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Sammanfattning 
Utvecklingen av företag har skett i riktning från att vara traditionella industriföretag till att 
vara mer kunskapsorienterade. Det innebär att större krav ställs på företagens interna 
utveckling. Företagen blir mer beroende av kunskap och information då samhället förändras i 
en snabbare takt. Maskiner och dylikt tillhör inte längre ett företags viktigaste tillgångar, i 
synnerhet när det gäller företag inom tjänstesektorn. Istället har humankapitalets betydelse 
ökat, det vill säga medarbetarnas kompetens, motivation, kreativitet, värderingar och 
utveckling. Förluster av humankapital innebär stora problem för företag. Vi är övertygade om 
att det är nödvändigt att finna metoder för att bevara humankapitalet inom företaget.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetarnas attityder avseende hur 
humankapitalet på bästa sätt kan bevaras inom företaget. Delsyftet är att finna eventuella 
diskrepanser i attityderna mellan de hierarkiska nivåerna. Inom ramen för detta syfte avser vi 
att besvara följande två frågor: 
 
Vilka faktorer anser chefer vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom företaget? 
 
Vilka faktorer anser övriga medarbetare vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom 
företaget? 
 
En kvantitativ fallstudie av tjänsteföretaget SEB Trygg Liv har genomförts. Samtliga 
medarbetare på SEB Trygg Liv:s huvudkontor i Stockholm har haft möjlighet att delta i 
undersökningen, vilket resulterade i 309 svar. Undersökningen besvarades via webben. 
Frågeformuläret bestod av 15 stycken frågor med förkodade svarsalternativ samt en öppen 
fråga. Den teoretiska referensramen bygger på teorier som behandlar motivation, kompetens, 
värderingar, utvecklingsmöjligheter samt empowerment. 
 
Resultatet av undersökningen är följande: 
 
Det gemensamma för de övriga medarbetarna och cheferna är att lönen anses som en viktig 
faktor som ska vara prestationsbaserad. Kompetensen bör bättre fördelas inom organisationen.  
Samtliga medarbetare anser att utvecklingsmöjligheterna inom företaget bör vara större samt 
att den ömsesidiga respekten internt måste förbättras. 
 
Undersökningen visar på många diskrepanser mellan chefer och övriga medarbetare. De 
övriga medarbetarna anser att arbetsgemenskapen ska stärkas. Cheferna menar istället att 
tydliga mål är en viktig faktor för att humankapitalet ska bevaras. En tydlig skillnad är att de 
övriga medarbetarna önskar ett större engagemang från ledningens sida, någonting som 
cheferna överhuvudtaget inte nämner. De övriga medarbetarna anser att viktiga faktorer för att 
humankapitalet ska bevaras är mycket uppmuntran samt delaktighet i organisationen. De 
övriga medarbetarna menar att de inte kan nyttja sin kompetens fullt ut, medan cheferna är 
nöjda med det egna kompetensnyttjandet. Dessutom poängterar de övriga medarbetarna att 
det är viktigt att kompetensen dokumenteras, vilket cheferna inte nämner. När det gäller 
företagets värderingar anser de övriga medarbetarna i mindre utsträckning, än cheferna, att de 
stämmer in på SEB Trygg Liv. Den största diskrepansen finns inom kontinuiteten. De övriga 
medarbetarna hävdar att karriärmöjligheter är nästintill obefintliga. Cheferna å andra sidan 
tycker att de utvecklas mycket. De övriga medarbetarna eftersträvar mera ansvar och 
befogenheter, vilket cheferna inte nämner. 
 
 

     



    
 

Förord 
Denna kandidatuppsats i företagsekonomi har tillkommit under hösten 2005 vid Södertörns 
högskola. Det har varit en intensiv men samtidigt en mycket givande och lärorik period. Vi 
vill härmed tacka de personer som har hjälpt och stöttat oss under denna period. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jurek Millak, som alltid har tagit 
sig tid att besvara de frågor och funderingar som vi har haft. Vi vill även tacka de medarbetare 
på SEB Trygg Liv som ställde upp på att medverka i undersökningen. Vi vill rikta ett särskilt 
tack till Monica Söderlind på CRM Research & Consulting som har bidragit med mycket 
värdefulla råd och tips. Slutligen vill vi tacka de vänner som har kommit med nyttiga och 
bidragande synpunkter. 
 
Stockholm, januari 2006  
 
Mikael Nilsson  mail: mikk1982@gmail.com 
Serdar Ok   mail: okserdar@gmail.com 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Den berömda forskaren Frederick W Taylor som myntade begreppet Scientific Management 
sade vid 1900-talets inledning att ”de anställda på ett företag ska vara dumma som oxar”1, 
när han ville beskriva kriterierna för effektiv produktion inom ett företag. Lyckligtvis har 
arbetsförhållandena på senare år blivit mer humana vad gäller synen på medarbetarna.  
 
Drygt ett sekel senare sade Microsofts grundare Bill Gates under företagets enorma expansion 
på 1990-talet att ”Vi vinner därför att vi anställer de duktigaste människorna”2. Den 
viktigaste orsaken till företagets framgångar var medarbetarnas kompetens. 
 
Utifrån ovannämnda citat anser vi att medarbetarnas kompetens och det mervärde de bidrar 
med, uppmärksammas idag i större utsträckning och utgör därmed viktiga resurser, som är 
bidragande till ett företags framgångar och existens på marknaden. Företag måste kunna 
anpassa sig till de nya förutsättningar som råder på marknaden. 
 
Utvecklingen av företag har skett i riktning från att vara traditionella industriföretag till att 
vara mer kunskapsorienterade. Det innebär att större krav ställs på företagens interna 
utveckling. Företagen blir mer beroende av kunskap och information då samhället förändras i 
en snabbare takt. Under IT-bubblan talades det mycket om den gamla och den nya ekonomin, 
där den gamla ekonomin utgjordes av hierarkier och regleringar, en struktur som representerar 
tydliga fördelningar i arbetsuppgifter mellan medarbetarna. Den nya ekonomin ansågs vara 
snabb och förändrades således kontinuerligt. Ansvar spreds även i större utsträckning mellan 
medarbetarna istället för de hierarkiska regleringar som tidigare existerade.3 Den nya 
ekonomin som framförallt IT-företag förespråkade hamnade i skymundan då IT-kraschen var 
ett faktum. Det som dock lever kvar från den nya ekonomin är fokus på det intellektuella 
kapitalet, vilket fortfarande är en viktig faktor som behövs och enligt vår åsikt leder företag i 
en positiv utveckling. 
 
Det intellektuella kapitalet beskrivs vanligtvis genom att uppdelas i två kategorier, 
humankapital och strukturkapital. Humankapitalet innefattar bland annat medarbetarnas 
kompetens, motivation, kreativitet, värderingar, utveckling och utbildning. Humankapitalet 
kan därmed inte ägas av företaget. Strukturkapitalet omfattar företagets organisationsstruktur, 
system, patent, varumärke, det vill säga allt som finns kvar när personalen går hem för dagen.4 
Dessa två kapitalformer kan dock inte utesluta varandra. För att ett företag skall ha möjlighet 
att upprätthålla en hög tillväxt, krävs det att humankapitalet och strukturkapitalet samspelar. 
Man menar att företagets humankapital måste omvandlas och lagras i strukturkapitalet.5 Om 
varje anställd skulle utveckla ett eget unikt humankapital och själva förmedla det som behövs 
till kunden, skulle detta generera ett ineffektivt utnyttjande av kompetensen inom den egna 
organisationen. Humankapitalet behöver fördelas inom företaget, för att undanröja problem 
som kan uppstå när kompetent personal eventuellt kan upphöra sin anställning.  
 
 
 
                                                 
1 Fock, s.80, 2002 
2 Edvinsson & Malone, s.10, 1997 
3 Blomgren, 1998 
4 Edvinsson & Malone, 1997 
5 Fock, 2002 

    1  



    
 

Vi är av den uppfattningen att maskiner och dylikt inte längre tillhör ett företags viktigaste 
tillgångar, i synnerhet när det gäller företag inom tjänstesektorn. Där betraktas medarbetarnas 
kompetens som en mycket viktig tillgång. Även inom industrisektorn har kompetensen fått en 
större inverkan på utvecklingen. Idag arbetar man inte enbart på verkstadsgolvet, utan det 
krävs också kunskaper om hur man styr och övervakar produktionsprocesserna6. Inom dessa 
branscher krävs likväl som i den tjänsteorienterade sektorn, att humankapitalet bibehålls och 
fördelas mellan medarbetarna. 
 
Om företag inte beaktar vikten av att bevara humankapitalet internt, kommer det enligt oss 
innebära att man på sikt förlorar viktiga källor till kunskap. Därför bör företag ständigt arbeta 
med att motivera kompetent personal, för att de ska trivas och stanna kvar på arbetsplatsen.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Det diskuteras mycket kring hur företag ska lyckas behålla kompetent personal, hur de ska 
motiveras och känna tillfredsställelse på arbetsplatsen. Alternativet kan vara att den enskilde 
väljer att arbeta för en konkurrent istället. Om detta skulle inträffa kan det medföra nackdelar 
för företaget, eftersom medarbetaren tar med sig sin kompetens som konkurrenten får tillgång 
till. Att förluster av humankapital innebär problem för företag råder det inget tvivel om. För 
att behålla positionen på en konkurrerande marknad, är det viktigt att använda den kompetens 
som medarbetarna besitter på ett effektivt sätt7.  
 
Ett företags humankapital består av faktorer såsom kompetens, motivation, värderingar, 
kreativitet och utvecklingsmöjligheter. Dessa faktorer anser vi utgöra några av företagets 
viktigaste immateriella tillgångar. Att medarbetarna successivt tillåts utveckla sin kompetens 
och känner sig motiverade på arbetsplatsen, tror vi gynnar såväl företaget som medarbetarna i 
framtiden. Humankapitalet är dessutom kostsamt i den bemärkelse att medarbetarna ständigt 
bör vidareutvecklas. Utvecklingsprocesser av olika slag är ofta tidskrävande att implementera. 
 
Hur förhåller sig då medarbetarna till humankapitalets betydelse inom den egna 
organisationen? Finns det skilda attityder mellan medarbetare på de hierarkiska nivåerna? Vi 
uppfattar det som att chefer och övriga medarbetare ofta har skilda attityder, beträffande 
faktorer som är avgörande för att humankapitalet ska bevaras och utvecklas inom företaget. 
Vi tror att ett företag med missnöjda medarbetare kommer att drabbas av hög 
personalomsättning, vilket i sin tur medför att företaget förlorar sitt humankapital. Vi är 
övertygade om att detta är ett högaktuellt problem som finns i dagens företag. Dessa 
funderingar kring humankapitalets betydelse på de hierarkiska nivåerna inom företaget ligger 
till grund för syftet med denna uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Blomgren, 1998 
7 Stewart, 1997 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetarnas attityder avseende hur 
humankapitalet på bästa sätt kan bevaras inom företaget. Delsyftet är att finna eventuella 
diskrepanser i attityderna mellan de hierarkiska nivåerna. Inom ramen för detta syfte avser vi 
att besvara följande två frågor: 
 
Vilka faktorer anser chefer vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom företaget? 
 
Vilka faktorer anser övriga medarbetare vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom 
företaget? 
 
1.4 Avgränsningar 
Avgränsning har skett till SEB Trygg Liv, som finns i centrala Stockholm. Vi valde SEB 
Trygg Liv då det är ett tjänsteorienterat företag och för att det är ett företag, där vi tror att 
humankapitalet utgör en viktig tillgång i verksamheten. SEB Trygg Liv befinner sig i en 
bransch där medarbetarna måste hålla sig à jour med utvecklingen. Därför behöver 
humankapitalet kontinuerligt utvecklas för att kunna tillfredsställa kundernas skilda behov. 
 
Huvuddelen av verksamheten återfinns i Stockholm där också merparten av företagets 
anställda arbetar, för närvarande cirka 470 medarbetare. Nationellt har SEB Trygg Liv även 
ytterligare enheter, vilka består av mindre lokala kontor. I vår uppsats avser vi att endast 
undersöka SEB Trygg Liv:s huvudkontor i Stockholm. 
 
Humankapitalet omfattas av ett mycket stort spektrum av områden, det vill säga allt som inte 
kan ägas av företaget. Vi ser det nödvändigt att avgränsa oss till ett begränsat antal områden. 
Orsaken till denna avgränsning är att vi önskar få en djupare förståelse av några centrala 
begrepp, istället för en begränsad inblick av ett stort antal områden. Vi kommer därför att 
avgränsa oss till följande områden; motivation, kompetens, värderingar, utveckling och 
karriär samt empowerment. Dessa begrepp inbegriper enligt oss det centrala inom teorin om 
humankapitalet. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. De tre första kapitlen innefattar bakgrunden till det aktuella 
problemområdet samt de metoder vi har använt för att kunna undersöka problemområdet. Vi 
redogör även för de teorier som ligger till grund för uppsatsen. I kapitel fyra presenteras det 
empiriska materialet och i kapitel fem finns analysen. I de två avslutande kapitlen redogör vi 
för de slutsatser vi har kommit fram till samt en avslutande diskussion. Nedan redogör vi mer 
ingående för innehållet i varje kapitel. 
 
Kapitel 1 Inledning: Här redogör vi för bakgrunden till problemområdet samt 
problemdiskussionen, som mynnar ut i syftet med uppsatsen. Vi avslutar kapitlet med den 
valda avgränsningen. 
 
Kapitel 2 Metod: Detta kapitel inleds med uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt samt 
den forskningsansats som har tillämpats. Vidare presenteras uppsatsens datainsamlings-
metoder och val av undersökningsmetod. Vi beskriver även utformning, planering och 
genomförande av webbenkätundersökningen. Kapitlet avslutas med redogörelse för bortfall, 
validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram: Detta kapitel inleds med definitioner av humankapital. 
Därefter redogör vi för den klassiska humankapitalteorin. Resterande del av den teoretiska 
referensramen följer de områden vi har valt att undersöka. Inom varje område redogör vi för 
de vetenskapliga teorier som vi har använt.    
 
Kapitel 4 Empiri: Resultatet av undersökningen redovisas i detta kapitel. Kapitlet är uppdelat 
med hänsyn till ordningsföljden i frågeformuläret. Frågorna presenteras i diagramform, 
uppdelat på chefer och övriga medarbetare. Sedan presenteras ytterligare diagram som utgör 
nödvändigt underlag för analysen. Slutligen redovisas svaren från den öppna frågan som vi 
har sammanfattat styckvis. 
 
Kapitel 5 Analys: Analysen är uppdelad i de fem områden som vi har avgränsat oss till; 
motivation, kompetens, värderingar, utveckling och karriär samt empowerment. I detta kapitel 
analyserar vi resultatet av undersökningen och sammankopplar det med de utvalda teorierna.  
 
Kapitel 6 Slutsatser: Här presenteras slutsatserna av uppsatsen med hänsyn taget till syftet.   
 
Kapitel 7 Diskussion: I detta avslutande kapitel reflekterar vi över tillvägagångssätt och 
metod utifrån ett kritiskt perspektiv. Avslutningsvis ger vi förslag till framtida forskning inom 
ämnesområdet.  
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2. Metod 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom forskningen finns två vetenskapliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung i den empirisk/naturvetenskapliga traditionen. Kunskapen ska 
vara empiriskt prövbar och uppskattningar och bedömningar skall ersättas med mätningar.8 
Forskaren ska ha en objektiv relation till det objekt som undersöks. Politiska, religiösa och 
känslomässiga åsikter ska inte påverka forskningen.9  
 
Hermeneutiken står för tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där man studerar, 
tolkar och försöker förstå grunderna för människors existens. I dagens debatt mellan 
positivister och hermeneutiker står positivismen för kvantitativa statistiska hårddatametoder. 
Hermeneutiken står för kvalitativ förståelse och tolkningssystem. Forskarens roll är öppen och 
subjektiv.10 Forskaren har vid tolkandet en förförståelse som måste artikuleras och göras 
medveten.11     
 
Den största delen av vårt förhållningssätt tar utgångspunkt i hermeneutiken, då avsikten med 
uppsatsen är att analysera, tolka och dra slutsatser av resultatet. Undersökningsfrågorna 
behandlar även känslor och attityder hos medarbetarna. Enligt hermeneutiken ska forskaren 
medvetandegöra sin förförståelse. Vår förförståelse kan vi aldrig redogöra för fullt ut. Vi 
medvetandegör den till viss del, då vi redogör för vår uppfattning att det finns skilda attityder 
mellan medarbetare, vad gäller bevarandet av humankapitalet inom företaget. 
 
Vårt förhållningssätt utgörs även till viss del av det positivistiska förhållningssättet. 
Positivismens infallsvinkel innefattar den kvantitativa metod, i form av den 
enkätundersökning som tillämpas och som ger oss statistisk hårddata. Vi kommer även att 
förhålla oss objektiva till undersökningsobjekten då vi inte har någon direktkontakt med 
respondenterna. 
 
