende av humankapital 
och strukturkapital jämfört med till exempel ett tillverkande företag. Tjänsteföretagens största 
tillgångar är de immateriella, i form av till exempel kompetens och erfarenheter.38 
 
Sökningen på Affärsdata resulterade i nio träffar och av dessa var det sju företag som var 
aktiva. Vi tog kontakt med dessa sju företag via telefon och/eller e-post. Samtliga företag vi 
kontaktade berättade att de hade väldigt mycket att göra, men lovade ändå att svara på våra 
frågor om vi e-postade frågeformulär till dem. Vi skickade frågorna till de personer vi haft 
kontakt med, men trots återkommande påtryckningar och påminnelser från vår sida var det 
endast ett företag som valde att ställa upp i vår undersökning. 
 
Eftersom vi ansåg att en undersökning med endast ett företag blev alltför bristfällig valde vi 
vid ett senare tillfälle under uppsatsperioden att kontakta ytterligare ett företag. Detta företag 
uppfyllde dock inte samtliga kriterier vi från början ställt upp, men det fanns ändå vissa 
likheter mellan de två företagen. Det senare företaget är en betydligt större organisation men 
båda företagen är tjänsteföretag och verkar inom samma bransch. 
 
Vi har valt att presentera de undersökta företagen och respondenternas befattningar i 
empirikapitlet eftersom vi anser att detta är av betydelse i samband med att läsaren tar del av 
den empiriska undersökningen. Detta för att vi valt att intervjua både ledning och anställda i 
de respektive företagen samt för att underlätta läsarens förståelse och tolkning av 
respondenternas svar. På det första företaget intervjuade vi två personer i ledande befattning 
och tre anställda medan vi på det andra företaget tre personer i ledande befattning och tre 

                                                 
36 Denscombe, M. (2000) s. 53-54 
37 Svenning, C. (2000) s. 110 
38 Sveiby, K-E. (1995) s. 15, 18 
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anställda. Eftersom företagen ville vara anonyma används fiktiva namn på både företag och 
respondenter i empirikapitlet. 

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD 
Datainsamlingen inleddes med en insamling av sekundärdata, för att finna lämpliga teorier 
som grund för uppsatsens teoretiska referensram. Därefter genomfördes den primära 
datainsamlingen i form av fallstudie på två tjänsteföretag. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteratursökningen ägde rum i biblioteket på Luleå Tekniska Universitet. Vi sökte efter 
litteratur i bibliotekets lokala katalog Lucia samt i den nationella katalogen Libris. Vi använde 
även Luleå Stadsbibliotek vid sökning av litteratur. För att söka efter vetenskapliga artiklar 
använde vi databaserna Ebsco, Emerald Fulltext och Science Direct. Vid sökningarna använde 
vi både svenska och engelska ord. De sökord i olika kombinationer som vi använde var 
intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital, motivation, lojalitet, kompetens, 
kompetensutveckling, knowledge management och human resource management. Vi sökte 
även på styrning av och relationen mellan humankapital och strukturkapital. Ett annat 
tillvägagångssätt som vi använde oss av för att finna referenser var att söka uppsatser inom 
liknande områden och därigenom erhålla förslag på lämpliga böcker och artiklar. Vi beaktade 
även rekommendationer från författare av lästa böcker för att få ytterligare information om det 
aktuella ämnet. 
 
Litteratursökningarna gav i de flesta fall många träffar och det var svårt att gallra ut de böcker 
och artiklar som var relevanta för vår uppsats. Till en början bearbetade vi många böcker och 
artiklar för att fördjupa oss i och skapa förståelse för det ämne vi valt att behandla. De teorier 
angående intellektuellt kapital som vi ansåg vara relevanta för vår uppsats sammanställdes i 
den teoretiska referensramen. I takt med att vi blev mer insatta i ämnet insåg vi att vissa 
delområden krävde mer fördjupande studier. Vi läste därför igenom litteraturen ytterligare en 
gång samt sökte mer litteratur för att utvidga referensramen med teori angående kompetens, 
motivation och lojalitet. Då vi slutfört den teoretiska referensramen sammanfattade vi denna i 
en analysmodell, som beskriver kopplingarna mellan de olika teorierna. Denna analysmodell 
användes sedan vid utformningen av intervjufrågorna samt vid genomförandet av analys och 
slutsatser. 

2.3.2 Fallstudie på företagen 
Den empiriska delen av vår uppsats består av primärdata som vi införskaffade genom att 
intervjua ett antal personer på de utvalda företagen. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 
ett frågeformulär som skickades till respondenterna via e-post (Bilaga 1). Denna typ av 
intervjuer utgjorde ett krav från respondenterna eftersom de inte hade möjlighet att delta i 
undersökningen i annat fall. Företagen hade vid den aktuella tidpunkten mycket hög 
arbetsbelastning och inte möjlighet till personliga intervjuer. Respondenterna kunde ställa upp 
endast om de kunde svara på frågorna när de ville och inte behövde avsätta någon speciell tid 
för detta. En av respondenternas svar kompletterades dock med ett antal följdfrågor för att få 
de tidigare erhållna svaren utvecklade (Bilaga 2). 
 
Vi anser att intervjuer via e-post på många sätt kan likställas med postenkäter. Båda 
metoderna innebär låga kostnader per respondent och är användbara då öppna frågor ställs. 
Ingen intervjuareffekt uppstår vid användning av dessa metoder. Skillnaderna är dock att e-
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post är ett snabbare alternativ än postdistribution. Anonymiteten är inte lika stor då frågor och 
svar skickas via e-post men däremot underlättas kompletterande frågor via e-post.39 
Nackdelarna med genomförandet av intervjuer via e-post är att metoden omöjliggör 
kontrollen av respondentens sanningshalt, att svaren kan innehålla både fakta och åsikter samt 
att formulären kan vara bristfälligt ifyllda40. 
 
Intervjuerna på de undersökta företagen kompletterades med företagens årsredovisningar. 
Dessa fick vi tillgång till via Affärsdata, men eftersom företagen valt att vara anonyma i 
undersökningen kommer dessa inte att presenteras i källförteckningen. 

2.4 METODPROBLEM 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument och innebär dess förmåga att verkligen 
mäta det som avses att mäta41. För att en undersökning ska betraktas som valid krävs det att 
den reflekterar sanningen, återspeglar verkligheten samt täcker undersökningens avgörande 
frågor42. Att göra kopplingar mellan teori och empiri är svårt, men utan dessa blir 
undersökningen meningslös43.  
 
Eftersom företagen vi ville undersöka inte hade tid med personliga intervjuer valde vi istället 
att skicka frågeformulär som de kunde besvara vid lämpligt tillfälle. Risken med denna metod 
är att svaren inte blir lika detaljerade och utförliga som vid en personlig intervju. Intervjuaren 
kan ställa följdfrågor och be respondenten att utveckla sina svar och respondenten kan be 
intervjuaren att tydliggöra frågorna. För att minska detta problem skickade vi kompletterande 
frågor till en respondent för att vi ansåg att dennes svar i vissa fall var bristfälliga. Faktorer 
som ökar validiteten genom denna metod är att öppna frågor kan användas, vilket gör att 
respondenterna kan skriva sina svar med egna och beskrivande ord samt att intervjuareffekten 
uteblir genom att respondenterna inte blir påverkade av vår närvaro. Vår påverkan skulle 
eventuellt kunna bestå av att ledande frågor ställs i frågeformuläret. Vi har dock försökt 
minska detta eventuella problem genom att försöka utforma öppna frågor utan att försöka 
styra respondenternas svar. 
 
Vi är medvetna om att våra egna uppfattningar och värderingar kan ha inverkat på studiens 
analyser och slutsatser. Vår uppfattning är dock att undersökningen inte har påverkats i någon 
betydande utsträckning av dessa.  

                                                 
39 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) s. 86 
40 Denscombe, M. (2000) s. 128 
41 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) s. 38 
42 Denscombe, M. (2000) s. 283 
43 Svenning, C. (2003) s. 63 
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3 TEORI 
Detta kapitel beskriver de teorier som ligger till grund för den empiriska studien. Vi inleder 
med redogörelser för intellektuellt kapital, humankapital och strukturkapital. Därefter 
behandlar vi kompetens, som kan ses som ett komplement till intellektuellt kapital. Den 
individuella kompetensen kan likställas med humankapitalet och den organisatoriska 
kompetensen med strukturkapitalet. Efter detta beskriver vi teorier om motivation och 
lojalitet. Avslutningsvis ställer vi samman en analysmodell som beskriver kopplingarna 
mellan de olika teorierna. 

3.1 INTELLEKTUELLT KAPITAL 
Intellektuellt kapital är summan av en organisations totala erfarenheter och kompetenser som 
ger organisationen konkurrensfördelar. Till skillnad från tillgångar som mark, fastigheter, 
maskiner och pengar, som är välkända och påtagliga för företagare och ekonomer är det 
intellektuella kapitalet immateriellt. Intellektuellt kapital är ett samlingsbegrepp för en 
organisations immateriella tillgångar, det vill säga intellektuellt material såsom kunskap, 
information, intellektuell egendom och erfarenhet.44 Ytterligare exempel på immateriella 
tillgångar är kundrelationer, databaser och ledningskapacitet45. 
 
Det är svårt att identifiera det intellektuella kapitalet och ännu svårare att utveckla det på ett 
effektivt sätt, men när det väl gjorts och organisationen kan dra nytta av det, anser Stewart att 
något väsentligt har vunnits.46 Eftersom det är svårt att identifiera det intellektuella kapitalet 
är det även svårt att mäta och därmed försvåras handeln av dessa tillgångar. Trots detta har 
intresset för det intellektuella kapitalet ökat drastiskt under 1900-talet.47 Till viss del beror 
detta på att aktieägare och analytiker ställer högre krav på organisationens årsredovisning. Ett 
av kraven är en mer exakt information som innehåller till exempel styrelseaktiviteter, 
sakkunskap, erfarenhet och integritet, kundrelationer och personliga kompetenser. Den ökade 
informationen reducerar även osäkerhet som avspeglar sig i att riskpremiernas storlek minskar 
i takt med att organisationen värderas mer rättvist.48 
 
Det sammanlagda gapet mellan organisationers bokförda värden och marknadsvärden har 
ökat markant från början av 1980-talet och fram till början av 2000-talet. Denna skillnad 
utgörs av immateriella tillgångar, som bland annat består av intellektuellt kapital.49 Eftersom 
bokföringsreglerna inte tillåter att organisationer betalar för ingenting dras det bokförda 
värdet bort från inköpspriset. Skillnaden kallas goodwill och betraktas som en immateriell 
tillgång.50 Att skillnaderna på senare tid blivit större och mer vanligt förekommande är 
ytterligare förklaringar till varför intresset för de immateriella tillgångarna, och då främst det 
intellektuella kapitalet, har ökat i betydelse51. 
 