2.2 Forskningsansats 
Forskning kan bedrivas utifrån två metodansatser, induktiv och deduktiv metod. Den induktiva 
metoden utgår från datainsamling i empirin. Det material som tillhandahålls i empirin 
försöker man sedan dra generella och teoretiska slutsatser av. Kritik mot den induktiva 
metoden är att det kan uppstå problem vid utformning av teorin, när man talar i termer såsom 
räckvidd och generalisering.12

 
Den deduktiva metoden innebär att man utgår från befintliga teorier. Med utgångspunkt i 
dessa teorier härleds hypoteser, vilka sedan prövas empiriskt i det enskilda fallet. Kritik mot 
den deduktiva ansatsen är att forskaren endast utgår från befintliga teorier. Därmed utesluts 
eventuella avvikelser och nya upptäckter som kan förekomma under studiens gång.13

 
Vår uppsats är deduktiv, eftersom vi utgår från redan kända teorier som prövas för att på så 
vis kunna besvara syfte och problemdiskussion. De teorier som vi har presenterat i den 
teoretiska referensramen har delvis legat till grund för enkätundersökningens utformning. Vi 

                                                 
8 Wallén, 1996 
9 Patel & Davidson, 2003  
10 Ibid  
11 Wallén, 1996  
12 Patel & Davidson, 2003 
13 Ibid 
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har inte arbetat helt förutsättningslöst som den induktiva metoden förutsätter. Teorierna vi 
tillämpar ska sammankopplas med den information vi erhåller i empirin. 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Vid bearbetning och datainsamling kan två metoder tillämpas, kvantitativ och kvalitativ 
metod. Kvantitativ metod innebär att den information som samlas in omvandlas till siffror, 
som sedan analyseras mer ingående med hjälp av statistiska metoder. Vanligtvis utgörs 
kvantitativa studier av undersökningar som riktar sig till en större population och 
tillämpningsmetoden är oftast enkätundersökningar. Utifrån den valda undersökningsenheten 
skall sedan en generalisering kunna göras för liknande populationer inom 
forskningsområdet.14

 
Kvalitativ metod bygger på att det som undersöks i form av observationer och intervjuer 
omvandlas till ord och inte till siffror som i den kvantitativa metoden. Kvalitativa studier ger i 
regel en mer djupgående förståelse av undersökningsobjektet. Den lämpar sig bättre vid en 
undersökning av ett färre antal respondenter, där målet kan vara att få en helhetsförståelse av 
olika fenomen.15  
 
När vi gjorde vårt val av undersökningsmetod utgick vi från syftet med vår uppsats. Vi hade 
för avsikt att undersöka de anställdas attityder avseende hur humankapitalet på bästa sätt kan 
bevaras inom företaget. En kvalitativ studie tror vi inte kan ge oss en generaliserbar möjlighet 
att dra slutsatser av. Ett fåtal intervjuer ger ingen helhetsförståelse av skilda attityder inom 
företaget. Företagsledningar kan som vi ser det ha en tendens att ge en bättre bild av företaget 
än vad den enskilde medarbetaren ger. Eftersom våra respondenter representerar alla 
hierarkiska nivåer inom företaget, anser vi att det ger oss en mer rättvisande bild av 
medarbetarnas skilda uppfattningar. Attityder kan även skilja sig bland medarbetare som 
representerar olika demografiska grupper. Därför menar vi att en kvantitativ studie lämpar sig 
bättre, då man får en större spridning och bättre överblick av olika attityder i populationen. 
 
2.3.1 Primärdata och sekundärdata 
Primärdata är den information som insamlas genom så kallade förstahandsrapporteringar16, i 
vårt fall det empiriska materialet som erhålls via enkätundersökningen. 
 
Sekundärdata är befintlig information som redan existerar och som består av statistik, 
litteratur och diverse tryckta källor17. Vi har använt oss av sekundärkällor i den teoretiska 
referensramen, metodavsnittet samt i inledningskapitlet. 
 
2.3.2 Strategi - Fallstudie 
Det som är utmärkande för en fallstudie är att man enbart koncentrerar sig på en eller några få 
undersökningsenheter och inte på ett brett spektrum av enheter. Målsättningen är att kunna 
belysa det generella genom att undersöka det enskilda fallet.18

 
Fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren att använda en mängd olika källor, data 
och forskningsmetoder i undersökningen. Svagheten med fallstudier är dock att den 

                                                 
14 Denscombe, 2000 
15 Holme & Solvang, 1997 
16 Patel & Davidson, 2003 
17 Dahmström, 2005 
18 Denscombe, 2000 

    6  



    
 

generalisering som görs utifrån resultatet kan brista i trovärdighet. Den utvalda populationen 
kanske inte är representativ för företaget i helhet.19  
 
Fallstudien lämpar sig bäst i vårt fall, då vi inte har förutsättningarna för att genomföra en 
surveyundersökning. En surveyundersökning som framförallt innebär att forskningen ska ha 
en bred täckning, kräver för mycket tid och resurser, som dessvärre ligger utanför en 
kandidatuppsats tidsram. 
 
2.4 Val av undersökning 
Det finns två typer av undersökningar, urvalsundersökning och totalundersökning. 
Urvalsundersökning kännetecknas av att ett urval görs av den population man avser att 
undersöka. En totalundersökning innebär att samtliga individer i populationen undersöks.20

 
I vår undersökning kommer vi att genomföra en totalundersökning av SEB Trygg Liv, vilket 
innebär att samtliga medarbetare har möjlighet att delta i undersökningen. Fallstudiens svaga 
sida är som nämnts, vilken trovärdighet de generaliseringar har som görs utifrån den utvalda 
populationen. I vårt fall utgår vi från hela populationen vilket vi anser ökar trovärdigheten. 
 
Inledningsvis var avsikten att endast undersöka några utvalda enheter av SEB Trygg Liv, men 
då vi skickade vårt förslag på frågeformulär och tillvägagångssätt avseende undersökningen, 
fick vi istället möjlighet att utföra en totalundersökning. Fördelen med att vi genomför en 
totalundersökning är att vi inte utesluter några medarbetare. Att utesluta somliga från att delta 
kan enligt vår åsikt skapa missnöje och irritation bland medarbetare. 
 
2.5 Utformning av frågeformulär 
Ett väl utformat frågeformulär är avgörande för om resultatet av undersökningen kan ge svar 
på syftet och om svaren präglas av hög kvalitet. Det finns två sätt att konstruera 
frågeformulär, strukturerat och ostrukturerat frågeformulär. Ett strukturerat formulär innebär 
att frågor och svarsalternativ är specificerade före undersökningen. Ostrukturerade formulär 
ger respondenten möjlighet att tala fritt, sådana är vanligt förekommande vid djupintervjuer.21 
Vid utformning av ett frågeformulär bör man bland annat tänka på att frågorna inte ska vara 
ledande, besvärande, prestigeladdade, hypotetiska eller betungande22. Forskaren bör försäkra 
sig om att de okomplicerade frågorna samt att de minst känsliga frågorna inleder ett 
frågeformulär.23

 
Vårt frågeformulär består av 15 frågor varav samtliga förutom en utgör strukturerade frågor. 
Den sista frågan är en öppen fråga, där respondenten får möjlighet att framföra egna 
synpunkter som denne anser vara viktiga. Frågeformuläret inleds med två frågor som 
behandlar motivationen hos medarbetarna. Denna genre av frågor är inte känsliga eller 
krångliga att förstå. Tredje frågan är en så kallad bakgrundsfråga, vilken indelar medarbetarna 
i kategorin chef eller icke chef. De två följande frågorna har varsin följdfråga för dem som 
svarar att de är chef på fråga 3. För respondenter som svarar att de inte är chefer filtreras 
följdfrågorna per automatik bort. Denna filtrering görs för att särskilja chefer från övriga 
medarbetare, i syfte att finna eventuella diskrepanser. Fråga 6 är en värderingsfråga och 
baseras på SEB Trygg Liv:s egna värderingar. Anpassade frågor till undersökningsobjektet 

                                                 
19 Denscombe, 2000 
20 Dahmström, 2005 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Denscombe, 2000 
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tror vi gynnar samtliga involverade parter. Fråga 7 avser medarbetarnas utvecklings- och 
karriärmöjligheter och fråga 8 behandlar kompetensen. Fråga 9 är utformad som underlag för 
empowerment. Fråga 10 återfinns i den litteratur vi studerat och då frågan behandlar 
anledningen till varför man arbetar fann vi den relevant24. Frågeformuläret avslutas med 
bakgrundsfrågor avseende kön, ålder, anställningstid och utbildning. 
 
Dahmström föreslår att bakgrundsfrågor ska inleda ett frågeformulär. Denscombe menar 
däremot att personliga frågor bör komma i ett senare skede av formuläret. Vi håller med 
Denscombe av flera skäl. Inom undersökningsbranschen placeras vanligen bakgrundsfrågor i 
slutet av formuläret25. Denna typ av frågor indelar medarbetarna i olika kategorier och anses 
därför vara känsliga. Att vi valt att inleda med relativt neutrala frågor tror vi kommer att 
reducera bortfallet i undersökningen, då respondenten får ett första intryck som inte anspelar 
på personlig fakta. Att författare som ovan kan ha delade meningar om hur ett frågeformulär 
skall konstrueras, tycker vi skapar osäkerhet hos forskare. Av den anledningen har vi valt att 
använda den praktiska tillämpningen, det vill säga att utforma frågeformuläret såsom man gör 
inom undersökningsbranschen. 
 
2.5.1 Utformning av svarsalternativ 
Den största delen av svarsalternativen är femgradiga och på ordinalskalenivå, vilka vanligtvis 
består av betyg- och attitydskalor som kan rangordnas26. I vår enkät är det de frågor där 
respondenten markerar sitt svar i ett intervall mellan 1 (Stämmer inte alls) och 5 (Stämmer 
helt). Motivet till valet av femgradiga svarsalternativ är att analys- och databearbetning 
förenklas, i synnerhet vid en undersökning som omfattar ett stort antal respondenter. Fråga 4 
och 5 består av åtta svarsalternativ, av vilka tre alternativ väljs, som respondenten anser vara 
viktigast. 
 
Bakgrundsfrågorna är på nominalskalenivå som innebär att man kan klassificera 
observationer27, vilka exempelvis utgörs av frågor avseende kön, utbildning och ålder. Vi har 
använt klassindelningar i svarsalternativen för samtliga bakgrundsfrågor. Dahmström föreslår 
att man om möjligt skall undvika klassindelningar, då risken för missbedömningar av 
åldersfördelningar kan inträffa28. Vi håller med i viss utsträckning, men vi har ändå valt att 
använda färdiga klassindelningar. Om en respondent uppmanas att ange vilket år denne är 
född, tror vi ökar respondentens misstanke om att dennes personliga integritet kan komma att 
inskränkas och därmed kan undersökningens utfall påverkas negativt. Även bearbetning av 
det insamlade materialet förenklas vid förutbestämda klassindelningar. Vid utformning av 
svarsalternativen till fråga 13, tog vi hänsyn till den sammanslagning som skedde mellan SEB 
och Trygg-Hansa 1999. 
 
Beträffande osäkerhet hos respondenter kan det vara lämpligt att ha med ett ”vet ej” 
svarsalternativ29. Trots författares rekommendationer har vi valt bort det alternativet. Det 
finns enligt oss risk för att respondenter av bekvämlighetsskäl väljer att svara ”vet ej”, vilket 
ger oss oanvändbar information att analysera. 
 
 

                                                 
24 Zetterberg, 1984 
25 Söderlind, 2005 
26 Dahmström, 2005 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
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2.6 Planering av webbenkätundersökningen 
Vid planering av en statistisk undersökning bör tre övergripande frågor besvaras:30

• Vem skall undersökas? 
• Vad skall undersökas? 
• Hur skall undersökningen göras? 

 
Vi har valt att undersöka ett företag som enligt oss uppfyller de kriterier vi har för att kunna 
besvara vårt syfte. Då avsikten är att analysera humankapitalet fann vi det lämpligt att 
använda oss av ett företag inom tjänstesektorn, SEB Trygg Liv, där humankapitalet utgör en 
central del av verksamheten. 
 
Inledningsvis var vår tanke att utföra en enkätundersökning bestående av postenkäter. 
Tillvägagångssättet skulle då vara att dela ut ett visst antal enkäter till utvalda medarbetare, 
det vill säga att genomföra en urvalsundersökning. Denna undersökningsmetod ger möjlighet 
att nå flertalet respondenter men har även en tendens att genera ett stort bortfall. Respondenter 
kan känna en viss oro att svaren inte förblir konfidentiella och de kan även ta lång tid på sig 
att besvara enkäten.31 När vi hade utformat frågeformuläret och vårt förslag på 
tillvägagångssätt skickade vi ett utkast till SEB Trygg Liv. I samråd med SEB Trygg Liv kom 
vi sedan överens om att en totalundersökning istället skulle genomföras. Utifrån de 
förutsättningarna menade vi att en webbenkätundersökning skulle vara ett mer praktiskt 
alternativ, vilket även SEB Trygg Liv samtyckte till. 
 
Vi kontaktade ett datainsamlingsföretag som kunde tänka sig att ställa upp kostnadsfritt, 
förutsatt att de fick ha med sin logotyp i undersökningen. Merparten av medarbetarna i dagens 
företag har tillgång till dator på arbetsplatsen, vilket har resulterat i att 
webbenkätundersökningar har blivit en allt vanligare undersökningsmetod. Inom SEB Trygg 
Liv har samtliga medarbetare tillgång till dator. Den stora fördelen med denna 
undersökningsmetod är att den går förhållandevis snabbt att genomföra. 
 
Innan den slutgiltiga versionen av frågeformuläret fastställdes, granskade vi frågorna 
tillsammans med en person med mångårig erfarenhet inom undersökningsbranschen32. När 
frågeformuläret även godkändes av SEB Trygg Liv kontaktade vi datainsamlingsföretaget, 
som utformade ett utkast på hur frågeformuläret skulle se ut på webben. Vi framförde en del 
synpunkter på vissa ändringar i frågeformuläret som vi ansåg vara nödvändiga. När vi hade 
fastställt tidsramen för undersökningen, kontaktade vi återigen SEB Trygg Liv och föreslog 
att ett ”förvarningsmail” skulle skickas ut till samtliga medarbetare. Detta ökade 
undersökningens tillförlitlighet då medarbetarna fick en intern uppmaning att medverka i 
undersökningen. Vi är övertygade om att även svarsfrekvensen påverkades positivt av 
förvarningsmailet. 
 
2.7 Genomförande av webbenkätundersökningen 
Undersökningen påbörjades några arbetsdagar efter att förvarningsmailet skickats ut. Samtliga 
medarbetare på SEB Trygg Liv fick ett mail där de inbjöds att delta i undersökningen. I mailet 
beskrevs kortfattat de väsentliga delarna med undersökningen. När medarbetarna sedan 
klickade på länken till frågeformuläret erhöll de först ett introduktionsbrev33 med 
bakgrundsinformation om undersökningen. Ett introduktionsbrev är mer eller mindre 
                                                 
30 Dahmström, 2005 
31 Denscombe, 2000 
32 Söderlind, 2005 
33 se bilaga 1 
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nödvändigt vid genomförande av enkätundersökningar. Ett välutformat introduktionsbrev ska 
bland annat innehålla syftet med undersökningen, information om frivillighet att delta, värdet 
av ett deltagande och att undersökningen förblir konfidentiell och anonym34. 
 
Efter introduktionsbrevet följde frågeformuläret. Frågeformuläret utformades på ett enkelt och 
mottagligt sätt för respondenterna. Varje sida innehöll ett begränsat antal frågor för att 
deltagarna inte skulle behöva navigera på sidan. SEB Trygg Liv:s egen logotyp fanns med på 
samtliga sidor i formuläret, vilket enligt oss gav undersökningen en professionell prägel. Vi 
uppfattar det som att layouten utgör en viktig funktion vid webbenkätundersökningar, då en 
välutformad layout tenderar att reducera bortfallet i undersökningen. Längst ned på varje sida 
i formuläret återfanns våra namn och mailadresser. Om något var oklart i undersökningen 
hade respondenterna möjlighet att kontakta de ansvariga. 
 
2.8 Databearbetning 
Det finns flera olika sätt att analysera undersökningar. Vid statistiska undersökningar utgår 
forskaren från vilka metoder som är lämpliga för att besvara syftet. Alltifrån regressions- och 
korrelationsanalyser till korstabeller kan användas vid analysering av statistiskt material. 
Korstabeller är en statistisk metod som innebär att två variabler mäts i förhållande till 
varandra. Ett alternativ kan vara att en oberoende variabel (X) exempelvis utbildning, mäts 
mot en beroende variabel (Y) kön. Utifrån de klassindelningar som respektive variabel har, 
kan man sedan utläsa hur de förhåller sig till varandra.35

 
Vårt frågeformulär består till huvuddelen av femgradiga svarsalternativ, varpå vi finner det 
lämpligt att framförallt redovisa empirin i form av korstabeller. Med korstabeller avser vi 
särskilja chefers svar från övriga medarbetare på SEB Trygg Liv. Detta gör vi med hänsyn till 
att en del av syftet är att undersöka om attityderna skiljer sig mellan de hierarkiska nivåerna. 
 
2.9 Bortfall och population 
Det finns två typer av bortfall, individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall utgörs av 
de individer som ingår i undersökningen men som av någon anledning inte besvarar 
undersökningen. Det partiella bortfallet motsvaras av de respondenter som lämnar en fråga 
obesvarad.36

 
I vår webbenkätundersökning slutade det totala antalet svar på 309 medarbetare av 486 i det 
ursprungliga totala urvalet. Av de 486 individerna bortsåg vi från 19 medarbetare som ett 
giltigt bortfall, då dessa personer är föräldralediga, sjukskrivna eller tjänstlediga och därmed 
inte har haft möjlighet att delta i undersökningen. Av de 467 medarbetare inom SEB Trygg 
Liv som hade möjlighet att delta, besvarade 66,2 procent enkäten. Undersökningen pågick 
under sju arbetsdagar och på den sjätte arbetsdagen skickades ett påminnelsemail37 till 
samtliga respondenter, som ännu inte svarat. Därefter besvarade ytterligare 60 personer 
enkäten. 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Denscombe, 2000 & Dahmström, 2005 
35 Dahmström, 2005 
36 Ibid 
37 se bilaga 3 
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2.10 Reliabilitet och validitet 
Mätprocessens reliabilitet talar om graden av tillförlitlighet hos en mätning. När man mäter 
samma företeelse vid upprepade tillfällen med samma mätinstrument, kan det uppstå 
slumpmässiga variationer. Det är önskvärt att dessa slumpmässiga variationer är små vid 
upprepade mättillfällen. Om så är fallet karaktäriseras undersökningen av en hög reliabilitet.38

 
När enkäter används som insamlingsmetod är möjligheten att kontrollera reliabiliteten i 
förväg begränsad. Det enda sättet att försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig är att 
de som ska besvara enkäten uppfattar den som vi har tänkt oss.39  
 
Validitet är ett mått på i vilken utsträckning metoderna för insamling av data anses vara 
exakta och riktiga40. Vi måste försäkra oss om att det vi avser att undersöka också är det vi 
undersöker i praktiken. En väl genomförd undersökning karaktäriseras således av en hög 
validitet, det vill säga att man mäter det man faktiskt vill mäta41. 
 
Validiteten har stärkts av att vi fick frågeformuläret granskat av en person med mångårig 
erfarenhet inom undersökningsbranschen. Det vi ville ha svar på var om de använda 
indikatorerna i frågeformuläret, utgjorde rimliga operationaliseringar av våra teoretiska 
begrepp. Det var någonting som hon samtyckte till vilket därmed torde höja validiteten. 
 
Reliabiliteten har stärkts genom att vi har gett tydliga instruktioner i introduktionsbrevet om 
hur man skall gå tillväga när man besvarar enkäten, så att inga misstolkningar uppstår. Vid 
utformandet av frågeformuläret har vi varit noggranna med formuleringar av frågorna. Svåra 
begrepp som respondenterna kanske inte känner till har förtydligats. Vi genomförde en 
testundersökning som bekräftade att enkäten var tydlig nog och inte borde misstolkas. 
 
2.11 Empirisk presentation 
Vi har valt att redovisa samtliga korstabeller som vi har producerat i diagramform, i syfte att 
underlätta för läsaren genom en bildlig förklaring. Samtliga stapeldiagram redovisas i procent 
av det totala antalet svar inom respektive kategori. Vi har även valt att klassindela de 
femgradiga svarsalternativen i tre grupper av flera skäl. Läsaren får en ökad förståelse av 
skilda attityder mellan medarbetare då antalet staplar reduceras. De respondenter som har 
svarat 4 eller 5 på en fråga är i regel positivt inställda och likaså de som har svarat 1 eller 2 är 
negativt inställda. Vi vill även försäkra oss om att svar inte skall kunna utläsas på annat än 
gruppnivå, av den anledningen gör vi denna kategorisering. De 309 medarbetare som har 
deltagit i undersökningen innefattas av 46 chefer och 263 övriga medarbetare. Av 
anonymitetsskäl kommer inte grupper som understiger sex respondenter att presenteras i 
diagramform. Framförallt har detta varit gällande vid redogörelse av vissa chefskategorier 
som har varit små. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Dahmström, 2005 
39 Patel & Davidson, 2003 
40 Denscombe, 2000 
41 Dahmström, 2005 
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Humankapital 
SEB Trygg Liv är ett företag vars huvudsyfte är att erbjuda försäkringar till företag och 
privatpersoner. Eftersom SEB Trygg Liv är verksamma i en bransch som består av ett flertal 
konkurrenter, möjliggör det för kundkretsen att välja ett annat företags tjänster om behoven 
inte blir uppfyllda. Denna risk anser vi ställer krav på företaget vad gäller att bevara och 
utveckla medarbetarnas humankapital. 
 
Vi ämnar utgå från Edvinsson och Malones beskrivning av humankapitalet, vilken inbegriper 
den kunskap, skicklighet, innovativ förmåga och förmågan hos företagets medarbetare att 
utföra sina arbetsuppgifter. Det inkluderar också företagets värderingar, kultur, filosofi och 
organisationens kreativitet42. Humankapitalets viktigaste kännetecken är dess rörlighet, vilket 
innebär att det inte kan ägas av företaget. Vi anser att Edvinsson och Malone lägger för liten 
vikt vid faktorer som motivation och utveckling. Dessa är enligt oss vedertagna delar av 
humankapitalet, som många andra författare43 väljer att belysa i större utsträckning. 
 
Hur kan då humankapitalet bevaras inom företaget? Ett sätt är att omvandla det till det så 
kallade strukturkapitalet. 
 
För att beskriva strukturkapitalet utgår vi återigen från Edvinsson och Malone, som har en 
tydlig beskrivning av dess innebörd. Strukturkapitalet är det som finns kvar på arbetsplatsen 
när personalen har gått hem. Det består bland annat av datorer, databaser, 
organisationsstruktur, patent, varumärken samt övriga resurser som bistår medarbetarna i 
deras arbete.44

 
Att vi även redogör för strukturkapitalet motiveras av att det ofta sammankopplas med 
humankapitalet. Man talar om att humankapitalet ska omvandlas till strukturkapital, det vill 
säga medarbetarnas kompetens ska dokumenteras och lagras i företaget, för att reducera 
problem som kan uppstå när kompetent personal eventuellt lämnar företaget. Det är dock 
ingen självklarhet att denna omvandling är positiv för företaget. Att enbart fokusera på 
omvandling av humankapital till strukturkapital kan minska företagets värdeskapande 
utveckling, då denna process kan reducera innovativa tankegångar bland medarbetarna45. 
 
En viktig funktion i humankapitalet är kravet på innovation. Humankapitalet utvecklas, sprids 
och kommer till användning när medarbetarnas kompetens används i sammanhang som leder 
till innovationer. Humankapitalet utvecklas på två sätt, dels när företaget använder mer av 
människors kompetens och kreativitet, dels när fler har tillgång till den kompetens som 
företaget behöver för sina innovationer.46

 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Edvinsson & Malone, 1997 
43 Becker, Fock, Roos, Stewart, Wayne et al. 
44 Edvinsson & Malone, 1997 
45 Johnson, 2002 
46 Stewart, 1997 
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Tillsammans med Edvinsson har Stewart utvecklat en modell där de delar in ett företags 
medarbetare i nedanstående matris. 
         
     

Svår att ersätta,                 Svår att ersätta, 
Lågt förädlingsvärde        Högt förädlingsvärde 
            (1)      (3) 
 
Lätt att ersätta,                 Lätt att ersätta, 
Lågt förädlingsvärde        Högt förädlingsvärde 
            (2)      (4) 

Figur 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
      Källa: Stewart, 1997 (översättning, 1999), s.126 
 
Denna matris värdesätter medarbetarna utefter arbetsuppgifter och befogenheter. Ruta 1 
innefattar personal som utför kvalificerade arbetsuppgifter men som inte har några 
befogenheter. Ruta 2 motsvarar personal som inte utför kvalificerade arbetsuppgifter och som 
inte har befogenheter. I ruta 4 återfinns personal som har ett värde gentemot kund i form av 
spetskompetens, men som enkelt kan ersättas, till exempel IT-konsulter. I ruta 3 återfinns 
personal som bidrar till störst värde och utveckling för företaget. De är svåra att ersätta då de 
är väl insatta i verksamheten och innehar spetskompetens. Företagets viktigaste del av 
humankapitalet återfinns i ruta 3, eftersom medarbetarnas kompetens, kreativitet och 
erfarenhet skapar produkter eller tjänster som tillfredsställer kundbehovet.47

 
3.2 Humankapitalteorin 
 

”Human capital is so uncontroversial nowadays that it may be difficult to appreciate 
the hostility in the 1950s and 1960s toward the approach that went with the term”48

 
Ovanstående citat är taget från humankapitalteorins grundare Gary S. Becker. Vi finner den 
intressant att inleda med, då fokusering på humankapitalet inte längre anses vara 
kontroversiellt, utan är något som utgör en betydande tillgång för dagens företag. Vi vill 
sträcka oss lite längre och hävda att humankapitalet är en helt avgörande tillgång för företag 
verksamma inom tjänstesektorn, där vi återfinner SEB Trygg Liv. Vad vi menar med vårt 
resonemang, är att klientelet förhållandevis enkelt kan välja en konkurrents tjänster om inte 
behoven uppfylls. Därför krävs det att medarbetarna är kompetenta, motiverade och utvecklas 
för att kunna bemöta kunderna på ett tillfredsställande sätt. 
 
Människors ansträngningar att öka sin kunskapsnivå ses som individuella investeringsbeslut, 
vilket är grundtanken med humankapitalteorin. Nyförvärvad kunskap betraktas som en 
livslång investering. De mest betydande investeringarna i humankapital är utbildning, i form 
av ytterligare studier eller kunskap som har uppnåtts genom att arbeta under lång tid inom ett 
specifikt område.49

 
Becker50 gör en uppdelning av kunskap, allmän och specifik kunskap. Allmän kunskap är den 
kunskap som är användbar oavsett var man arbetar. Allmänna kunskaper införskaffas genom 
studier i all dess form, exempelvis på universitet eller högskola. Den kunskap som ökar 

                                                 
47 Stewart, 1997 
48 Dellnäs, s.81, 2002 
49 Dellnäs, 2002 
50 Becker, 1993 
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produktiviteten på den arbetsplats där man arbetar kallas för specifik kunskap. SEB Trygg Liv 
befinner sig i försäkringsbranschen, där den specifika kunskapen innefattas av de olika 
försäkringsalternativ som finns till kundernas förfogande. 
 
I den bemärkelse vi avser att undersöka medarbetarnas kompetens, finner vi det lämpligt att 
fråga om medarbetarna använder sin kompetens fullt ut. Vi är av den uppfattningen att 
medarbetare har kompetens som inte alltid utnyttjas till fullo och likaså brist på kompetens i 
det arbete man utför. 
 
Utbildning i skolan och det Becker51 kallar ”on-the-job training”, det vill säga den kunskap 
som tillhandahålls på arbetsplatsen, är inte de enda kunskapsformer som kan öka den 
anställdes inkomst. Information är likaså en viktig del av humankapitalteorin. Det är 
exempelvis viktigt att ha vetskap om vilket arbete som ger högst lön. Becker menar att det 
inte bara är möjligheten till investeringar i humankapital som påverkar de anställda i sitt 
arbete, utan en viktig del beror på vilken lön de anställda erhåller. En ökad inkomst ger en 
ökad arbetsmoral, vilket påverkar motivationen positivt.  
 
I vår planerade undersökning kommer en fråga att ställas som syftar till att besvara vilka 
faktorer som medarbetarna anser vara viktiga i sitt arbete. Lön och förmåner kommer att vara 
ett av svarsalternativen. Vi tror även att det finns andra faktorer som medarbetarna 
värdesätter, exempelvis arbetsmiljön, delaktighet, personlig utveckling och gemenskap. Dessa 
faktorer skall även finnas med bland svarsalternativen.  
 
Humankapitalteorin förutsätter att människor är rationella men det har påvisats att människor 
inte alltid är rationella. Exempelvis lönediskrimineringar mellan könen förklaras av det 
mindre rationella antagandet52. Detta faktum påverkar således också motivationsnivån hos 
medarbetarna. 
 
Andra forskare53 menar att medarbetarna väger för- och nackdelar med investeringar i 
humankapital, det vill säga vilka positiva och negativa konsekvenser investeringarna medför i 
det dagliga arbetet. Vi instämmer i detta, då medarbetare med högt humankapital ofta har en 
hög arbetsbelastning, exempelvis i form av flera ansvarsområden. Under dessa förutsättningar 
bör arbetsbelastningen vägas i förhållande till den ersättning man erhåller. 
 
3.3 Motivation 
Motivation definieras enligt Weiner54 som ”en inre psykologisk process hos individen som 
skapar en drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller 
och förstärker den”. 
 
Motivation är ett begrepp som har studerats alltifrån Maslows individbaserade 
behovspyramid, till motivationsteorier som i större utsträckning fokuserar på individens 
arbetssituation. Gemensamt för åtskilliga teoretiker är att motivationsbegreppet ofta 
sammankopplas med arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang. Arbetstillfredsställelse 
hänvisar oftast till hur väl man trivs med det arbete som man utför. Det menas att en högre 
arbetstillfredsställelse leder till bättre prestationer i arbetet55. 

                                                 
51 Becker, 1993 
52 Pierce-Brown, 1998 
53 Wayne et al., 1999  
54 Jacobsen & Thorsvik, s.292, 2002 
55 Jacobsen & Thorsvik, 2002 
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Det finns dock de som hävdar att hög tillfredsställelse inte behöver innebära ökade 
prestationer. Lawler56 menar att: 
 

”Stark tillfredsställelse kan reducera motivationen att prestera något extra, eftersom tillfredsställelse 
 innebär att värdet av eventuella belöningar betyder mindre. En mer logisk ståndpunkt  

är självfallet att prestationen bestäms av önskan om att uppnå mål och resultat,  
och att tillfredsställelse är en följd av de resultat som individen uppnår” 

 
Engagemanget visar i hur stor utsträckning man identifierar sig med organisationen, dess 
värderingar och mål. Även ökat engagemang leder i regel till bättre prestationer i arbetet.57 
Medarbetarnas arbetsengagemang kan vara svårt för företaget att påverka. 
Arbetsengagemanget är en faktor som måste komma från individen själv58. 
 
Vi tycker att det verkar mycket rimligt, engagemanget är något som skiljer sig åt mellan 
individer. En del har större engagemang och utvecklas därmed i arbetet, medan andra är 
tillfreds och mindre benägna att göra mer än vad som krävs i arbetet. 
 
Herzberg59 klargör hur medarbetare och chefer ska motiveras i sin arbetsmiljö utifrån två 
perspektiv. Hans forskning försöker identifiera motivationsfaktorer som skapar en bra 
stämning på arbetet. Arbetssituationen påverkas både av motivations- och hygienfaktorer. 
Hygienfaktorer är de företeelser som påverkar arbetssituationen i förhållande till företagets 
policy, administration, relationer, löner, ledarskap, arbetsförhållanden och säkerhet. 
Motivationsfaktorer är det som ger möjlighet till utmaning i arbetet, till utveckling och 
tillfredsställelse. Om motivationen befinner sig på en hög nivå kommer medarbetarna fortsätta 
att utföra ett bra arbete. 
 
Kritik som har riktats mot Herzbergs motivations- och hygienteori, är tillvägagångssättet att 
be intervjupersonerna att rapportera erfarenheter av att ha känt sig mycket nöjda eller 
missnöjda i arbetet. Människor har en tendens att lägga skulden på omgivningen när de inte 
lyckas nå bra resultat och vice versa, ta åt sig äran för bra resultat genom att hänvisa till sin 
egen insats.60

 
Trots kritiken har Herzbergs motivations- och hygienteori fortfarande ett stort inflytande i 
dagens motivationsstudier inom organisationer. Vi anser att de faktorer han behandlar är högst 
relevanta för vår uppsats, då vi är intresserade att undersöka de underliggande faktorer som 
påverkar medarbetarnas motivation på SEB Trygg Liv. För en del kan lönen vara en 
motiverande faktor, medan andra lägger större tonvikt på personlig utveckling och 
gemenskap. 
  
3.4 Kompetens 
SEB Trygg Liv:s kärnverksamhet är att sälja försäkringar till företag och privatpersoner. En 
central del i arbetet är den kompetens medarbetarna besitter samt på vilket sätt denna 
kompetens förmedlas i kundrelationer. Kompetens är ett mångtydigt begrepp men som oftast 
relateras till individens kunskaper i olika sammanhang. Vi anser att det är nödvändigt att 
redogöra för flera författares tolkningar av begreppet, vilket ger läsaren en mer nyanserad bild 
av vad kompetens innefattar. 
                                                 
56 Jacobsen & Thorsvik, s.298, 2002 
57 Lincoln & Kalleberg, 1990 
58 Fock, 2002 
59 Herzberg, 1966 & Larson, 2005 
60 Jacobsen & Thorsvik, 2002 
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Enligt vår uppfattning behöver kompetensen inom företag ständigt utvecklas och förbättras. 
Eftersom vi lever i en föränderlig värld och där den kunskapen man hade igår kan bli inaktuell 
imorgon. Det är därför viktigt att företag genom kompetensutveckling kontinuerligt förnyar 
och stärker medarbetarnas kompetens. 
 