Edvinsson och Malone menar att en organisation kan liknas vid en levande organism, till 
exempel ett träd. De synliga och påtagliga delarna i organisationen utgörs av trädets stam, 

                                                 
44 Stewart, T. (1999) s. 13-14 
45 Johansson, U. & Skoog, M. (2000) s. 5 
46 Stewart, T. (1999) s. 14 
47 Bern, L. (2002) s. 22 
48 Bukh, P. (2003) s. 50 
49 Johansson, U. & Skoog, M. (2000) s. 26 
50 Stewart, T. (1999) s. 93 
51 Johansson, U. & Skoog, M. (2000) s. 26 
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grenar och blad. Minst hälften av organisationens tillgångar finns dock dolda, liksom trädets 
rotsystem under jorden. Smaken av trädets frukter, lukten av blommorna och färgen på dess 
blad visar hur välmående trädet är för tillfället. Förståelse för vad som äger rum i rotsystemet 
är dock mer intressant för att ta reda på hur trädet kommer att må de närmaste åren. Den röta 
och de parasiter som finns tio meter under markytan kan mycket väl ta död på trädet inom 
några år, trots att det ser vackert och ståtligt ut.52 Även Blomgren och Kuikka resonerar i 
termer av en metafor för att beskriva det intellektuella kapitalet. De liknar en organisation vid 
ett isberg. Ovanför vattenytan finns endast en mindre del av organisationens totala tillgångar 
synliga, de fysiska och de finansiella. Under ytan däremot finns någonting vida större, de 
osynliga tillgångarna vars betydelse alla inser men vars omfattning ingen är säker på.53 
 
Det intellektuella kapitalet kan delas in i tre delar. Den första benämns humankapital och 
består av individers erfarenhet, kompetens och förmåga att lösa problem samt ta tillvara på 
möjligheter. Den andra är strukturkapital som kan utgöras av databaser och andra strukturer 
som kompletterar humankapitalet. Dessa finns kvar i organisationen även efter att de anställda 
gått hem för dagen. Individer är kreativa, men de kan inte komma ihåg allting. Databaser har 
ingen fantasi, men är duktiga att minnas. Blomé anser att humankapitalet och strukturkapitalet 
tillsammans är en vinnande kombination och att de kompletterar varandra. Den tredje delen är 
kundkapitalet vilket är värdet av en organisations relationer till de individer den gör affärer 
med.54 
 
Intellektuellt kapital skapas inte av human-, struktur- och kundkapital var för sig, utan 
utvecklas i samspel och integrationen mellan dessa tre. Kapitalen är delsystem som måste 
integreras till en helhet. Det räcker inte att investera i individer, system eller kunder, utan de 
tre systemen måste stödja varandra för att skapa värde för organisationen.55 Sambandet mellan 
de tre kapitalformerna kan beskrivas genom att säga att humankapitalet använder 
strukturkapitalet för att bygga kundkapitalet56. 

3.1.1 Humankapital 
Enligt Müllern och Stein är humankapitalet den mest centrala delen i den nya ekonomins 
organisation och därför är det oerhört viktigt att förvalta och ta tillvara på det57.  
 
Humankapitalets viktigaste funktion i kunskapssamhället är innovation, det vill säga att skapa 
nya produkter och tjänster eller att förbättra produktionsprocesserna. När individens tid och 
begåvning används i aktiviteter som leder till innovationer utvecklas, sprids och används 
humankapitalet inom organisationen. Genom att använda individens erfarenhet, kompetens 
och kreativitet samt genom att organisationen får tillgång till de kunskaper den behöver för 
sina innovationer utvecklas humankapitalet.58 För att förvalta och utveckla humankapitalet 
måste organisationen acceptera att individen inte är någon tillgång som kan ägas, hur 
intelligent och begåvad denne än må vara. Organisationens förmögenhet skapas av den 
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kompetens och begåvning som är kärnkompetensen samt den strategiska kompetensen i 
organisationen.59 
 
Individer kan hyras, men inte ägas60. På samma sätt som många idrottsmän ser sig som en 
back eller en målvakt och inte som en spelare i ett speciellt klubblag, känner individer sig 
lojala med sitt yrke och inte med en organisation. Eftersom humankapitalet innehas av 
organisationens individer, måste detta omvandlas för att bli en del av organisationens 
kärnkompetens. En del kunskap kan genom lagstiftning skyddas av immaterialrätten, till 
exempel genom patent och licenser, och på så sätt helt eller delvis ägas av organisationen.61 
Ett syfte med att omvandla humankapital till strukturkapital är att reducera organisationens 
sårbarhet. Organisationen måste kunna leva vidare trots att individer slutar.62 
 
Bern är tveksam till att organisationer kan redovisa humankapitalet som om det tillhörde 
organisationen. Eftersom kompetensen tillhör individerna i organisationen anser Bern att 
organisationen inte kan redovisa detta som en tillgång. Organisationen kan däremot investera i 
omständigheter som får kompetenta individer att vilja ställa sin kompetens och kunskap till 
förfogande. Exempel på detta kan vara att se till att individerna är stolta över att tillhöra 
organisationen, att relationerna inom organisationen är bra eller att individerna får goda 
möjligheter att utvecklas som människor. Relationer, image, ledarskap, värderingar och kultur 
inom organisationen anser Bern tillhör organisationen, men hans slutsats är att humankapital 
inte kan räknas till en organisations immateriella tillgångar.63 Sveiby anser dock att 
humankapitalet bör finnas med i organisationens balansräkning. Han argumenterar detta med 
att det är omöjligt att tänka sig en organisation utan individer.64 
 
En viktig aspekt som organisationer måste ta i beaktande och bygga sin verksamhet på är att 
organisationen i kunskapssamhället är mer beroende av de kunskapsarbetande individerna än 
vad individerna är av organisationen65. Individerna är bärare av kompetensen som 
organisationen är beroende av, men de kan ha incitament att sträva efter att erhålla personliga 
fördelar istället för att se till vad som är bäst för organisationen som helhet. Detta kan leda till 
att möjligheterna att påverka organisationens kompetens förflyttats från ledningen till de 
anställda. För att undvika detta eventuella problem är det viktigt att organisationen skapar 
motiverade och lojala individer.66 

3.1.2 Strukturkapital 
Strukturkapital är de immateriella tillgångar som organisationen äger utan förbehåll och kan 
därför skaffa sig kontroll över. Medan humankapitalet tillhör de enskilda individerna, tillhör 
strukturkapitalet hela organisationen. För att utveckla och utvidga strukturkapitalet bör 
humankapitalet styras och hållas kvar, för att kunna nyttjas av organisationen.67 Stewart anser 
att det inte är särskilt svårt att förvalta det strukturella kapitalet, däremot är det ett nytt 
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begrepp och organisationer har mycket att lära68. Strukturkapitalet uppfyller två syften. För 
det första tillhandahåller det lager av kunskaper, för att den ska kunna överföras till andra 
individer och inte gå förlorad om någon individ lämnar organisationen. För det andra 
påskyndar och förbättrar strukturkapitalet flödet av information inom organisationen.69 
 
Organisationens värde kan öka genom att strukturkapitalet systematiskt byggs upp70. 
Uppbyggnaden innebär en strävan efter att kontinuerligt återvinna och dra fördel av de 
kunskaper och erfarenheter som finns i organisationen. För att kunna göra detta krävs att 
kompetensen struktureras och förpackas med hjälp av teknologi och med metodbeskrivningar, 
manualer, databaser och nätverk.71 På så sätt kan kompetensen stanna kvar inom 
organisationen när de anställda går hem. Kompetensen blir lättillgänglig och blir en del av 
organisationens strukturkapital samtidigt som organisationens verkliga värde synliggörs72. 
Förutsättningarna för snabba kunskapsutbyten och oavbruten gemensam kunskapstillväxt kan 
öka, vilket i sin tur leder till att tiden mellan inlärning och kunskapsutbyte kan förkortas.73 
 
Grunden för att på ett bra sätt kunna hantera organisationens kunskaper är att ständigt vara 
medveten om att strukturkapitalet verkligen är ett kapital74. En ytterligare förutsättning för att 
skapa ett betydelsefullt strukturkapital är att ha ett starkt underliggande humankapital. För att 
strukturkapitalet ska växa och öka organisationens styrka krävs att humankapitalet byggs upp, 
struktureras och omvandlas till strukturkapital.75 
 
Många organisationer omvandlar humankapitalet till strukturkapital genom att skapa enhetlig 
dokumentation i strukturerade databaser med referenser till olika typer av dokument. Dessa 
olika typer kan bland annat bestå av kalkyler, offerter, beräkningar, ritningar, servicerapporter 
samt resultatrapporter, som kan samlas i ett intranät.76 Intranätet underlättar när individer i 
organisationen söker information och när nyanställda ska ta till sig av den information och 
kunskap som finns inom organisationen77. Databaserna är både ett tidsbesparande och 
effektivt sätt för att reducera kostnaderna vid rekrytering78, genom att detta förhindrar 
dubbelarbete samt minskar antalet misstag och gissningar79. 
 
Innehållet i databaserna varierar mellan organisationer, men det finns vissa återkommande 
faktorer. Eftersom kunskaper växer fort är det svårt att dokumentera dem i sin helhet. 
Databaserna ska fungera som metoder för att öka strukturkapitalet genom att ge individerna 
information om organisationens arbetssätt, viktiga erfarenheter inom organisationen samt 
information angående de viktigaste konkurrenterna och de största kunderna. Detta gör att 
organisationen kan skapa fördelar och ligga steget före sina konkurrenter.80 
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Genom att hantera och förvalta strukturkapitalet på ett bra sätt kan produktiviteten öka 
samtidigt som expertisen inom området kan kartläggas och fördjupas. Teknologin underlättar 
förflyttning av kunskap samt förpackning och förmedling av strukturkapitalet genom att 
kunskapsflödet förbättras och effektiviseras.81 
 
Uppbyggnaden av strukturkapitalet är beroende av att individerna i organisationen är villiga 
att dela med sig av sin kunskap och information. Att dela med sig är dock frivilligt och därför 
är det vikigt att belöna nya idéer, synliggöra och förmedla dem samt dokumentera 
erfarenheter. Det finns dock faror med att överinvestera i det strukturella kapitalet. 
Informationsbelastningen kan bli alltför tung och risken finns att kunskapsförvaltningen 
endast blir ett byråkratiskt moment.82 
 
Edvinsson och Malone menar att humankapitalet bygger strukturkapitalet, men ju bättre 
strukturkapital organisationen har desto starkare kommer dess humankapital att bli83. Målet 
med strukturering av humankapitalet är inte att ersätta det helt utan processen ska vara 
informativ och vara till fördel för att utveckla kapitalet. Om allt struktureras skulle det 
innebära att organisationen inte längre är en värdeskapande enhet utan bara en maskin som 
spottar ut samma produkter. Det finns inget strukturkapital utan humankapital och inget 
humankapital utan människor.84  

3.1.3 Humankapital vs Strukturkapital 
Det är viktigt att skilja på humankapital och strukturkapital vid förvaltningen av kunskapen. 
Humankapitalet är av stor betydelse eftersom det är källan till innovation och förnyelse. Att 
förnya och överföra kunskapen kräver dock strukturella intellektuella tillgångar som 
informationssystem, laboratorier, kanaler till marknaden och fokuserat ledarskap. 
Strukturkapitalet är organisationens sammanlagda kompetens, det vill säga organisationens 
förmåga att möta marknadens behov och det existerar endast tillsammans med ett vägledande 
synsätt, en strategi eller en avsikt. Strukturkapitalet ser till att humankapitalet kan användas 
för att skapa värde upprepade gånger genom att öka, förstärka och förpacka det. På samma 
sätt som en maskin producerar varor.85 
 
Humankapitalet och strukturkapitalet kan förstärka varandra om organisationen har en 
medveten avsikt som förmedlas till andra intressenter och om avsikten stöds av en 
entreprenörsanda. Till exempel när ledningen hellre använder morötter istället för piskor för 
att styra organisationen. Humankapitalet och strukturkapitalet kan dock motverka varandra 
om ledningen försöker kontrollera hur individerna inom organisationen beter sig istället för att 
leda individerna med hjälp av en strategi.86 
 
En ensidig satsning på antingen humankapital eller strukturkapital är inte intressant utan 
grundtanken är att humankapitalet och strukturkapitalet ska komplettera varandra. Databaser 
och manualer kan användas för att skapa kostnadseffektivitet, men om strukturkapitalet blir 
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alltför dominerande finns risk att kompetens och kreativitet går förlorade. Därför är det viktigt 
att skapa balans mellan kapitalen.87 

3.2 KOMPETENS 
Intellektuellt kapital består av de kompetenser och erfarenheter som ger organisationen 
konkurrensfördelar88. För att ytterligare förstå teorin om intellektuellt kapital följer en 
redogörelse för begreppet kompetens, som kan definieras på många olika sätt. Det kan vara 
organisationens aktuella och potentiella kapacitet, ett konkurrensmedel för företaget, 
individens eller organisationens förmåga att utföra en uppgift på ett speciellt sätt.89 
 
Skillnaden mellan kunskap och kompetens är att kunskap är vetskap om något medan 
kompetens är att genomföra något. Dessa skapas och utvecklas på olika sätt. Kunskap 
inhämtas eller fås genom information från olika håll.90 Genom att tolka och reflektera alla 
sinnesintryck av omgivningen skapas ny kunskap. Varje sekund som ny kunskap skapas, 
faller samtidigt tidigare erhållen kunskap i glömska. Kunskap försvinner dock aldrig helt, utan 
spåren finns alltid kvar.91 Förmågan att i olika sammanhang använda och tillgodogöra sig 
kunskap är ett sätt att utveckla sin kompetens92. 
 
Det är vanligt att skilja mellan tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap är sådan kunskap som 
inte går att formulera med ord och är omöjlig att överföra. Individen innehar mer kunskap än 
vad som kan uttryckas och detta ligger till grund för individens beteende. Explicit kunskap är 
motsatsen till den tysta kunskapen och den är möjlig att förmedla vidare till andra individer.93 
Tyst kunskap innebär att hjärnan med åren bygger upp en mängd olika handlingsregler för att 
klara olika situationer. Sådana regler skapar individen för att spara energi när denne måste 
agera snabbt och effektivt på ett omedvetet sätt. Omedvetet skapar individer mer eller mindre 
mönster och föreställningar om omvärlden, vilket slutligen formar sig till värderingar och 
attityder.94 
 
Kompetens är en färskvara som föråldras väldigt snabbt om den inte används regelbundet. Ett 
beskrivande exempel kan vara att anställda inom en organisation är väldigt kompetenta men 
en dag införs ett nytt datasystem och de anses helt plötsligt vara inkompetenta. Hur individen 
agerar i en viss situation beror på hur kunskapen utnyttjas.95 

3.2.1 Individuell kompetens 
Individuell kompetens är den kompetens som finns hos organisationens medarbetare och kan 
ses som organisationens humankapital96. Sveiby anser att individuell kompetens betyder att 
någon form av resultat skapas och att det består av fem delar: vetande, kunnande, erfarenhet, 
värderingar och socialt nätverk97. Det kan sägas att kompetens är en egenskap individen 
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besitter och dennes förmåga att genomföra något på ett bra sätt98. Den största fördelen med 
den individuella kompetensen är att den kan användas på ett flexibelt sätt samt att den i en 
organisation kan skapa synergieffekter99. 
 
Individen utvecklar kompetens och erfarenhet genom att diskutera, agera och samverka med 
andra individer, där individen själv måste strukturera sin väg och bygga upp sin individuella 
kompetens100. Svårigheterna med sådan utveckling är att yrkesskicklighet är en blandning av 
organisationens process, den egna kunskapen, precision, talang och improvisation. Till en viss 
del kan svårigheterna lösas med hjälp av databaser, utbildning, mentorskap och projekt.101 En 
individs praktiska färdigheter är väldigt individuella och därmed svåra att föra vidare. För att 
underlätta överföringen krävs praktisk övning tillsammans med skicklig ledning.102 

3.2.2 Organisatorisk kompetens 
Organisatorisk kompetens kan bestå av datasystem, register, administrativa rutiner, manualer 
samt databaser och kan ses som organisationens strukturkapital103. Dessa kan sägas utgöra 
organisationens minne för förmedling av kunskap inom organisationen104. Ytterligare 
exempel på organisatorisk kompetens är organisationsstrukturer, kundinformation och 
patent105. Kompetensen inom en organisation kan till exempel påverkas av företagets klimat 
och kultur, samarbetsförmågan mellan individer, arbetsmetoder och arbetsredskap, 
belöningssystem eller hur erfarenhet lagras. Skillnaden mellan individens kompetens och 
organisationens kompetens är att individen påverkas direkt medan organisationen påverkas 
indirekt genom de tillhörande individerna.106 
 
Inom en organisation delar individerna med sig av sin kunskap på olika sätt, till exempel 
genom mentorskap eller projektarbete107. Mentorskapets betydelse är att en äldre, erfaren 
medarbetare fungerar som lärare och handledare. Detta anses vara ett bra sätt att internt hjälpa 
sina medarbetare att uppnå en grundkompetens.108 Erfarenheter från ett projektarbete kan vara 
svårt att förmedla. Det går att prata och dokumentera allt angående projektet men det är svårt 
att föra vidare hur det praktiskt har gått till.109 För att uppnå grundkompetenser och 
erfarenheter måste ledningen skapa goda förutsättningar för effektivt kunskapsutbyte110.  

3.2.3 Kompetensutveckling 
I ett kunskapssamhälle är det viktigt att organisationer inte bara är effektiva utan även 
lärande111. Att lära sig någonting en gång för alla och bygga en karriär på det är inte en bra 
strategi i den föränderliga miljö som råder. Det går inte att förlita sig på lärande i förväg utan 

                                                 
98 Juell-Skielse, G & Askerfelt, K. (1997) s. 15 
99 Åkerberg, A. (1993) s. 43 
100 Sveiby, K-E. (1995) s. 109 
101 Blomé, A. (2000) s. 10, 57 
102 Sveiby, K-E. (1995) s. 53 
103 Bruzelius, L. & Skärvad, P-H. (2000) s. 276 
104 Åkerberg, A. (1993) s. 40 
105 Juell-Skielse, G. & Askerfelt, K. (1997) s. 90 
106 Åkerberg, A. (1993) s. 14 
107 Thorbjørnsen, S. & Mouritsen, J. (2003) s. 570 
108 Fränkel, D. (2003) s. 30 
109 Åkerberg, A. (1993) s. 40 
110 Thorbjørnsen, S. & Mouritsen, J. (2003) s. 570 
111 Bruzelius, L. & Skärvad, P-H. (2000) s. 276 



 TEORI 
 
  
det gäller att istället lära sig när behoven uppkommer.112 För att kunna använda 
organisationens kompetenser som konkurrensfördel bör företagsledningen utveckla och 
förnya både sina egna och medarbetarnas kompetenser kontinuerligt.113 Fränkel menar att 
detta kan ske till exempel genom utbildning både externt och internt, program där 
medarbetare lär ut sina kunskaper till varandra, mentorskap samt genom rekrytering och 
inskolning114. Juell-Skielse och Askerfelt ger en hel del andra exempel på aktiviteter för 
kompetensutveckling, där ibland medverkan i projektgrupper, utbildning med sikte på 
befordran samt samarbetsträning115.  
 
Kompetensutveckling är en fördel när det gäller att klara av det fortsatta arbetet, men det kan 
även vara ett alternativ till att bli uppsagd från sitt arbete116. Miljön runt individen är det 
absolut viktigaste för att inlärning och kompetensutveckling ska kunna ske, i annat fall 
förhindras individen att lära sig och tar istället avstånd117. Förutsättningen för att klara en 
speciell uppgift är erfarenhet och kompetens, men det krävs även personlig motivation118. 

3.3 MOTIVATION 
Motivation definieras som en drivkraft hos individen och gör att denne handlar i en viss 
riktning. Det som får en individ att handla på ett visst sätt är motiv som kan bestå av behov 
eller önskemål. Individen är motiverad när ett motiv påverkar handlandet i en önskad 
riktning.119 Inom en organisation används begreppet motivation som förklaring till det som får 
de anställda att prestera något utöver det vanliga120. Motiven i en organisation kan vara att 
individerna får ett eget område att handla inom och ett självständigt arbete121. 

3.3.1 Motivation på individnivå 
Robbins menar att motivation är resultatet av samspel mellan individen och en given 
situation. Processen för individens riktning, intensitet och engagemang för att nå sitt mål är 
själva motivationen. Den höga intensiteten för till exempel en arbetsuppgift måste stämma 
överens med riktningen på organisationens mål för att ansträngningen ska anses vara väl 
utförd. En sådan ansträngning är värd att eftersträva, men efter detta spelar engagemanget en 
viktig roll. Individen som är motiverad fortsätter med arbetsuppgiften tills målet är uppnått.122 
Delges individen sedan viktig information angående arbetsuppgiften, kan denne ta ställning 
till omfattningen av vad det egna arbetet bidrar med samt få kännedom om hur viktigt det är 
för hela organisationen123. 
 
Det finns både motiverade och omotiverade individer inom en organisation. Dessa två typer 
kan urskiljas genom att en motiverad individ aktivt samarbetar och har en förtroendefull 
relation med ledningen. En omotiverad individ är raka motsatsen till den motiverade.124 Det 
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finns vissa grundstenar för att en individ skall känna motivation i arbetet samt för att denne 
ska vilja utveckla sin kompetens. Dessa är bland annat att individen vet varför arbetet utförs, 
vad som förväntas utav dennes prestation, att möjligheter finns till större ansträngning för att 
nå ett bra resultat, att komma med egna idéer är uppskattat och att alla har rätt att 
misslyckas.125 Det krävs dock att de enskilda individerna blir uppmärksammade och får den 
uppskattning de är värda126. Genom att få individerna stolta över att tillhöra organisationen, 
att relationerna inom organisationen är bra och att individerna får möjligheter att utvecklas är 
andra exempel på hur individer kan motiveras, vilket även leder till lojalitet127. 

3.3.2 Motivation på organisationsnivå 
Det är ledningens uppgift att stimulera och motivera individerna inom organisationen samt se 
möjligheterna, vara positiv och stödja dem. När individerna bedömer hur ledningen förhåller 
sig framhålls vissa faktorer. Ledningen ska visa respekt och uppskattning, möjliggöra 
samarbete, ta med individernas synpunkter vid beslutsfattandet, effektivt ge information, ge 
enskilda individer utvecklingsmöjligheter och ange tydliga mål. Den yttersta uppgiften är att 
få individer till effektivt samarbete genom motivation som kommer tillsammans med 
arbetsuppgiften och organisationens miljö.128 
 
Den vanligaste anledningen till att någon väljer att sluta inom organisationen är att denne inte 
får tillräckligt med uppmärksamhet. För att undvika detta måste ledningen motivera och 
engagera individen genom att till exempel skapa attraktiva arbetsplatser och arbetsuppgifter. 
Individer måste känna att deras arbete har en mening och att de självförverkligas i och med 
arbetet.129 Det är också viktigt med ansvar och befogenheter som stämmer överens med de 
arbetsuppgifter som ska utföras. Underskattas individerna av ledningen och inte får tillräckligt 
med ansvar och befogenheter kan de bli omotiverad.130 
 
Motivation sammankopplas ofta med begreppen arbetstillfredsställelse och engagemang. 
Anledningen till att arbetstillfredsställelse tas upp är att det har gjorts allmänna antaganden 
om att tillfredsställelse med arbetet kopplas till bättre prestationer. Begreppet engagemang tas 
upp för att visa i hur hög grad identifikation sker med organisationen, dess värderingar och 
mål.131 Ju mer organisationen uppmuntrar och underlättar för individernas användning av 
kunskap i sitt arbete, desto större blir deras motivation och bidrag till ökad framgång132. 