Kompetens är ett vidare begrepp än bara kunskap och medarbetares kompetens kan 
kategoriseras enligt följande:61

• kunskaper - veta-fakta, kunna-metoder 
• färdigheter - kunna göra 
• erfarenheter, perspektiv - referensram, lära av misstag och framgång 
• värderingar, attityder - vilja att dela grundläggande synsätt 
• kontakter, kontaktnät - kunna påverka andra, bygga relationer, bygga nätverk 

 
Kunskaper och färdigheter kan utvecklas genom studier, träning, praktiskt arbete och 
upplärning i det dagliga arbetet. Erfarenheter erhålls genom att man lär sig av sina misstag 
och framgångar. Gemensamma värderingar och attityder är betydelsefulla för att medarbetare 
ska kunna utföra arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt. Viktiga kontaktnät är en effektiv väg till 
kunskaper och erfarenheter, dessa kan utgöras av olika yrkesmässiga kontakter.62

 
Inom organisationer indelas kompetens i individbunden och strukturbunden kompetens. Den 
strukturbundna kompetensen är kopplad till företagets strukturkapital. Den individbundna 
kompetensen närmare bestämt humankapitalet, återfinns hos företagets medarbetare.63

 
Kompetens kan också syfta till en individs kunskap i olika sammanhang. På ett yrkesmässigt 
plan kan kompetensen indelas i tre underliggande nivåer:64

 
• Affärskompetens, att förstå hur pengarna/effektiviteten skapas 
• Kundbehovskompetens, att förstå vad kunderna vill ha 
• Kundrelationskompetens, att förstå hur man hanterar relationen till kunderna 

 
Dessa områden finner vi relevanta att nämna då medarbetarna på SEB Trygg Liv har daglig 
kundkontakt. Det innebär att medarbetarna måste känna till kundbehovet och hur en god 
kundrelation ska upprätthållas. 
 
I en omfattande undersökning som gjordes år 200265 var syftet att redogöra för hur olika 
kompetensformer lönar sig på arbetsmarknaden. De kompetensområden som studien 
analyserar är, yrkesspecifik kompetens som erhålls genom yrkesinriktade studier på 
högskolenivå, exempelvis läkarstudier. Akademisk kompetens som även tillhandahålls genom 
studier på högskolenivå, men är dock inte yrkesinriktade. Ledarkompetens utvinns främst i ett 
arbetssammanhang och kan som yrkesspecifika kompetensen användas direkt på 
arbetsmarknaden. Undersökningen kommer fram till att yrkesspecifik kompetens och 
ledarkompetens lönar sig direkt på arbetsmarknaden genom att man besitter den kunskap som 
behövs i arbetet. Den akademiska kompetensen lönar sig inte direkt på arbetsmarknaden, men 
däremot anses den utgöra en bra grund för att utveckla sin kompetens på arbetsplatsen. 

                                                 
61 Hansson, 1997 
62 Ibid 
63 Bruzelius & Skärvad, 2004 
64 Fock, 2002 
65 Heijke, Meng  & Ramaekers, 2003 
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Pennings et al.66 redogör för att medarbetarnas ålder delvis ligger till grund för den kompetens 
den enskilde tar till sig. Yngre medarbetare anses generellt ha en starkare vilja att öka sin 
kompetens. Författarna vill också framhäva att andra bakgrundsfaktorer såsom 
utbildningsnivå och anställningstid påverkar investeringar av kompetens. 
 
Vi delar denna uppfattning i viss mån, men ibland kan det dock vara så att yngre medarbetare 
inte trivs på arbetsplatsen och därmed inte utvecklar sin kompetens. Det kan också vara så att 
äldre medarbetare inte har samma förutsättningar att utveckla sin kompetens. Vi är av den 
uppfattningen att detta är ett problem som existerar inom företag, därför avser vi undersöka 
om det empiriska materialet påvisar att så är fallet. 
 
3.5 Värderingar 
Deal och Kennedy67 har en kort men som vi finner en informativ förklaring av värderingar i 
följande citat. Deras definition fokuserar på att värderingar är en viktig del i ett företags 
filosofi för att bli framgångsrikt och fungerar som riktlinjer i de anställdas dagliga arbete. 

 
”Values are the bedrock of any corporate culture. As the essence of any company’s 

philosophy for achieving success, values provide a sense of common direction 
for all employees and guidelines for their day-to-day behaviour” 

 
Hur viktiga är värderingar för ett företag? SEB Trygg Liv har värderingar som funnits sedan 
sammanslagningen med Trygg-Hansa, 1999. Värderingarna är engagemang, kontinuitet, 
ömsesidig respekt och professionalism68, vilka ska avspegla det dagliga arbetet. Av den 
litteratur vi studerat har vi kommit fram till att definitioner av värderingar är entydiga, 
författarna är överens om begreppets innebörd. Vi väljer därför att redogöra för de centrala 
ståndpunkterna. 
 
Värderingar innebär enligt Schein69 att man har gjort ett medvetet val och bestämt sig för att 
en viss företeelse är positiv och en annan negativ. Sådana värderingar följer ofta naturligt av 
de grundläggande antaganden som man har gjort. Schein menar att om en chef förutsätter att 
dennes underordnade är lata och inte utför sitt arbete väl, blir en naturlig konsekvens att 
chefens värderingar bottnar i att de underordnade måste styras och kontrolleras. 
 
Hatch70 har en liknande definition av värderingar, men väljer även att lyfta fram andra 
aspekter som karaktäriserar värderingar. Hon menar att värderingar är vad medlemmarna i en 
organisation uppskattar främst, exempelvis frihet, demokrati, tradition och lojalitet. 
Värderingar ligger till grund för bedömningar av vad som är rätt eller fel och används även 
som moraliska eller etiska normer. 
 
Gagliardi71 utgår från Scheins uppfattning om värderingar som det centrala i en 
organisationskultur. Varje organisations grundläggande strategi bör vara att skydda den 
organisatoriska identiteten, som dessa antaganden och värderingar skapar och upprätthåller. 
Vi är av samma mening som Gagliardi, vad gäller vikten av att skydda den egna 
organisationens identitet. Det är väldigt sårbart för ett företag om de egna värderingarna 
ifrågasätts och inte upprätthålls. Det finns många exempel på företag vars rykte har 
                                                 
66 Pennings, Lee & Witteloostuijn, 1998 
67 Deal & Kennedy, 1982 
68 www.seb.se, 2005-11-10 
69 Jacobsen & Thorsvik, 2002 
70 Hatch, 2002 
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försämrats, då företagsledningar misskött sig och frångått värderingarna. Ett exempel på detta 
är försäkringsbolaget Skandia som erhöll mycket negativ kritik då man frångick företagets 
värderingar, i samband med de bonusprogram som företaget missbrukade. 
 
Ifrågasättande av ett företags värderingar kommer ofta från en marginaliserad grupp individer, 
till exempel nyrekryterade, revolutionärer eller outsiders72, det vill säga medarbetare som vill 
förändra och de som känner ett utanförskap. Vid nyrekryteringar strävar de flesta 
organisationer efter att få sina anställda att ta till sig organisationens normer, värderingar och 
grundläggande antaganden73.  
 
Utifrån denna framställning anser vi det vara av värde att undersöka om medarbetarna explicit 
är medvetna om SEB Trygg Liv:s värderingar, samt hur de förhåller sig till dem.  
 
3.6 Utveckling och karriär 
Inom ett företag sker utveckling vanligtvis genom internutbildning eller kunskapsöverföring 
medarbetare emellan. Utveckling kan tolkas på olika sätt, antingen att en personlig utveckling 
sker eller att det finns möjlighet att avancera och göra karriär. 
 
Driver och Brousseau74 skiljer på fyra olika utvecklings- och karriärtyper, som vi menar 
sammanfattar de möjligheter medarbetarna på SEB Trygg Liv har till sitt förfogande: 
 
Linjär karriär – möjlighet att bli befordrad och klättra inom organisationen, innefattas av att 
människor eftersträvar makt, auktoritet och ansvar. 
 
Expertkarriär – möjlighet för individen att växa och fördjupa sig inom ett speciellt 
kompetensområde, exempelvis läkare och konsulter. 
 
Spiralkarriär – kännetecknas av att individen i perioder avancerar från ett arbetsområde till ett 
annat. Syftet är att individen skall kunna utveckla sin kompetens genom att använda den inom 
andra områden. 
 
Transitkarriären – kännetecknas av frekventa och omvälvande kast i karriären, exempelvis ny 
tjänst i en helt annan del av organisationen. 
 
Utveckling kan även inriktas på att lära medarbetarna om hur samspelet mellan medarbetare 
och kunder skall upprätthållas. 
 
För att belönas på arbetsplatsen är investeringar i humankapital en nödvändighet. När 
medarbetaren utvecklas och ökar kunskapsnivån innebär det att produktiviteten inom 
företaget ökar, vilket möjliggör en belöning i form av lön från företaget.75

 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Hatch, 2002 
73 Jacobsen & Thorsvik, 2002 
74 Bruzelius & Skärvad, 2004 
75 Lin & Huang, 2005 
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En omfattande studie76 baserad på ett stort urval företag påvisar hur humankapitalet påverkar 
tillväxten hos medarbetarna. I figuren nedan illustreras hur tillväxten hos medarbetarna ökar i 
takt med förbättrat humankapital. Det går att utläsa att ett högt nyttjande av mänskliga 
resurser inte nödvändigtvis innebär att humankapitalets stärks. Det fordras att medarbetarna 
utvecklas och tillåts använda sina resurser på ett sådant sätt, att även humankapitalet stärks. 
 
Figur 3.2 Human capital of Employees Moderating the Effect of HR Development and Utilization on 
Employment Growth 
 
  
 
 
  
 
     High HR development  

& utilization 
Low HR development  
& utilization

Employment growth High human capital 

Low human capital 

HR = Human Resources 

 
                                Källa: Rauch et al., (2005), s.693 
 
Inom SEB Trygg Liv vill vi utreda vilka möjligheter medarbetarna har till personlig 
utveckling. Vi avser att förhålla oss till de typer Driver och Brousseau kallar linjär- samt 
expertkarriär, då vi anser att dessa innefattar de vanligaste utvecklingsformer som 
medarbetare eftersträvar. 
 
3.7 Empowerment 
Med empowerment menas i vilken grad ansvar och befogenheter fördelas mellan företagets 
medarbetare. Empowerment förutsätter att medarbetare har en bred kompetens och en 
förståelse för verksamheten i sin helhet. Det är företagets chefer som ser till att decentralisera 
ansvar och befogenheter till de övriga medarbetarna.77 Detta leder till att medarbetarna får en 
större känsla av samhörighet och det bringar stolthet på arbetsplatsen78. 
 
Chefer har till synes en nyckelroll i upprätthållande av empowerment, då de har till uppgift att 
delegera ansvar och befogenheter. Vi tror att empowerment är ett område vars fokus idag, 
sträcker sig över många branscher och givetvis har en direkt koppling till företagets 
humankapital. Därför kommer även empowerment att behandlas i uppsatsen. 
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4. Empiri 
Vad gäller disposition av empirin följer vi samma struktur som frågeformuläret, vilket 
inbegriper följande områden; motivation, värderingar, utveckling och karriär, kompetens, 
empowerment och bakgrundsfrågor. Samtliga diagram presenteras uppdelat på chefer och 
övriga medarbetare. Fråga 4 och 5 är generella frågor som berör flera faktorer av 
humankapitalet, där respondenterna valde de tre viktigaste faktorerna i arbetet. Efter 
presentationen av frågorna följer redovisning av ytterligare korstabeller i diagramform som 
utgör nödvändigt underlag för den vidare analysbearbetningen. 
 
Den sista frågan besvarades av 174 medarbetare, 24 chefer och 150 övriga medarbetare. 
Svaren har vi valt att sammanfatta styckvis med de vanligast förekommande teman uppdelat 
på chefer och övriga medarbetare. 
 
Av de 309 respondenterna är 15 procent chefer, vilket motsvarar 46 chefer totalt, resterande 
263 medarbetare arbetar utan chefsbefattning. 
 
4.1 Företagspresentation - SEB Trygg Liv 
SEB Trygg Liv ingår i SEB-koncernen och arbetar med koncernens livförsäkringsverksamhet 
i nära samarbete med SEB:s bankkontor och andra rådgivnings- och försäljningsenheter. 
Syftet är att erbjuda koncernens kunder en god helhetsbild av deras finansiella behov och de 
lösningar som står till buds, vare sig det gäller bank- eller försäkringstjänster. Utbudet 
omfattar ett komplett sortiment av produkter inom trygghetsområdet för privatpersoner och 
företag, som pensioner, tjänstepensioner, sjuk-, vård- och rehabiliteringsförsäkringar samt 
trygghetsboende. SEB Trygg Liv tillhandahåller även kapitalförsäkringar i olika former. Den 
största delen av försäljningen avser tjänstepension. Antalet kunder är drygt 1,5 miljoner och 
verksamheten finns till övervägande del i Sverige, Danmark, Irland, Luxemburg och 
England.79

 
4.2 Motivation 
Figur 4.1 Motivation 

 
Källa: Resultat av undersökningen 
 
Ovanstående diagram visar att 93 procent av cheferna har ett högt arbetsengagemang och 
arbetstillfredsställelse. Övriga medarbetare är inte riktigt lika motiverade som cheferna, då ett 

                                                 
79 www.seb.se, 2005-11-10 
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mindre antal har svarat att de är varken motiverade eller omotiverade. Det finns även ett litet 
antal medarbetare som har ett negativt arbetsengagemang samt en negativ 
arbetstillfredsställelse. 
 
4.3 Humankapitalfaktorer 
Figur 4.2 Humankapitalfaktorer 

Källa: Resultat av undersökningen 

Fråga 4. Vilka Tre av följande faktorer är viktigast för dig i ditt arbete? 
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I ovanstående diagram valde medarbetarna de tre viktigaste faktorerna i arbetet. Cheferna 
angav även vad de trodde att övriga medarbetare värderade högst. En klar majoritet av 
samtliga medarbetare anser att lönen är en mycket viktig faktor. Cheferna är även högst 
angelägna om att utvecklas i arbetet (78 %), medan övriga medarbetare prioriterar en stark 
arbetsgemenskap (55 %). Cheferna tror även att medarbetarna vill uppmärksammas i högre 
utsträckning samt känna större delaktighet, vilket inte riktigt överensstämmer med de övriga 
medarbetarnas attityder. 
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Figur 4.3 Humankapitalfaktorer 

Fråga 5. Vilka Tre av följande faktorer är viktigast för dig i ditt arbete? 

Källa: Resultat av undersökningen 
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I ovanstående diagram illustreras att majoriteten av cheferna värderar att företaget ska ha 
tydliga mål (72 %) samt att de har rätt befogenheter för att utföra sitt arbete (76 %). Övriga 
medarbetare är också angelägna om att ha de rätta befogenheterna i arbetet, men de vill även 
framhäva att stöd ska ges från chefen (49 %) samt att företaget ska ha tydliga mål. En tydlig 
avvikelse är att cheferna i förhållande till övriga medarbetare inte värdesätter en rimlig 
arbetsbelastning och inte heller fungerande arbetsrutiner. Cheferna är dock väl medvetna om 
att medarbetarna uppskattar en rimlig arbetsbelastning samt att stöd ska ges till medarbetarna. 
 
4.4 Värderingar 
Figur 4.4 Värderingar 

Fråga 6. Hur tycker du att följande värderingar stämmer in på SEB Trygg Liv?  
A) Engagemang, B) Kontinuitet, C) Ömsesidig respekt, D) Professionalism  
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Källa: Resultat av undersökningen  

 (%) 

 
Cheferna bedömer att SEB Trygg Liv:s värderingar stämmer väl överens med de egna 
uppfattningarna. De är dock inte lika positiva till den ömsesidiga respekten (70 %). Övriga 
medarbetare förhåller sig en aning mindre positiva och en tydlig skillnad beträffande 
kontinuiteten (64 %) samt i viss grad den ömsesidiga respekten går att utläsa. 
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4.5 Utveckling och karriär 
Figur 4.5 Utveckling och karriär 

K

Fråga 7a. Jag känner att jag personligen utvecklas i mitt arbete  
Fråga 7b. På min arbetsplats finns möjlighet att avancera och göra karriär  
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älla: Resultat av undersökningen  

ad gäller utveckling och karriärmöjligheter finner vi stora diskrepanser mellan chefer och 

.6 Kompetens 
s 

uvuddelen av SEB Trygg Liv:s medarbetare anser sig ha den kompetens de behöver i 

 
V
övriga medarbetare. Cheferna anser sig ha goda utvecklings- och karriärmöjligheter, medan 
övriga medarbetare känner en del begränsningar i den personliga utvecklingen. Nästintill en 
fjärdedel (23 %) menar att det inte finns möjlighet att avancera och göra karriär inom SEB 
Trygg Liv. 
 
4
Figur 4.6 Kompeten

Fråga 8a. Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 
Fråga 8b. Jag har möjlighet att använda min fulla kompetens i arbetet 

tionen Fråga 8c. På SEB Trygg Liv fördelas kompetensen jämnt över organisa

 
Källa: Resultat av undersökningen  
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 H

arbetet. Ett fullt nyttjande av kompetensen är dock inte alltid ett faktum, framförallt bland de 
övriga medarbetarna, där 70 procent använder kompetensen fullt ut. Båda grupperna är 
överens om att kompetensen sällan fördelas jämnt över organisationen. Den åldersgruppen 
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bland de övriga medarbetarna som anser sig ha högst kompetens i arbetet är de som är 29 år 
eller yngre, där 94 procent80 har gett ett positivt svar. 
 