3.4 LOJALITET 
Att vara lojal innebär att vara pålitlig och plikttrogen, medan lojalitet definieras som 
sveklöshet eller solidaritet133. Lojalitetsplikt innebär att en arbetstagare har vissa förpliktelser 
gentemot arbetsgivaren. Arbetstagaren får inte konkurrera med arbetsgivaren, inte röja 
företagshemligheter eller bedriva bisysslor som kan inverka skadligt på arbetet. Vissa av 
dessa förpliktelser regleras i lag medan andra beskrivs i anställningsavtalet.134  
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Arbetstrygghet och möjligheter till avancemang inom organisationen har länge betraktas som 
högt prioriterade icke-materiella förmåner för den enskilde individen. Begreppet 
arbetstrygghet började dock förlora sitt innehåll under början av 1980-talet, i takt med den 
stigande arbetslösheten. Tidigare har en individ kunnat identifiera sig själva i termer av vilket 
arbete denne har. Den minskade arbetstryggheten leder dock till att individen mer ofta byter 
position och lojalitet, vilket gör det svårare för individen att identifiera sig med en speciell 
organisation eller ett visst yrke.135 I och med att tryggheten försvinner finns risken att även 
lojaliteten gentemot organisationen försvinner136. I takt med att antalet långtidsanställningar 
minskar blir organisationer mindre villiga att utlova anställningstrygghet och åta sig att stå för 
de anställdas sjukförsäkringskostnader. Därför anser Johansen och Swigart att det är omöjligt 
för arbetstagarna att känna lojalitet gentemot en organisation i en ständigt föränderlig 
omgivning. När individerna inte känner någon lojalitet mot organisationen finner de ingen 
motivation och visar heller inget engagemang.137 
 
För att lösa dessa problem har det blivit allt vanligare att arbetsgivare ger sina arbetstagare 
tillfälliga belöningar i stället för att binda upp sig för långsiktiga förpliktelser. Alternativ till 
löneförhöjningar är redan populära och kommer sannolikt att stiga ytterligare i popularitet. 
Andelen individer som omfattas av program för aktieägande och vinstdelningssystem ökar 
ständigt. Organisationen försöker således öka individernas lojalitet genom att knyta dem 
närmare organisationen samtidigt som andra förmåner minskar.138 Johansen och Swigart anser 
dock att organisationen måste erbjuda individerna trygghet för att långsiktigt återvinna deras 
lojalitet139. En individ som får tillfredsställande ekonomisk ersättning, möjligheter till 
utveckling, kontakter och en bra social situation blir motiverad att vara aktiv i arbetet. Vill 
individen vara lojal med organisationen kan denne ställa sina kunskaper, erfarenheter och 
förmågor till organisationens förfogande. Det är dock individen som har övertaget över 
organisationen och bestämmer villkoren.140 
 
Kaye och Jordan menar att ledaren har stort ansvar när det gäller att skapa lojala individer och 
få dem att stanna kvar inom organisationen. Ledaren har stor makt eftersom det är denne som 
kan styra och påverka de faktorer som gör att individerna är nöjda och engagerade.141 Det är 
ledaren som har ansvaret att vara en god chef, skapa en bra personalkultur inom 
organisationen samt se till att individerna känner sig motiverade, uppmärksammade, 
omhändertagna och belönade142. Sveiby är inne på samma linje och anser att individer känner 
lojalitet då de behandlas ärligt och rättvist samt om de känner medansvar143. 
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ANALYSMODELL 
Analysmodellen och den efterföljande diskussionen är en sammanfattning av de teorier vi 
beskrivit. Modellen kommer användas för att analysera empirin utifrån den teoretiska 
referensram vi använt för att beskriva uppsatsen syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Analysmodell, Författarnas egen utformning 
 
Organisationens humankapital består av individernas sammanlagda kompetenser och 
erfarenheter. Dessa tillgångar tillhör individerna och för att organisationen ska kunna använda 
humankapitalet som en resurs och konkurrensfördel bör det förvaltas och omvandlas till 
strukturkapital.  
 
Genom att ge individerna i organisationen ansvar och befogenheter, eller på andra sätt se till 
att de känner sig delaktiga i verksamheten, skapas motivation och engagemang hos 
individerna. Detta tillsammans med uppskattning för de arbete och den tid de lägger ner på 
organisationen gör att en känsla av tillhörighet skapas och individerna blir lojala med 
organisationen. Det är denna lojalitet som organisationen eftersträvar eftersom det är den som 
gör att individerna väljer att dela med sig av sina kompetenser och erfarenheter till övriga 
individer inom organisationen. Lojaliteten gentemot organisationen gör även att risken för att 
individerna väljer att lämna organisationen blir mindre. Vi är medvetna om att förhållandet 
mellan motivation och lojalitet också kan var det omvända, det vill säga att lojalitet skapar 
motivation. Detta förhållande kommer vi dock inte att behandla eller undersöka i denna 
uppsats. 
 
Om individerna väljer att stanna kvar inom organisationen och dela med sig av sina 
kompetenser och erfarenheter kan organisationens strukturkapital utvecklas. Individernas 
totala kompetenser bildar organisationens totala kompetens som samtliga individer kan ta del 
av med hjälp av bland annat databaser och manualer. 

Humankapital 
� Kompetens 
� Erfarenhet 

Strukturkapital 
� Org. kompetens 
� Delad kunskap 
� Manualer 
� Databaser 

Lojalitet 
� Dela med sig 
� Stanna kvar 

Motivation 
� Ansvar 
� Delaktighet  
� Uppskattning 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redogör vi för den empiriska undersökning som ligger till grund för 
efterföljande analys och slutsatser. Vi har delat in kapitlet genom att först presentera det ena 
företaget med en kort beskrivning. Därefter följer sammanställningar av intervjuer med 
personer i ledande befattningar samt med anställda på detta företag. Efter detta presenteras 
det andra företaget och intervjuerna redovisas på liknande sätt. Eftersom respondenterna vill 
vara anonyma använder vi fiktiva namn i redogörelserna. 

4.1 FÖRETAG A 
Företag A är ett mindre tjänsteföretag vars huvudsakliga verksamhet består i att erbjuda 
ekonomitjänster till företag, främst inom revision och redovisning. Företaget har kontor på 
flera platser i Sverige, men vi har valt att rikta in oss på enbart ett av dessa kontor.  

4.1.1 Intervjuer med personer i ledande befattningar 
För att få en bredare förståelse och insyn i företagets verksamhet valde vi att intervjua två 
personer i ledande befattningar inom Företag A. Den första respondenten är Arvid som var 
med och grundade företaget. Han är en av tre delägare och har tidigare varit VD för företaget. 
Arvid är auktoriserad revisor och hans huvudsakliga arbetsuppgifter är konsultation med 
företagets kunder. Alfred är också delägare i företaget där han varit anställd i fjorton år. Han 
började som revisorsassistent på företaget innan han blev godkänd revisor och fick sin 
nuvarande befattning som kontorschef. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att ha det 
övergripande ansvaret för kontorets drift, det vill säga personalansvar, kundackvisition, 
inköpsansvar samt arbetet som revisor.  
 
Eftersom Alfred är personalansvarig på företaget frågade vi honom om hans syn på de 
anställdas eget ansvar och befogenheter, hur de motiveras att göra ett bra arbete och stanna 
kvar på företaget, vilka egenskaper han anser vara de viktigaste hos de anställda samt hur 
företaget går tillväga för att utveckla och ta tillvara på de anställdas kompetenser och 
erfarenheter. Dessa frågor ställde vi även till Arvid. 
 
Arvid berättade att de har ett antal revisorer som är kundansvariga. Dessa planerar helt och 
hållet sitt eget arbete och har fullständigt eget ansvar. De har ansvaret för projekten och 
fungerar som länken mellan kunden och företaget. De kundansvariga fungerar även som 
arbetsledare för de övriga anställda, vilka har ansvar gentemot de kundansvariga. Alfred är 
också inne på denna linje och säger att det är de kundansvariga som planerar allting och ser 
till att arbetet blir genomfört. De kundansvariga har fullständigt ansvar fram till dess att den 
påskrivande revisorn tar över. 
 
De anställda är till viss del delaktiga vid beslutsfattandet inom företaget. Detta sker genom 
gemensamma överläggningar i samband med månadsmöten. De kundansvariga fattar själva 
beslut när det gäller de kunder de är ansvariga för och de medarbetare de är arbetsledare för. 
När det handlar om ledningsfrågor är dock inte de anställda delaktiga i beslutsfattandet. 
 
För att motivera de anställda att göra ett bra arbete, dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter till medarbetarna och stanna kvar på företaget använder företaget sig av en 
lönepolitik som främjar de anställdas lönevillkor, det vill säga bonussystem. Företaget ger de 
anställda möjlighet till externa utbildningar inom vissa arbetsområden. Dessa personer får 
sedan ansvaret för internutbildning med de övriga anställda inom detta område. Båda 
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respondenterna nämnde även att de anställda har stor frihet i arbetet när det gäller till exempel 
planering och arbetstider. 
 
Två gånger varje år hålls enskilda utvecklingssamtal för att de anställda ska få feedback från 
ledningen angående sitt arbete. Även genom företagets resultatrapporter får de anställda 
feedback på det arbete som utförs. Detta är den formella feedback som ledningen ger sina 
anställda. Alfred berättade dock att de anställda regelbundet får informell feedback för sitt 
arbete från arbetsledaren genom att denne uppmuntrar och utvärderar den enskildes arbete 
löpande under året. 
 
Med en aktiv personalsocial-verksamhet försöker företaget skapa en ”vi-känsla” och 
tillgodose den enskilde individens behov av utveckling. En gång varje år arrangeras en 
sammankomst med samtliga kontor inom företaget i samband med en internutbildning. Detta 
görs för att ytterligare stärka ”vi-känslan” inom företaget. Gemensamma kafferaster och 
aktiviteter för de anställda på kontoret skapar också bättre sammanhållning och tillhörighet. 
Denna ”vi-känsla” hoppas ledningen ska leda till att de anställda är lojala med företaget. 
Gemensamt fattade beslut inom företaget anses också vara en faktor som skapar lojala 
medarbetare. 
 
Av kompetens och erfarenhet anser Alfred att erfarenhet hos den anställde är den viktigaste 
egenskapen. Detta förklarade han med att företaget är litet och därmed mer beroende av de 
anställdas erfarenheter. Han nämnde att utbildningar för att öka kompetensen är kostsamma 
och små företag måste hushålla med sina ekonomiska resurser. Det är på grund av detta som 
företaget ofta låter en eller ett par personer genomgå externutbildning och sedan utbilda de 
övriga inom företaget. Arvid ansåg däremot att kompetens och erfarenhet är lika viktiga. 
Genom samarbete mellan personer inom företaget som besitter olika så kallade 
spetskunskaper uppnås båda egenskaperna samtidigt. 
 
För att ta tillvara på dessa kompetenser och erfarenheter får de anställda arbeta med 
differentierade arbetsuppgifter. Genom externa utbildningar och interna kurser tar företaget 
även tillvara på och utvecklar de anställdas kompetenser. Det är också genom de interna 
utbildningarna som kompetensen från externa utbildningar lagras. Även genom samarbeten i 
olika projekt sprids och utvecklas kompetenser och erfarenheter inom företaget.  
 
Kompetenser och erfarenheter lagras genom den kundansvariges försorg till de medarbetare 
denne har ansvaret för, genom att den kundansvarige hjälper och stöttar sina medarbetare. 
Allting som utförs inom företaget dokumenteras i pärmar för att informationen ska finnas 
tillgänglig, dels för kvalitetskontrollanter men också för de anställda. Varje steg i en process 
redovisas och det är enkelt för en anställd att ta del av sina egna eller en medarbetares tidigare 
arbeten. Att det är viktigt att lagra kompetenser och erfarenheter för att andra i företaget ska 
kunna ta del av dessa är någonting företaget tagit fasta på. De håller på att utveckla ett intranät 
inom företaget i syfte att skapa en kompetens- och erfarenhetsbank. Företaget har sedan en tid 
tillbaka även en huvudserver i vilken företagets information samlas, som till exempel 
kundinformation, uppdragsplanering och det slutförda arbetet. Denna server kan alla anställda 
komma åt var helst de befinner sig, vilket gör att företaget kan slutföra ett uppdrag även om 
den kundansvarige får förhinder.  
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4.1.2 Intervjuer med anställda 
För att skapa förståelse för hur de anställda upplever det ledningen försöker styra och skapa 
inom företaget gjorde vi intervjuer med några anställda. Vi valde att göra tre intervjuer med 
personer med följande befattningar; en receptionist, en redovisningskonsult samt en revisor. 
Dessa tre har varierande anställningstider inom företaget vilka sträcker sig från sex till tjugo 
år. En av dem har under hela anställningstiden haft samma befattning medan de andra två 
bland annat gått från kontorist, redovisningsassistent, redovisningskonsult till revisor. 
 
De anställda vi intervjuade har varierade arbetsuppgifter. Samtliga har eget ansvar för att 
arbetet blir genomfört och två av dem kan helt och hållet planera och styra sina åtaganden. En 
av de tillfrågade är kundansvarig, vilket innebär ett agerande och ansvar precis som om 
personen drev ett eget företag. När det gäller delaktighet vid beslutsfattanden är det endast en 
av de tillfrågade som känner sig delaktig och denne gör detta vid diskussioner runt fikabordet. 
De övriga två svarade ”Inte så ofta” och ”Nej” på frågan om de kände sig delaktiga vid 
beslutsfattanden. Ingen av de tillfrågade skulle vilja ha mer eller mindre ansvar eller 
delaktighet. De anställda är nöjda med den situation som råder inom företaget. Två av de 
tillfrågade ansåg att de inte fick någon feedback från ledningen medan den tredje menade att 
feedback gavs. Denne berättade att både stora och små problem kommer upp till diskussion 
och anser att detta kan ses som en form av feedback. 
 
På frågan hur de anställda blir motiverade av ledningen för att göra ett bra arbete, erhålla 
känslan att inte vilja lämna företaget samt få känslan av lojalitet, blev svaret att de tillfrågade 
inte upplever att ledningen ”motiverar medarbetare på något särskilt sätt”. De anställdas 
förslag till förbättringar var friskvård, roliga aktiviteter samt högre löner. Alla tillfrågade trivs 
med sitt arbete och en av de anställda berättar att detta till stor del beror på det varierande 
arbetet och att det hela tiden uppstår nya utmanande problem. Det enda de anställda kan 
komma på som ledningen gör för att skapa lojalitet bland de anställda är att göra de anställda 
kundansvariga. Detta leder, enligt de anställda till att de känner uppmärksamhet och på så sätt 
blir lojala gentemot företaget. En av respondenterna kunde inte komma på något skäl till att 
byta arbetsplats. De andra två anger däremot att möjligheten att få arbeta med andra 
människor, att få högre lön samt att få större företagskunder skulle kunna locka dem att lämna 
företaget. 
 
Inom detta yrke anser de anställda att kompetens och erfarenhet går hand i hand med 
varandra. Är det någon av de anställda på företaget som är intresserad av något enskilt område 
och vill ha mer kunskap, får denne fritt välja vilken extern utbildning denne vill genomgå för 
att öka sin kompetens inom området. Efter avslutad utbildning anordnas interna 
utbildningsträffar där de övriga anställda får ta del av den kunskap som medarbetaren har 
införskaffat sig på den externa utbildningen. Denna metod för att delge kunskap och 
kompetens kallas inom företaget ”intern tvåstegsutbildning”. När det gäller erfarenhet delgav 
en respondent ett beskrivande exempel, där en medarbetare utan vana kan vara begränsad när 
det gäller vilka jobb som kan utföras snabbt när tidsbrist uppstår. Då kommer en mer erfaren 
medarbetare till undsättning, ger en hjälpande hand och visar rent praktiskt vilket det bästa 
tillvägagångssättet är för att lösa problemet. Det är även viktigt att föra en löpande 
kommunikation medarbetare emellan när det gäller arbetsbelastningen, uppdrag samt 
lämpliga lösningar på praktiska problem. 
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4.2 FÖRETAG B 
Företag B är ett större tjänsteföretag vars huvudsakliga verksamhet består i att erbjuda 
ekonomitjänster till företag, främst inom revision och redovisning. Företaget har kontor på ett 
flertal platser i Sverige, men vi har valt att rikta in oss på enbart ett av dessa kontor.  

4.2.1 Intervjuer med personer i ledande befattningar 
Inom Företag B valde vi att intervjua tre personer i ledande befattningar. Birger är godkänd 
revisor och arbetar som gruppchef inom företaget. Under sina sju år på företaget har han gått 
från revisorassistent till revisor och gruppchef. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är revision, 
rådgivning och beläggningsplanering. Bruno är gruppchef och påskrivande revisor för de 
aktiebolag där han är vald revisor. Han har varit på företaget i femton år och har tidigare även 
varit revisorassistent och granskningsledare. Birgit har varit anställd på företaget i arton år 
och arbetar som kontorsansvarig. Hon började som revisorsassistent innan hon blev godkänd 
och sedan auktoriserad revisor. Hennes arbetsuppgifter är bland annat revision, konsultation 
med kunder, utbildningar samt utredningar. 
 
Vi frågade dessa personer om deras syn på de anställdas eget ansvar och befogenheter, hur de 
anställda motiveras för att göra ett bra arbete och stanna kvar på företaget, vilka egenskaper 
de anser vara de viktigaste hos de anställda samt hur företaget går tillväga för att utveckla och 
ta tillvara på de anställdas kompetenser och erfarenheter. Enligt de tillfrågade har de anställda 
i stor utsträckning möjlighet att själva planera sina arbetsuppgifter och arbetstider. Det finns 
dock vissa tillvägagångssätt som måste följas och ibland skall arbetsuppgifter utföras i team, 
vilket gör att de anställda måste planera tillsammans. Anställda med färre antal tjänsteår har 
mindre egen planering. De har ofta inga egna fasta arbetsuppgifter utan blir tilldelade 
uppgifter av gruppchefen för att få sin arbetstid utfylld. 
 
När de gäller de anställdas ansvar för sina arbetsuppgifter svarar de tre tillfrågade på liknande 
sätt. De anställda har fullt eget ansvar för att se till att de har arbetsuppgifter att göra och att 
dessa blir utförda på rätt sätt. De har också ansvaret att meddela om de inte hinner med sina 
arbetsuppgifter så att gruppchefen kan omfördela arbetet. Birger anser även att de anställda 
har ansvar för att de utför rätt arbetsuppgifter. En rutinerad medarbetare ska inte utföra 
arbetsuppgifter som en nyanställd istället kan göra. Arbetsledaren, den påskrivande revisorn 
eller en granskningsledare har ytterligare ansvar att meddela budget, tidsplanering och 
inriktningen på arbetet till de berörda medarbetarna. 
 
Vi frågade om de anställda är delaktiga vid beslutsfattanden inom företaget och de tillfrågade 
svarade att de anställda i viss utsträckning får vara med och fatta beslut. Detta gäller dock 
främst när det handlar om de anställdas egen situation och omgivning. Samtliga anställda har 
varit med och utformat kontorets affärsplan men övriga beslut som rör hela kontoret fattas 
främst av kontorschef och gruppchefer. 
 
För att de anställda ska få feedback angående sitt arbete görs uppdragsutvärderingar några 
gånger varje år och en gång per år hålls enskilda utvecklingssamtal där dessa utvärderingar 
gås i genom. De anställda får även feedback av gruppchefen eller av den påskrivande revisorn 
under och efter varje revision, om det finns tid för detta. Ledningen anser att de anställda får 
den feedback de behöver och upplever därmed inte detta som något problem. 
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För att motivera de anställda att göra ett bra arbete, dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter till medarbetarna och stanna kvar på företaget uppmuntras egna initiativ och 
personlig utveckling. De anställda får själva styra sin utveckling och de förväntas ständigt att 
arbeta med något projekt som på något sätt bidrar till kontorets utveckling samt marknadsföra 
företaget. Eftersom alla anställda inte kan vara experter inom samtliga områden hjälper de 
anställda varandra genom att delge sina kompetenser och erfarenheter till dem som har 
funderingar eller problem angående någon fråga. Genom att få de anställda att identifiera sig 
med företaget skapas lojalitet. Detta görs bland annat genom god kamratskap och social 
samvaro, marknadsmässiga löner, mentorskap, intressanta och meningsfulla arbetsinsatser, 
kurser och utbildningar samt gemensamma sammankomster som inte rör arbetet eller 
företaget.  
 
De tillfrågade är överens om att både kompetens och erfarenhet är viktiga egenskaper för de 
arbetsuppgifter som utförs på företaget. Kompetens inom området kommer med ökade 
erfarenheter. Nyanställda har dock inte så mycket erfarenheter, vilket gör att de till en början 
måste förlita sig på sin befintliga kompetens och arbeta för att skapa erfarenheter. Två av 
respondenterna menar att den absolut viktigaste egenskapen för de anställda är den sociala 
kompetensen. Det handlar hela tiden om att bemöta och hjälpa andra människor på ett bra sätt 
för att dessa ska känna sig trygga och nöjda. Eftersom det finns många företag som erbjuder 
likartade tjänster väljer kunderna det företag eller den revisor/redovisningsassistent som håller 
hög servicenivå och som kunden trivs med och känner tillit till. 
 
Utveckling och tillvaratagande av de anställdas kompetenser sker främst genom utbildningar 
och nya arbetsuppgifter. Företaget har ett fastställt utbildningsprogram som går ut på att de 
första fem åren genomgår de anställda en grundutbildning som sedan följs upp med olika 
kurser och utbildningar. De anställda har själva ansvaret för att ta tillvara på sina kompetenser 
och utveckla sig själva inom de områden de vill utvidga sina kunskaper. När det gäller nya 
arbetsuppgifter får de anställda själva avgöra när de anser sig vara redo för nya eller utvidgade 
utmaningar och uppgifter. Birgit anser att det är viktigt att inte stressa individerna om de 
själva är nöjda med sin situation och inte vill ha några fler eller nya ansvarsområden. 
 
Genom att internt dela med sig av sina erfarenheter utvecklas och tas erfarenheterna tillvara. 
En form av mentorskap används inom företaget för att överföra erfarenheter från en individ 
till en annan. En erfaren revisor arbetar tillsammans med en mer oerfaren för att kunna dela 
med sig av sina erfarenheter och hjälpa den oerfarne att införskaffa sig egen erfarenhet. Som 
Bruno uttryckte det; ”undvik att uppfinna hjulet flera gånger”. 
 
Kompetenser och erfarenheter lagras i företaget genom att samtliga anställda delar med sig av 
sina kunskaper. På så sätt är det fler än en individ som kan utföra ett visst moment eller en 
viss arbetsuppgift. Det allra mesta av företagets kompetenser och erfarenheter ”finns i 
huvudet på de anställda” och lagras inte i någon databas. Företaget har en CV-databas, men 
denna används inte. 
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4.2.2 Intervjuer med anställda 
Bland de anställda i företag B valde vi att göra tre intervjuer med personer i följande 
befattningar; en revisorsassistent samt två godkända revisorer. Anställningstiden för dessa tre 
varierar från tre till sex år och endast en av dem har ändrat befattning under den tiden. 
Respondenterna har varierade arbetsuppgifter, men kan helt och hållet planera och styra sina 
åtaganden. Detta kan dock variera beroende på hur åtagandet och kundens situation ser ut. 
Alla har eget ansvar för att arbetet blir genomfört, samtidigt som det ligger på varje enskild 
individ att känna av situationer där mer erfarna medarbetare kan vara till hjälp. Två av de 
tillfrågade känner att mer ansvar med tiden är något som eftersträvas. De menar att ansvarets 
storlek visar hur väl individen har utvecklats och att kravet på denne ökar i samma takt, vilket 
gör att de får uppskattning för sitt arbete. 
 
Delaktighet vid beslutsfattanden uppfattas olika bland respondenterna. En känner sig helt 
delaktig genom att alla beslut diskuteras inom kontoret. De övriga respondenter känner dock 
inte samma delaktighet. Inom kontoret utvecklas en gemensam affärsplan och individuella 
budgetar, men dessa ligger dock under en befintlig målsättning. Organisationen har 
månadsmöten där de anställda ges möjlighet att vara mer delaktiga, men oftast informerar 
ledningen de anställda om beslut som redan är fattade och därmed svåra att påverka. Ingen av 
de tillfrågade ser ökad delaktighet som ett ”måste” på grund av att det är svårt att fatta beslut 
om alla ska vara med och bestämma. Ökad delaktighet skulle, enligt respondenterna kunna ses 
som ett sätt att påverka besluten inom organisationen vilket i sin tur skulle påverka den 
enskilde individens motivation.  
 
Feedback från personer med ledande befattning sker genom utvärderingssamtal och 
utvecklingssamtal. Utvärderingssamtalen ger återkoppling på det utförda arbetet, vad som har 
varit bra och vad som varit mindre bra. Nackdelen med denna utvärdering är att den sker 
ungefär ett halvår efter att uppdraget är slutfört. Utvecklingssamtalen innebär att en plan 
upprättas för hur varje enskild individs målsättning ser ut samt vilket ansvar och behov av 
utbildning individen bör tillgodo se sig. 
 