4.7 Empowerment 
Figur 4.7 Empowerment 

 
Källa: Resultat av undersökningen 
 
Den största delen av medarbetarna tar ansvar när problem uppstår i arbetet. Stöd från chefen 
vid ansvarstagande tycks också ges i hög utsträckning. Fem procent i respektive grupp hävdar 
att ansvarstagandet inte upprätthålls. En liten grupp av de övriga medarbetarna (5 %) skulle 
dessutom behöva betydligt större befogenheter i arbetet. 
 
4.8 Bakgrundsfrågor 
Figur 4.8 Kön                          Figur 4.9 Ålder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Resultat av undersökningen                     Källa: Resultat av undersökningen 
 
Av de 46 chefer som deltagit i undersökningen är 21 män och 25 kvinnor. Procentuellt sett 
bland respondenterna har SEB Trygg Liv en överrepresentation av manliga chefer. Cirka 20 
procent av 102 män är chefer och 12 procent av de 207 kvinnorna har en chefsbefattning. När 
det gäller åldersfördelningen kan konstateras att företaget inte har någon chef under 30 år, 
däremot finner vi den största andelen chefer inom åldersintervallet 30-39 år. Merparten av 
respondenterna, närmare bestämt 200 medarbetare (65 %) är 40 år eller äldre. 
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Figur 4.10 Anställningstid                Figur 4.11 Utbildning 
 

 
Källa: Resultat av undersökningen                                     Käl
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En klar majoritet av SEB Trygg Liv:s medarbetare
antalet chefer har arbetat i sju år eller längre inom
visar finns inget samband mellan anställningstid o
utläsas har SEB Trygg Liv inte någon chef med 
hela 67 procent av cheferna universitets- eller hö
övriga medarbetarna har endast gymnasiekompeten
 
4.9 Korstabuleringar av empirisk data 
För att kunna pröva teorierna kommer vi att 
korstabuleringar som har gjorts i avsikt att i sen
empirin. Utifrån teorierna har vi utgått från faktor
att humankapitalet ska bevaras. Dessa faktorer har 
teorierna anses ha ett samband med, för att se h
faktorer. Dessa korstabeller kommer slutligen at
kommer här endast att redovisas objektivt. Som 
grupper med färre respondenter än sex inte att redo
 
Figur 4.12 Motivation, Bas: Övriga Medarbetare 
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I diagrammet ovan redogör vi för hur positivt ö
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företagets värderingar. Som vi tidigare har nämnt består SEB Trygg Liv:s värderingar av fyra 
begrepp. I detta avseende har vi valt att redovisa ett medelvärde av de fyra värderingarna, för 
att läsaren ska få en mer överskådlig förståelse av medarbetarnas attityder till värderingarna. 
Medarbetare med lågt arbetsengagemang anser sig inte heller ha någon möjlighet till 
personlig utveckling eller möjlighet att göra karriär. Däremot anser de sig ha en bred 
kompetens i arbetet men få medarbetare använder den fullt ut. Medarbetarna med högt 
arbetsengagemang är överlag positiva till övriga faktorer, men en avvikelse är dock 
möjligheten att göra karriär inom företaget. Endast 39 procent av dessa har uttalat sig positiva 
till möjligheten att göra karriär inom SEB Trygg Liv. 
 
Figur 4.13 Motivation, Bas: Övriga Medarbetare 

rbetstillfredsställelsen följer ett liknande mönster som arbetsengagemanget, men med några 

å samtliga chefer förutom tre svarade positivt avseende arbetsengagemanget och 
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Källa: Resultat av undersökningen  
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A
få undantag. Ett mindre antal medarbetare med låg arbetstillfredsställelse tror att en personlig 
utveckling är möjlig, men däremot har de nästintill en obefintlig möjlighet att använda sin 
fulla kompetens (9 %). En ytterligare signifikans är att de med låg arbetstillfredsställelse anser 
sig ha väldigt begränsade befogenheter i arbetet (18 %).  
 
D
arbetstillfredsställelsen, presenteras inte deras svar av anonymitetsskäl i diagramform. 
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Figur 4.14 Värderingar, Bas: Övriga Medarbetare fördelat på anställningstid 

ovanstående diagram illustreras hur positiva övriga medarbetare är till företagets värderingar 

igur 4.15 Värderingar, Bas: Chefer fördelat på anställningstid 

å en övervägande majoritet av cheferna har varit anställda i sju år eller längre, 29 chefer, 

 
Källa: Resultat av undersökningen  

Fråga 6. Hur tycker du att följande värderingar stämmer in på SEB Trygg Liv 

6 8

5 8

5 8

8 4

7 6

5 7

6 4

8 1

7 1

6 2

6 5

7 6

7 6

6 2

6 3

8 0

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

d )  P ro fes s io n a lis m

c) Ö m s es id ig  res p e k t

b )  K o n t in u ite t

a )  E n g ag em an g

A n s tä lln in g s tid  <= 2  å r A n s tä lln in g s tid  3 -4  å r A n s tä lln in g s tid  5 -6  å r A n s tä lln in g s tid  >=  7  å r

 
I 
i förhållande till anställningstiden. Samtliga medarbetare oavsett anställningstid förhåller sig 
positiva till värderingarna, men de är emellertid mindre positiva till kontinuiteten och den 
ömsesidiga respekten. 
 
F

 
Källa: Resultat av undersökningen  
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D
redovisas endast ovanstående anställningskategorier. Vi kan av det som återges i figur 4.4 
nämna att samtliga chefer överlag är positiva till företagets värderingar. I diagrammet ovan 
ser vi däremot att den ömsesidiga respekten avviker från de övriga värderingarna. 
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Figur 4.16 Utvecklingsmöjligheter, Bas: Övriga Medarbetare 

ovanstående diagram redogör vi för de övriga medarbetarnas utvecklingsmöjligheter i 

diagrammet ovan ser vi hur positiva medarbetarna är till andra faktorer i förhållande till 

hefernas svar avseende utvecklings- och karriärmöjligheter presenteras inte av 

 
Källa: Resultat av undersökningen  
 
I 
förhållande till motivation och kompetens. Av dem som anser sig ha låga 
utvecklingsmöjligheter har endast 48 procent ett positivt arbetsengagemang. 
Utvecklingsmöjligheterna är oberoende av den kompetens medarbetarna besitter. Däremot har 
endast 27 procent av de med låga utvecklingsmöjligheter svarat positivt vad gäller 
möjligheten att använda kompetensen fullt ut i arbetet.  
 

igur 4.17 Karriärmöjligheter, Bas: Övriga Medarbetare F

 
Källa: Resultat av undersökningen  
 
I 
möjligheten att avancera och göra karriär inom SEB Trygg Liv. Möjligheten att göra karriär 
påverkar inte medarbetarnas attityder lika negativt som exempelvis en avsaknad av en 
personlig utveckling gör. Det som dock kan konstateras är att de med låga karriärmöjligheter 
även förhåller sig mindre positiva till att kompetensen används fullt ut (55 %). 
 
C
anonymitetsskäl i diagramform. 
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Figur 4.18 Kompetens, Bas: Övriga Medarbetare 

i har valt att redovisa ett diagram där vi mäter bakgrundsfaktorer i förhållande till 

land cheferna återfinns inte representanter för alla bakgrundskategorier. Av den anledningen 
kan vi endast redovisa ovanstående grupper. Av de chefer som har varit anställda i 5-6 år 

 
Källa: Resultat av undersökningen 
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V
möjligheten att använda kompetensen fullt ut. Anledningen till denna redogörelse är att 
faktorer såsom anställningstid, ålder och utbildning ofta sammankopplas med individens 
kompetens, även i enlighet med vår teoretiska referensram. Huvuddelen av medarbetarna på 
SEB Trygg Liv anser sig ha den kompetens de behöver i arbetet (se figur 4.6). Däremot finns 
fler avvikelser i frågan om huruvida kompetensen används fullt ut. Av den anledningen har vi 
valt att ytterligare undersöka hur ovanstående faktorer förhåller sig till kompetensen. Av 
diagrammet ovan finner vi att medarbetare som varit anställda ett färre antal år, är mindre 
positiva till kompetensens nyttjande. Åldern följer samma mönster som anställningstiden men 
med undantag för den yngsta ålderskategorin, där 78 procent anser sig ha möjlighet att 
använda den fulla kompetensen. Vad beträffar utbildningsnivån anser de med 
universitetsutbildning att de i mindre grad får använda sin fulla kompetens, i motsats till de 
med grundskole- eller gymnasieutbildning som är mer positiva.  
 

igur 4.19 Kompetens, Bas: Chefer 
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Källa: Resultat av undersökningen 
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menar 70 procent att de får nyttja sin fulla kompetens. De chefer som har varit anställda i sju 
år eller längre är mer positiva och 83 procent menar att de får använda sin fulla kompetens. I 
jämförande av ålderskategorierna finner vi inget direkt avvikande mönster. De som är mest 
positiva är dock de i ålderskategorin 40-49 år där 88 procent nyttjar kompetensen fullt ut. Vad 
gäller utbildningsnivån finns inga chefer med enbart grundskoleutbildning. Cheferna med 
gymnasieutbildning anser att de kan använda mer av sin fulla kompetens än de med 
högskoleutbildning. 
 
Figur 4.20 Empowerment, Bas: Övriga Medarbetare 

as frågan om stöd erhålls från chef vid ansvarstagande i 
rhållande till de medarbetare som har svarat positivt på kompetensfrågorna. Oavsett om 

a struktur som figur 4.20, men i detta diagram redogör vi för de 
efogenheter medarbetarna har i förhållande till kompetensen. En klar majoritet av dem som 
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medarbetarna får stöd eller inte av chefen anser merparten att de besitter den kompetens som 
krävs i arbetet. Bland de medarbetare som känner lågt stöd av chef menar endast 29 procent 
att de har möjlighet att använda sin fulla kompetens. 
 
Figur 4.21 Empowerment, Bas: Övriga Medarbetare 
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har stora befogenheter i arbetet anser sig även ha den kompetens som krävs i arbetet. Av dem 
som har svarat ”varken eller” på samma fråga har 61 procent svarat att de har kompetens i 
arbetet. Av de medarbetare som har små befogenheter i arbetet, har endast 14 procent svarat 
positivt på frågan om de kan använda kompetensen fullt ut.  
 
Chefernas svar avseende empowerment presenteras inte av anonymitetsskäl i diagramform. 

ad är viktigast anser Du för att behålla humankapitalet inom SEB Trygg Liv? 

stycken) 
ar uttryckt sig i frågan. Vi inleder med chefernas attityder och sedan behandlar vi övriga 

lera chefer menar att lönen är en viktig faktor för att behålla humankapitalet inom företaget. 
fullt att ge rätt lön för rätt arbete samt att uppnå konkurrenskraftiga löner. 

evara humankapitalet. Utveckling och 
utbildning är något som ska uppmuntras. En chef menar att man ska se till behovet av 

nde begrepp som används av flera chefer. Cheferna ska ha 
llit till sina medarbetare. Medarbetarna måste få vara delaktiga i beslut så att de stannar kvar.  

e ska uppmärksamma och lyssna på medarbetarna samt ge positiv och negativ feedback. 

 trivseln ska bevaras 
ots dagens kostnadseffektiviseringar och nedskärningar. Arbetsmiljön ska inspirera och inte 

ation”, att man prövar på andra 
rbetsuppgifter, vilket ska stimulera medarbetarna att stanna inom företaget. Det ska finnas 

 
4.10 Öppna frågan (Fråga 15)  
V
 
Nedan sammanfattar vi hur chefer (24 stycken) respektive övriga medarbetare (150 
h
medarbetares attityder.    
 
4.10.1 Chefer  
F
Det är betydelse
Högre lön ska ges till dem som ständigt presterar bra.  

 
Utveckling nämns också som en viktig faktor för att b

utveckling hos varje enskild medarbetare och därefter ge medarbetaren möjlighet att utveckla 
sin kompetens. Att medarbetarna får denna möjlighet till fortsatt utveckling medför att de 
stannar kvar anser en annan chef.  
 
Tillit och delegering är återkomma
ti
 
Cheferna ska ha en nära dialog med sina medarbetare och fungera som ett bollplank och stöd. 
D
Cheferna måste vara tydliga i ansvarsbeskrivningar och arbetsuppgifter. 
 
En bra arbetsmiljö som främjar kreativitet är viktigt. Arbetsglädjen och
tr
blir för nedtyngd av ett stort företags byråkrati. Medarbetaren ska ha möjlighet att påverka sin 
arbetssituation, såväl i det dagliga arbetet som i framtiden. 
 
Några andra faktorer som cheferna nämner är ”job rot
a
möjlighet att premiera duktiga och engagerade medarbetare. Slutligen är det viktigt att SEB 
Trygg Liv lever upp till sina värderingar. 
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4.10.2 Övriga medarbetare  
Lön och förmåner är avgörande menar flertalet av de övriga medarbetarna. Lönerna måste 
också vara konkurrenskraftiga vilket de inte är idag. Ett sätt att höja lönen är att byta till en 
annan arbetsgivare menar några missnöjda medarbetare. Lönerna borde anpassas individuellt 
till de personer som gör mer än vad arbetet kräver och därmed bidrar till det goda resultatet. 
Lika lön passar därmed inte alltid.  
 
Kompetensöverföring ska ske kontinuerligt i grupper. Det är viktigt att kvalitetssäkra den 
äldre generationens kunskaper innan de går i pension. SEB Trygg Liv är ett gammalt 
försäkringsbolag, de riktigt gamla produkterna är det bara ett fåtal medarbetare som har 
kunskap om idag.  
 
Möjlighet till utveckling och utbildning är viktigt för övriga medarbetare. Företaget måste 
förstå att medarbetare behöver utvecklas på olika sätt, utbildningen ska därför vara relevant. 
De som har arbetat länge på en avdelning ska även ha möjlighet att fortsätta utvecklas och 
vidareutbildas. Utbildningsmöjligheter gör tjänsterna attraktiva på arbetsmarknaden säger en 
medarbetare. Slutligen ska företaget se till att medarbetarna utvecklas genom ”job rotation”.   
  
Ett gott ledarskap anser medarbetarna vara av högt värde. Cheferna ska se till att alla har den 
kunskap som krävs för att klara av sitt arbete, annars uppstår stress i arbetet vilket inte är bra. 
Medarbetarna ska känna att de har chefens förtroende, att chefen finns på plats, lyssnar och 
inte bara sitter i möten. Cheferna måste lära sig att delegera ansvar och befogenheter till 
medarbetarna. Ledningen ska visa engagemang och intresse på alla nivåer och för all personal 
på respektive enhet. Ledningen ska lyssna på medarbetarnas synpunkter, önskemål och krav, 
kanske fråga lite innan man påbörjar olika aktiviteter. Ledningen toppstyr för mycket anser 
flera medarbetare. Det är viktigt att personalen är delaktiga och engageras i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
Företaget ska behandla medarbetarna väl så att de vill utvecklas, känna arbetsglädje, vill 
stanna kvar och satsa maximalt i arbetet. SEB Trygg Liv ska vårda de medarbetare som har 
mycket kunskaper, hög moral och som är lojala. Varje individs behov ska tillgodoses så att 
medarbetarna får det stöd de behöver. Företaget ska värna om personalen, backa upp, stödja 
och avlasta från stress.  
 
Arbetsmiljön ska ge möjlighet och tid för reflektion, vilket i princip är omöjligt idag i det 
tempo man arbetar i, menar en medarbetare. Arbetsbördan ska vara rimlig, jämnt fördelad och 
arbetssituationen ska i så stor utsträckning som möjligt vara fri från negativ stress. 
Arbetsklimatet ska vara inspirerande där relationsbyggande över enhets- och divisionsgränser 
är möjliga. Det är viktigt att företaget visar uppskattning och belönar personalen för att de ska 
känna sig viktiga på sin arbetsplats. Medarbetarna gör ett ännu bättre arbete om det känns 
roligt att gå till arbetet. Är det någon som inte blir uppskattad för sina insatser går den 
personen in i dvala och sparläge och börjar leta efter något annat arbete anser en person.  
 
Företaget måste uppmuntra medarbetare att ha ett liv vid sidan av arbetet, annars krymper 
världen och blir för liten och det blir svårt att göra ett bra arbete. Det måste finnas flexibilitet 
gällande medarbetarnas fördelning av arbetstid och familjeliv. Företaget ska uppmuntra 
medarbetare till högre tjänster och karriärvägar. Det ska också finnas karriärvägar för alla och 
inte bara de som är under 30 år.  
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Andra faktorer som medarbetarna nämner som viktiga för att humankapitalet ska bevaras 
inom företaget är att medarbetarna ska vara motiverade. Företaget ska utnyttja varje 
medarbetares kompetens och uppmuntra till ökad kunskap. Organisationen ska 
uppmärksamma individen och ta tillvara på alla olika kompetenser, såväl formella som 
informella. Dessutom ska man ta tillvara på spetskompetens inom alla enheter och sträva efter 
ett mer kompetensinriktat synsätt. Man bör skapa en anda i företaget så att de anställda känner 
att de gör en viktig samhällsinsats för andra människor i samhället. Personalavdelningen bör 
ta större ansvar och följa upp varför individer börjar och slutar inom vissa tjänster. Alla ska 
respektera varandras roller och kunskaper inom de olika affärsområdena. SEB Trygg Liv bör 
arbeta för en bättre individuell uppföljning av såväl arbetsmetodik som vidareutbildning. 
Slutligen ska det vara högt i tak inom organisationen.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi den information vi erhållit i undersökningen. De utvalda teorierna 
sammankopplas här med det empiriska materialet.  
 