De anställda motiveras av ledningen att göra ett bra arbete, erhålla känslan av att inte vilja 
lämna företaget samt skapa lojalitet genom att regelbundet ha utvärderingssamtal och 
utvecklingssamtal. Dessutom erbjuds de anställda bra utbildningar, komplexa arbetsuppgifter 
och utökat ansvar men ändå bibehållen frihet. Respondenterna menar att om den enskildes 
utveckling stannar upp sjunker motivationen. Ytterligare sätt för ledningen att påverka 
motivationen enligt respondenterna är högre löner samt mindre fokusering på debiterbar tid. 
En av respondenterna känner att det är organisationens utbildningsutbud som eventuellt kan 
bidra till ökad lojalitet, medan de andra två inte visste hur företaget går tillväga för att skapa 
lojalitet.  
 
Respondenterna menar att arbetstillfredsställelsen inom organisationen är genomgående hög 
och att detta främst beror på de varierande arbetsuppgifterna som är väldigt utvecklande. De 
tre tillfrågade är även väldigt nöjda med sina arbetskamrater vilken är en viktig faktor i detta 
hänseende. Byte av arbetsplats är inte aktuellt bland respondenterna men skulle det bli aktuellt 
är det på grund av högre lön eller mindre stress när det gäller debiterbar tid. 
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Respondenterna anser att kompetens och erfarenhet går hand i hand med varandra. Ökad 
erfarenhet bidrar till att kompetensen ökar. Enligt respondenterna, låter ledningen de anställda 
löpande genomgå utbildningar för att utveckla och ta tillvara på sina kompetenser. Företaget 
använder även ett coachprogram där varje medarbetare har en coach, som är insatt i 
arbetssituationen, att vända sig till för konsultation och feedback på utfört arbete. Nyanställda 
får utbildning inom företaget för att utvecklas och tillgodogöra sig en högre kompetens. Detta 
för att erhålla möjlighet till en högre befattning i framtiden. Ett annat sätt att ta tillvara på de 
anställdas kompetenser är att ge dem ansvar och befogenheter gentemot kunder samt genom 
frihet att själva planera sitt arbete.  
 
Ett beskrivande exempel på att ökad erfarenhet bidrar till ökad kompetens är att erfarenhet gör 
det lättare att förstå olika branscher och vilka risker som finns. När erfarenheten inom detta 
område lagras hos den enskilde individen blir denne mer kompetent att handha liknande 
uppdrag. En annan aspekt på ovanstående är kunskapsutbytet med medarbetarna både i och 
utanför teamet samt med andra avdelningar vid utförandet av vissa arbetsuppgifter. En av 
respondenterna utrycker sig så här: ”kompetens är förmågan att självständigt lära sig saker 
och erfarenhet är en genväg”. 
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5 ANALYS 
Detta kapitel kopplar samman de valda teorierna med det empiriska material vi fått fram vid 
de genomförda intervjuerna. Analyskapitlet är i stort sett strukturerat utifrån den 
analysmodell som presenterades i slutet av teorikapitlet (se rubrik 3.5) och efter varje avsnitt 
kopplas analyserna ihop med analysmodellen. Avslutningsvis sammanfattas analyskapitlet för 
att utifrån den empiriska undersökningen bedöma relevansen av vår analysmodell. 

5.1 STYRNING AV INTELLEKTUELLT KAPITAL I FÖRETAGEN 
Immateriella tillgångar har blivit allt viktigare, främst för kunskapsföretag. Dessa företag har 
intresserat sig mer och mer för att utveckla dessa immateriella tillgångar, såsom forskning och 
utveckling, programvaror, utbildning, patent och varumärken.144 Bland de immateriella 
tillgångarna finns det intellektuella kapitalet som bland annat består av humankapital och 
strukturkapital145. Eftersom individer inte kan ägas av organisationen är det av vikt för 
organisationen att arbeta för att få individerna och deras kompetenser och erfarenheter att 
stanna kvar i organisationen146. I och med att intresset för det intellektuella kapitalet har ökat 
har aktieägare och analytiker börjat ställa högre krav på organisationens årsredovisning. 
Kraven är att organisationen ska ge mer information angående till exempel erfarenheter, 
personliga kompetenser och kundrelationer.147 
 
Inget av företagen vi studerat använder sig av någon uttalad styrning av det intellektuella 
kapitalet. De redovisar inte sitt humankapital som någon tillgång i årsredovisningen. När det 
gäller strukturkapitalet redovisar Företag A inte heller något strukturkapital i årsredovisningen 
medan Företag B endast redovisar varumärken och goodwill. Trots att företagen inte redovisar 
eller använder sig av någon uttalad styrning av det intellektuella kapitalet, har vi genom den 
empiriska undersökningen kommit fram till att vissa faktorer inom detta område ändå är 
viktiga för företagen.  
 
Vi kommer fortsättningsvis att redogöra  för de faktorer som anses vara viktiga inom 
företagen. Detta gör vi  med hjälp av den  analysmodell som presenterades under rubrik 3.5. 
Till att börja med analyserar vi företagens styrning av humankapital samt hur detta kapital 
förnyas och förbättras. Därefter företagens tillvägagångssätt för att omvandla humankapital 
till strukturkapital. Slutligen analyserar vi hur motivation och lojalitet påverkar relationen 
mellan humankapital och strukturkapital. För att få en övergripande förståelse hur analyserna 
sammanfaller med  analysmodellen gör vi en återkoppling av varje analysområde till vår 
modell. 

5.2 STYRNING AV HUMANKAPITAL I FÖRETAGEN 
För att följa med i den ständigt föränderliga omgivningen måste organisationen kontinuerligt 
förnya och förbättra sina kompetenser och erfarenheter148. Både Företag A och Företag B 
samtycker med ovanstående teori, men anser även att förnyelse krävs vid genomförandet av 
arbetsuppgifterna inom denna bransch. Enligt Sveiby kan individer utveckla sin kompetens 
och erfarenhet genom att diskutera, agera och samverka med andra individer149. Individen 
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måste dock ta hjälp av organisationens processer för att underlätta en sådan utveckling, bland 
annat genom utbildning både externt och internt, databaser, mentorskap samt 
projektarbeten150. Ledningen i Företag A anser att företaget har begränsade ekonomiska 
resurser. Detta gör att de inte kan satsa lika mycket på kompetensutveckling via externa 
utbildningar istället tas de anställdas kompetenser och erfarenheter tillvara genom 
differentierade arbetsuppgifter och interna kurser. De anställda samarbetar även i olika projekt 
vilket gör att dessa faktorer utvecklas och sprids inom företaget.  
 
De anställda i Företag A håller inte helt med ledningens syn när det gäller utveckling av 
kompetenser och erfarenheter. De upplever stor valfrihet att genomgå externa utbildningar för 
att utveckla kompetensen inom ett specifikt område. De får själva bestämma vilket område de 
vill vidareutbilda sig inom och efter avslutad utbildning får de övriga anställda ta del av detta 
genom interna utbildningsträffar. Erfarenheter sprids inom företaget genom att medarbetarna 
löpande kommunicerar med varandra när det gäller arbetsbelastning, olika uppdrag samt 
lämpliga lösningar på praktiska problem. Mer erfarna medarbetare hjälper och stöttar mindre 
erfarna med sina kompetenser och erfarenheter. De anställdas syn stämmer bättre överens 
med teorin än vad ledningens gör eftersom de anställda anser att de har stor frihet att genomgå 
externa utbildningar för att öka sina kompetenser. 
 
I överensstämmelse med de presenterade teorierna anser ledningen i Företag B att kompetens 
inom ett område kommer med ökade erfarenheter. Detta gör att nyanställda måste förlita sig 
på sin befintliga kompetens och arbeta för att skapa egna erfarenheter. Företaget har ett 
fastställt utbildningsprogram där de första fem åren är obligatoriska men därefter har de 
anställda ansvar för sin egen utveckling. De anställda får själva bestämma när de vill 
vidareutbilda sig och när de känner sig redo för nya eller utvidgade arbetsuppgifter. För att 
överföra erfarenheter från en individ till en annan använder företaget en form av mentorskap. 
En erfaren medarbetare delar med sig av sina erfarenheter och hjälper en mindre erfaren att 
skapa sig egen erfarenhet. De anställda i Företag B ser utbildning som en utveckling av 
kompetensen för att kunna erhålla en högre befattning i framtiden. Detta stämmer inte helt 
överens med teorin avseende utveckling av kompetens då teorin menar att utvecklingen är till 
för att individen ska hålla sig uppdaterad151. För att utveckla och sprida de erfarenheter som 
finns inom företaget används ett coachprogram. Detta program kan likställas med det 
ledningen i Företag B benämner mentorskap. De anställda anser att de genom 
coachprogrammet har en medarbetare de kan vända sig till för konsultation och feedback på 
sitt arbete. Att få ansvar och befogenheter gentemot företagets kunder är enligt 
respondenterna en annan metod för att ta tillvara på de kompetenser de anställda besitter. 
 
Enligt analysmodellen består humankapitalet främst av individernas kompetenser och 
erfarenheter. Den empiriska undersökningen visar att dessa faktorer är av vikt för företagen 
och att dessa ständigt måste utvecklas och förnyas. Företagen försöker öka humankapitalet 
genom att kontinuerligt vidareutbilda sina anställda samt ge dem utvecklande och utmanande 
arbetsuppgifter. Undersökningen visar även att mentorskap och projektarbeten används för att 
utveckla de anställdas erfarenheter. I det stora hela försöker företagen förnya och förbättra de 
anställdas kompetenser och erfarenheter på olika sätt som mycket väl stämmer överens med 
de tidigare beskrivna teorierna inom detta område. 
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5.3 STYRNING AV STRUKTURKAPITAL I FÖRETAGEN 
Strukturkapital kan utgöras av databaser och andra strukturer i organisationen som 
kompletterar humankapitalet152. Genom enhetlig dokumentation i strukturerade databaser kan 
humankapitalet omvandlas till organisationens strukturkapital153. Dessa databaser underlättar 
för de anställda när de ska söka information eller när en nyanställd ska sättas in i 
organisationens arbete. Databaserna är tidsbesparande och kostnadseffektiva eftersom de 
förhindrar dubbelarbete samt minskar antalet misstag och gissningar.154 Företag A 
dokumenterar det arbete som utförs inom företaget för att de anställda ska kunna ta del av 
medarbetarnas tidigare arbeten. Ledningen i Företag A anser att det är viktigt att lagra 
kompetenser och erfarenheter för att andra inom företaget ska kunna ta del av dessa. De 
utvecklar även ett intranät som ska fungera som en kompetens- och erfarenhetsbank samt vara 
ett komplement till den huvudserver företaget har. I huvudserven samlas företagets 
information och denna server är tillgänglig för samtliga anställda, var de än befinner sig. Inom 
Företag B sker lagringen inte i någon databas utan företagets kompetenser och erfarenheter 
”finns i huvudet på de anställda”. Jämfört med teorin använder Företag A lämpliga metoder 
för att förvalta och utveckla strukturkapitalet medan Företag B:s metoder kan anses vara 
bristfälliga eftersom de inte dokumenterar kompetenser och erfarenheter. 
 
Strukturkapitalets två främsta syften är att lagra kunskaper för att dessa ska kunna överföras 
till andra individer samt förbättra informationsflödet inom organisationen155. Organisationen 
äger strukturkapitalet och för att utvidga det måste humankapitalet styras och hållas kvar156. 
Mentorskap eller projektarbeten är metoder för att få individerna i en organisation att dela 
med sig av sina kompetenser och erfarenheter157. Inom både Företag A och Företag B 
överförs och lagras kompetenser och erfarenheter genom att de anställda delar med sig av sina 
kunskaper till sina medarbetare samt genom att mer erfarna medarbetare stöttar och hjälper de 
mindre erfarna. Detta gör att flera anställda kan utföra vissa moment och arbetsuppgifter, 
vilket i sin tur leder till att företaget inte blir lika beroende av en enskild individ. Överföringen 
i de undersökta företagen sker främst genom coachprogram, mentorskap och projektarbeten. 
En annan metod för att få humankapitalet att bli en del av strukturkapitalet, är att låta 
anställda efter avslutad extern utbildning överföra sina nya kunskaper till de övriga anställda i 
form av interna kurser. Denna metod tillämpas i Företag A och processen kallas ”intern 
tvåstegsutbildning”. 
 
Enligt analysmodellen består strukturkapitalet av organisatorisk kompetens, delad kunskap, 
manualer och databaser. Undersökningen visar att företagen bland annat använder mentorskap 
och projektarbeten för att lagra och överföra de anställdas kompetenser och erfarenheter till de 
övriga. Mer erfarna anställda hjälper och stöttar mindre erfarna och delar med sig av sina 
kunskaper. Detta gör att fler av de anställda har kompetensen och erfarenheten att utföra en 
viss arbetsuppgift, vilket i sin tur leder till att företagen inte är lika beroende av en enskild 
anställd. Undersökningen visar även att humankapitalet i ett av företagen lagras i en form av 
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databas för att övriga anställda ska kunna ta del av detta och på så sätt bli en del av företagens 
strukturkapital. 

5.4 STYRNING FÖR ATT SKAPA MOTIVATION I FÖRETAGEN 
Motivation är det som får den anställde att prestera något utöver det vanliga158. För att den 
anställde skall känna motivation att genomföra sitt arbete samt få intresse att utveckla sin 
kompetens, krävs att vissa grundstenar faller på plats. Dessa är bland annat att den anställde 
vet varför arbetet utförs, vad som förväntas av den enskildes prestation samt att högre 
prestationer kan leda till bättre resultat.159 Det krävs även att de anställda får ansvar och 
befogenheter som stämmer överens med de arbetsuppgifter som ska genomföras160. Inom 
Företag A har de anställda stort eget ansvar för att planera sitt eget arbete och se till att det blir 
genomfört. De som är kundansvariga på företaget fungerar som en länk mellan företaget och 
kunden samt är arbetsledare för de övriga medarbetarna. Detta gör att de kundansvariga har 
mer ansvar och större befogenheter än de övriga. Även inom Företag B har de anställda stort 
ansvar för planeringen av det egna arbetet. Vissa situationer kan dock kräva konsultation med 
mer erfarna medarbetare. Anställningstiden har stor betydelse när det gäller planering av den 
anställdes arbetstid. Ju längre denne har arbetat inom företaget, desto friare är planeringen. 
Planering av arbetsuppgifter och arbetstider måste dock följa vissa tillvägagångssätt och en 
del arbetsuppgifter skall genomföras i team vilket kräver gemensam planering.  
 
För att motivera de anställda att bli lojala med organisationen och därigenom dela med sig av 
sin kompetens samt få dem att stanna kvar inom organisationen, är det viktigt att göra dem 
delaktiga och ge dem möjlighet att påverka organisationens framväxt161. Enligt ledningen i 
Företag A är de anställda delaktiga vid beslutsfattande genom överläggningar i samband med 
månadsmöten, dock inte när det gäller ledningsfrågor. De anställda anser dock att 
delaktigheten vid beslutsfattande är väldigt låg och om det förekommer sker det i samband 
med fikaraster. Enligt ledningen i Företag B är de anställda delaktiga vid beslutsfattanden till 
viss del och det gäller då främst beslut som berör de anställdas egen situation och omgivning. 
Samtliga anställda är dock med och utvecklar kontorets affärsplan. De anställda i Företag B 
har delade meningar gällande deras egen delaktighet vid beslutsfattande. Någon känner sig 
delaktig medan andra känner sig delaktiga endast vid utformningen av affärsplanen. Anställda 
som inte känner någon delaktighet önskar att situationen vore den omvända. 
 
Får inte de anställda den feedback och uppskattning, ansvar och befogenheter som krävs, 
sjunker motivationen162. Det är ledningens uppgift att stimulera och motivera individerna 
inom organisationen samt se möjligheterna, vara positiv och stöttande. De skall även visa 
respekt och uppskattning, möjliggöra samarbete, ta hänsyn till de anställdas synpunkter vid 
beslutsfattandet samt ge enskilda individer möjlighet till utveckling.163 I Företag A får de 
anställda feedback angående sitt arbete två gånger per år vid enskilda utvecklingssamtal. 
Dessutom anser ledningen att de anställda regelbundet får feedback på utförda uppdrag från 
den enskildes arbetsledare. De anställda upplever dock ledningens feedback som bristfällig. I 
Företag B ges feedback i samband med uppdragsutvärderingar några gånger per år samt vid 
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enskilda utvecklingssamtal en gång per år. Dessutom får de anställda kontinuerlig feedback 
från gruppchefen eller den påskrivande revisorn under och efter varje revisionsuppdrag. De 
anställda anser dock att denna feedback ofta kommer ganska långt efter att uppdraget är 
slutfört. De anställda i Företag B anser vidare att kontinuerlig utveckling är väldigt viktig för 
motivationen. Stannar utvecklingen upp sjunker motivationen. 
 
Enligt analysmodellen påverkas de anställdas motivation av tre faktorer; ansvar, delaktighet 
och uppskattning. Utifrån ovanstående analys av de anställdas motivation kan det konstateras 
att de anställda i de undersökta företagen delges stort ansvar för den enskilda utvecklingen 
och det egna arbetet. Delaktighet och uppskattning förekommer inom de båda företagen, men 
vissa anställda anser detta vara bristfälligt. Trots att delaktighet och uppskattning upplevs som 
bristfälligt känner sig dock de anställda tillfredsställda med sin arbetssituation. Detta beror 
främst på de varierande arbetsuppgifterna som ger dem stort ansvar samt den goda 
kamratanda som råder på företagen. Utifrån den empiriska undersökningen kan det inte med 
säkerhet konstateras i vilken utsträckning de anställdas motivation påverkas av de tre 
ovanstående faktorerna. Undersökning visar att ansvar är viktigt för att skapa motivation, men 
när det gäller delaktighet och uppskattning ger inte undersökningen några klara besked. Det 
framgår dock inte av undersökningen om de anställda kan känna delaktighet eller få 
uppskattning från annat håll än från ledningen. Vad undersökningen däremot antyder är att 
även en social faktor eventuellt påverkar de anställdas motivation. 

5.5 STYRNING FÖR ATT SKAPA LOJALITET INOM FÖRETAGEN 
Många arbetsgivare ger sina anställda tillfälliga belöningar, såsom löneförhöjningar och 
vinstutdelningssystem, för att försöka öka de anställdas lojalitet genom att knyta dem närmare 
organisationen.164 Varken Företag A eller Företag B fokuserar på denna metod för att skapa 
lojala medarbetare. Johansson och Swigart anser dock att de anställda måste erbjudas trygghet 
för att långsiktigt bli lojala med organisationen165. Genom en tillfredsställande ekonomisk 
ersättning, möjligheter till utveckling och en bra social situation blir individen motiverad i sitt 
arbete. Om individen vill kan denne vara lojal med organisationen genom att ställa sina 
kompetenser och erfarenheter till organisationens förfogande.166 Företag A använder sig av en 
aktiv personalsocial-verksamhet för att skapa en ”vi-känsla” och för att få de anställda lojala 
med företaget samt för att tillgodose den enskilde individens behov av utveckling. Ledningen 
i Företag B försöker få de anställda att identifiera sig med företaget. Detta görs genom att 
skapa bra kamratskap och social samvaro, men också genom att erbjuda marknadsmässiga 
löner, intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter, givande kurser och utbildningar samt 
gemensamma sammankomster som inte berör arbetet på företaget. De anställda i Företag B 
håller med i ledningens resonemang för att skapa lojalitet, men tillägger även att utvärderings- 
och utvecklingssamtalen är ytterligare bidragande faktorer. 
 
Kaye och Jordan anser att ledaren har stort ansvar för att skapa lojala anställda. Ledaren kan 
styra och påverka de faktorer som gör att de anställda är nöjda och engagerade.167 Detta kan 
uppnås genom att se till att de anställda känner sig motiverade, uppmärksammade, 
omhändertagna och belönade168. De anställda inom Företag B anser att lojalitet gentemot 
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företaget skapas genom givande utbildningar, komplexa arbetsuppgifter och ökat ansvar. Det 
är dock viktigt för de anställda att deras frihet över arbetet bibehålls. 
 
För att skapa lojalitet hos de anställda är det också viktigt att de behandlas ärligt och rättvist 
samt att de får känna medansvar169. Ledningen i Företag A anser att det är viktigt att låta de 
anställda vara delaktiga i beslutsfattandet för att skapa en känsla av tillhörighet och bättre 
sammanhållning inom företaget. Det var endast en anställd bland de tillfrågade som kände 
denna delaktighet och därmed tycks inte ledning i Företag A ha uppnått det de vill inom 
företaget. I detta fall kan inte ledningens filosofi sägas överensstämma med teorin som 
beskrivits ovan, eftersom de anställda inte upplever det. De anställda anser att endast en 
metod finns inom Företag A för att skapa lojalitet gentemot företaget, nämligen att ledningen 
ger de anställda kundansvar. Genom detta känner de anställda sig uppmärksammade och blir 
därmed lojala med företaget. Ledningen i Företag B uppfyller vad som sägs i ovanstående 
teori genom att de uppmuntrar egna initiativ och personlig utveckling. De anställda får själva 
styra sin utveckling och de bör ständigt arbeta med något projekt som marknadsför företaget 
eller bidrar till kontorets utveckling. 
 
Enligt analysmodellen behöver de anställda erhålla ansvar och uppskattning samt känna 
delaktighet för att bli motiverade i sitt arbete och erhålla känslan av tillhörighet. Detta kan i 
sin tur leda till att de anställda identifierar sig med organisationen och blir lojala med denna. 
Inom de undersökta företagen försöker ledningen få de anställda att känna tillhörighet genom 
att skapa en ”vi-känsla” och få dem att identifiera sig med företaget. Företagen försöker bland 
annat skapa bra relationer, uppmuntra egna initiativ och erbjuda intressanta utbildningar, 
givande och varierande arbetsuppgifter samt marknadsmässiga löner för att få de anställda att 
vara lojala med företagen. Genom att de anställda känner tillhörighet och lojalitet får de 
incitament att stanna kvar inom företaget och därigenom viljan att dela med sig av sina 
kompetenser och erfarenheter till de övriga anställda. Inom båda företagen används olika 
metoder för att föra över kompetenser och erfarenheter från en anställd till en annan, bland 
annat mentorskap och projektarbeten. Ett ytterligare argument för att de anställda i de 
undersökta företagen känner lojalitet med företagen är att ingen av de anställda vill byta 
arbetsplats.  

5.6 ANALYSMODELLENS HELHET 
Den empiriska undersökningen visar att relationen mellan motivation och lojalitet stämmer 
överens med den ursprungliga analysmodellen och att dessa båda faktorer påverkar 
humankapitalet för att bli en del av organisationens strukturkapital. Enligt undersökningen 
kan motivation påverkas av ytterligare en faktor, nämligen den sociala. Undersökningen visar 
inte tillräckligt tydliga tecken på att den sociala faktorn är en så stor påverkande faktor att 
analysmodellen måste revideras. För att ytterligare stärka analysmodellens giltighet krävs 
dock att den testas mot en mer omfattande empirisk undersökning. 
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6 SLUTSATSER 
I detta slutliga kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till i analyserna och 
avslutningsvis diskuteras förslag på framtida forskning inom området. 

6.1 SLUTSATS 
Det övergripande syftet med denna C-uppsats är att öka förståelsen för hur organisationer kan 
styra relationen mellan humankapital och strukturkapital, för att behålla den kompetens de 
investerar i. Då vi endast undersökt två företag kan våra resultat och slutsatser inte betraktas 
som generella utan läsaren måste vara ödmjuk för de resultat och slutsatser som presenteras. 
 