Dispositionen av analysen följer samma struktur som den teoretiska referensramen, vilken 
inbegriper följande områden; motivation, kompetens, värderingar, utveckling och karriär 
samt empowerment.  
 
5.1 Motivation 
Motivationen bland medarbetarna på SEB Trygg Liv har visat sig vara relativt hög. Det 
framkom dock i undersökningen att cheferna har ett högre arbetsengagemang samt en högre 
arbetstillfredsställelse, än de övriga medarbetarna. Att cheferna har ett högre 
arbetsengagemang kan förklaras av det som Lincoln och Kalleberg81 poängterar, att de i större 
utsträckning identifierar sig med organisationen, dess värderingar och mål. I undersökningen 
bekräftas detta. Det visade sig att de chefer som hade ett högt arbetsengagemang även 
värdesatte företagets värderingar. Medarbetare med lågt arbetsengagemang visade sig 
däremot vara mindre positiva till företagets värderingar. Endast en tredjedel av medarbetarna 
med lågt arbetsengagemang identifierade sig med värderingarna. Bland medarbetarna med 
högt arbetsengagemang var en klar majoritet liksom cheferna positivt inställda till 
värderingarna. Enligt oss är det högst rimligt att om man som anställd identifierar sig med 
företagets värderingar och mål, kommer det att medföra ett högt arbetsengagemang. 
Företagets värderingar fungerar ju som vägledning och ger mening åt arbetet. 
 
Cheferna var även angelägna om att företaget skall ha tydliga mål. 72 procent av cheferna 
ansåg att tydliga mål var en viktig faktor, vilket även bekräftas av chefernas synpunkter i de 
öppna svaren som vi har erhållit. De övriga medarbetarna eftersträvar också tydliga mål men i 
mindre utsträckning. De vill istället framhäva andra faktorer såsom rimlig arbetsbelastning 
och arbetsgemenskap. Vi tror att det kan bero på att chefer generellt har en starkare vilja att 
förverkliga företagets målsättningar. Detta utan att kanske ta hänsyn till de påfrestningar som 
arbetet innebär för de övriga medarbetarna när målen ska uppnås. 
 
Fock82 menar att arbetsengagemanget är något som måste komma från individen själv och det 
kan vi instämma i. Dock kan de övriga medarbetarna inom SEB Trygg Liv känna en viss 
saknad av ett ömsesidigt engagemang från ledningens sida, vilket styrks av följande citat: 
 
”Ledningen ska visa engagemang och intresse på alla nivåer, och för all personal på respektive enhet, och inte 

bara de enheter som av något skäl är mer affärsdrivande eller på annat sätt mer uppmärksammade” 
 
En annan medarbetare menar att engagemanget bättre skall tas tillvara på: 

 
”Ta tillvara på det engagemang som vi har utan att öka pressen på oss, så att negativ  

stress inte uppstår i arbetet då man inte hinner leva och utvecklas som människa” 
 
Att arbetsengagemanget är högt inom SEB Trygg Liv är ett faktum, men som ovanstående 
citat belyser så måste medarbetarnas engagemang även uppmärksammas från ledningens sida, 
oavsett vilken hierarkisk nivå den enskilde arbetar på. Om medarbetarna inte känner en 
bekräftelse från chefer så finns risken för minskat arbetsengagemang, vilket i sin tur kan leda 
till försämrade prestationer i arbetet. Vi är av den uppfattningen att motivationsnivån och 

                                                 
81 Lincoln & Kalleberg, 1990 
82 Fock, 2002 
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stressnivån är nära besläktade i fråga om prestationer i arbetet. Den negativa stressen som 
belyses ovan har en negativ inverkan på medarbetarens motivation. Däremot är enligt oss en 
positiv stress bra för arbetet då vi anser att den kan leda till ökade prestationer i arbetet. 
 
Vad gäller arbetstillfredsställelsen har undersökningen påvisat att majoriteten av samtliga 
medarbetare även har en hög arbetstillfredsställelse. Vi har utifrån empirin funnit ett samband 
mellan arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang, där dessa två faktorer ömsesidigt 
påverkar varandra. Medarbetare som är högt engagerade i arbetet har även en hög 
arbetstillfredsställelse. Chefer liksom övriga medarbetare tycks dock eftersträva en viss trivsel 
trots dagens hårda arbetsklimat, där medarbetaren anser: 

 
”SEB Trygg Liv bör se till att medarbetarna har och trivs med tilldelade arbetsuppgifter.  

Det ska vara högt i tak och finnas lyhördhet” 
 
Och chefen utvecklar vikten av trivseln genom att anse följande: 

 
”Att i denna kostnadseffektivitetens tidevarv ändå måna om den enskilda individen. 

 Att trots slimmad organisation bevara arbetsglädjen och trivseln” 
 
Dessa personers attityder kan sammanfattas av att medarbetarna eftersträvar mer stimulerande 
arbetsuppgifter. Vi tolkar det som att chefen fokuserar mer på individens psykiska hälsa och 
att det inte enbart är arbetsuppgifterna som är avgörande, för om medarbetarna skall trivas på 
arbetet.  
 
Enligt Lawler83 kan en stark tillfredsställelse reducera motivationen att prestera något extra, 
eftersom tillfredsställelse innebär att värdet av eventuella belöningar betyder mindre. Vi 
förhåller oss frågande till detta resonemang, om det är så att han menar att en hög 
tillfredsställelse exempelvis reducerar arbetsengagemanget hos individen, så överensstämmer 
det inte i fallet SEB Trygg Liv. Det har som vi nämnt i undersökningen visat sig att 
tillfredsställelse och engagemang ömsesidigt påverkar varandra. Visserligen hävdar Lawler 
vidare att tillfredsställelsen är en följd av de resultat och mål som individen uppnår, vilket vi 
håller med om, men vi vill ändå påpeka att medarbetarna med hög tillfredsställelse även är 
positiva till de övriga humankapitalfaktorer som vi har behandlat i undersökningen. 
Exempelvis värderingarna, den personliga utvecklingen och den kompetens medarbetaren 
besitter. Att Lawlers resonemang inte riktigt stämmer överens med medarbetarnas attityder på 
SEB Trygg Liv, kan bero på hur frågan om arbetstillfredsställelse har utformats i 
frågeformuläret, eller att medarbetarna på SEB Trygg Liv har annorlunda attityder. 
 
5.1.1 Lön 
Motivation är ett område som innefattar många bakomliggande faktorer. I undersökningen har 
det bland medarbetarna på SEB Trygg Liv ofta framkommit önskemål om högre och 
konkurrenskraftigare löner. Precis som Becker84 understryker påverkas arbetsmoralen av 
vilken lön som erhålls. Becker får medhåll av Herzberg85 som även han menar att lönen är en 
viktig faktor som påverkar motivationen. Det empiriska resultatet bekräftar Becker och 
Herzbergs teorier kring lönen som en betydelsefull faktor. Hela 76 procent av de övriga 
medarbetarna och 67 procent av cheferna värdesätter lönen som en av de tre viktigaste 
faktorerna i arbetet. De övriga medarbetarna uttrycker sitt missnöje gentemot dagens 
lönevillkor enligt följande: 
                                                 
83 Jacobsen & Thorsvik, s.298, 2002 
84 Dellnäs, 2002 
85 Herzberg, 1966 
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”Värna om medarbetare som presterar lite mer och kan mer - ge lön för mödan, vilket inte görs 
 i dag i den utsträckning som önskas. Lika lön för lika arbete, men en del arbetar mer, kan mer, 

 har högre kompetens och bidrar mer i gruppen, men får ej högre lön” 
 
En annan medarbetare vill ha prestations- och konkurrenskraftiga löner: 
 

”Att erbjuda bättre löner, mer individuella löner till personer som gör mer än vad arbetet kräver  
eller har nytta av sin tidigare utbildning/yrke i sin nuvarande yrkesroll. Lönen är definitivt inte 

konkurrenskraftig, vet detta av kollegor som bytt bolag/bank.” 
 
Kompetensen försvinner till de konkurrenter som betalar högre löner: 
 

”Nettolönen, vi ligger avsevärt lägre än våra konkurrenter och tappar kompetens  
till de som vet hur man betalar för kvalité” 

 
Två chefer uttrycker sin besvikelse över lönen på följande vis: 
 

”Låt organisationen bli bättre än vad management är. Inse att medarbetare drivs av exakt  
samma stimulans som toppmanagement d.v.s. pengar. Allt annat är rent hyckleri!” 

 
”Lönen! Det ska finnas möjlighet att premiera duktiga och engagerade medarbetare.” 

 
Det finns alltså en tydlig besvikelse över de rådande lönevillkoren bland medarbetarna inom 
SEB Trygg Liv. En högre lön skulle förmodligen öka motivationen hos medarbetarna. Vi var 
av den uppfattningen att cheferna till större grad var mer nöjda med den egna lönen, men 
undersökningen påvisade att det även råder ett missnöje bland cheferna beträffande lönen. 
Visserligen har de övriga medarbetarna uttryckt ett större missnöje utifrån de angivna svaren, 
men det kan bero på att de utgör ett större antal respondenter. Cheferna har i empirin visat sig 
vara högst angelägna om att utvecklas i arbetet, vilket kan tyda på att de är mer tillfreds med 
lönen. 
 
Herzberg86 redogör även för andra faktorer som påverkar medarbetarnas motivation i arbetet. 
De begrepp som Herzberg belyser nämns även i stor utsträckning av medarbetarna på SEB 
Trygg Liv. De vanligast förekommande begreppen har bland annat varit arbetsgemenskap, 
arbetsmiljö/klimat, ledarskap och lönen som vi ovan har analyserat.  
 
5.1.2 Arbetsgemenskap 
Arbetsgemenskapen visade sig vara ett viktigt område bland de övriga medarbetarna. 55 
procent av de övriga medarbetarna ansåg detta, i jämförelse med cheferna där endast 28 
procent ansåg att gemenskapen tillhörde en av de tre viktigaste faktorerna i arbetet. Dessa 
diskrepanser har även avspeglat sig i de öppna svaren som vi har erhållit. Två av de övriga 
medarbetarna betonar vikten av detta i följande citat: 
 

           ”Bra arbetskamrater, så att stämningen på arbetet är god 
och en chef som ger sina anställda förtroenden” 

 
”Att arbetsgivaren visar uppskattning och får personalen att känna sig viktig på sin arbetsplats.  

Det gör att det känns roligt att gå till arbetet och då får man också behålla sin personal.” 
 

Utifrån ovanstående och resultatet av undersökningen kan vi konstatera att de övriga 
medarbetarna eftersträvar en större arbetsgemenskap. Däremot tycks inte cheferna värdesätta 
denna gemenskap i lika stor utsträckning. De prioriterar istället andra faktorer såsom 

                                                 
86 Herzberg, 1966 
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delaktighet och att utveckling sker i arbetet. Arbetsgemenskapen har inte heller kommenterats 
av cheferna i de öppna svaren, vilket de övriga medarbetarna har tenderat att göra. Detta kan 
baseras på rent psykologiska faktorer, att chefer är individualister i högre grad än 
medarbetarna som prioriterar kollektivet. 
 
5.1.3 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö eller arbetsklimat är begrepp som har visat sig vara av hög relevans då ett stort 
antal medarbetare inom SEB Trygg Liv belyser detta. De övriga medarbetarna uttalar sig på 
följande sätt:  

 
”Att skapa en arbetsmiljö som är balanserad och att uppmuntra medarbetare att ha ett liv vid sidan av arbetet, 

annars krymper världen och blir för liten, och det blir svårt att göra ett bra jobb. Att skapa en arbetsmiljö  
där det finns tid för reflektion, vilket i princip är omöjligt idag i det tempo vi kör i.” 

 
”Överkomlig arbetsbelastning, att företaget visar uppskattning för utfört arbete, 

 flexibla arbetstider, förståelse för att man har ett liv utanför jobbet.” 
 
Av ovanstående citat tolkar vi det som att företaget inte alltid värnar om medarbetarnas 
arbetsklimat. SEB Trygg Liv måste förstå att ett liv vid sidan av arbetet skall vara möjlig och 
företaget bör uppmuntra medarbetarna till att bibehålla en bra balans mellan arbete och fritid. 
Vi tror att om balansen upprätthålls kommer följaktligen ett bättre arbete att utföras och detta 
är något som väl överensstämmer med det som Hertzberg87 understryker. 
 
Cheferna vill liksom de övriga medarbetarna framhäva vikten av ett bra arbetsklimat. Två 
chefer menar följande: 
 

”Ett arbetsklimat som inspirerar och som inte blir för nedtyngt av ett stort  
företags lite hämmande byråkrati.” 

 
”Att kunna påverka sin arbetssituation d v s påverka både det dagliga arbetet och 

 inriktningen framöver, att ha en bra arbetsmiljö.” 
 
De två chefernas uttalande tycker vi också tyder på att det finns ett visst missnöje i 
arbetsklimatet inom SEB Trygg Liv. Vi uppfattar det som att cheferna vill ha ett mer flexibelt 
arbetsklimat, där byråkratin spelar en mindre roll. Vi tror att det är en vanlig tankegång bland 
chefer då de enligt oss gärna vill ha fria händer att lägga upp sitt arbete. 
 
5.1.4 Ledarskap  
Undersökningen antydde även av att ledarskapet utgör en viktig funktion bland de övriga 
medarbetarna. Stöd från chefen är en av de faktorer som medarbetarna har prioriterat. Det 
tyder på att medarbetarna eftersträvar ett gott ledarskap som ska finnas tillhands under alla 
omständigheter. Kritik som har framförts gentemot det nuvarande ledarskapet inom SEB 
Trygg Liv kan styrkas av följande citat: 
 

”Nuvarande ledarskap måste till större del uppmuntra att de anställda 
 prövar på nya ansvarsområden inom företaget” 

 
 
 
 
 

                                                 
87 Herzberg, 1966 
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En annan medarbetare menar att större krav skall ställas på cheferna och de som misslyckas i 
sin chefsroll ska utbildas eller ersättas: 
 

”Alla chefer har en viktig roll att känna av hur sina respektive medarbetare fungerar i sin yrkesroll och  
även privat eftersom det påverkar arbetet. Dåliga chefer måste utbildas eller bytas ut omgående  

för att de anställda ska prestera det som behövs för att verksamheten ska fungera.” 
 
Utifrån dessa citat anser vi att cheferna har ett ansvar som inte alltid uppfylls. De måste vara 
mer delaktiga i sina underordnades uppgifter och lyssna mer på deras åsikter och önskemål 
om förbättringar i verksamheten. Ledningen måste vara mer lyhörd gentemot övrig personal 
och minska på toppstyrningen.  
 
5.2 Kompetens 
Innan vi genomförde undersökningen hade vi en förförståelse om att individer har en 
överdriven tendens att påstå att de har den kompetens som behövs i arbetet, vilket bekräftades 
inom SEB Trygg Liv. En klar majoritet av samtliga medarbetare anser sig ha den kompetens 
de behöver i arbetet. Däremot fann vi det lämpligt att undersöka om kompetensen används till 
fullo i arbetet, om kompetensen används i arbetet jämfördes även i förhållande till vissa 
bakgrundsfaktorer. Detta gav oss en mer nyanserad och skiftande bild att använda för analys. 
 
Medarbetarna inom SEB Trygg Liv menar att det finns en tydlig brist på fördelning av 
kompetensen samt att kompetensen inte tas tillvara på till fullo inom organisationen. De 
övriga medarbetarna har uttryckt att det brister i kompetensfördelning och 
kompetensöverföring på följande vis: 
 
”Se över hur kompetensen bland personalen är fördelad, sitter det verkligen rätt personer på alla avdelningar, 
det finns människor som har kompetens utöver det ordinarie arbetet men inte vet hur det skall tas tillvara på. 

Jag saknar en s.k. ”kunskapsbank” /avdelning där man kan anmäla sitt intresse och där SEB Trygg Liv kan hitta 
alternativt göra fynd i personalsammanhang.” 

 
Det tycks också finnas en besvikelse över att viss kompetens endast återfinns hos ett fåtal 
personer samt att tillsättning av tjänster ibland sker utifrån vänskapliga relationer: 
 

”Ta tillvara mer på den samlade kompetens som finns. Oftast frågar man samma person och samma personer 
som ingår i projekt efter projekt osv. Dessutom sker en del tillsättningar av tjänster till "kompisar" 

och man är rädd för att ta in personer med annan kompetens och erfarenhet.” 
 
En annan medarbetare menar att kompetensen skall utnyttjas i högre grad inom företaget 
istället för att rekrytering skall ske externt: 
 
”Se till att kompetens sprids mellan medarbetare genom att belöna sådant beteende. Använd de egna anställda 

vid tillsättningar istället för att rekrytera externt, samt att visa att även andra än de som suttit på ledande 
befattningar kan komma ifråga vid tjänstetillsättningar. Vi har missat många bra förmågor p.g.a. 

att tjänster har hamnat hos personer som inte har den kompetens som behövs i arbetet.” 
 