Undersökningen visar att organisationer arbetar för att öka humankapitalet genom att utveckla 
individers kompetenser och erfarenheter. Detta sker främst genom att kontinuerligt erbjuda 
externa och interna utbildningar. För att öka organisationens strukturkapital måste 
humankapitalet spridas inom organisationen. Undersökningen visar att individer inom 
organisationer delar med sig av kompetenser och erfarenheter till varandra och på så sätt 
lagras dessa egenskaper inom organisationen. Detta sker bland annat genom projektarbeten, 
mentorskap och samarbeten samt genom att individer inom organisationer utbildar varandra. 
Dessa metoder leder till att organisationers sårbarhet minskar eftersom fler individer kan 
utföra samma arbetssysslor. Den empiriska undersökningen visar på brister i organisationers 
dokumentering för att lagra humankapitalet och på så sätt få det att bli en del av 
strukturkapitalet.  
 
Kopplar vi ovanstående till vår analysmodell ser vi att humankapitalet inom organisationerna 
består av både kompetenser och erfarenheter. För att omvandla detta kapital till strukturkapital 
använder organisationerna delad kunskap som i sin tur bidrar till organisationens kompetens. 
Enligt vår analysmodell består strukturkapitalet även av manualer och databaser. Detta 
användes inte i lika stor utsträckning bland organisationerna. Med tanke på den teknologiska 
utveckling som skett under andra delen av 1900-talet och början av 2000-talet anser vi att 
organisationer borde se över möjligheterna att använda manualer och databaser för att 
dokumentera och lagra strukturkapitalet. I stor utsträckning stämmer vår analysmodell bra 
överens med den undersökning vi har genomfört. 
 
I undersökningen framgår det att individer inom den aktuella typen av organisationer innehar 
stort eget ansvar för det egna arbetet. De är till viss del delaktiga i beslutsfattandet och får 
feedback och uppskattning både kontinuerligt och via enskilda samtal. Undersökningen tyder 
dock på att ledningen inom organisationen upplever att de bidrar till att öka individernas 
motivation i större utsträckning än de gör enligt individerna själva. Lyckas inte ledningen 
inom organisationer uppfylla de behov av feedback och uppskattning individerna har finns 
risken att motivationen sjunker. Detta kan i sin tur leda till att individerna blir mer restriktiva 
till att dela med sig av sina kompetenser och erfarenheter. 
 
Enligt undersökningen försöker organisationer förmedla olika påverkande faktorer för att öka 
tillhörigheten inom organisationen och på så sätt skapa lojalitet bland individerna. Det 
framgår dock att individerna inte upplever dessa försök på samma sätt som ledningen försöker 
förmedla. Utifrån ovanstående resonemang kan detta ses ur två synvinklar. Den ena är att 
ledningen inte arbetar tillräckligt hårt för att uppmärksamma, omhänderta och belöna 
individerna. Den andra är att ledningen och individerna tolkar begreppet lojalitet på olika sätt. 
 



 SLUTSATSER 
 
  
Motivation och engagemang bland individerna inom en organisation tillsammans med 
uppskattning för de arbete och tid de lägger ner på organisationen, gör att individerna väljer 
att dela med sig av sina kompetenser och erfarenheter till de övriga inom organisationen. 
Enligt vår analysmodell bidrar motivationen till att individerna blir lojala med organisationen 
och det bidrar i sin tur till att humankapitalet blir en del av strukturkapitalet. Vi kan inte 
påvisa att det inte är så men undersökningen visar att motivationen är en stark bidragande 
orsak och att detta påverkar individernas lojalitet. Individerna kanske inte tänker på att de är 
lojala genom sin vilja att dela med sig. 
 
Slutligen kan vi konstatera att vår ursprungliga analysmodell inte behöver revideras. Utifrån 
den empiriska undersökningen har vi dock inte kunnat påvisa hur starka relationerna mellan 
de olika faktorerna är. Det som däremot har framkommit är att individer som är tillfredsställda 
med sin arbetssituation med hjälp av de faktorer som organisationen ställer till förfogande gör 
dem nöjda och engagerade. Detta gör att individerna delar med sig av sina kompetenser och 
erfarenheter och på så sätt förvaltas och utvecklas humankapitalet inom organisationen. 

6.2 FRAMTIDA FORSKNING 
Vi avsåg med denna undersökning att öka förståelsen för relationen mellan humankapital och 
strukturkapital samt hur denna relation kan se ut och fungera i organisationer. För att öka 
förståelsen av denna relation ansåg vi att en undersökning av endast ett fåtal företag var 
tillräcklig. Vi anser att vi genom detta arbete har ökat denna förståelse och därmed kan denna 
uppsats ligga till grund för eventuell framtida forskning inom det aktuella området. 
Förslagsvis vore det intressant att göra en mer kvantitativ undersökning för att erhålla ett mer 
generellt resultat. Vidare anser vi att det vore av intresse att genomföra en undersökning för 
att se om relationen mellan humankapital och strukturkapital skiljer sig åt mellan 
tjänsteproducerande och tillverkande företag. 
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 BILAGOR Bilaga 1 
 
  

Försättsblad till frågeformulär 
 
Samhällsutvecklingen har gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Företagets 
viktigaste resurser är inte längre maskiner utan istället är det individens kompetenser och 
erfarenheter som är av betydelse. Genom att utveckla och ta tillvara på dessa resurser skapar 
företag konkurrensfördelar. Detta har vi beaktat vid valet av ämne för vår C-uppsats inom 
området företagsekonomi, på Luleå Tekniska Universitet. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur relationen ser ut mellan den enskilde individens kompetens och erfarenhet och 
hur organisationen arbetar för att behålla dessa resurser. 
 
Vi vill passa på att tacka Er för att Ni tar Er tid att ställa upp som respondent i vår 
undersökning. Inom Er aktuella bransch är kompetens och erfarenhet viktiga för att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Vår förhoppning är att slutsatserna av undersökningen 
kommer Er till nytta, då vi ämnar delge Er resultatet när det är färdigtställt. 
 
Tanken från vår sida var att göra personliga intervjuer, men med hänsyn till Er höga 
arbetsbelastning och vårt tidsschema har vi utformat frågor som Ni kan svara på när tid 
finnes. Om det finns önskemål att vi ska behandla svaren anonymt i vårt arbete går det 
givetvis bra. Det är bara att skriva en notering om detta i frågeformuläret. Vi skulle dock 
uppskatta om Ni skriver Ert namn och telefonnummer så att vi kan kontakta Er vid eventuella 
följdfrågor eller oklarheter. Genomgående i alla frågor gäller att vi vill ha så utförliga svar 
som möjligt samt att Ni besvarar dem enskilt. 
 
För att underlätta för båda parter rekommenderar vi Er att skriva Era svar direkt i dokumentet 
och E-posta detta till oss. Senast fredagen den 7 maj bör vi ha Era svar för att kunna ta dem i 
beaktande i arbetet.  
 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta oss gärna; 
 
Therése Olsson & Victoria Schön  
 



 BILAGOR Bilaga 1 
 
  

Frågeformulär - ledning 
 
Företag: 
Namn: Telefonnummer: 
 

1. Vilken är Er befattning inom företaget?  
  
2. Hur lång tid har Ni varit anställd i företaget? 

 
3. Har Ni haft samma befattning under anställningstiden? Om inte, vilka är de tidigare 

befattningarna? 
 
4. Vilka är Era huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
5. Får de anställda frihet att själva planera sina arbetsuppgifter? På vilket sätt? 
 
6. I vilken utsträckning har de anställda eget ansvar för sina arbetsuppgifter? 
 
7. Är de anställda delaktiga vid beslutsfattanden inom företaget? På vilket sätt? 
 
8. Får de anställda ”feed-back” från ledning/chef för sitt arbete och sina idéer? Hur? 
 
9. Hur motiveras de anställda att göra ett bra arbete, dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter till medarbetarna och stanna kvar på företaget? 
 
10. Hur är tillvägagångssättet för att få de anställda att vara lojala med företaget? 
 
11. Vilka egenskaper hos de anställda är viktigast för arbetsuppgifterna – kompetens eller 

erfarenhet? Varför?  
 
12. Hur går företaget tillväga (inte genom belöning eller bonus) för att ta tillvara och 

utveckla de anställdas kompetenser? 
 
13. Hur går företaget tillväga (inte genom belöning eller bonus) för att ta tillvara och 

utveckla de anställdas erfarenheter? 
 
14. Hur lagras kompetenser och erfarenheter inom företaget för att andra inom företaget 

ska kunna ta del av dessa? 
 
15. Övriga synpunkter och kommentarer: 
 
 

 



 BILAGOR Bilaga 1 
 
  

Frågeformulär - anställda 
 
Företag: 
Namn: Telefonnummer: 
 

1. Vilken är Er befattning inom företaget? 
 
2. Hur lång tid har Ni varit anställd i företaget? 

 
3. Har Ni haft samma befattning under anställningstiden? Om inte, vilka är de tidigare 

befattningarna? 
 
4. Vilka är Era huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
5. Upplever Ni att Ni har handlingsfrihet att själv planera Era arbetsuppgifter? Hur? 
 
6. Innebär arbetsuppgifterna eget ansvar? Om ja, i vilken utsträckning? 
 
7. Skulle Ni vilja ha mer/mindre ansvar? Varför? 
 
8. Känner Ni Er delaktig vid beslutsfattanden inom företaget? På vilket sätt? 
 
9. Skulle Ni vilja vara mer/mindre delaktig? Varför? 
 
10. Upplever Ni ”feedback” från företagsledningen/chefen? Hur? 
 
11. Hur anser Ni att företagsledningen/chefen motiverar Er att göra ett bra arbete och 

stanna kvar på företaget? 
 
12. Finns det ytterligare tillvägagångssätt för att motivera Er som anställd? Vilka? 
 
13. Trivs Ni att arbeta inom företaget? Varför/varför inte? 
 
14. Finns det något som skulle få Er att byta arbetsplats? Vad och varför? 
 
15. Hur uppmuntras Ni för att dela med Er och hjälpa andra inom företaget? 
 
16. På vilka sätt uppmuntrar företagsledningen/chefen Er att vara lojal med företaget? 
 
17. Vad anser Ni vara viktigast för att utföra Era arbetsuppgifter och varför – kompetens 

eller erfarenhet? 
 
18. Hur anser Ni att företagsledningen/chefen går tillväga (inte genom belöningssystem 

eller bonus) för att ta tillvara och utveckla Er kompetens? 
 
19. Hur anser Ni att företagsledningen/chefen går tillväga (inte genom belöningssystem 

eller bonus) för att ta tillvara och utveckla Er erfarenhet? 
 
20. Övriga synpunkter och kommentarer:



 BILAGOR Bilaga 2 
 
  

Kompletterande frågor till Företag A 
 
Först tänkte vi fråga om Ni skulle vilja berätta lite om Ert företag. När bildades företaget, hur 
är det uppbyggt, hur många anställda har Ni, vilka är Er huvudsakliga verksamheter, inom 
vilka branscher finns Era flesta kunder etc. 
 
I de svar vi fick i fredags (7/5) skrev Ni att vissa revisorer på företaget var kundansvariga och 
arbetsledare. Vi undrar hur dessa personer ”utses”, vilka kriterier måste uppfyllas för att få 
denna position? Vad innebär kundansvar samt ansvar gentemot den kundansvarige? 
 
Vi tycker det låter lite otillräckligt med utvecklingssamtal och feedback endast två gånger per 
år. Anser Ni att de anställda får tillräcklig feedback från ledning/chef? Får de anställda 
möjligtvis regelbunden feedback från annat håll under året? 
 
Ni skriver att Ni försöker skapa en ”vi-känsla” för att göra de anställda lojala med företaget. 
Skulle Ni kunna utveckla detta och förklara mer ingående hur detta går till och hur Ni går 
tillväga för att få kännedom om vad den enskilde individen är i behov av för utveckling? 
 
Varför anser Ni att de anställdas erfarenheter är viktigare i ett litet företag? 
 
 