Flertalet av de övriga medarbetarna har även kommenterat kompetensöverföring som en 
nödvändig åtgärd för att bevara humankapitalet inom företaget: 
 

”Kompetensöverföring ska ske mellan medarbetare, både mellan generationer men även mellan olika 
yrkesroller. Ge förutsättningar för äldre medarbetare att "trappa" ner i en "senior advisor roll"  

mot slutet av sitt livsverk. Ge yngre en möjlighet att ta tillvara på den kompetensbank  
i form av yrkeskunskap och livserfarenhet som ett yrkesliv har givit de äldre” 
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En medarbetare betonar vikten av att kompetensen även ska dokumenteras för dem som 
senare skall driva verksamheten. 

 
”Det är viktigt att se till att de äldres praktiska kunskaper förs över till en gemensam ”kunskapsbank”, 

detta är viktigt p.g.a. att mycket av deras kunskaper inte finns på pränt.” 
 

Av ovanstående citat ser vi tydliga tecken på att kompetensen inte alltid utnyttjas samt att 
medarbetarna är kritiska till den befintliga kompetensfördelningen. Det har framkommit i 
undersökningen att majoriteten av både chefer och övriga medarbetare anser att kompetensen 
inte fördelas väl inom organisationen. Vi tolkar det som att medarbetare kan vara lite 
motvilliga att dela med sig av sin kompetens. Vi tror att de vill känna sig värdefulla vid 
löneförhandlingar, nya befattningar och ansvarsområden. Detta tror vi är ett vanligt 
förekommande fenomen även inom andra organisationer då vi själva har erfarit det. Däremot 
ger flera medarbetare förslag på lösningar av problemet med den ojämna 
kompetensfördelningen, exempelvis genom kompetensöverföring mellan de olika 
generationerna. Ett ytterligare förslag är att kompetensöverföringen skall ske via 
dokumentation i form av en gemensam kunskapsbank. 
 
I enlighet med vad Hansson88 skriver består kompetensen av kunskaper, färdigheter, 
erfarenheter, attityder och kontakter. Kunskaperna bland majoriteten av medarbetarna inom 
SEB Trygg Liv har utifrån den information vi erhållit i undersökningen visat sig vara höga. 
Det är snarare möjligheten att kunna använda sina kunskaper som delvis brister inom 
företaget. Visserligen eftersträvar en mindre del av medarbetarna jämnare kunskapsfördelning 
men vi uppfattar det som att den stora bristen är kunskapsöverföringen mellan generationer 
och till nyrekryterade. Om kunskapsöverföringen ökar kommer även kunskapsfördelningen 
att följa samma utveckling. Erfarenheter finns i stor utsträckning då en övervägande del av 
medarbetarna tillhör den äldre generationen. Den äldre generationen har även en lång 
anställningstid bakom sig, vilket enligt oss har medfört en ovärderlig arbetslivserfarenhet som 
de bör fördela till såväl befintlig som nyrekryterad personal. Eftersom kontakter innebär att 
bygga relationer och nätverk med kunder så är det högst relevant att dessa överförs 
medarbetarna emellan och inte försummas. Om dessa kontakter förloras genom att en anställd 
upphör sin anställning kan det få betydande ekonomiska konsekvenser för SEB Trygg Liv.  
  
I den undersökning som vi redogör för i den teoretiska referensramen89 syftar författarna till 
att förklara hur olika kompetensformer lönar sig på arbetsmarknaden. I det empiriska 
materialet har vi gjort en jämförelse om hur anställda med olika utbildningsbakgrunder har 
möjlighet att nyttja sin fulla kompetens. Det har visat sig att både chefer och övriga 
medarbetare med universitetsutbildning har färre möjligheter att använda sin fulla kompetens 
i arbetet. Bland de övriga medarbetarna finner vi stora avvikelser i detta avseende. Cheferna 
med universitetsutbildning är dock mer positiva till kompetensutnyttjandet. Detta tror vi beror 
på att cheferna har större ansvarsområden, vilket ger utrymme för större 
utvecklingsmöjligheter som innebär ökad kompetens. De chefer och övriga medarbetare med 
enbart grundskole- eller gymnasiekompetens har som påvisats i empirin, mycket större 
möjligheter att använda sin fulla kompetens i arbetet. Detta antyder, någonting som vi är 
övertygade om att utbildningsbakgrunden inte alltid är viktigast. Ett vanligt komplement till 
studier är de utbildningsmöjligheter medarbetarna har till sitt förfogande inom SEB Trygg 
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Liv. Sådan utbildning kallas som Becker90 uttrycker det specifik kunskap och är således av 
högt värde på arbetsplatsen.          
 
Pennings et al.91 menar att medarbetarnas ålder samt anställningstid har en inverkan i 
investeringar av kompetens. Vad gäller anställningstid så överensstämmer det empiriska 
materialet med författarnas resonemang. Vi tycker det verkar rimligt och logiskt att 
kompetensen utvecklas med tiden. Däremot kan de nyanställda på ett företag besitta 
kompetens som kan leda till innovativa förbättringar för verksamheten, vilket de medarbetare 
med lång anställningstid inte har uppmärksammat. Även ålderns betydelse tycks 
överensstämma med författarnas resonemang. De yngre medarbetarna har i undersökningen 
svarat i hög grad att de har den kompetens de behöver i arbetet. Det tror vi kan bero på att de 
är mer angelägna om att visa handlingskraft och införskaffa den kompetens som krävs för att 
kunna utföra arbetet. Att yngre medarbetare har incitament att öka sin kompetens, tror vi kan 
förklaras av att de vill göra sig betydelsefulla för företaget och för att skydda sig mot 
eventuella nedskärningar, som leder till att de med kortast anställningstid får sluta först. 
 
5.3 Värderingar 
Medarbetarna på SEB Trygg Liv förhåller sig överlag positiva till företagets värderingar. Vi 
har dock konstaterat att det finns kritik gentemot kontinuiteten samt den ömsesidiga 
respekten. Cheferna är mycket positiva till värderingarna vilket kan bottna i det som Hatch92 
menar, att cheferna är mer traditionsbundna och lojala mot företaget. Likaså som Gagliardi93 
poängterar ska värderingar skyddas och vara centrala beståndsdelar inom den egna 
organisationen. En chef besvarade frågan om vad som är viktigast för att bevara 
humankapitalet inom SEB Trygg Liv på följande vis: 

 
”Att SEB Trygg Liv lever upp till värderingarna. De innefattar allt som är  

av vikt för att behålla medarbetarna inom företaget.” 
 
Detta anser vi bekräftar chefernas positiva inställning eller lojalitet gentemot värderingarna. 
Då värderingar handlar om grundläggande antaganden som individen gör, finner vi det 
olämpligt om de som ska styra verksamheten inte har positiva attityder till det som ska 
avspegla det dagliga arbetet. Cheferna var emellertid mer självkritiska till den ömsesidiga 
respekten, där även de övriga medarbetarna dessvärre uppfattar ännu större brister. En av de 
övriga medarbetarna ger sin syn på brister i den ömsesidiga respekten: 
 

”Arbete bör ske inom varje enhet med ömsesidig respekt, man är tillmötesgående utåt  
men det håller inte alltid inom den egna enheten.” 

 
Detta påvisar varför SEB Trygg Liv har problem med den ömsesidiga respekten. Vi tror att 
det kan bero på att organisationen eller ledningen värdesätter kundrelationerna högt, vilket gör 
att relationerna internt hamnar i skymundan. Vi ser det som nödvändigt att företaget skapar en 
välmående balans mellan de interna och externa relationerna. Annars tror vi värderingarnas 
innebörd på sikt kan komma att försämras på SEB Trygg Liv.  
 
Kontinuiteten bland de övriga medarbetarna har visat sig avvika stort från chefernas mycket 
positiva attityder. Vi tror att detta kan bero på att de övriga medarbetarna upplever fler 
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hämmande faktorer under arbetets gång, vilket kan vara de problem som uppstår i arbetet och 
som cheferna inte alltid är medvetna om. 
 
Ifrågasättande av företagets värderingar kommer ofta som Hatch94 påpekar från en 
marginaliserad grupp individer, till exempel av nyrekryterade eller outsiders. Outsiders eller 
personer som känner ett utanförskap och som vi klassificerar medarbetare med låg motivation, 
har utmärkt sig även i vår undersökning. Som vi tidigare berört har det visat sig att 
medarbetare med lågt arbetsengagemang eller låg arbetstillfredsställelse även förhåller sig 
negativa till företagets värderingar. Vi tycker det är en logisk förklaring att omotiverade 
medarbetare inte heller identifierar sig med företagets värderingar. De nyrekryterade 
medarbetarna identifierar sig i hög grad med värderingen engagemang. Det tror vi kan bero på 
att deras eget engagemang är mycket högt, då de inte har arbetat så länge inom företaget. De 
är därför mer positivt inställda till att fortbilda sig och att ta till sig nya erfarenheter. 
Dessutom har de kanske inte hunnit bli desillusionerade såsom de anställda med längre 
anställningstid. De värderingar som de nyrekryterade är en aning mindre positiva till är 
kontinuiteten och den ömsesidiga respekten, i jämförelse med de medarbetare som har haft en 
längre anställningstid. Då dessa värderingar skall genomsyra SEB Trygg Liv anser vi att det 
är önskvärt att arbeta för att förbättra kontinuiteten och den ömsesidiga respekten.  
 
5.4 Utveckling och karriär 
Vår undersökning visade på stora diskrepanser beträffande utvecklings- och 
karriärmöjligheter mellan chefer och de övriga medarbetarna inom SEB Trygg Liv. Cheferna 
är generellt mycket positiva till den personliga utvecklingen och likaså möjligheten att göra 
karriär inom företaget. Medarbetare utan chefsbefattning förhåller sig däremot mer negativa 
till dessa möjligheter. Somliga är dessutom direkt negativa till utvecklingsmöjligheterna, 
vilket kan intygas av följande citat från en av de övriga medarbetarna:         
 

”Gör något med utvecklingssamtalen så att de inte bara blir floskler” 
 
En annan medarbetare är missnöjd med de rådande karriärmöjligheterna:  
 

”Erbjuda bättre karriärmöjligheter! Ta tillvara på duktiga medarbetare, bra löneutveckling och  
möjlighet att klättra uppåt i organisationen!!” 

 
Chefernas desto positivare attityder kan delvis förklaras av nedanstående:  
 

”Att medarbetarna får fortsätta att utvecklas och får vara delaktiga i beslut så att de stannar kvar.” 
 
Då cheferna redan har fått en bekräftelse på att möjligheten att både utvecklas och göra karriär 
existerar inom SEB Trygg Liv, i och med den befattning de innehar, anser vi att det kan 
förklara en del av deras mer positiva attityder. Utifrån det empiriska materialet har vi även 
funnit att 63 procent av företagets chefer har arbetat i minst sju år inom SEB Trygg Liv. Vi 
ser det som både positivt och negativt att en chef har lång erfarenhet inom organisationen. 
Positivt i den bemärkelse att man känner till hur verksamheten fungerar i stort, vilket 
exempelvis besparar utbildningskostnader. Negativt i den bemärkelse att innovativa 
tankegångar som en nyanställd chef kan ha, utesluts om kriteriet är att man ska ha en lång 
anställningstid inom företaget. Vi ser gärna en kombination av dessa chefskategorier, då man 
enligt oss erhåller viktiga erfarenheter kombinerat med eventuella innovativa idéer, som den 
nyanställde chefen kan ha. 
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I vår teoretiska referensram skiljer teoretikerna Driver och Brousseau95 på fyra karriärtyper. 
Vi har baserat våra undersökningsfrågor på två av dessa typer. Den linjära karriären som 
innebär möjligheten att bli befordrad och klättra inom organisationen, och expertkarriären 
vilken innebär att fördjupa sig inom ett speciellt kompetensområde. Dessa två karriärtyper har 
varit de vanligast förekommande typerna bland medarbetarna inom SEB Trygg Liv. Av det 
empiriska materialet har det framkommit att den linjära karriären är väldigt ifrågasatt, endast 
37 procent av de övriga medarbetarna anser sig ha möjlighet att avancera och göra karriär 
inom SEB Trygg Liv. Brister som de övriga medarbetarna känner i möjligheten att göra 
expertkarriär kan styrkas av följande citat: 
 

”Individuell utveckling och möjlighet att göra karriär utan att för den sakens skull behöva bli chef” 
 
Flera medarbetare på SEB Trygg Liv har som ovanstående uttryckt liknande synpunkter på att 
de vill utvecklas och göra karriär, utan att behöva bli chef. Vi instämmer i det då alla inte har 
de rätta förutsättningar eller viljan att agera som en chef. Av den anledningen bör inte en 
chefsbefattning vara det enda alternativet till att kunna göra karriär på arbetsplatsen. Vi är av 
samma uppfattning som medarbetarna på SEB Trygg Liv, då vi anser att man i många fall 
föredrar att fördjupa sin kompetens inom ett specifikt område, i enlighet med expertkarriären. 
För att expertkarriären ska vara möjlig är det också enligt oss viktigt att det finns en konkret 
utvecklingsplan för respektive medarbetare, som verkställs och följs upp individuellt. Flera 
bland de övriga medarbetarna upplever också utvecklingssamtalen som resultatlösa vilket vi 
tycker är oroväckande. Vi uppfattar det som att det finns ambitioner med 
utvecklingssamtalen/utvecklingsplanerna, men att en konkret sådan för respektive 
medarbetare inte alltid verkställs och följs upp individuellt, i den grad som medarbetarna 
inom SEB Trygg Liv önskar. 
 
Det har nämnts både bland chefer och bland övriga medarbetare att de efterlyser möjlighet till 
”job rotation”, detta innebär att medarbetarna får möjligheten att pröva på andra 
arbetsuppgifter och på så vis utveckla sin kompetens. Denna utvecklings- eller 
karriärmöjlighet motsvaras av den Driver och Brousseau96 kallar för spiralkarriären. Inom 
SEB Trygg Liv sker mycket av arbetet gruppvis, vilket resulterar i att fokus ofta hamnar på 
kollektivet och inte på den enskilde individen. Medarbetarna menar att fokusering på gruppen 
i viss mån är bra men somliga föredrar en mer individuellt anpassad utvecklingsplan. Vi 
instämmer i deras åsikter, då mycket av dagens arbete sker gruppvis och den enskilde 
individen kan då glömmas bort. Vi menar att teamarbete är ett bra sätt att upprätthålla en bra 
gemenskap inom företaget, men vad gäller utvecklings- och karriärmöjligheter bör större 
fokus läggas på individen.  
 
Den undersökning som vi redogör för i den teoretiska referensramen97, syftar till att förklara 
hur förbättrat humankapital påverkar tillväxten hos medarbetarna. För att relatera 
undersökningen till vår uppsats valde vi att undersöka de övriga medarbetarnas utvecklings- 
och karriärmöjligheter, i förhållande till andra faktorer som humankapitalet inbegriper. 
Resultatet påvisade att medarbetare med låga utvecklingsmöjligheter även har låg motivation 
och har inte heller möjlighet att använda kompetensen i någon högre utsträckning. På samma 
sätt undersökte vi om karriärmöjligheterna hade ett liknande negativt samband. Det visade sig 
att så inte var fallet inom SEB Trygg Liv. Utvecklingsmöjligheterna värderas högre bland de 
övriga medarbetarna. Detta kan förklaras av det som vi tidigare redogjort för, att de övriga 
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medarbetarna gärna ser en personlig utveckling, men att det nödvändigtvis inte behöver 
innebära att avancera och göra karriär. Vi vill understryka att SEB Trygg Liv bör arbeta för att 
de medarbetare som känner stora brister i utvecklingsmöjligheter ska ändra attityd och 
inställning. Dessa medarbetare förhåller sig dessutom märkbart negativa till övriga 
humankapitalfaktorer. 
 
5.5 Empowerment 
Empowerment är ett begrepp vars huvudsyfte är att decentralisera ansvar samt befogenheter 
och fördela dessa bland företagets medarbetare.98 Det är cheferna som har till uppgift att 
delegera ansvar och befogenheter. Av de svar vi erhållit i undersökningen har vi främst 
kunnat utläsa skillnader avseende empowerment i de öppna svaren. De andra frågorna som vi 
ställde innefattande empowerment, gav inga större skillnader i attityder bland medarbetarna. 
Vi har dock konstaterat att en del medarbetare eftersträvar större befogenheter i sitt arbete. 
Eftersom empowerment förutsätter att medarbetaren som tilldelas ansvar och befogenheter 
har bred kompetens, fann vi det relevant att undersöka hur kompetensen förhåller sig till 
faktorerna som empowerment inbegriper. 
 
I de ytterligare jämförelserna i empirin kunde vi konstatera att merparten av medarbetarna 
ansåg sig ha en god kompetens, oavsett om de får stöd av chef eller har de befogenheter som 
krävs i arbetet. Däremot visade det sig att de övriga medarbetarna som får lågt stöd av chef 
sällan kan använda kompetensen fullt ut. Av de medarbetarna med små befogenheter har 
endast 14 procent möjlighet att använda sin fulla kompetens. En majoritet bland de övriga 
medarbetarna menar att de har en tillräcklig kompetens för att tilldelas ansvar och 
befogenheter. De brister som övriga medarbetare upplever beträffande empowerment kan 
bekräftas enligt följande: 
 

”Ansvar. Alla växer med ansvar. Att bli behandlad som en vuxen individ med allt vad det innebär.” 
 

En annan medarbetare menar att cheferna ska bli bättre på att delegera ansvar och 
befogenheter: 
 

”Högt i tak! Att cheferna lär sig att delegera ansvar och befogenheter till medarbetarna.” 
 
Två chefer har lite annorlunda uppfattningar avseende empowerment: 
 

”Att det finns en miljö som främjar kreativitet och att det finns en tillit till att medarbetarna klarar sina 
arbetsuppgifter. Det får inte vara toppstyrt utan uppgifter och beslut ska delegeras ut i linjen.  

Cheferna ska ha en nära dialog med sina medarbetare och fungera som ett bollplank och stöd.” 
 

”Lyssna och se medarbetarna - ge feedback, positiv som negativ - var tydlig i ansvarsbeskrivningar, 
arbetsuppgifter etc.” 

 
Av ovanstående citat finner vi att det finns tydligt skilda attityder avseende delegering av 
ansvar och befogenheter. De övriga medarbetarna tycks dock eftersträva mera ansvar och 
befogenheter. Cheferna däremot känner till medarbetarnas strävan efter detta, men måste som 
ovanstående belyser, bli bättre på att fördela ansvar och befogenheter, vilket går i enlighet 
med det som Velury99 poängterar. 
 
 

                                                 
98 Bruzelius & Skärvad, 2004 
99 Velury, 2005 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel återknyter vi till syftet med uppsatsen och de frågor som vi avser att besvara. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetarnas attityder avseende hur 
humankapitalet på bästa sätt kan bevaras inom företaget. Delsyftet är att finna eventuella 
diskrepanser i attityderna mellan de hierarkiska nivåerna. Inom ramen för detta syfte avser vi 
att besvara följande två frågor: 
 
Vilka faktorer anser chefer vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom företaget? 
 
Vilka faktorer anser övriga medarbetare vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom 
företaget? 
 
Dessa två frågor kommer att besvaras nedan. Vi avslutar med att redogöra för diskrepanserna 
mellan medarbetarna. 
 
Vilka faktorer anser övriga medarbetare vara viktiga för att humankapitalet ska 
bevaras inom företaget? 
Om vi går in på området motivation anser de övriga medarbetarna att arbetsgemenskapen bör 
stärkas. Vidare krävs ett större engagemang från ledningens sida. En viktig faktor anses vara 
lönen. Många hävdar att lönerna måste bli mer konkurrenskraftiga samt prestationsbaseras, så 
att kompetens inte försvinner till bättre betalande arbetsgivare. Medarbetarna har efterlyst ett 
arbetsklimat där man strävar efter en balans mellan arbete och fritid. Vad gäller ledarskapet 
anses det att cheferna bör uppmuntra sina anställda. Medarbetarna vill känna sig mer 
delaktiga i verksamheten och önskar en mindre toppstyrd organisation.  
 
Medarbetarna anser att det måste finnas ett bättre system för fördelningen samt överföringen 
av den befintliga kompetensen. Dessutom måste kompetensen dokumenteras, så att 
nyrekryterade samt övriga anställda kan ta del av den, när anställda med lång erfarenhet 
slutar. Medarbetarna känner inte heller att de får använda sin kompetens fullt ut, någonting 
som anses vara viktigt för att humankapitalet ska bevaras. 
 
Avseende värderingarna menar medarbetarna att den ömsesidiga respekten internt bör 
förbättras, då alltför stort fokus läggs på de externa relationerna. Medarbetarna anser att 
kontinuiteten är bristfällig och bör förbättras.  
 
Vad gäller utvecklingsmöjligheter efterlyser man effektivare utvecklingssamtal, då de många 
gånger känns resultatlösa. Medarbetarna menar vidare att det krävs fler karriärmöjligheter 
förutom chefsbefattningar. Önskemål om en mer individuellt anpassad utvecklingsplan har 
framförts, istället för den gruppanpassade som finns idag. 
 
Beträffande empowerment önskar medarbetarna mer ansvar och större befogenheter i arbetet. 
Medarbetarna hävdar att cheferna måste bli bättre på att delegera ansvar och befogenheter. 
 
Vilka faktorer anser chefer vara viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom 
företaget? 
Enligt cheferna är det mycket viktigt med tydliga mål för verksamheten om motivationen ska 
upprätthållas. Även cheferna har varit angelägna om bättre lönevillkor men i mindre 
utsträckning än de övriga medarbetarna. Cheferna lägger större prioritet på att utvecklas samt 
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att de har rätt befogenheter i arbetet. De efterlyser dessutom en mindre byråkratisk 
organisation. 
 
Vad beträffar kompetensen har även cheferna liksom övriga medarbetare önskemål om att 
företaget bör förbättra kompetensfördelningen inom organisationen. Cheferna anser i högre 
grad att de får använda sin kompetens fullt ut. 
 
SEB Trygg Liv:s värderingar är enligt cheferna en mycket viktig faktor som samtliga 
medarbetare bör identifiera sig med. De menar liksom övriga medarbetare att den ömsesidiga 
respekten internt är bristfällig och måste förbättras. 
 
Cheferna är mycket angelägna om att utvecklas i arbetet någonting som har visat sig vara 
gällande i undersökningen. De samstämmer i att de övriga medarbetarna bör tilldelas större 
utvecklingsmöjligheter inom företaget. 
 
Diskrepanser mellan övriga medarbetare och chefer 
Cheferna, till skillnad från övriga medarbetare, prioriterar inte arbetsgemenskapen. De anser 
istället att tydliga mål är en viktig faktor för att humankapitalet ska bevaras. Högre lön är 
någonting som båda grupperna efterfrågar men en mycket högre efterfrågan finns hos de 
övriga medarbetarna. Båda grupperna talar om prestationsbaserad lön som någonting positivt. 
En tydlig skillnad är att de övriga medarbetarna önskar ett större engagemang från ledningens 
sida, någonting som cheferna överhuvudtaget inte nämner. De övriga medarbetarna anser att 
viktiga faktorer för att humankapitalet ska bevaras är mycket uppmuntran samt delaktighet i 
organisationen. Återigen kan vi konstatera att de övriga medarbetarna tar upp en aspekt som 
cheferna inte reflekterat över. Samtliga menar att kompetensen bör fördelas bättre inom 
organisationen. De övriga medarbetarna anser att de inte kan nyttja sin kompetens fullt ut, 
medan cheferna är nöjda med det egna kompetensnyttjandet. Dessutom poängterar de övriga 
medarbetarna att det är viktigt att kompetensen dokumenteras, vilket cheferna inte nämner. 
När det gäller företagets värderingar anser de övriga medarbetarna i mindre utsträckning, än 
cheferna, att de stämmer in på SEB Trygg Liv. Den största diskrepansen finns inom 
kontinuiteten. När man talar om utvecklings- och karriärmöjligheter är skillnaderna mellan 
grupperna markant. De övriga medarbetarna är missnöjda och hävdar att karriärmöjligheterna 
är nästintill obefintliga. Cheferna å andra sidan tycker att de utvecklas mycket och kan se 
många karriärmöjligheter. De övriga medarbetarna eftersträvar mera ansvar och befogenheter, 
vilket cheferna inte nämner. 
 
Slutsatserna visar på att det finns skilda attityder mellan de hierarkiska nivåerna, avseende de 
faktorer som är viktiga för att humankapitalet ska bevaras inom företaget. Vi menar att SEB 
Trygg Liv måste beakta dessa attityder. En kontinuerlig dialog bör föras med de anställda i 
syfte att få en förståelse för vad som får humankapitalet att stanna i företaget. Ett företag som 
tar humankapitalet på största allvar tror vi kommer att upplevas som en stimulerande och 
utvecklande arbetsplats. Om de anställda känner att deras kompetens ständigt får utvecklas, 
tror vi att detta kommer ge företaget en konkurrensfördel på dagens marknad. 
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7. Diskussion 
 
7.1 Metodkritik  
 
Validitet  
Som vi har redogjort för i metodkapitlet innebär validitet att försäkra sig om att det man avser 
att undersöka också är det man undersöker i praktiken. Vi anser att vår undersökning har 
karaktäriserats av hög validitet av flera anledningar. Våra undersökningsfrågor var direkt 
utformade utifrån syftet och de avgränsningar som har tillämpats i uppsatsen. En person med 
mångårig erfarenhet inom undersökningsbranschen granskade även vårt frågeformulär och 
gav synpunkter som enligt oss stärkte validiteten. Efter undersökningen framkom det dock att 
vi fått viss information som var överflödig för uppsatsen. Fråga 10 i enkäten har egentligen 
ingenting med vår undersökning att göra. Några personer tyckte att frågan var lite ledande och 
en annan person skulle ha velat kryssa i alla tre svarsalternativen som fanns att välja på. På 
grund av detta bortsåg vi från denna fråga och använde den inte i uppsatsen. 
     
Reliabilitet  
Det är svårt att uttala sig om reliabiliteten i förväg. Men för att undersökningen från början 
skulle karaktäriseras av hög reliabilitet försökte vi göra frågorna i enkäten så enkla och 
tydliga som möjligt, så att inga missuppfattningar skulle kunna uppstå. Då vi har haft en 
relativt hög svarsfrekvens anser vi att medarbetarna på SEB Trygg Liv har upplevt enkäten 
som enkel att besvara. Hela 94 procent av dem som loggade in och öppnade upp enkäten 
fullföljde även att svara på den, detta stärker enligt oss reliabiliteten. I de öppna svaren har vi 
fått kritik för fråga 10 och en person ansåg fråga 8c vara lite oklar. Att det är så få personer 
som uttryckt kritik mot frågornas utformning anser vi har stärkt reliabiliteten, då nästan alla 
respondenter har tolkat frågornas innebörd korrekt.   
 
7.2 Kritisk granskning   
När vi fick maillistan som vi skulle vidarebefordra till vår datainsamlingsleverantör upptäckte 
vi att det kunde finnas en del medarbetare som har upphört sin anställning på SEB Trygg Liv. 
Vi kontaktade SEB Trygg Liv men det fanns dock ingen möjlighet att få någon lista på de 
personer som hade slutat, vilket medförde ett litet bortfall redan före undersökningens 
genomförande. Det kan även ha funnits personer som av någon anledning inte har fått något 
mail om undersökningen, då vi inte har kunnat garantera att maillistan har varit helt korrekt. 
 
Då vi har använt oss av en enkätundersökning medför det att vi inte har kunnat reda ut 
eventuella oklarheter i frågorna, eller förtydliga dem på samma sätt som vi hade haft 
möjlighet till vid exempelvis djupintervjuer.  
 
I bakgrundsfrågan avseende utbildningsnivå hade vi endast gymnasieutbildning som ett andra 
svarsalternativ. Även yrkesutbildning borde ha funnits med som ett alternativ, då det kan 
finnas personer med någon form av motsvarande yrkesutbildning. Detta kan ha försvårat valet 
av utbildningsnivå för vissa respondenter.  
 
Det var få respondenter som valde alternativet ”arbetsmiljö” i fråga 4 och 5. Vi kom efteråt 
fram till att en anledning till detta kunde vara att arbetsmiljö i sig omfattar flera av de andra 
alternativ som det gick att välja emellan. Vi kunde istället ha haft en graderingsskala där 
medarbetarna fick rangordna alternativen mellan 1-8. 
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Vi hade önskat använda oss av fler öppna svarsalternativ men denna typ av frågor är svåra att 
analysera och är mycket tidskrävande, särskilt vid genomförande av en totalundersökning. Ett 
öppet svarsalternativ har dock använts i undersökningen, där respondenterna har haft 
möjlighet att uttrycka sina åsikter. Framförallt har detta varit bra då vi kan ha missat aspekter 
som respondenterna anser vara viktiga. Däremot har det varit viktigt att begränsa sig till ett 
öppet svarsalternativ för att inte påverka undersökningens svarsfrekvens negativt. 
 
7.3 Källkritik  
Ledningen och chefer i ett företag kan ha en tendens att ge en bättre bild av företaget än vad 
de övriga medarbetarna gör. De övriga medarbetarna kan också ha en tendens att inte vilja 
uppvisa egna brister. Detta har vi framförallt uppmärksammat i kompetensfrågan, där 
majoriteten anser sig ha den kompetens som krävs i arbetet. I och med att undersökningen har 
varit anonym och respondenterna inte behövt möta någon person ansikte mot ansikte, tror vi 
att riskerna för detta har minskat. Respondenterna har lättare att vara ärliga då anonymiteten 
garanteras. Vi tror därmed att respondenterna vågade vara kritiska och gav ärligare och 
uppriktigare svar, än vad som hade varit fallet om en annan metod hade använts.  Detta är 
också en av fördelarna med kvantitativa metoder.  
 
7.4 Generalisering  
Generalisering innebär att resultatet är representativt för hela populationen. Samtliga 
medarbetare på SEB Trygg Liv har haft möjlighet att delta i undersökningen och vi har 
erhållit 66,2 % i svarsfrekvens. Vi anser därmed att våra resultat kan generaliseras till att gälla 
för hela SEB Trygg Liv i Stockholm. 
 
7.5 Kunskapsbidrag  
Uppsatsens kunskapsbidrag består i att skapa en förståelse för vilka faktorer som är viktiga för 
att bevara humankapitalet inom företaget. SEB Trygg Liv kan dra fördel av studien genom att 
uppmärksamma de attityder som de anställda har uttryckt. Även andra organisationer kan få 
vägledning i arbetet för att bevara humankapitalet inom företaget. 
 
7.6 Förslag till framtida forskning  
Arbetet med denna uppsats har gett oss idéer till andra områden där vidare forskning kan 
bedrivas:   
 
Är strukturkapitalet någonting som har uppmärksammats inom SEB Trygg Liv? Hur sker 
överföringen av humankapitalet till strukturkapitalet inom företaget? En undersökning av 
detta kan vara av värde, då medarbetarna på SEB Trygg Liv har nämnt att 
kompetensöverföringen är bristfällig och att kompetensen behöver dokumenteras.  
 
Det vore även intressant att göra en uppföljning av denna undersökning, för att se om de 
önskemål och förbättringar som medarbetarna på SEB Trygg Liv önskar har implementerats. 
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Bilaga 1 
 
Undersökning bland anställda på SEB Trygg Liv 2005 
 
Vi är två studenter vid Södertörns högskola som skriver en kandidatuppsats i 
företagsekonomi. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur viktiga faktorer som motivation, 
kompetens, värderingar och utveckling är för medarbetarna inom SEB Trygg Liv. 
 
Frågorna tar cirka 10 minuter att besvara. 
 
Utgå från din arbetssituation och vad du själv tycker. Vi ber dig att besvara frågorna så 
uppriktigt du kan. 
 
Undersökningen är helt konfidentiell, ingen inom SEB Trygg Liv kommer att få se eller ha 
tillgång till dina svar. Resultaten redovisas enbart i grupper om minst 10 personer, där inga 
enskilda svar kan utläsas. 
 
Om inget annat anges skall du besvara alla frågorna med ett svar per fråga. Markera det svar 
som bäst överensstämmer med vad du tycker. 
 
Ditt svar kan inte ersättas av någon annans svar, det är därför viktigt att vi får just Ditt svar 
 
Vi tackar på förhand för ditt deltagande! 
 
Mikael Nilsson  mail: mikael.nilsson_2@bonetmail.com
Serdar Ok   mail: okserdar@gmail.com
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Bilaga 3 
 
Hej, 
 
i förra veckan fick du ett mail med en länk till frågeformuläret för den undersökning som 
genomförs bland samtliga medarbetare på SEB Trygg Liv. 
 
Samtliga medarbetare på SEB Trygg Liv inbjuds att delta i undersökningen som är helt 
konfidentiell och tar cirka 10 minuter att besvara.  
Syftet är att ta reda på hur medarbetarna uppfattar faktorer som motivation, kompetens, 
värderingar och utveckling i sitt arbete. 
Undersökningen stänger imorgon eftermiddag. Ditt svar kan inte ersättas av någon annans 
svar, det är därför viktigt att vi får just Ditt svar för att få en så heltäckande bild som möjligt.  
 
 
Klicka på länken nedan för att komma till undersökningen. 
 
Länk till enkäten: 
http://www.undersökningen  
 
 
Tack på förhand! 
 
Mikael Nilsson 
Serdar Ok 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta: 
 
Mikael Nilsson  mail: mikael.nilsson_2@bonetmail.com
Serdar Ok   mail: okserdar@gmail.com
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Bilaga 4 
 
SEB Trygg Liv 2005    
 Totalt Chef Ålder 

  2005 Ja Nej
<= 29 

år
 30-39 

år
 40-49 

år
>= 50 

år 
   
Fråga 8a) Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter  
Antal svar  306 46 260 18 89 98 101 
1 - Stämmer inte alls   - - - - - - - 
2 - 1 - 2 - 1 2 1 
3 - 11 4 12 6 16 10 9 
4 - 51 61 49 44 46 54 53 
5 - Stämmer helt  37 35 37 50 37 34 37 
Totalt %  100 100 100 100 100 100 100 
4 & 5:or  88 96 86 94 83 88 90 
   
Fråga 8b) Jag har möjlighet i mitt arbete att använda min fulla kompetens  
Antal svar  307 46 261 18 89 98 102 
1 - Stämmer inte alls   1 - 2 - 1 2 1 
2 - 5 2 5 6 4 4 5 
3 - 22 17 23 17 28 20 20 
4 - 47 46 47 56 39 42 57 
5 - Stämmer helt  25 35 23 22 27 32 18 
Totalt %  100 100 100 100 100 100 100 
4 & 5:or  72 80 70 78 66 73 75 
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